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Woord vooraf 
 

 

Het onderzoek dat in deze dissertatie is beschreven, is het resultaat van een genealogische 

studie naar de familie Van Broechoven uit 2006 tot 2009 en een onderzoekvoorstel van 

februari 2010. Veel uren denkwerk en menig keer herschrijven, knippen en plakken waren 

nodig om tot het voorliggende resultaat te komen. Het combineren van familiegeschiedenis, 

stadsgeschiedenis, politiek, economie en de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog leek 

meermalen ten prooi te vallen aan een onoplosbare complexiteit. 

Gaarne wil ik diegenen bedanken die bij het onderzoek en het gereedmaken van het 

manuscript behulpzaam zijn geweest. Mijn promotoren, prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en 

dr. Anton Schuttelaars, dank ik voor hun suggesties, discussies en sturing tijdens de afgelopen 

vier jaar. Arnoud-Jan, jij wist op momenten dat er even geslikt moest worden altijd de aanzet 

te geven tot positieve wendingen. ‘Het hoort er allemaal bij! Zo gaat het altijd! We zijn al een 

heel eind op de goede weg!’ Anton, jij was aanvankelijk de beantwoorder van de meest 

simpele vragen. Daarnaast hielp je mij als een echte deskundige aan informatie over diverse 

Bosschenaren uit het grijze verleden om ten slotte terecht te komen in de rol van promotor. Je 

werd daardoor ook anders kritisch. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar ik heb er uiteindelijk 

wel veel profijt van gehad. 

In mijn dank wil ik ook graag betrekken de medewerkers van het Stadsarchief, van het 

Brabants Historisch Informatiecentrum in ’s-Hertogenbosch en van het Archief de Bergeijck 

in Beveren (B). Hun behulpzaamheid bij het zoeken en het telkens weer halen van 

archiefstukken was voorbeeldig. Het woord ‘nee’ kwam in hun vocabulaire niet voor. Verder 

dank ik Pim Brascamp en Ron Fierst van Wijnandsbergen die delen van het manuscript 

hebben doorgenomen, maar in het bijzonder Hans van de Griend. Hij was steeds bereid te 

helpen met het ontcijferen van ‘onleesbare’ antieke Nederlandse teksten en wist vele bronnen 

boven tafel te googelen. Thomas Andersen assisteerde bij de opmaak van de tabellen. 

Ten slotte een woord van dank aan de medewerkers van PrismaPrint die de 

vormgeving en de vermenigvuldiging van het boekwerk hebben verzorgd. 
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Hoofdstuk 1 

 

INLEIDING 
 

 

Toen op zondag 20 december 1579 de Vrede van Keulen en daarmee de verzoening van ’s-

Hertogenbosch met de Spaanse koning vanaf de pui van het stadhuis werd afgekondigd, stond 

Henrick van Broechoven Pzn. te midden van onder anderen schepenen, gezworenen en 

raadsheren op het bordes.
1
 Hij was inmiddels 34 jaar oud, vader van vier kinderen en 

raadsheer en rentmeester van de stad. In 1571 had hij voor het eerst het schepenambt bekleed 

en hij zou tot zijn overlijden in 1604 de stad en het hertogdom Brabant blijven dienen als 

stadsrentmeester en rentmeester van de Staten, stadspensionaris, schepen en raadsheer.
2
 Nooit 

was hij president-schepen in zijn geboortestad, maar in ’s-Hertogenbosch en wellicht nog 

meer in Brussel had hij een invloedrijk sociaal netwerk opgebouwd waarvan zijn kinderen 

nog jaren na zijn dood profiteerden. 

Of Henricks broer Rogier die zondag ook op het bordes stond, weten we niet. Hij was 

bierbrouwer en drie tot vier jaar jonger dan zijn broer. Zijn eerste vrouw was begin 1578 

overleden en zijn tweede echtgenote was kort voor die gedenkwaardige twintigste december 

bevallen van haar eerste kind.
3
 Ook hij zou de stad dienen als ambachtsdeken, schepen en 

raadsheer, en als luitenant en kapitein van de schutterij van de handboog. Maar meer dan zijn 

broer was hij als bierbrouwer en lakenkoopman ondernemer. Met zijn broer Henrick en ook 

anderen was hij eigenaar van meerdere windmolens en in 1590 kwam hij in het bezit van het 

prestigieuze huis de Leeuwenborch aan de Markt.
4
 Hoewel hij actief was in het stadsbestuur, 

zitting had in diverse commissies en meermaals door de stad werd uitgezonden op 

binnenlandse missies, komt hij vooral naar voren als zakenman. In 1622 vroeg hij de 

magistraat te worden ontheven van zijn laatste officiële functie voor de stad.
5
 Op 14 

september 1624 overleed Rogier, ongeveer 78 jaar oud. 

Ten tijde van de gedwongen lening in 1578 behoorden Henrick en Rogier tot de 

gegoede middenklasse. Henrick werd aangeslagen voor twaalf gulden en Rogier voor zes, en 

beiden waren daarmee ver verwijderd van de toplaag die vijftig gulden bijdroeg.
6
 Bij hun 

overlijden, enkele decennia later, behoorden zij echter tot de rijkste Bosschenaren. 

Vier zoons van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. traden in hun vaders 

voetsporen als schepen, rentmeester en pensionaris. Na de verovering van ’s-Hertogenbosch 

in 1629 door Frederik Hendrik was de politieke rol van de Van Broechovens in ’s-

Hertogenbosch uitgespeeld. Twee zonen van Henrick van Broechoven Pzn. – Gerard en 

Rogier – bleven politiek actief in de Zuidelijke Nederlanden en met name de zoon en 

kleinzoon van deze Gerard zouden een prominente rol gaan spelen als bestuurders en 

topdiplomaten in dienst van de koning van Spanje. Nazaten van Rogier en Gerard van 

Broechoven Hzn. kwamen terecht in het Antwerpse en Brusselse stadsbestuur. 

De tak van Rogier van Broechoven Pzn. bleef in het Noorden en stierf in het begin van 

de achttiende eeuw berooid uit, dertig jaar nadat zijn achterkleinzoon Willem Arnout een 

proces had gevoerd om de huwelijksbelofte van de weduwe van de burgemeester van 

                                                 
1
 OSA 162, f12, 20 december 1579. 

2
 sH, R 1478, f84, 21 november 1606. 

3
 OSA 2697, f 426. 

4
 OSA 1441, LXe penning, 23 februari 1590. 

5
 OSA 252, 1622; OSA 177, 1 juli 1622.  

6
 OSA 5203, gedwongen lening 1578. Voor deze lening werden de 837 meest vermogende Bosschenaren 

aangeslagen, naar schatting 25 % van de het totale aantal gezinnen. 
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Eindhoven af te dwingen. Hij ontving 1000 gulden schadevergoeding, maar niet de bruid.
7
 

Ook een graf in de Sint-Jan zat er voor de laatste Van Broechoven-telgen niet meer in, want 

op 4 april 1720 verkochten de erfgenamen van Willem Arnout en zijn broer Jacob Diederick 

de grafkelder van de familie met het wapen van de Van Broechovens erop.
8
 

 

 

1.1 Probleemschets 

 

1.1.1 Vraagstelling en doelstelling 

De vraagstelling van deze studie is voortgekomen uit een genealogisch onderzoek naar de 

familie Van Broechoven. Oorspronkelijk stond hierbij centraal de familiegeschiedenis van de 

familietakken in Tilburg, Leiden en ’s-Hertogenbosch. Spoedig werd duidelijk dat de Bossche 

tak niet verwant is met de beide andere, maar tevens dat de Bossche Van Broechovens 

belangrijke functies hebben bekleed in de periode vóór 1629 en dat daaraan tot nu toe in de 

literatuur nauwelijks aandacht was besteed. Dit was de aanleiding om de 

onderzoekdoelstelling te herformuleren en daarin de familiegeschiedenis van de Bossche 

familie Van Broechoven en een stuk stadsgeschiedenis te combineren. 

Uitgangspunt van dit boek is dan ook genealogie en familiegeschiedenis in te bedden 

in een historische vraagstelling, namelijk die naar machts- en besluitvorming. Dit betekent dat 

deze studie de familiegeschiedenis van de Bossche familie Van Broechoven belicht als 

onderdeel van het spel van de macht en de historie van ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 

1629. Het was gedurende deze periode dat de macht van de familie tot grote hoogte reikte. 

We onderzoeken hierbij de mogelijkheden die deze familiegeschiedenis biedt om de 

mechanismen en de werking van besluitvormingsprocessen te doorgronden, en om de 

verschillen in de politieke en economische macht tussen verschillende sociale lagen of 

groepen aan het licht te brengen. 

De bestuurlijke en economische gang van zaken in de stad ’s-Hertogenbosch krijgt 

hierbij aandacht om de leden van de familie te plaatsen in hun tijd. Hoe waren de politieke en 

economische machtsverhoudingen? Wie waren de ‘Heren van de Raad’?
9
 Wat was de 

achtergrond van de nieuwkomers en welke rol speelden de ambachten? Zijn de fenomenen 

politieke en economische macht meetbaar en inzichtelijk te maken en hoe kwamen besluiten 

tot stand? Hoe opereerden de Van Broechovens en hoe groot was hun macht, zowel 

economisch als politiek, in de periode tussen 1579 en 1629 en over welke sociaal-culturele 

bagage beschikten ze? Hoe waren ze in staat een groot vermogen op te bouwen in een tijdvak 

dat door veel historici wordt omschreven als een periode waarin de stad economisch door een 

ongekend diep dal ging. Dit onderzoek is daarmee een samensmelting van 

familiegeschiedenis en analyse van bestuurlijke praktijk, macht, overleven aan de top, en 

economische zakelijkheid en ondernemerschap. 

 

1.1.2 De periode 

De herkomst en de historie van de familie Van Broechoven wordt aan een nieuw onderzoek 

onderworpen om genealogische hiaten zoveel mogelijk te dichten, het beeld rond haar 

feitelijke rol completer te krijgen en vraagpunten rond haar adellijke afstamming definitief te 

beantwoorden.
10

 Het genealogisch onderzoek begint omstreeks 1300 bij de oudst bekende 

generaties en wordt afgesloten met het moment – omstreeks 1720 – dat de Bossche Van 

                                                 
7
 BHIC, toegang 19, inv. 788-2469. 

8
 BHIC, toegang 221, charter 1666, 4 april 1720. 

9
 Heren van de Raad is de titel van het in dit onderzoek frequent geciteerde werk van Schuttelaars naar de 

bestuurlijke elite van ’s-Hertogenbosch tussen 1500 en 1580. 
10

 Van Breugel, ‘Folklore en manipulatie’, 7-30. 
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Broechovens in de Noordelijke Nederlanden in mannelijke lijn uitstierven. Deze studie heeft 

wat de aspecten van economische en politieke macht betreft vooral betrekking op de periode 

tussen 1579 en 1629: twee betekenisvolle en ‘canon-waardige’ jaartallen in de historie van ’s-

Hertogenbosch. In 1579 besliste de stad bij de Vrede van Keulen de koning van Spanje als 

soeverein te blijven erkennen, en in 1629 werd de stad veroverd door Frederik Hendrik. 

Aan de keuze van het stadsbestuur in 1579 ging een rumoerige periode vooraf, waarbij 

uiteindelijk het trouw willen blijven aan de katholieke leer de doorslag gaf. De vrees voor 

plundering na een gewelddadige inname van de stad door Parma, het behalen van economisch 

voordeel ten koste van andere Brabantse steden en een zeker opportunisme hebben bij de 

besluitvorming echter in belangrijke mate meegespeeld.
11

 Zowel de Spaanse furie in 

Antwerpen in 1576 als de plundering van Maastricht door de troepen van Parma, eind juni 

1579, maakte deze vrees alleszins begrijpelijk. Bovendien lonkten het verkrijgen van de 

ossenstapel van Lier, het muntrecht en het herstel van oude handelsprivileges die waren 

toegezegd in het met Terranova en Parma gesloten verzoeningsakkoord.
12

 Zoals zal blijken, 

waren de gevolgen van de verzoening met de koning ingrijpend. De verovering van ’s-

Hertogenbosch in 1629 was vanuit militair gezichtspunt een uiterst knappe prestatie die 

internationaal veel respect en bewondering afdwong.
13

 De inname luidde de periode tot 1796 

in, waarin de stad en de Meierij vanuit Den Haag als generaliteitsland, als overheerst gebied, 

werden bestuurd. 

’s-Hertogenbosch werd in de periode tussen 1579 en 1629 algemeen gezien als een 

nagenoeg onneembare vesting midden in een gebied – de Meierij – dat voortdurend 

strijdtoneel was van de strijdende partijen. Enerzijds was er de druk van de rebellen uit de 

Verenigde Provinciën onder aanvoering van Holland en Zeeland die hun gebied wilden 

beschermen en uitbreiden, anderzijds de druk vanuit het aan de Spaanse koning trouw 

gebleven Zuiden. Zeker de eerste decennia na 1579 koesterde Filips II immers volop plannen 

om heel de Nederlanden weer onder zijn controle te krijgen. Tegelijkertijd vervulde de stad 

vanouds een centrumfunctie en wilde ze het welvaartsniveau van weleer voor haar burgers 

doen terugkeren. Hiermee vormt de periode tussen 1579 en 1629 een bijzondere periode in de 

Bossche historie, een periode ook die volop omgeven is met vraagtekens en – zeker in 

economisch opzicht – met veel somberheid is gekarakteriseerd. Nader licht te werpen op deze 

intrigerende en duidelijk gemarkeerde, bijzondere periode is dus alleszins de moeite waard. 

 

1.1.3 Onderzoek tot nu toe: een greep uit de Bossche historiografische literatuur 

Kuijer en Vos deden recent twee vuistdikke overzichtswerken verschijnen over de 

geschiedenis van ’s-Hertogenbosch.
14

 Het werk van Kuijer beslaat de periode vanaf de 

stichting van de stad omstreeks 1185 tot 1629, dat van Vos de periode vanaf 1629 tot 1990. 

Het werk van Van Uytven en anderen over de geschiedenis van Brabant plaatst de stad als een 

van de vier hoofdsteden in de historische context van het voormalige hertogdom.
15

 

Blockmans, ten slotte, en ’t Hart beschrijven op heldere wijze hoe de staatsvorming en de 

opkomst en ontwikkeling van de steden in de Nederlanden verliepen en hoe het economische 

krachtenveld zich verplaatste van het Zuiden naar het Centrum en Noorden.
16

 

De vele bewaard gebleven archiefstukken – met name de Bossche 

schepenbankprotocollen met de vrijwillige rechtspraak, die vanaf 1367 nagenoeg volledig 

                                                 
11

 Pirenne, ’s-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht; Kuijer, ’s-Hertogenbosch, stad in het hertogdom, 508. 
12

 OSA 5428, 20 oktober 1579 en 5 november 1579. 
13

 Kuijer, ’s-Hertogenbosch, stad in het hertogdom, 643-644. 
14

 Kuijer, ’s-Hertogenbosch, stad in het hertogdom; Vos e. a., ’s-Hertogenbosch, de geschiedenis van een 

Brabantse stad. 
15

 Van Uytven e.a., Geschiedenis van Brabant. 
16

 Blockmans, Metropolen aan de Noordzee; ’t Hart, ‘De strijd om de macht’, 84-114. 
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bewaard zijn gebleven, de lange reeks stadsrekeningen, compleet vanaf 1496, en een aantal 

gedetailleerde belastinglijsten uit de eerste helft van de zestiende eeuw – zijn menigmaal de 

bronnen voor diepgravende onderzoekprojecten geweest. Op politiek-bestuurlijk terrein zijn 

de werken van Jacobs en Schuttelaars, de studie van Pirenne over de woelige periode in de 

Bossche geschiedenis tussen 1576 en 1579 en vooral het grote aantal werken over het beleg 

en de verovering van de stad in 1629 bekend. 

Jacobs beschrijft de ontwikkeling van de bestuurs- en rechtelijke organisatie van ’s-

Hertogenbosch vanaf de stichting tot het moment van de verovering van de stad door Frederik 

Hendrik.
17

 Zij besteedt zowel aandacht aan de organen van rechtspraak en bestuur, en de 

uitvoerders ervan, als aan de taakvelden en functies van de stedelijke overheid. Het onderzoek 

van Schuttelaars betreft allereerst een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke organisatie 

van de stad en van de bestuurlijke praktijk.
18

 Daarnaast maakt hij een gedetailleerde analyse 

van de Bossche bestuurlijke elite – de Heren van de Raad – in de periode tussen 1500 en 

1580. Pirenne beschrijft de worsteling en de ontwikkelingen in de stad die voorafgingen aan 

haar besluit in 1579 bij de Vrede van Keulen de koning van Spanje als soeverein te blijven 

erkennen en zich daarmee tegelijkertijd af te wenden van de provincies verenigd in de Unie 

van Utrecht.
19

 

Gudde doet in een tweetal studies een gedetailleerd onderzoek naar de ontwikkeling 

van de vestingwerken van ’s-Hertogenbosch en de garnizoenen, en naar het beleg en de 

verovering van de stad.
20

 Van De Cauwer is recent een uitgebreide studie verschenen over het 

beleg van ’s-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden in 1629, gezien vanuit de 

verliezers: de stad en de Spaanse Nederlanden.
21

 Het geheel is voor zover het de stad betreft 

een boeiende integratie van het bekende militaire verhaal en de discussies in de stad en de 

(mis)communicaties tussen haar leiders en de centrale overheid. Christ, ten slotte, wijdt een 

studie aan de Brabantsche saecke: het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor 

Staats-Brabant tussen 1585 en 1675.
22

 Deze laatste studie is ook voor dit onderzoek 

interessant, omdat hierin – behalve aan de Opstand – aandacht wordt besteed aan de relatie 

tussen ’s-Hertogenbosch en de andere steden in Staats-Brabant. 

Op het middenterrein tussen de politiek en economie bevinden zich de werken van 

Van den Heuvel over de ambachten vóór 1629, van Prak over de verschillende sociale lagen 

in de stad tussen 1780 en 1820, en het door Prak geïnspireerde werk van Vos over het 

maatschappelijke middenveld. Met name het werk van Van den Heuvel over de 

ambachtsgilden van ’s-Hertogenbosch vóór 1629 is frequent geciteerd.
23

 Het beschrijft 

enerzijds gedetailleerd de historie van het ontstaan, de werkwijze en de ontwikkeling van de 

politieke rol van de ambachten, maar bovendien bevat het werk een uitgebreide bijlage met 

vele getranscribeerde keuren en ordonnanties. Vos analyseerde in zijn werk, Burgers, 

broeders en bazen, het maatschappelijke middenveld in ’s-Hertogenbosch in de zeventiende 

en achttiende eeuw aan de hand van vier sociale verbanden: burgerschap, de schutterijen, de 

ambachtsgilden en de gereformeerde gemeente.
24

 Prak kiest in zijn studie Republikeinse 

veelheid, democratisch enkelvoud voor het revolutionaire tijdperk tussen 1780 en 1820 als 

focus.
25

 Ook hier was het ‘samen leven’ van de diverse groepen, hier omschreven als 
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gevestigden en buitenstaanders, de burgerklasse, de ambachtslieden en het ‘gemeen’, het 

centrale uitgangspunt. 

Van fundamenteel belang voor het doorgronden van de economische ontwikkeling van 

’s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw zijn vooral de studies van Van de Laar, Blondé en 

recentelijk Hanus. Van de Laar maakt een analyse van de samenstelling van de bevolking van 

’s-Hertogenbosch naar beroep en inkomen omstreeks 1550.
26

 Blondés beschrijving uit 1987 

van de sociale structuur en de economische dynamiek van ’s-Hertogenbosch kan worden 

beschouwd als een aanzienlijke verbreding en verdieping van het werk van Van de Laar.
27

 

Blondé maakt aannemelijk dat de belastinggegevens uit de eerste helft van de zestiende eeuw 

goed bruikbaar zijn om de sociale hiërarchie van de bevolking te beschrijven. Hanus stelt in 

zijn onderzoek naar economische ongelijkheid tussen 1500 en 1650 het negatieve beeld over 

de Bossche economie en dan vooral de periode vanaf 1600 in positieve richting bij.
28

 Hij 

bouwt voort op het eerder genoemde werk en de methodieken van Van de Laar en Blondé. 

Het onderzoek van Hanus is op de eerste plaats gebaseerd op de belastinglijsten van 1511, 

1552 en 1636, en op de inschrijvingen in de poorterboeken en de ambachtsgilden. Daarnaast 

gebruikt hij de gegevens van de bieraccijns, maalaccijns en de zestigste penning op 

onroerendgoedtransacties. Aan de hand van uur- en daglonen van ambachtslieden in dienst 

van de stad vertaalt hij de belastinggegevens in inkomens en inkomensverschillen. Gezien de 

aandacht die in ons onderzoek zal worden besteed aan de stadsfinanciën, dienen hier nog 

genoemd te worden het werk van Hanus over de stadsfinanciën, renteniers en kredietmarkten 

in ’s-Hertogenbosch in het begin van de zestiende eeuw, en het onderzoek van Kappelhof naar 

de stedelijke financiën van ’s-Hertogenbosch en Breda.
29

 

Op economisch gebied zijn er de verhandelingen over de emigratie uit ’s-

Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 door Van Gurp en over de daling van het graanverbruik 

en de daaruit af te leiden depressie die de stad trof na de keuze voor Spanje, door Van Uytven 

en Blondé.
30

 Voor het plaatsen van de stad in samenhang met de Meierij dienen onder andere 

te worden genoemd de werken van Van Gurp, Kappelhof en Adriaenssen.
31

 Van Gurp 

beschrijft de proto-industriële textielnijverheid in de Meierij van ’s-Hertogenbosch tussen 

1620 en 1820. Kappelhof behandelt de belastingheffing in de Meierij gedurende de 

generaliteitsperiode en rekent daarbij ook in belangrijke mate af met de stelling van Goossens 

uit 1929 als zou Brabant na 1629 zijn geplaagd door drie economische plagen: de belastingen, 

de oorlogen en de ambtenaren.
32

 Adriaenssen, ten slotte, beschrijft op indrukwekkende wijze 

de overlevingsstrategieën van de Meierij-bevolking aan de frontlinies in de periode 1572-

1629. Hoewel de eerste twee genoemde werken de periode na 1629 als hoofdaccent hebben, 

zijn er voldoende raakvlakken om ze hier een plaats te geven voor de relatie tussen de stad en 

haar achterland. 

Aangaande prosopografische informatie over de Bossche bovenlaag van de bevolking 

trekt het eerder genoemde werk van Schuttelaars de aandacht, evenals de studies over de 

grafzerken in de Sint-Jan en over de leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
33

 

Beide laatste leveren veel informatie over diverse families wat betreft verwantschappen, 

functies en activiteiten en zijn daarom uiterst functioneel. Zij leveren veel bouwstenen om de 
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gemeenschappelijke biografie van een welomschreven groep personen – vooral in het 

maatschappelijke midden en daarboven – op te stellen. 

Veel van de hiervoor genoemde werken gebruiken we voor ons onderzoek: als 

informatie en als basis om daarop verder te bouwen. 

 

 

1.2 Theoretisch en methodisch raamwerk 

 

Dit onderzoek gaat, behalve over een familiegeschiedenis, vooral over macht en over 

verschillen in macht, zowel tussen individuele personen en families als tussen lagen in een 

gemeenschap, de gelaagde opbouw van een gemeenschap, en over besluitvormingsprocessen 

en het meten van macht. Allereerst gaan we daarom in op de begrippen macht, ongelijkheid 

en gelaagdheid in een gemeenschap; daarna op het meten van macht en 

besluitvormingsprocessen. Doel is hierbij niet een sociologische discussie over de diverse 

begrippen, maar het formuleren van een begrippenkader en daarmee de vragen en resultaten 

van ons onderzoek beter te kunnen interpreteren. 

 

1.2.1 Macht, ongelijkheid en gelaagdheid 

De relatie tussen macht, ongelijkheid en stratificatie of gelaagdheid kan in één zin worden 

samengevat: ongelijkheid berust op verschil in macht, en stratificatie is een gelaagde vorm 

van ongelijkheid. 

 

1.2.1.1 Macht 

De definitie van het begrip macht is niet eenduidig. Evenmin is er eensgezindheid of macht 

primair hoort bij personen, instituties of maatschappelijke structuren.
 
Op de achtergrond 

speelt hierbij de vraag of machtsverhoudingen in een (stedelijke) samenleving worden 

bepaald door machtige personen of dat zij primair afhangen van bovenliggende structuren?
 34

 

In het kader van ons onderzoek levert dit de vraag op: in hoeverre waren de Van Broechovens 

machtig omdat zij bepaalde functies vervulden en in hoeverre speelden hun achtergrond, 

karakter enzovoort mee en konden ze iets extra’s uit de functies halen? 

Om inzicht te krijgen in het begrip macht zijn van belang: een goed bruikbare definitie 

en inzicht in de vormen van macht en de dimensies van macht. De definitie zegt veel over de 

afbakening en randvoorwaarden van het begrip. De vormen van macht geven zicht op de 

inhoud van de macht als zodanig. De dimensies, ten slotte, reiken een basis aan om macht te 

kwantificeren en een vergelijking tussen personen, groepen of functies te maken. 

Voor het doorgronden van deze problematieken hebben we ons vooral gebaseerd op de 

studie van Wrong: Power: its forms, bases and uses.
35

 Wrong definieert hierin macht als: 

‘The capacity of some persons to produce intended and foreseen effects on others.’ De kern 

van deze definitie is dat de uitgeoefende macht of beïnvloeding bedoeld moet zijn en effect 

moet sorteren. Wrong onderscheidt vier basisvormen van macht: geweld, manipulatie, 

overtuigingskracht en gezag.
36

 Een essentieel uitgangspunt voor Wrong is, dat tussen de 

uitoefenaar van de macht en het machtsobject een duurzame sociale relatie bestaat. Daarom 

vallen geweld en manipulatie niet binnen de machtsdefinitie van Wrong. Zij worden immers 

alleen op bepaalde momenten toegepast en het machtssubject kan er zich niet tegen verzetten. 

Ook overtuigingskracht valt niet binnen de definitie wanneer er geen sprake is van een 

duurzame relatie. Daarmee blijft gezag – het succesvol bevelen of verbieden – over als de 

belangrijkste vorm van macht in het door Wrong uiteengezette kader. De onderverdeling van 
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gezag is gebaseerd op de motieven op grond waarvan het gezag wordt aanvaard. Wrong 

definieert een onderverdeling in vijf vormen: 

• Gezag gebaseerd op dwang. Het machtssubject is ervan overtuigd – mede als gevolg van 

eerdere ervaringen – dat de machthebber in staat en bereid is geweld te gebruiken. 

• Gezag gebaseerd op beloning. Het succesvol bevelen, alleen gebaseerd op positieve 

prikkels, zoals het laten maken van iets tegen een reële beloning of het doen van 

beschenkingen. 

• Legitiem gezag. De machthebber beschikt over een erkend recht tot het geven van bevelen 

en de normen en waarden in kwestie worden door machthebber en machtssubject gedeeld. 

• Gezag, gebaseerd op competentie. Succesvol bevelen omdat de machthebber specifieke 

kennis bezit. 

• Persoonlijk gezag. Dit type gezag – waaronder ook charisma – is gebaseerd op de bijzondere 

kwaliteiten van een persoon en verwijst naar de relatie tussen de machthebber en het 

machtssubject. 

De genoemde machtsvormen komen, geweld en manipulatie uitgezonderd, nauwelijks 

voor in pure vorm.
37

 In het algemeen zien we een mengeling van vormen, te meer omdat ook 

de motieven voor machtsuitoefening voortkomen uit een mengeling van verschillende 

impulsen. Bovendien overheerst de machthebber het machtssubject zelden volledig en kan 

dus vrijwel nooit worden gesproken van integrale macht, maar gehoorzaamt het 

machtssubject in ruil voor een (kleinere) tegenprestatie van de machthebber. 

Binnen machtsrelaties wordt een drietal dimensies onderscheiden.
38

 Die houden 

verband met de uitgebreidheid, de omvattendheid en de intensiteit. Dit betekent dat elke 

machtsrelatie – en daarmee ook de macht die iemand aan een functie kan ontlenen – kan 

worden omschreven in termen als macht over hoeveel anderen, op welk terrein en binnen 

welke marges. 

Uitgaande van de machtsbronnen die eraan ten grondslag liggen wordt macht veelal 

onderverdeeld in politieke, economische en sociaal-culturele macht, welke samen het sociaal 

vermogen vormen van een persoon of groep.
39

 Dit is ook de onderverdeling die wij in 

hoofdstuk 8 hanteren. In oorsprong is deze onderverdeling voortgekomen uit het werk van de 

Franse socioloog Bourdieu en de Duitse socioloog Weber. Bourdieu werkt met 

machtsbronnen en wel met de begrippen economisch, cultureel en sociaal kapitaal. Later werd 

hieraan nog het begrip symbolische kapitaal toegeviegd, het prestige dat iemand heeft op 

basis van maatschappelijke erkenning.
40

 Weber ging uit van een drietal machtsbases: de 

sociale basis, op grond van de door de bevolking toegekende status of verkregen door 

geboorte in een erfelijke stand; de politieke basis, op grond van invloed in een partij, 

bureaucratie of bestuur; en de economische basis, op grond van rijkdom en economisch 

vermogen.
41

 

Het voorgaande begrippenkader zullen we vooral hanteren bij het vergelijken en 

beoordelen van (de dimensies van) de macht van personen en de diverse functionarissen in de 

Bossche, politieke arena, en het beoordelen van de vraag hoe omvattend de politieke macht 

van het eerste en tweede lid binnen het stadsbestuur was ten opzichte van de ambachten. De 

classificatie van macht en gezag verschaft ons inzicht in de dynamiek van machtsrelaties 

tussen bijvoorbeeld de verschillende lagen in de stedelijke gemeenschap en helpt bij het 

begrijpen van de processen van de besluitvorming. Veel historici hebben het model van het 
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maatschappelijk vermogen gebruikt om te verklaren waarom elites – vooral de politieke – in 

de vroeg-moderne tijd langdurig aan de macht konden blijven. 

 

1.2.1.2 Ongelijkheid en stratificatie 

(Sociale) ongelijkheid tussen (groepen) mensen kan worden teruggevoerd op de plaats van 

een groep personen in de hiërarchische samenleving en het label dat de groep krijgt 

opgeplakt.
42

 Tot de positionele ongelijkheden behoort in deze definitie vooral het geheel van 

verschillende sociale posities dat gekenmerkt wordt door een structurele, duurzame en 

geïnstitutionaliseerde, asymmetrische verdeling van (machts)bronnen en beloningen: 

verschillen in sociaal-culturele, economische en politieke macht. Tot de allocatieve of 

ascriptieve ongelijkheden worden onder andere kenmerken gerekend zoals ‘ras’, geslacht, 

leeftijd, verwantschap of nationaliteit. 

Historische studies naar de (kwantitatieve) analyse van ongelijkheid zijn talrijk. Met 

name Van Zanden heeft op dit gebied veel werk verricht.
43

 Als te analyseren parameters 

gebruikten onderzoekers inkomen, vermogen of huishuur: allemaal kenmerken met een 

continue verdeling. Van den Berg en Van Zanden analyseerden in dit verband de 

ontwikkeling van de welstandsongelijkheid in Alkmaar tussen circa 1530 en 1930.
44

 De 

sociale ongelijkheid in de stad ’s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw is onderwerp van 

onderzoek in al eerder genoemde en sterk aan elkaar gerelateerde studies van Van de Laar, 

Blondé en Hanus.
45

 

Sociale stratificatie is een bijzondere vorm van ongelijkheid waarbij een populatie 

wordt opgedeeld in verschillende sociale lagen. In deze indeling zijn de hiervoor genoemde 

positionele en allocatieve ongelijkheden structureel, duurzaam en geïnstitutionaliseerd 

aanwezig. Het basisprincipe van stratificatie is namelijk dat ze een kenmerk is van de 

onderzochte groep als geheel, en niet van het individu, en verder dat ze min of meer blijft 

bestaan over generaties, dat ze weliswaar universeel is, maar dat er verschillen kunnen zijn 

van generatie tot generatie en, ten slotte, dat ze niet alleen betrekking heeft op economische 

ongelijkheden maar ook steunt op culturele waarden. 

Er bestaan vier types van sociale stratificatie, en wel op basis van kasten vergelijkbaar 

met bijvoorbeeld de Indiase stammen; van standen zoals de indeling in adel, geestelijkheid en 

de steden in de Middeleeuwen en ten tijde van het Ancien Régime; sociale klassen; en rangen. 

Het meest kenmerkende (sociologische) onderscheid tussen deze vier stratificaties is de 

mogelijkheid van sociale mobiliteit, en dus de mogelijkheid die individuen hebben om van de 

ene naar de andere sociale laag op te klimmen. 

Tegenwoordig is voor de periode van de vroegmoderne tijd een indeling in zes lagen 

vrij algemeen aanvaard:
46

  

• adel en niet-adellijke regentenfamilies; 

• welgestelden: rijke kooplieden, grootgrondbezitters, advocaten, artsen en hoge ambtenaren, 

hoge officieren; 

• redelijk gegoede boeren, grote winkeliers, ambachtsmeesters met een behoorlijk bedrijf, 

stedelijke en gewestelijke ambtenaren, lagere officieren; 

• kleine boeren, lagere ambtenaren, kleine winkeliers en ambachtslieden; 

• werklieden in loondienst, bier- en zakkendragers, soldaten; 

• zwervers, bedelaars, losse werklieden. 
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Onderzoek naar lagen in een stratificatie is in feite het onderzoek naar factoren die de 

mobiliteit beïnvloeden en bepalen.
47

 Onderzoek naar deze lagen in de vroegmoderne tijd 

richtte zich meestal op twee facetten: hun kenmerken en het wel en wee van de verschillende 

lagen; en de samenstelling en gemeenschappelijke kenmerken van personen in een laag. De 

eerder genoemde studies van Vos en Prak over ’s-Hertogenbosch, maar ook de uitgebreide 

beschouwing van Frijhof en Spies zijn hiervan voorbeelden.
48

 Zij geven daarmee een inkijk in 

de wijze waarop de vroegmoderne corporatieve samenleving functioneerde. De bovenste laag 

van het stratificatiebouwwerk was het meest frequent onderwerp van onderzoek. Dit vloeit 

logischerwijs voort uit het feit dat over de bovenste laag de meeste informatie voorhanden is 

en dat de bovenste laag in de praktijk de laag is die het lot en de vooruitgang van een 

gemeenschap in handen had. Uit haar midden kwam immers de bestuurlijke elite voort. Het 

was met name Roorda die hierbij de prosopografie – de collectieve biografie van de 

onderzoekgroep – als methodiek propageerde.
49

 

Overzichtswerken over het eliteonderzoek zijn onder andere geschreven door 

Duijvendak en De Jong, Hoppenbrouwers en Gabriëls.
 50

 De bekendste elitestudies zijn het 

onderzoek over het patriciaat van Zierikzee tijdens de Republiek door Van Dijk en Roorda, en 

de door Roorda geïnitieerde studies van Prak, De Jong en Kooijmans over het patriciaat van 

Leiden, Gouda en Hoorn.
51

 Een recent werk in dit verband is de studie van Van der Meij.
52

 

Hij behandelt de leefwereld van de Bredase regenten tussen 1550 en 1700 en de sociale 

samenstelling van de politieke, economische en sociale elite. Ook wij gebruiken de 

prosopografie als basis om de bestuurlijke elite van ’s-Hertogenbosch in de periode tussen 

1579 en 1629 aan een nader onderzoek te onderwerpen. Een koppeling naar de elitestudies in 

het algemeen en naar de Bossche Heren van de Raad tussen 1500 en 1580 in het bijzonder 

staan hierbij voorop.
53

 

Ook de sociale middengroepen van de samenleving, met name gilden en zelfstandige 

beroepsbeoefenaars, hebben ruimschoots in de belangstelling gestaan. Terecht, want de 

ambachtsgilden vormden met een aandeel van dertig tot vijftig procent een belangrijk deel 

van de corporatief gestructureerde stadsgemeenschappen in de vroegmoderne tijd. In het 

stimuleren van het onderzoek naar deze middengroepen heeft Prak een grote rol gespeeld, 

onder andere met zijn studie over de corporatistische samenleving van ’s-Hertogenbosch, als 

begeleider van meerdere studies en als redacteur van het verzamelwerk over de 

ambachtsgilden uit Noordwest-Europa.
54

 Belangrijke overzichten over de omvang en 

betekenis van de ambachtsgilden in de Nederlanden zijn onder andere geschreven door Lis en 

Soly en door Lourens en Lucassen.
55

 Onderzoekers hebben de ambachtsgilden vooral vanuit 

twee gezichtspunten bestudeerd: hoe functioneren ze als sociale groep in de samenleving en 

hoe functioneren ze als beroepsgroep in de economie.
56

 Vos heeft de Bossche ambachtsgilden 

na 1629 bestudeerd en besteedt hierbij vooral aandacht aan het eerste aspect.
57

 Ook de werken 

van Slokker over Utrecht en de vergelijkende studie over de Zeeuwse steden van 
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Remmerswaal richten zich mede op de gilde-invloed op politiek, religie en stedelijke 

cultuur.
58

 Wij besteden speciale aandacht aan de ambachten als onderdeel van de Bossche 

politieke macht. Elementen uit het begrippenkader die hierbij onder andere aandacht krijgen 

zijn de oligarchisering en de opwaartse mobiliteit, anders gezegd: hoe omvangrijk is de groep 

en in hoeverre stroomt de leidende economische elite door naar de bestuurlijke elite? 

De onderste laag van de stadsgemeenschap – het grauw – krijgt meestal slechts 

indirect aandacht, en wel in studies over de armenzorg. Bekend zijn in dit verband de studies 

van Blockmans en Prevenier over de armenzorg in ’s-Hertogenbosch tussen 1435 en 1535, en 

die van Prak over Arm Den Bosch.
59

 Vaak wordt slechts volstaan met het schatten van het 

percentage armen.
60

 

’t Hart beschrijft het staatsvormingsproces wereldwijd vanaf de elfde eeuw en de 

gevolgen ervan voor de toegang tot en de verdeling van de macht van de verschillende lagen 

in een gemeenschap.
61

 Niet alleen de acties van een bepaalde laag krijgen hierbij aandacht, 

maar ook de coalities tussen lagen en de daaruit voortkomende machtsverschuivingen. Voor 

de theoretische basis steunt zij hierbij onder andere op Te Brake, die onderzoek deed naar de 

grote revoltes in de zestiende en zeventiende eeuw.
62

 Hij onderscheidt bij zijn onderzoek naar 

trends en wetmatigheden drie partijen: de centrale bestuurselite, de lokale bestuurselite en het 

volk. Afhankelijk van de samenwerking tussen twee van deze drie partijen, leidde dit tot 

versterking van: de macht van de lokale elite (lokale elite + centrale bestuurselite tegen het 

volk), de macht van de stad (lokale elite + volk tegen de centrale bestuurselite) of de macht 

van het centrale gezag (centrale bestuurselite + volk tegen de lokale bestuurselite). Voor onze 

studie is de vraag van coalitievorming ook interessant: waar stonden de ambachten en de 

bestuurselite gedurende de onderzoekperiode en kozen zij altijd dezelfde partij als partner om 

hun doelen te verwezenlijken? 

 

1.2.2 Besluitvormingsprocessen en meten van macht 

In zijn overzicht over het meten van macht onderscheidt Tromp een viertal methodieken: de 

reputatiemethode, de decisiemethode, netwerkanalyse en het kwantificeren van de 

hoeveelheid machtsbronnen waarover iemand beschikt.
63

 Kern van de reputatiemethode is om 

de mensen te identificeren van wie de gemeenschap of een representatieve groep uit een 

gemeenschap denkt dat ze de macht hebben, en vervolgens te analyseren hoe deze groep is 

samengesteld en functioneert. Bij de decisiemethode worden een aantal belangrijke besluiten 

geselecteerd en wordt vervolgens de procesgang geanalyseerd – bij voorkeur de hele 

beleidscyclus, vanaf het moment dat er aandacht voor het probleem ontstond en de 

beeldvorming begon tot de implementatie van het besluit – en wie op welk moment van het 

proces welke rol vervulde. De netwerkanalyse brengt aan het licht welke personen of welke 

functies bij elkaar komen in diverse vergadercircuits en belangrijke beslisfora. Het meten van 

de hoeveelheid machtsbronnen, ten slotte, is een veel gebruikte methode voor het meten en 

vergelijken van het economische belang of militaire sterkte van bijvoorbeeld landen. 

Voncken beschrijft in het kader van zijn studie naar het meten van macht de intensieve 

procesanalyse en analyseert vijftien besluitvormingsprocessen om de machtige Nijmegenaren 

rond het eind van de twintigste eeuw te identificeren.
64

 Van der Weide analyseert de rekesten 

en het besluitvormingsproces rond de rekesten die door de ambachten tussen 1700 en 1813 
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werden ingediend bij het stadsbestuur van Utrecht.
65

 Remmerswaal bestudeert de rekesten die 

de ambachtsgilden in een aantal Zeeuwse steden bij hun stadsbestuur indienden.
66

 De 

netwerkanalyse wordt door Duijvendak toegepast bij het identificeren van de kernfuncties en 

belangrijkste functionarissen in zijn studie naar elitevorming en machtsverhoudingen in 

Oostelijk Noord-Brabant tussen 1810 en 1914.
67

 

Voor ons onderzoek kunnen we beschikken over de resolutieboeken van de Bossche 

stadsvergaderingen over een groot deel van de periode tussen 1579 en 1629. Mede daardoor 

komt op de eerste plaats de decisiemethode in aanmerking voor het inzoomen op het meten 

van de politieke macht van de ambachten en dan specifiek op de vraag hoe voorstellen 

evolueren tot besluiten in opeenvolgende stadsvergaderingen. Netwerkanalyse komt voor ons 

onderzoek voor het meten van macht nauwelijks in aanmerking, omdat hiervoor de hele 

Bossche gemeenschap met al zijn functies en organisaties veel gedetailleerder in beeld zou 

moeten worden gebracht dan door ons is gebeurd. Om een vergelijkbare reden valt ook de 

reputatiemethode af, maar het bestuderen van de kronieken over ’s-Hertogenbosch, de 

dagboeken van Robert Voorn en bisschop Ophovius en studies zoals die van De Cauwer, 

zouden hiervoor op zijn minst een interessant beginpunt kunnen zijn.
68

 
 

1.2.3 Geld 
Tot de munthervorming in 1433/1434 van Filips de Goede was van een monetaire eenheid en 

stabiliteit geen sprake.
69

 Het uitbrengen van imitatiemunten, variabele zilvergehaltes en 

waardeverminderingen waren aan de orde van de dag. Met de centralisatie van de muntslag 

onder de landsheren en de publicaties van de muntordonnanties, waarin van de toegelaten 

munten – de permissiemunten – de officiële waarde en het bijbehorende gehalte aan 

muntmetaal was vastgelegd, werd het muntwezen transparanter.
70

 Toch betekende dit 

allerminst dat munten in het handels- en betalingsverkeer één vaste koers hadden. Zo werden 

op markten transacties gedaan met verzwakt courant geld tegen dagkoers, die altijd hoger was 

dan de officiële muntkoers. Van de officiële sterkere stuiver gingen 20 stuks in de gulden 

rekenmunt, terwijl de verzwakte courante stuiver voor grotere aantallen gerekend werd. In 

wisselbrieven werd met de officiële sterkere munt gerekend. Dit werd aangeduid als 

wisselgeld. De koers van wisselgeld in de officiële gulden was in de praktijk daarom zo’n 5-

8% lager dan van het zwakkere courante geld. 

Over de monetaire problematiek in Brabant van de middeleeuwen tot het begin van de 

vroegmoderne tijd met rekenmunten, rekeningmunten, transactiemunten en klinkende munten 

is een uitgebreide studie verricht door Fierst van Wijnandsbergen.
71

 Vrijwel alle financiële 

gegevens in ons onderzoek komen uit de Bossche stadsrekeningen. De problematiek met 

rekeningmunten is hier aanzienlijk geringer dan in Fierst van Wijnandsbergens onderzoek 

naar de fondsvorming van de armeninstellingen in Grave. In die tijd werd door de Staten van 

Brabant met het Vlaamse pond van 40 groten gerekend. Dit was ook het geval met de 
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rekening van rentmeester Van Broechoven uit 1614. Dit Vlaamse pond was gelijk aan een 

gulden van 20 stuivers. In ’s-Hertogenbosch worden gedurende de lange zestiende eeuw 

onveranderlijk de Rijnsgulden – en de daarmee gelijkgestelde Carolusgulden – en de stuiver 

als rekeningmunten gebruikt.
72

 De problematiek van muntverzwakking is als zodanig geen 

specifiek onderzoekobject voor ons. Indirect komt het verlies aan koopkracht uiteraard wel 

aan de orde via het verloop van de welfare-index, zoals beschreven door Hanus,
73

 en ook via 

de in ons onderzoek getoonde enorme stijging van onder andere de huizenprijzen. 

 

 

1.3 Onderzoeksopzet 

 

Dit onderzoek combineert familiegeschiedenis, het beschrijven en meten van macht en de 

alledaagse werkelijkheid van besluitvorming. De familie Van Broechoven en de stad ’s-

Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 staan hierbij centraal. We baseren het onderhavige 

onderzoek met name op gegevens afkomstig uit het Bosch’ schepenprotocol, de Bossche 

stadsrekeningen, de stadsresolutieboeken en de van die resoluties gemaakte extensies uit de 

periode tussen 1579 en 1629. Wat de gepubliceerde literatuur betreft maken we intensief 

gebruik van het onderzoek van Schuttelaars naar de bestuurlijke elite van ’s-Hertogenbosch in 

de periode 1500 tot 1580, het onderzoek van Hanus naar welvaart en ongelijkheid in ’s-

Hertogenbosch in de lange zestiende eeuw en de studie van Donnet over de schenkingen van 

de Van Broechovens aan de kerk van Rumst.
74

 Dat de laatstgenoemde studie ook vraagtekens 

oproept, komt in hoofdstuk 8 aan de orde. 

Het onderzoek bestaat behalve de inleiding uit acht hoofdstukken. De hoofdstukken 2 

tot en met 4 zijn min of meer de opmaat voor het eigenlijke onderzoek. De beide 

genealogische hoofdstukken, 2 en 4, zijn ondersteunend om invulling te geven aan een van de 

hoofddoelstellingen van dit onderzoek: licht werpen op de familiegeschiedenis en vooral de 

macht van de Bossche familie Van Broechoven. In hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan de 

afkomst van de familie Van Broechoven en haar geschiedenis tot de politieke doorbraak in ’s-

Hertogenbosch omstreeks 1570. De opdracht voor het schrijven van de stamboom om haar 

adellijke en ridderlijke afkomst te bewijzen en de destijds daartoe geconcipieerde akten 

vormen het startpunt. Vervolgens komen de Meierijse generaties en de eerste vier generaties 

van de familie in ’s-Hertogenbosch aan de orde, met daarin verweven een korte schets van de 

tijd en de omgeving waarin zij leefde. Hoofdstuk 4 bestaat uit beknopte, zakelijke 

levensbeschrijvingen van de Van Broechovens die een belangrijke rol spelen in de periode 

tussen 1579 en 1629. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan de politieke organisatie van 

het hertogdom Brabant, zoals die onder het bewind van Karel V tot stand kwam, en de plaats 

van ’s-Hertogenbosch in die structuur. Daarnaast presenteren we in dit hoofdstuk een schets 

van de politieke functies die in het eigenlijke onderzoek de revue passeren, en de erbij 

horende benoemingsprocedures. Wat opzet en indeling betreft kiezen we hierbij voor een 

vergelijkbare benadering als Schuttelaars volgt in zijn onderzoek naar de Bossche politieke 

elite tussen 1500 en 1580.
75

 

De hoofdstukken 5 tot en met 8 vormen de kern van ons onderzoek. In hoofdstuk 5 

komt de politieke praktijk voor het voetlicht en komen de in hoofdstuk 3 genoemde Bossche 

functies in vijf paragrafen voorbij. Dit zijn: de schepenen, gezworenen en raadsheren; de 

ambachten; de stadsrentmeesters; de secretarissen en pensionarissen; en, ten slotte, de schout, 
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militair gouverneur, en de rentmeesters van de domeinen en van de Staten. De hoofdaspecten 

die per functie aan de orde komen, zijn: eventuele opmerkingen over de gang van zaken bij 

benoemingen, welke personen werden benoemd in de diverse functies en welke macht aan de 

functies kon worden ontleend. We vergelijken de resultaten, voor zover relevant, met de 

bevindingen van Schuttelaars over de periode tussen 1500 en 1580. Uitgebreid wordt 

aandacht besteed aan het kwantificeren van het meten van de oligarchisering binnen de 

bestuurlijke elite en de verschillen in macht tussen de diverse bestuurders. In meerdere 

paragrafen van hoofdstuk 5 beschrijven we bovendien één bepaald aspect min of meer in 

kroniekvorm om preciezer in te zoomen op de dagelijkse politieke praktijk. Daarom krijgt in 

paragraaf 5.3.3 het rentmeesterconflict in het eerste decennium van de zeventiende eeuw 

uitgebreid aandacht en schrijven we in paragraaf 5.4.1.1 gedetailleerd over de benoemingen 

van de pensionarissen. In paragraaf 5.2 behandelen we de politieke rol van de ambachten, met 

daarin specifieke aandacht voor de benoemingspraktijk van de dekens, de oligarchisering 

binnen de leiding van de ambachten en de macht van de ambachten in het stadsbestuur. De 

vraag of zij macht hadden, wordt beantwoord door een twintigtal besluiten te bestuderen, 

gebruikmakend van de in paragraaf 1.2.2 aangestipte decisiemethode. De kroniek-achtige 

stukken, de benoemingen en de twintig bestudeerde besluiten geven in zijn totaliteit tevens 

een beeld van de wijze warop de besluitvorming in het Bossche stadhuis in de dagelijkse 

praktijk verliep. De vraag in welke mate de ambachten werden betrokken bij de 

bestuursactiviteiten beantwoorden we door een analyse van de samenstelling van alle 

commissies die door het stadsbestuur werden ingesteld en beschreven zijn in de 

resolutieboeken.
76

 

In hoofdstuk 6 besteden we aandacht aan de economische situatie van de stad in de 

periode tussen 1579 en 1629. Getoetst wordt of het verloop van de reële lonen, zoals 

beschreven door Hanus, wordt weerspiegeld en bevestigd in een aantal factoren: het verloop 

van de Opstand, politieke documenten, de ontwikkeling van de huizenprijzen en de financiële 

situatie van de stad. Dit laatste facet krijgt ook op zich aandacht via de vraag: was de 

economische situatie van en in de stad zo slecht als eerder geschetst door Kuijer en ook door 

Van Gurp, of was er – zeker vanaf 1600 – sprake van een duidelijke opleving, zoals 

aangegeven door Hanus?
77

 Hoofdstuk 7 is een zoektocht naar de economisch machtige 

Bosschenaren via een analyse van de ontwikkeling van de huizenprijzen tussen 1579 en 1629. 

Het gegevensbestand bestaat uit alle huizen die werden verkocht en waarvan de gegevens zijn 

vermeld in de stadsrekeningen in het kapittel van de zestigste penning. De waarde van huizen 

wordt hierbij dus gehanteerd als afspiegeling van rijkdom en economische macht. Het 

onderzoek richt zich met name op twee aspecten: welke zijn de meest vermogende groepen? 

Wie kopen de duurste huizen en waar liggen ze? 

In hoofdstuk 8 staan de Van Broechovens centraal en wordt geprobeerd de volgende 

vraag te beantwoorden: hoe groot was de macht van de familie Van Broechoven en hoe was 

zij in staat in een periode van grote instabiliteit en economische onzekerheid aanzienlijke 

politieke macht en grote vermogens te verwerven? Aan de hand van een analysemodel 

vergelijken we de politieke macht van de Van Broechovens met die van de andere belangrijke 

politieke families in ’s-Hertogenbosch. Wij beperken ons in hoofdstuk 8 niet tot de politieke 

macht en de omvang en samenstelling van hun vermogens, maar betrekken hierbij ook de 

sociaal-culturele macht. We kiezen voor deze uitbreiding met de sociaal-culturele aspecten 

omdat vooral deze factoren – met name opleiding, huwelijksallianties en netwerken, en 

levensstijl – belangrijk waren voor het verwerven van macht door families. Hiermee komt 

tevens het netwerk beter in beeld dat de Van Broechovens opbouwden in de politieke, 
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economische en sociaal-culturele omgeving.Ook bij deze beschouwing gaan we uit van een 

vergelijking met andere Bossche families – in dit geval speciaal de familie Van Gestel.
78

 

In een epiloog beschrijven we, ten slotte, hoe het de familie Van Broechoven verging 

na 1629. We vullen dit in door een eeuw verder te kijken, en laten daarbij dezelfde factoren de 

revue passeren die ook in hoofdstuk 8 de hoofdmoot vormen. Daarmee zijn we immers in 

staat uitspraken te doen of de familie zich in het centrum van de macht kon handhaven en 

kunnen we een eventueel optredend proces van aristocratisering onderkennen. 
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Hoofdstuk 2 

 

DE FAMILIE VAN BROECHOVEN TOT OMSTREEKS 1570 
 

 

Het doel van dit hoofdstuk is het schetsen van het historische beeld van de familie Van 

Broechoven vanaf de vroegst bekende gegevens tot haar doorbraak in de jaren zeventig van 

de zestiende eeuw. Waar komt de familie vandaan en in hoeverre klopt de beeldvorming zoals 

die vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw werd gecreëerd? Voor het beantwoorden 

van deze vragen concentreren we ons vooral op de feiten zoals die kunnen worden 

gedestilleerd uit de vanaf 1367 overgeleverde schepenprotocollen van ’s-Hertogenbosch. Bij 

de beschrijving ligt de nadruk op de familieleden die in rechte lijn naar onze hoofdpersonen 

de parenteel-stamboom vormen. Dit zijn de leden van de familie die er voor ons toe doen en 

zij worden zoveel mogelijk geplaatst in de omgeving en tijd waarin ze leefden. 

 

 

2.1 Afkomst van de familie Van Broechoven: het werk van Alexander Butkens en Jan-

Baptist Christyn 

 

Na de verovering van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik had de familie Van 

Broechoven haar toppositie in de Bossche politieke arena moeten opgeven, maar vanaf dat 

moment wist zij een vergelijkbare en wellicht zelfs nog grotere machtspositie op te bouwen in 

het Zuiden. In de tweede helft van de zeventiende eeuw zetelden Van Broechovens dan ook in 

de Antwerpse en Brusselse schepenbanken en waren zij vertegenwoordigd op topposities in 

de centrale regeringsraden. Meer dan in de Noordelijke Nederlanden droeg in die tijd in het 

Zuiden een voorname afkomst bij aan de reputatie en bezorgde zij iemand een hogere plek in 

de hiërarchie. Schepenen uit ridderlijke geslachten hadden in Antwerpen een aparte en hogere 

positie dan hun niet-ridderlijke ambtgenoten, zelfs wanneer die een hogere anciënniteit 

hadden. Net als vele andere families uit de politieke elite, maar ook families die het 

economisch hadden gemaakt en die hun naam voor eeuwig uit de vergetelheid wilden houden, 

gingen de Van Broechovens tot het uiterste om een ridderlijke afkomst te ‘bewijzen’. Het 

bezit van een adelsbrief was daarbij voor hen, evenals voor de echte politieke top, niet 

genoeg. Ook genealogen, onder wie Christoffel en Alexander Butkens en Jan-Baptist 

Christyn, hielpen veel families intensief mee bij deze zoektochten. Binnen de Van 

Broechoven-familie had vooral François-Paulin, de oudste zoon van de eerste Van 

Broechoven in de Antwerpse schepenbank, zich al vele jaren intensief met het inrichten van 

een uitgebreid gedocumenteerd familiearchief beziggehouden, voordat eind jaren vijftig van 

de zeventiende eeuw de eerste stappen naar het construeren van een ridderlijke afstamming 

werden gezet.
79

 De weg ernaar toe kon in ons onderzoek worden gereconstrueerd door het 

terugvinden van de opdracht aan Alexander Butkens om de stamboom op papier te zetten en 

van de afgeschreven en geconcipieerde akten die als bewijsvoering hebben gediend. Beide 

bevestigen overduidelijk welk oogmerk de opdrachtgevers hadden: het scheppen van een 

beeld dat ze wat voorouders en voornaamheid betreft voortkwamen uit oude, voorname, 

ridderlijke geslachten. 

Op 24 juli 1659 werd Jan-Baptist van Broechoven Gzn. door twee van zijn naaste 

familieleden gemachtigd met Alexander Butkens een overeenkomst te sluiten voor ‘het 
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maecken van de geheele genealogie vanden huijse ende familie van Brouchoven’.
80

 De 

condities en het raamwerk waaraan de genealogie moest voldoen, zijn in transcriptie vermeld 

in bijlage I. De genealogie moest bevatten ‘alle de branches lateralis en alliantien 

beghinnende vanden jaere een duisent een hondert offte daervoor ende deducerende de selve 

familie bij wettig wortels uuijt den huijse van Roover voerende drij gouden meulenijsers op 

roeden gronde geveert sijnde, Heeren van Stakenborch, ende dat in rechte linie de portanties 

bethoonende’. De genealogie moest bestaan uit een geschilderde genealogie met alle wapens 

en familienamen en een cleijn boecxken gebonden uit geel calfsleijr bevattende alle 

geautoriseerde bijlagen en documenten die aan de genealogie ten grondslag liggen.
81

 Butkens 

zou alleen – en wel achteraf – voor de opdracht betaald krijgen als hij deze exact volgens de 

opgestelde condities zou kunnen voltooien. In een schrijven aan Jan-Baptist van Broechoven 

toonde Butkens zich zeer verontwaardigd over de stamboom zoals die door hem gefabriceerd 

moest worden en het daartoe aan hem overgebrachte documentatiemateriaal. Hij bood dan 

ook aan de opdracht terug te geven.
82

 Volgens Donnet was het dan ook niet Butkens, maar 

een andere bekende genealoog uit die tijd, Jan-Baptist Christyn, die de stamboom in 1660 

heeft voltooid.
83

 Niettemin is Butkens echter duidelijk betrokken gebleven bij het maken van 

de cruciale aktes die de link van de Van Broechovens naar de geslachten De Roover en 

Stakenborch schragen.
84

 De stamlijn is in druk verschenen op pagina 51-104 van de Suite du 

Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne uit 1661-1686.
85

 Zowel de 

verklaring van de schepenen van ’s-Hertogenbosch ten behoeve van Anton-Ferdinand van 

Broechoven Gzn. in 1681 als de tekst op de grafzerk van Christiaan van Broechoven Rzn. 

bewijst dat de familie het resultaat van hun ridderlijke afstamming terdege uitdroeg.
86

 

De Roever is de eerstbekende auteur die de officiële stamreeks van de Bossche Van 

Broeckhovens nader heeft onderzocht.
87

 In zijn publicatie uit 1891 toont hij aan dat de 

oorsprong van de familie zeker niet terugvoert op het geslacht De Roover en Stakenborch op 

de manier zoals in de Suite du Supplément wordt beschreven, maar dat deze eerder gezocht 

moet worden bij de Van Broechovens die in de veertiende eeuw in de Meierij woonden. 

Donnet en naderhand ook Van Sasse van Ysselt onderschrijven de meeste conclusies van De 

Roever.
88

 Bovendien achterhaalde Van Sasse van Ysselt een tweetal Antwerpse vidimus-akten 

die, naar nu onomstotelijk blijkt, mede als grondslag hebben gediend voor de door Butkens en 

Christyn op papier gezette stamreeks. Niettemin meldt De Schryver, die de publicatie van 

Donnet kende, in zijn studie uit 1965 over Jan van Brouchoven de Bergeyck nog de oorsprong 

uit het geslacht De Roover, in overeenstemming met de hiervoor genoemde genealogie door 

Butkens en Christyn. Ook is deze stamreeks nog afgedrukt in het werk van Willems en 

Willems over de geschiedenis van het Kasteel ‘Cortewalle’ te Beveren uit 2000, het kasteel 

dat lange tijd door de Van Broechovens werd bewoond.
89

 

In tabel 2.1 zijn de stamreeks volgens Butkens weergegeven en (in de rechter kolom) 

de gecombineerde gegevens van De Roever en Van Sasse van Ysselt. De Roever concludeert, 

zoals gezegd, dat de omstreeks 1660 opgestelde stamreeks van de Van Broechovens onjuist is, 

maar geeft tevens aan dat hij geen volledige stamreeks vanaf Andries van Broechoven naar de 
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eerste schepen Henrick van Broechoven (stap 9) kon reconstrueren.
90

 Van Sasse van Ysselt 

kwam tot de bevinding dat hoogstwaarschijnlijk de kannengieter Marten van Broechoven de 

stamvader van de Bossche Van Broechovens is en dat Marten waarschijnlijk gehuwd is 

geweest met Elisabeth Melissen. In 1935 probeerde Van Son nader licht te doen schijnen op 

de afstamming van de Bossche schepenfamilie Van Broechoven aan de hand van een 

zorgvuldige analyse van de Bossche protocollen tussen 1368 en 1414.
91

 

 

 

Tabel 2.1: Stamreeks van de familie Van Broechoven (De Vegiano, 1779; De Roever, 1890-

1891; Van Sasse van Ysselt, 1929). 

 

stappen stamreeks volgens Butkens De Roever & Van Sasse van Ysselt 

1 Willem de Roover van Stakenborch 1266-

92 ∞ Beatrix van Cuyck 

 

2 Willem van Stakenborch †1307 ∞  

Margaretha van Boesscot 

 

3 Matthijs van Stakenborch tot Boesscot ∞ 

Magdalena Hennegrave 

 

4 Hendrik van Stakenborch tot Boesscot 

†1357 ∞ Margaretha van Veenhuysen 

Andries van Broechoven 

5 Godfried van Stakenborch ∞ Amelberge 

van Bruheze, vrouwe van Broechoven en 

Goirle 

Jan van Broechoven, † vóór 1395 

6 Goessen van Stakenborch, gezegd van 

Broechoven ∞ Aleyd van Berckel 

Volgens de genealogie had hij een broer 

 Gilles die te Rode leefde 1425 

Gielis van Broechoven 

7 Henrrick van Broechoven 1428 ∞ 

1
e
 Elisabeth van Dinther Edmonddr.   

2
e
 Margaretha Back 

Marten van Broechoven alias  

kannengieter x N.N. 

8 Ex 1
e
: Gielis van Broechoven 1471, 1498 ∞  

1
e
 Maria van Drongelen 

2
e
 Elisabeth Melissen, † vóór 1498 

Gielis van Broechoven, † vóór 1510 ∞ 

Melissen 

9 Gilles van Broechoven ∞  

Henrica van Aerle 

o.a. schepen Henrick van Broechoven 

én Gielis van Broechoven ∞ Henrica 

van Aerle 

10 Pieter van Broechoven † 6 mei 1570 ∞ 

Judith van Doorne † 13 sept. 1593 

Peter van Broechoven Gieliszn. ∞ Judith 

 van Doorne Rutgersdr. 

11 Henrick van Broechoven 1545, †19 juli 

1604 ∞ Johanna van Weert alias Van der 

Stegen 

Henrick van Broechoven ∞ Johanna van 

Weert én Rogier van Broechoven ∞ 

Elisabeth van Jabeeck 

12 Pieter, Christiaan, Rogier en Gerard o.a.  
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Hij documenteert vervolgens de generaties van Andries, Jan en Gielis van Broechoven 

met diverse protocolverwijzingen (stappen 4, 5 en 6 in het bovenstaande schema), maar legt 

geen verbinding naar de Bossche tak.
92

 

We hebben de akten betrekking hebbend op de ouders van Gielis van Broechoven 

(gehuwd met Elisabeth Melissen) en de affiliatie met Van Stakenborch nader onderzocht. De 

door Butkens en Christyn overgeleverde stukken hebben we getoetst aan authentieke feiten in 

Bossche schepenprotocollen. Via het archief de Bergeyck beschikten we over alle akten die 

de basis vormden voor de stamreeks uit omstreeks 1660 en tevens waren we ermee bekend dat 

de stamreeks – komende van de jongste generaties – tot en met Gielis van Broechoven (stap 

8) niet omstreden is.
93

 

Ons onderzoek toont onomstotelijk dat de vader van Gielis van Broechoven (gehuwd 

met Elisabeth Melissen) niet Henrick heette, maar Marten. Ook is de vrouw van Gielis – 

Elisabeth Melissen – na 1498 overleden, in tegenstelling tot wat in de voor de stamreeks 

cruciale akte van de Commanderij te Gemert werd vermeld.
94

 In een Bossche schepenakte uit 

1518 worden alle acht bekende kinderen van Gielis Martens van Broechoven en zijn vrouw 

Elisabeth Melissen genoemd.
95

 In die akte droegen Henricus, Egidius, Wilhelmus, 

Margaretha, Geertruidis, Aleyd en Richmoet een erfcijns van vier gulden over aan hun broer 

Amelius. Uit een Bossche akte uit 1501 blijkt dat Elisabeth, de vrouw van Gielis Martens van 

Broechoven in ieder geval toen nog in leven was.
96

 Ze verwierf op dat moment een erfcijns uit 

een huis en erf in de Orthenstraat in ’s-Hertogenbosch.
97

 Deze akte levert ten aanzien van de 

reconstructie van de stamreeks tevens op dat de vader van de door Van Sasse van Ysselt 

genoemde kannengieter Marten van Broechoven de naam Gielis heeft gedragen. Vanuit deze 

kennis zijn de openstaande vragen van De Roever, Van Sasse van Ysselt en Van Son opnieuw 

tegen het licht gehouden en verwerkt in de volgende paragraaf. 

Naar de generaties die betrekking hebben op de familie Van Stakenborch hebben we 

geen nader onderzoek gepleegd evenmin als naar de relatie tussen de familie Van Stakenborch 

en De Roover. Ze zijn op grond van de huidige kennis geen voorouders van de Bossche Van 

Broechovens. 

 

 

2.2 Afkomst naar de huidige inzichten 

 

De Bossche Van Broechovens hebben hun wortels in Sint-Oedenrode. Een genealogisch 

verband tussen dit geslacht Van Broechoven en het geslacht Broeckhoven, genoemd naar het 

Huis Broeckhoven bij Tilburg, en waarop in de eerder geciteerde verklaring ten behoeve van 

Anton-Ferdinand van Broechoven Gzn. wordt gedoeld, is alleen al uit het oogpunt van het 

gevoerde wapen onwaarschijnlijk en moet in elk geval dateren van vóór 1300.
98

 De Bossche 

Van Broechovens voerden vanouds een wapen met drie molenijzers in het schild (2-1) en 

daartussen gecentreerd een posthoorn, terwijl de Tilburgse familie een gaande leeuw in het 

schildhoofd als wapen voerde.
99

 

Bij de beschrijving van de afkomst en activiteiten van de familie Van Broechoven 

maken we een opsplitsing in twee delen, en wel de wortels van de familie en de activiteiten in 
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Sint-Oedenrode tot het vertrek naar ’s-Hertogenbosch, en de Bossche periode tot omstreeks 

1570. De betrokkenheid van de familie bij de parochie van Erp hebben we ondergebracht in 

bijlage 2. 

 

 

Schema 1: Nakomelingen Andries van Broechoven (DVC).
100

  
 

Andries van Broechoven  
Jan van Broechoven ∞ Hille 

Gielis van Broechoven ∞ (1395) 1
e
 Catharina dv Rutger van der Donc 

                                            (1400) 2
e
 Margriet dv Gysbert Wyeroc (alle kinderen ex (2) 

 Gysbert van Broechoven 

 Johan van Broechoven 

 Peter van Broechoven 

               Marten van Broechoven ∞ Richmoet dv Peter Janssoen 

               Andries van Broechoven 

               Wouter van Broechoven ∞ Margriet dv Gysbert van der Leest 

 Rudolf van Broechoven, investitus te Erp 

  Jan van Broechoven, investitus te Erp  

   Dirck van Broechoven ∞ Hillegond 

    Andries van Broechoven, priester 

     Christina van Broechoven ∞ Wouter van Beeck 

      Hillegond van Beeck ∞ Engelbert Vos 

    Jacob van Broechoven 

    Jan van Broechoven, nastelmaker in Grave (?) 

     Jan van Broechoven, priester en persoon te Erp 

     Gysbert van Broechoven 

    Dirck van Broechoven 

    Elisabeth van Broechoven ∞ Anton van Escharen 

    Aleyd van Broechoven 

    Christina van Broechoven 

   Yda van Broechoven ∞ Goyaert Jan Ruys 

   Gertruyt van Broechoven ∞ Henrick Aert Gielissen 

   Christina van Broechoven ∞ Peter van Heylesem 

    Henrick Peter van Heylesem 

                        Aleyd van Broechoven 

   Catharina van Broechoven ∞ Ludolf Claas Gielis 

  Gielis van Broechoven 

   Jan van Broechoven 

   Dirck van Broechoven 

  Dirck van Broechoven ∞ Geerborg 

 Dirck van Broechoven 

 Andries van Broechoven, pitancier en kanunnik te Berne 

 Yda van Broechoven 

 Aleyd van Broechoven 

 

 

 

2.2.1 De Van Broechovens in Sint-Oedenrode 

De Meierijse generaties van de familie van Broechoven zijn weergegeven in schema 1. De 

oudste vermelding van Van Broechoven in de Meierij staat in het leenregister van Brabant uit 

1312: Andreas, filius Broechovens [tenet = houdt in leen] I hovam terre apud Rode.
101

 Het 

betreft hier een aanzienlijke hoeve en Andries moet op grond van dit bezit zeker tot een van 

de belangrijkere mannen in Sint-Oedenrode gerekend worden. Deze in Sint-Oedenrode 
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gelegen hoeve omvatte huyse ende hove mit xii mudzaet
102

 gheerstlants ende met vijf 

buenderen beempts ende broeke al in eenen stucke gheleghen tusschen tgoet ten bogaert aen 

deen sijde, ende tgoet ten nuwenhuys aen dandere.
103

 Uit het afschrift van het tweede 

leenboek (Spechtboek), daterend uit omstreeks 1374, blijkt dat het goed dan al via Jan 

Andrieszn. van Broechoven is overgegaan op Gielis, de zoon van Jan Andries.
104

 

Op basis van – voornamelijk – Bossche schepenprotocollen traceerde Van Son als 

kinderen van ‘Andries Broechovens soen’: Jan, Dirck, Andries, Yda en Aleyd.
105

 Van de drie 

zonen volgde Jan zijn vader op als leenman van de hertog. Andries wordt in 1383 genoemd 

als pitancier en tussen 1395 en 1410 als kanunnik en proost van de norbertijnen in Berne (bij 

Herpt).
106

 Dirck, zoon van Andries van Broechoven, transporteerde omstreeks 1383 meerdere 

goederen.
107

 

Van Son aarzelt om Rudolf Rover van Broechoven als zoon van Andries te 

bestempelen, omdat hij in geen enkele akte de aanduiding tegenkwam ‘Rudolf zoon van 

Andries van Broechoven’. Tegelijkertijd vond hij de aanduiding van Rudolf als oom 

(avunculus) van Gielis Jan Andries een te summier bewijs.
108

 Toch zijn er additionele 

argumenten om de opstelling van De Roever uit 1891 te volgen en Rudolf als broer van Jan 

Andries van Broechoven op te nemen in het genealogische schema. Op de eerste plaats past 

Rudolf wat leeftijd betreft beter in het schema als broer van Jan Andries dan als broer van 

diens vader Andries. Bovendien is het zeer waarschijnlijk Dirck, de kleinzoon van Rudolf, die 

in 1534 als voogd optrad van de onmondige Wouter, zoon van Gielis Jan Andries van 

Broechoven. Ook werden meerdere onroerend goedtransacties tussen de nakomelingen van 

Jan Andries en Rudolf gedaan. De plaatsing van Rudolf in het genealogische schema is 

wezenlijk omdat hij de eerste Van Broechoven was die pastoor van de kerk te Erp is geweest. 

Via zijn nakomelingen bleef de familie tussen omstreeks 1360 en 1640 nauw verbonden met 

de parochiekerk van Erp.
109

 De meesten van hen hadden natuurlijke kinderen, een destijds 

algemeen geaccepteerd verschijnsel, en er kan zonder twijfel worden gesproken van een 

pastoorsdynastie.
110

 De Van Broechovens waren niet alleen in het bezit van het 

patronaatsrecht van de Erpse parochie – het recht om de persoon of investitus te benoemen die 

ervoor verantwoordelijk was dat de zielzorg werd uitgeoefend – maar ook waren meerderen 

van hen investitus of persona. Wie van de familieleden daadwerkelijk over het patronaatsrecht 

heeft beschikt, is niet geheel helder. Als bezitters zijn – uitgaande van de koppeling tussen het 

patronaatsrecht van de parochiekerk van Erp en de cijns van Tartwijk
111

 – bekend: Jan Rudolf 

van Broechoven, zijn zoon Dirck, diens zoon Andries, de kleinzoon van Dirck (= Henrick 

Peter van Heylesem), en vervolgens toch weer een Andries en anderen, die in 1501 hun 

rechten overdroegen aan Jasper van Escharen. Ook de laatste kan geaffilieerd zijn aan de Van 

Broechovens.
112

 In 1554 blijkt het collatierecht van de cijns van Tartwijk in handen te zijn 

van Hillegond Wouterdr. van Beeck. Zij was een dochter van de natuurlijke dochter – 

Christina – van de in 1502 overleden en hiervoor al genoemde Andries Dirckzn. van 

Broechoven, en het is deze Christina die in 1501 wordt vermeld als gerechtigde in (een deel 
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van) het patronaatsrecht.
113

 In bijlage 2 is uitgebreider ingegaan op de betrokkenheid van de 

Van Broechovens bij de Erpse parochie en de genealogische samenhang van de diverse 

familieleden. 

De familie van Broechoven was dus als leenman in het bezit van de hoeve Ten 

Vernhout. Vernhout was niet alleen de naam van het leengoed maar ook de naamgever aan 

een van de zes wijken waaruit Sint-Oedenrode sinds 1403 bestond.
114

 Naast Verrenhout en 

Bosch waren dat: de Oude Vrijheid; Olland en Houthem; Nijnsel en Vressel; Eerde en 

Vressel; én Bersselaar. Sinds die tijd viel het grondgebied samen met dat van de parochie van 

Rode. Van de zes kapittels in de Meierij was er één – bestaande uit acht kanunniken – 

verbonden aan de collegiale kerk van Sint-Oedenrode.
115

 Iedere wijk had een burgemeester, 

met name voor het beheren en ophalen van de belastingen. Justitie en politie waren in handen 

van een door de heer benoemde schout en zeven jaarlijks (her)benoemde schepenen. 

Volgens de leenregisters van 1355 en 1374 bezat Jan Andries van Broechoven het 

eerder genoemde tgoed ten Vernhout in Rode St. Ode. In 1368 verpachtte Jan het voor een 

periode van drie jaar aan Jan van den Espendonc – dat jaar mogelijk schepen van Sint-

Oedenrode – en diens zoon Willem.
116

 Maar begon in die tijd ook de oriëntatie op het 

commerciële centrum van de Meierij en tevens een van de vier hoofdsteden van het 

hertogdom? Niet alleen de mud rogge moest immers in ’s-Hertogenbosch worden geleverd, 

maar in 1368 – het jaar waarin hij ten Vernhout verpacht – kocht Jan ook de helft van een huis 

in de Orthenstraat, en kort daarop verwierf hij nog 1/3 deel van hetzelfde huis.
117

 Jan Andries 

van Broechoven overleed voor oktober 1383.
118

 Hij was getrouwd met ene Hille, die als 

moeder van hun zoon Gielis wordt vermeld.
119

 Behalve Gielis had Jan Andries van 

Broechoven in ieder geval nog een dochter Yda.
120

 

Gielis is waarschijnlijk omstreeks 1355 geboren. In 1377 wordt hij samen met zijn 

vader genoemd in een Bossche schepenakte.
121

 Hij maakte in oktober 1395 huwelijkse 

voorwaarden met domicella Katharina, dochter van Rutger van der Donc.
122

 Als partijen in 

het contract traden op Yda en Gielis, kinderen van wijlen Johannes, zoon van wijlen Andries 

van Broechoven, en Goessen Moedel van der Donc. Het huwelijk met Katharina zal slechts 

kort hebben geduurd. In of vóór 1400 hertrouwde Gielis met Margriet, dochter van Gysbert 

Wyeroc. Deze veronderstelling is gestoeld op het feit dat Gielis van Broechoven en Margriet 

in 1434 vijf volwassen zonen hebben, en dat hij in 1400 een aantal erfgoederen kocht van Jan 

Gysbert Wyeroc.
123

 Gielis volgde zijn vader op als bezitter van het leengoed ten Vernhout en 

trad in juli 1409 op als testamentair executeur van de eerder genoemde heer Rudolf van 

Broechoven, administrator / pastoor van de kerk in Erp, en oom van de genoemde Gielis.
124
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Figuur 2.1: Zegelafdruk van Gielis van Broechoven uit Sint-Oedenrode (links, BHIC, 

dorpsarchief Sint-Oedenrode) en zegelstempel van Rogier van Broechoven Pzn. (rechts, Het 

Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch). 

 

Naar alle waarschijnlijkheid was deze Gielis Jan Andries van Broechoven in 1404 

schepen van Sint-Oedenrode en hangt zijn schepenzegel aan een schepenbrief uit dat jaar.
125

 

Dit schepenzegel – drie molenijzers met in het hart een jachthoorn – is tevens een van de 

pijlers voor het bewijs van de genealogische relatie tussen de Van Broechovens van het goed 

ten Vernhout in Rode St. Ode en de Bossche schepenfamilie Van Broechoven. Het was ook 

deze Gielis die het betreffende goed in 1410 voor de schepenbank in ’s-Hertogenbosch 

verkocht aan Rutger van Geldrop.
126

 Ook dit kan wellicht worden gezien als een voorbode 

voor het opduiken van de Van Broechovens in ’s-Hertogenbosch enkele decennia later. Kort 

daarna verkocht Gielis aan dezelfde Rutger van Geldrop de helft van een veld nabij het 

voorgaande goed.
127

 

Hoe zag het uit zes wijken bestaande Sint-Oedenrode er economisch uit ten tijde dat 

Gielis van Broechoven zijn goederen verkocht en de familie haar vizier op de hoofdstad 

richtte? In 1438 telde Sint-Oedenrode 467 huizen ofwel zo’n 2300 inwoners. De groei 

stagneerde echter, en in 1472 werden er slechts 436 huizen geteld en in 1496 364.
128

 Op 

handelsgebied kende het in de vijftiende eeuw twee jaarmarkten en een weekmarkt. Zolang 

Sint-Oedenrode een belangrijk bestuurscentrum was, woonden er veel edelen. Maar nogal wat 

gegoede poorters verlieten het dorp gedurende de late Middeleeuwen, vooral in de tijd dat ’s-

Hertogenbosch een steeds belangrijker bestuurs- en handelscentrum werd.
129

 

De bevolkingsgroei van de Meierijse hoofdstad in de vijftiende eeuw laat dit ook zien. 

Schuttelaars schat op basis van haardentellingen het inwonertal van de stad ’s-Hertogenbosch 

(inclusief de Vrijdom) in 1438 op 14.700, in 1473 op 12.000 en in 1496 op 17.600.
130

 De 

hoofdstad was daarmee in 1438 zesmaal zo groot als Sint-Oedenrode en groeide – overigens 
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na een grotere dip omstreeks 1473 – bovendien veel sneller. Het is alleszins aannemelijk dat 

ook de familie Van Broechoven – behorend tot de Peellandse bovenlaag – zich aangetrokken 

voelde tot de uitdagingen en mogelijkheden die ’s-Hertogenbosch blijkbaar bood. 

De wettige kinderen van Gielis Jan Andries van Broechoven volgen uit een tweetal 

akten uit 1434, waarbij Margriet als weduwe van Gielis het vruchtgebruik van een stuk land 

in Erp overdroeg aan haar kinderen Gysbert, Johan, Peter, Marten en Andries.
131

 Het bestaan 

van een wettige zoon Wouter – in november 1434 nog onmondig – volgt uit een akte op 

dezelfde pagina van de protocollen. Daarnaast wordt onder Sint-Oedenrode tussen 1424 en 

1428 nog een aantal keren een natuurlijke zoon Jan genoemd.
132

 Ten minste twee van Gielis’ 

kinderen, Marten en Wouter, vertrokken naar ’s-Hertogenbosch. De overigen konden we tot 

nu toe niet traceren. Hoe het Marten en zijn nageslacht verging, komt in paragraaf 2.2.2.1 aan 

de orde. 

Het identificeren van Wouter was problematisch, omdat er in de tweede helft van de 

vijftiende eeuw twee personen waren die aangeduid werden als Wouter Gieliszoon van 

Broechoven. De ene was kramer van beroep, huwde met Margaretha Gysbertdr. van der Leest 

en bezat een huis in de Orthenstraat naast dat van Marten. Gezien het feit dat deze Wouter 

Gielis wat later zijn intrede deed in de Bossche omgeving en een dochter had met de naam 

Margaretha – wellicht naar Wouters’ moeder genoemd – lijkt deze als eerste in aanmerking te 

komen.
133

 De tweede Wouter Gieliszoon van Broechoven trouwde met Elisabeth de Wael 

(dochter van Bartholomeus Gerardzn. de Wael en Rutgera van Geldrop). De laatstgenoemden 

zijn beiden omstreeks 1461 reeds overleden.
134

 Hun zoon Henrick was op het einde van de 

vijftiende eeuw via vererving nog korte tijd in het bezit van het voormalige Van Broechoven-

goed ten Vernhout.
135

 Via Henrick kwam het in handen van de voorouders van de Bossche 

schepenfamilie De Jeger en wordt het ook wel genoemd Jonker Jegers Hoeve.
136

 

 

2.2.2 De Van Broechovens in ’s-Hertogenbosch 

Dat de Bossche schepenfamilie voortkomt uit de Meierijse Van Broechovens is, naast de 

aansluiting van de naam en toenaam van Marten Gielis van Broechoven, vooral gestoeld op 

de gelijkenis van het wapen dat werd gevoerd: drie molenijzers 2 -1 en een gecentreerde 

posthoorn. Daarbij komen het terugkeren van de naam Rudolf als zoon van Marten Gielis van 

Broechoven en de naamgeving van de kinderen van deze Rudolf: Martinus, Petrus, Egidius, 

Gysbertus en Andreas.
137

 Rudolfs Meierijse grootvader Gielis Jan Andries gaf zijn zonen de 

namen: Ghisbertus, Johannes, Petrus, Martinus, Andreas en Wolterus.
138

 Ten slotte pleit voor 

de directe relatie tussen de Bossche en Meierijse Van Broechovens dat juffrouw Aleyd van 

Hambroec, dochter van Gysbert Wyeroc en dus een tante van Marten, zoon van Gielis Jan 

Andries van Broechoven en Margriet Gysbertdr. Wyeroc, in 1445 optrad als koopster van een 

erfcijns uit het huis dat Marten in de Orthenstraat in ’s-Hertogenbosch had verworven mét de 

bepaling dat de cijns na Aleyds dood aan Marten zou toekomen.
139

 

Vier generaties gingen voorbij voordat de familie Van Broechoven haar grote en 

definitieve doorbraak kende in ’s-Hertogenbosch. Het waren immers Henrick en Rogier, de 

zoons van Peter Gielis Gielis Marten van Broechoven, die vanaf de jaren zeventig van de 
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zestiende eeuw een invloedrijke politieke posities verwierven. In het vervolg van dit 

hoofdstuk worden deze generaties kort beschreven. 

 

 

Schema 2: Nakomelingen Marten Gielis Jan Andries van Broechoven (DVC).
140

  

 
 

Martinus van Broechoven ∞ Richmoet Petersdr. Janssoen 

 

Gielis van Broechoven ∞ Elisabeth dv Henrick Willem Melissen en Gertruyt van de Kerckhoff 

Henrick van Broechoven ∞ 1
e
 Johanna Jan Arnt Eghens en 2

e
 Mathea dv Jacob van Driel en 

 Christina Goessen de Wolf 

  Gielis van Broechoven ∞ Henrica dv Henrick van Aerle en Aleyd Gerard van der Heyden 

   Gielis van Broechoven 

   Peter van Broechoven ∞ Judith Rutgerdr. van Doorne en Mechteld  van Hengstum 

   Anna van Broechoven 

  Amelis van Broechoven ∞ Aleyd Ludolfdr. Buck 

  Willem van Broechoven ∞ Christina Bernartdr. Janssen van Overmeer 

  Richmoet van Broechoven ∞ Mr. Ewout Mallants 

  Aleyd van Broechoven ∞ Marcellis Jan Arnt Eghens 

  Geertruyt van Broechoven ∞ Claas Henrickzn. van Beeck 

  Margriet van Broechoven ∞ Jordanus van Boert 

 

 Rudolf van Broechoven ∞ Elisabeth Peterdr. Heeren 

  Marten van Broechoven ∞ Margriet Henrickdr. van Uden 

Rudolf van Broechoven 

   Johanna van Broechoven ∞ Henrick Jan Eelkens 

   Peterke van Broechoven ∞ Jasper Jans Beck 

   Margriet van Broechoven ∞ Henrick Jans van Meyelsfoort 

   Henrick van Broechoven 

   Beatrix van Broechoven ∞ Dirck Arnoldzn. Diercks 

  Peter van Broechoven ∞ Yda Jandr. van der Zydewinden 

  Gielis van Broechoven ∞ Anna Jacobdr. Willems 

  Gysbert van Broechoven ∞ Yda 

  Andries van Broechoven  

  Dirck van Broechoven 

  Maria van Broechoven 

  Elisabeth van Broechoven (religieuze) 

  Richmoet van Broechoven (religieuze) 

 

 Elisabeth van Broechoven (begijn) 

 

 Gysbert van Broechoven (nat. zoon) 

 

 

 

2.2.2.1 Marten Gielis van Broechoven 

Vanaf het midden van de vijftiende eeuw kende ’s-Hertogenbosch gedurende 75 jaar een vrij 

constante toestroom van nieuwe poorters en een gestage bevolkingstoename tot ongeveer 

19.000 inwoners (intra muros) omstreeks 1525.
141

 De stad was begiftigd met veel privileges 

en kende een breed scala van meer dan zeventig ambachtsactiviteiten.
142

 Wat handel betreft 

was zij via een weekmarkt op de eerste plaats gericht op de verzorging van de eigen 

bevolking en het achterland. De stad had verder een viertal jaarmarkten, die een belangrijke 
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rol speelden voor de inkoop van grondstoffen en de afzet van het surplus aan maakproducten 

van de ambachtsnijverheid. De groei van de handel in brede zin en de opkomst van de 

homines novi – de nieuwe klasse rijken voortkomend uit de groep grote kooplieden – zouden 

in de tweede helft van de vijftiende eeuw zichtbaar worden vooral onder invloed van de 

verdichting van de jaarmarktencyclus en het toenemende belang van de Antwerpse en Bergen 

op Zoomse jaarmarkten. Dit was in grote lijnen de situatie toen de Van Broechovens in de 

vijftiende eeuw hun intrede deden in ’s-Hertogenbosch. 

Marten, de eerste Bossche Van Broechoven, werd tussen 1443 en 1495 in ten minste 

vijftien akten van het Bosch’ protocol genoemd. Hij werd altijd aangeduid als Marten, zoon 

van wijlen Gielis van Broechoven. Vanaf 1470 werd aan zijn achternaam steeds alias 

cangieter toegevoegd. Martens geboortejaar zal kort voor het jaar 1410 liggen, daar hij in 

1434 niet als onmondig wordt aangemerkt.
143

 In 1442 betaalden Marten van Broechoven ende 

Richmoet sijn wijf intredegeld voor het lidmaatschap van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap.
144

 Richmoet overleed in of kort voor 1481 en haar echtgenoot Marten in 

1496.
145

 

In juni 1443 kocht Marten van Broechoven een erf met erop staande gebouwen, 22 ¼ 

voet breed en 58 voet lang, in de Orthenstraat in ’s-Hertogenbosch.
146

 Dit is het pand dat de 

familie minimaal drie generaties bewoonde. In de eerste jaren na de aankoop vestigde Marten 

daarop enkele cijnzen. Maar al in 1456 kocht hij een cijns uit een naast zijn eigen pand 

gelegen huis en in 1470 maakte hij een overeenkomst met zijn buren over de herinrichting van 

zijn eigendom.
147

 In 1458 kocht hij een cijns uit een huis in de Postelstraat.
148

 In 1481 was hij 

kennelijk eigenaar van het betreffende huis en sloot hij een akkoord met de buurman om aan 

een stenen muur te mogen aanbouwen.
149

 

Marten van Broechoven was evenals zijn zoons Gielis en Rudolf kannengieter van 

beroep. De Bossche kannengieters zijn te beschouwen als gespecialiseerde tingieters. Ze 

gebruikten als grondstof het zogenoemde kannentin, tin waaraan een derde deel lood was 

toegevoegd. Als beroepsgroep waren de tingieters ondergebracht bij het kramersgilde. In 1503 

kregen ze een eigen keur.
150

 De analyse van de belastinggegevens van de eerste helft van de 

zestiende eeuw door Blondé levert een mooie inkijk in de financiële aantrekkelijkheid van het 

tingietersvak.
151

 Van de 34 in de belastinglijsten van 1502-1503 vermelde beroepen met zes 

of meer waarnemingen scoorden de geelgieters (= kannengieters, tingieters en geelgieters) de 

op een na hoogste aanslag. Ze werden aangeslagen voor een bedrag van 47 gulden, een bedrag 

dat vergelijkbaar was met een compleet jaarinkomen van een ambachtsman in die tijd.
152

 De 

mediaanwaarde van de aanslag van alle belastingbetalers bedroeg in dat jaar elf gulden. 

Kortom, de geelgieters hadden een inkomen dat vier keer zo hoog was als dat van de 

doorsnee-Bosschenaar. In 1505-1506 stonden de geelgieters op nummer 30 van de 33. Ook in 

het jaar 1511-1512 scoorde het beroep hoog met een 35
ste

 plek van de 36 beroepen met ten 

minste vijf waarnemingen en in 1552-1553 op plaats 49 van de in totaal 56 beroepen. In de 

eerste genoemde jaren waren het de ketelaars die hoger scoorden, in 1552-1553 betrof dat 

enkele commerciële beroepen. Daar zowel Blondé als naderhand Hanus aantoont dat deze 

belastingaanslagen goed corresponderen met de hoogte van de inkomens en de 
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inkomensverschillen, is des te duidelijker dat de Van Broechovens zich uit hoofde van hun 

beroep van kannengieter tot de gegoede middenklasse konden rekenen.
153

 

Een deel van zijn spaargeld belegde Marten in lijfrentes op naam van zijn kinderen.
154

 

In 1495, tegen het einde van zijn leven, kocht hij een cijns van achttien goudguldens – in 

waarde min of meer vergelijkbaar met drie vierde van het jaarloon van een loonarbeider in ’s-

Hertogenbosch in die tijd – uit een hoeve en twee stukken land.
155

 In dit geval kocht hij alleen 

het vruchtgebruik voor zichzelf en liet hij het eigendomsrecht toekomen aan zijn kinderen.
156

 

Ten slotte is nog de koop van de helft van een windmolen buiten de Orthenpoort door Marten 

interessant.
157

 Deze aankoop luidde een periode van meer dan twee eeuwen in, waarin de Van 

Broechovens bij molens betrokken waren, zoals ook in het vervolg zal blijken. 

Het voorgaande geeft aan dat Marten van Broechoven zijn draai in de stad snel had 

gevonden en dat hij tegen het eind van zijn leven zeker tot de gegoede burgerij kon worden 

gerekend. Zijn bezittingen waren inmiddels zodanig gegroeid dat hij regelmatig geld kon 

beleggen in rentes. 

Marten van Broechoven en Richmoet hadden ten minste drie wettige kinderen: Gielis, 

Rudolf en Elisabeth.
158

 Bovendien had Marten – hetgeen veelvuldig voorkwam in die tijd – 

een natuurlijke zoon Gysbert.
159

 Elisabeth werd begijn; op Gielis en Rudolf zetten het beroep 

van hun vader voort. Op hen beiden gaan we hierna uitvoeriger in.
160

 

 
2.2.2.2 Gielis en Rudolf Martens van Broechoven 

In de vijftiende en zestiende eeuw vonden belangrijke verschuivingen plaats in de Bossche 

stadseconomie. In het laatste deel van de vijftiende eeuw had de wollenlakennijverheid haar 

dominerende positie geleidelijk moeten afstaan aan de linnenfabricage.
161

 De dure – en door 

de gildenkeuren duur gehouden – kwaliteitslakens verloren steeds meer terrein en werden 

verdrongen door goedkopere lakens, niet alleen uit Engeland maar ook uit Weert en van het 

platteland. De metaalnijverheid – met name gericht op de productie en afzet van spelden en 

messen – bloeide rond 1550 nog steeds, maar vanaf die tijd ontstond in deze nijverheidstak 

een doorgevoerde rationalisatie in het arbeidsproces door proto-industrialisatie, zoals ook bij 

de wollen- en linnenlakennijverheid de appretise en de blekerij ontstonden.
162

 De 

voedselproductie – met name brood, bier en vlees – bleef in eerste instantie gericht op de 

behoefte van de stad zelf, maar de brouwerijsector ging spoedig ook voorzien in een deel van 

de behoeften van het achterland. Daarnaast was ’s-Hertogenbosch voor veel handelswaar een 

doorvoermarkt, vooral voor haring, wijn, vee en agrarische producten van het platteland. Vee 

ging normaliter naar de stapel in Lier, maar de stad had zelf wel jaarmarkten voor vee in 

oktober en in de goede week. Zeker al op het eind van de vijftiende eeuw zetten de Van 

Broechovens hun eerste schreden richting handel. 

Gielis Martens van Broechoven werd omstreeks 1440 geboren. Hij huwde met 

Elisabeth Melissen en samen kregen ze acht kinderen die de volwassen leeftijd bereikten.
163
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In 1472 betaalde Gielis zijn intredegeld voor de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en in 

1496 werd voor hem de doodschuld betaald.
164

 Zijn vrouw Elisabeth overleed omstreeks 

1503. In 1473 kocht Gielis een huis en erf aan de Markt in ’s-Hertogenbosch.
165

 In oktober 

1491 kocht hij samen met twee zonen van Jacob Willemsen, een tweetal huizen aan de 

Vismarkt en daarin bleef hij wonen.
166

 In 1506 verdeelden de kinderen van Gielis en Elisabeth 

een deel van door hun ouders nagelaten goederen en kwam het huis aan de Vismarkt in 

handen van hun oudste zoon Henrick.
167

 Ook Gielis Martens van Broechoven en zijn weduwe 

Elisabeth investeerden, zoals hun ouders eerder deden, in een aantal erfcijnzen.
168

 

Gielis was kannengieter, maar daarnaast was hij ook actief als zoutkoper.
169

 Het 

belang van het beroep van zoutkoper kan worden afgemeten aan de positie die ’s-

Hertogenbosch tot het eind van de vijftiende eeuw innam bij de verhandeling en doorvoer van 

verse haring en naderhand bokking.
170

 De tolrekeningen, de ordonnanties omtrent het keuren 

en verpakken van vis, en het aanzien van het viskopersgilde bevestigen dit beeld. In die tijd 

vonden dan ook regelmatig dagvaarten plaats in de stad waaraan werd deelgenomen door de 

vistoeleverende steden, de stad zelf en de afnemende steden. Kort voor 1500 nam het belang 

van ’s-Hertogenbosch als doorvoer- en handelsplaats voor verse haring sterk af vanwege de 

opkomst van de Hollandse steden. Zij lagen strategischer ten opzichte van de jongere 

visgronden, en meer in de nabijheid van de voornaamste stapelplaats: Dordrecht. Zout en 

wellicht meer nog de kwaliteit ervan waren cruciaal voor de conservering van haring. Er 

bestonden dan ook gedetailleerde voorschriften dat geen twee soorten zout tegelijkertijd 

mochten worden vervoerd of in een huis mochten worden opgeslagen.
171

 De beslissing van 

Gielis om aan de Vismarkt te gaan wonen lijkt in samenhang met het beroep van zoutkoper 

bepaald logisch en doordacht. 

De belastinglijsten verschaffen een betrouwbare indruk van het zakelijk succes van 

Gielis Martens van Broechoven.
172

 Zijn weduwe Elisabeth en naderhand haar kinderen 

worden daarin vermeld tussen 1497 en 1505. In de belastinglijst van 1497-1498 werd zijn 

weduwe aangeslagen voor 100 gulden. Zij behoorde daarmee tot het percentiel 97,87 en dus 

tot de twee tot drie procent rijkste Bosschenaars, al moet hierbij bedacht worden dat het om 

een gezinsinkomen ging waaraan ook inwonende kinderen bijdroegen. In 1502-1503 

behoorde Elisabeth met een aanslag van 210 gulden wederom tot de twee tot drie procent 

grootste betalers. De aanslagen van de volgende jaren hadden – zoals in de aanslagen wordt 

aangegeven – nadrukkelijk betrekking op haar kinderen. In het jaar 1503-1504 bedroeg de 

aanslag 210 gulden, gelijk aan het jaarinkomen van ruim vier ambachtslieden samen, 

wederom hoog genoeg om tot de rijksten te behoren. Ook in de jaren daarna behoorden de 

kinderen van Gielis van Broechoven steeds tot de rijksten van de stad. In 1506-1507 werd 

Ewout Mallants – getrouwd met Richmoet Gielisdr. van Broechoven – als hoofdbewoner van 

het pand aan de Vismarkt vermeld. 

De maatschappelijke positie van Gielis Martens van Broechoven en zijn vrouw 

Elisabeth kunnen we afleiden uit de huwelijken die hun kinderen sloten. Tabel 2.2 laat zien 

dat Gielis van Broechoven niet alleen financieel maar ook maatschappelijk een 

vooraanstaande positie had verworven. Gielis en Elisabeth konden voor hun kinderen 
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aantrekkelijke huwelijkspartners arrangeren. Drie kinderen trouwden met (de dochter van) een 

schepen en vier trouwden met kinderen uit families die nauw betrokken waren bij de 

stadsfinanciën. De familie verkeerde dus als geheel al volop in het sociale centrum van de 

politieke macht. Eén van hen – Henrick – werd bovendien tweemaal schepen, maar de familie 

zou nog niet definitief doorbreken in het centrum van de politieke macht. 

 

 

Tabel 2.2: Partners en hun beroep van de kinderen van Gielis Martens van Broechoven 

(DVC). 

 

naam partner schoonvader / 

naaste familie 

beroep 

Henrick 1
e
 Marike Jan Aert Eghens 

 alias Scoercop 

Jan Aert Eghens alias 

Scoercop 

Dirck Jan Aert Eghens was 

rentmeester en vele jaren 

 goede-man
173

 

2
e
 Matthyske weduwe van 

Goyaert van Dommelen 

Goyaert van 

Dommelen 

Goyaert was stadsrentmeester 

tot (kort voor) zijn overlijden 

Gielis Henrica van Aerle Henrick van Aerle Rentmeester-in-naam 

Amelis Aleyd nat. dr. Ludolf 

Buck 

Ludolf Buck Ludolf was frequent schepen 

Willem Christina van Overmeer Bernardus Janssen 

van Overmeer 

Bernard was schepen 

Richmoet Mr. Ewout Mallant  Ewout was advocaat 

Gertrudis Claes Henrickzn. van 

Beeck 

  

Aleyd Marcellis Jan Aert Eghens Jan Aert Eghens alias 

Scoercop 

Dirck Jan Aert Eghens was 

rentmeester en vele jaren 

 goede-man 

Margaretha Jordanus van Boert Jan van Boert Jordanus was schepen en 

kerkmeester 

 

 

Gielis’ jongere broer, Rudolf Martens van Broechoven, was eveneens kannengieter 

van beroep. Hij trouwde met Elisabeth Peter Wouter Heeren. Hij overleed in 1501 en zijn 

vrouw wellicht in 1528.
174

 Hij is zakelijk minder succesvol geweest dan zijn broer. In de 

Bossche belastinglijst van het jaar 1497-1498 werd hij aangeslagen met zestig gulden, veertig 

gulden minder dan zijn broer Gielis, en behoorde daarmee tot de zes tot zeven procent rijkste 

Bosschenaren.
175

 In 1501 stond de aanslag op naam van zijn weduwe. Zij was weliswaar 

gezakt op de welvaartsladder, maar behoorde nog tot de vijftien procent hoogst 

aangeslagenen.
176

 Rudolf was eigenaar van zijn vaders huis in de Orthenstraat. Tevens kocht 

hij de helft van de windmolen buiten de Orthenpoort, waarvan zijn vader eerder de andere 

helft had gekocht. Na Martens dood werd de molen zijn volledige eigendom.
177

 

Rudolf en Elisabeth kregen negen kinderen die de volwassen leeftijd bereikten, onder 

wie twee dochters die intraden bij de slotzusters franciscanessen op de Uilenburg. Ten tijde 

van de erfdeling was een zoon, Gielis, overleden en verbleef een tweede, Andries, in het 
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buitenland.
178

 De goederen die op dat moment tot de onverdeelde boedel behoorden, waren: 

het huis, erf met verschillende bouwsels, lege plaats, achterhuis en kamer in de Orthenstraat, 

de windmolen buiten de Orthenpoort, een stuk land in Schijndel en een aantal renten.
179

 Dit 

bezit werd aan diverse partijen buiten de familie verkocht. Geen van Rudolfs kinderen kreeg 

een bestuursfunctie. De oudste zoon, Marten, trouwde weliswaar met een dochter van de 

bontwerker Henrick van Uden, en de weduwe van Gielis hertrouwde met stadssecretaris 

Goyaert Grotaert van Os, de gelegitimeerde zoon van voormalig schepen Goyaert Grotaert 

van Os, maar ze waren als huwelijkspartners blijkbaar toch minder aantrekkelijk dan hun 

neven en nichten.
180

 Beroepsmatig zijn zij zeker verbonden gebleven met het 

kannengietersberoep, maar daarnaast hebben een of meerderen van hen zich met handel 

beziggehouden. Immers in 1530 stelde Gysbert voor schepenen van ’s-Hertogenbosch mits 

andere notelicke occupatien een procureur aan om een handelsschuld van zes gulden in 

Gennep te innen.
181

 Hoe het hen verging is niet nader onderzocht, omdat zij geen aantoonbare 

rol speelden in het politieke machtscentrum van de stad. 

 

2.2.2.3 Henrick en Gielis Gieliszn. van Broechoven 

Toen de derde generatie Van Broechoven omstreeks 1500 aantrad in ’s-Hertogenbosch, kende 

de stad een grote economische bloei en een hoog welvaartspeil. Bovendien hebben stad en 

Meierij in militair opzicht een aantal decennia van relatieve rust gekend. Het aantal paupers 

was gering en niet alleen ambachtslieden, maar ook dagloners waren ruimschoots in staat hun 

gezinnen te onderhouden.
182

 Tegen dit licht was het oproer van 1525 met als gevolg een 

ingrijpende bestuurshervorming en een enorme boete van meer dan 12.000 gulden 

onverwacht.
183

 In de ogen van de zestiende eeuwse Bossche kroniekschrijver Molius was er 

echter al langer fundamenteel iets mis in de stad. Bij het jaar 1508 schreef hij dan ook: ‘Er 

zijn echter, zoals Sint-Augustinus getuigt vier dingen die een stad naar de ondergang voeren 

en die eens Rome ten val hebben gebracht, namelijk: een beleid van onvolwassenen, 

verborgen haat, straffeloosheid van misdaden en eigen gewin. Dat was het moment dat de 

voorspoed van de stad en het algemeen welzijn begonnen te tanen’.
184

 In het vervolg van zijn 

betoog wijst Molius vooral met de vinger naar het stadsbestuur en geeft als zijn opinie dat te 

veel jongeren en onervarenen tot het stadsbestuur werden toegelaten, dat verborgen haat kon 

worden gesignaleerd tegen de poorters, iets wat vooral voorkwam bij bestuurders die uit de 

rest van de bevolking waren voortgekomen, en dat er onder het stadsbestuur lieden waren die 

meer het eigen gewin dan het belang van de stad vooropstelden. De door Molius 

gesignaleerde verschijnselen worden hier niet nader uitgediept, maar het verschil tussen de 

feiten van Hanus en Blondé en de beleving van de tijdgenoot Molius is op zijn minst 

intrigerend. 

Hoe was de bevolkingssamenstelling van de stad in het begin van de zestiende eeuw? 

Hoewel zeker niet iedere Bosschenaar kon worden opgenomen in de stedelijke milities en aan 

krijgstochten kon deelnemen, geeft de verdeling van de samenstelling over beroepsgroepen 

een beeld van de professionele structuur van ’s-Hertogenbosch omstreeks 1500 (tabel 2.3).
185
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Handel in de meest brede zin was de belangrijkste beroepsgroep en het is allerminst 

verwonderlijk dat ook de Van Broechovens hun vizier daarop richtten. 

De kinderen van Gielis Martens van Broechoven en Elisabeth Melissen – de derde 

generatie Van Broechoven in ’s-Hertogenbosch – kwamen over als een toonbeeld van 

eendracht. Veelvuldig kwamen transacties tussen de broers en zussen voor, stelden zij zich 

borg voor elkaar om transacties te ‘waren’ en trad Ewout Mallant op als procureur voor zijn 

zwager Henrick.
186

 Het verdelen van de nalatenschap van hun ouders en die van de kinderloos 

overleden Henrick en Margriet verliep rimpelloos. Externe uitvoerders van testamenten en 

geschillencommissies kwamen niet voor. Dat zou in de zeventiende en achttiende eeuw 

anders worden. Hier wordt met name stilgestaan bij twee telgen uit dit gezin: Henrick en 

Gielis. De eerstgenoemde bracht het tot schepen, maar overleed zonder wettige nakomelingen 

na te laten; de tweede zette de familie dus feitelijk voort. 

 

 

Tabel 2.3: Contingenten van de ambachten in de stedelijke milities in % (Blockmans en 

Prevenier, ‘Openbare armenzorg te ’s-Hertogenbosch’, 33). 

 

ambacht 1497 1508 

kramers 11,9 17,1 

lakensnijders 9,1 12,2 

drapeniers-ververs  9,8 

smeden 9.1 9,1 

wolwevers 8,4  

korenkopers 7 6,4 

linnenwevers 5,6 6,4 

schoenvetermakers 6,3 6,1 

schrijnmakers 3,5 6,1 

speldenmakers 5,6 5,5 

leerlooiers 8,4 4,6 

bontwerkers 6,3 4,6 

bakkers 7,7  

molenaars  3 

vleeshouwers 4,2 2,4 

viskopers 3,5 2,4 

hoedenmakers 2,1 1,2 

plattijnmakers 1,4  

 

 

Hendrik van Broechoven werd omstreeks 1470 geboren. In 1499 werd hij aangeduid 

als echtgenoot van Marike dochter van wijlen Johannes Aert Eghens alias Scoercop.
187

 

Marikes broer Dirck was korenkoper en behoorde tussen 1505 en 1529 vrijwel onafgebroken 

tot het college van zes goede mannen dat orde op zaken moest stellen inzake de 

stadsfinanciën.
188

 Het huwelijk met Marike heeft maar kort geduurd en Henrick hertrouwde in 

1505 met Matthyske van Driel, de weduwe van de in 1498 overleden stadsrentmeester 
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Goyaert van Dommelen.
189

 Matthyske maakte haar testament op 22 juni 1530 en drie 

maanden later overleed ze aan de pest.
190

 Legaten – in totaal zo’n 850 rijnsguldens – werden 

onder andere geschonken aan diverse kloosters en kerken, aan het Groot Gasthuis en het 

personeel ervan. Henrick van Broechoven erfde Matthijskes juwelen en haar rechten aen het 

huys, gront ende erve mit den hoeve, alsoe dat dair gelegen is dair sy in woende, eer sy int 

Groot-Gasthuys voirscreven quam te woenen alsmede haar rechten in de erfelijke goederen. 

De eerst bekende functie die Henrick van Broechoven voor de stad vervulde, was die 

van rentmeester-in-naam, en wel in 1508.
191

 Hij was de eerste van de familie die een zetel 

kreeg in de schepenstoel van ’s-Hertogenbosch. Hij vervulde het ambt tweemaal: als jongste 

schepen in 1511 en als vierde schepen in 1527.
192

 In juni 1528 werd hij benoemd tot meester 

van het Groot Gasthuis en kreeg hij daarmee de leiding over het speciaal voor de armen 

werkende hospitaal.
193

 Hij bekleedde deze prestigieuze functie tot medio 1530. Henrick 

maakte als raadsheer het gildenoproer van 1525 mee, dat het einde van de vrijheid van 

vergadering voor de gilden betekende en een beperking van hun invloed in het 

stadsbestuur.
194

 

In het Bosch’ protocol komen we Henrick van Broechoven voor het eerst tegen in 

1499. Kort na 1500 werd hij beleend met de Grote Ruwenberg in Sint-Michielsgestel.
195

 

Enkele jaren voor zijn dood kocht hij het eertijds aan zijn vader toebehorende huis aan de 

Vismarkt. Henrick had dit goed eerder in bezit, maar hij had het tussentijds overgedragen aan 

zijn broer Gielis.
196

 Ook Henrick van Broechoven behoorde tot de vermogende Bosschenaren. 

In de belastinglijsten komen we hem tussen 1504-1505 en 1512-1513 tegen onder naam 

Henrick Gieliszn. in een huis gelegen Achter het Wild Varken, afkomstig van zijn tweede 

echtgenote Matthyske van Driel. In de vijf op die periode betrekking hebbende gemene 

zettingen scoorde hij achtereenvolgens het percentiel 97,79; 97,68; 97,13; 97,13, en 97,12.
197

 

Henricks vermogen als zodanig bestond in de eerste plaats uit het huis voor bewoning en 

cijnzen, maar ook zien we al wat meer grondbezit als vermogensbestanddeel: in de Vrijdom 

van ’s-Hertogenbosch, Maren, Empel.
198

 

Kort voor augustus 1535 stierf Henrick van Broechoven. Op 6 augustus 1535 gaven 

zijn broers Gielis en Amelius als uitvoerders van zijn testament een borgtocht af aan het Groot 

Gasthuis en de Tafel van de Heilige Geest in ’s-Hertogenbosch in verband met 

begunstigingen in het eerder vermelde testament van Matthyske van Driel.
199

 Een maand later 

werden het huis van wijlen hun vader aan de Vismarkt en een aantal cijnzen verkocht.
200

 In 

november van hetzelfde jaar en in april 1536 werden een groot aantal cijnzen overgedragen 

aan de heiligegeestmeester en de rector van het Groot Gasthuis.
201

 Daarmee was de erfenis 

van Matthyske blijkbaar niet volledig afgewerkt, want nog in de stadsrekening van 1559 
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wordt onder het hoofdstuk van de collaterale successie de betaling van een bedrag van dertig 

gulden vermeld.
202

 

 

Gielis Gieliszn. van Broechoven was de tweede zoon van Gielis Martens van Broechoven en 

Elisabeth Melissen. Ook hij zal omstreeks 1470 zijn geboren. Hij trouwde met Henrica van 

Aerle.
203

 Het is niet uitgesloten dat hij op dat moment al een eerder huwelijk achter de rug 

had. De oudste zoon van Gielis en Henrica, Peter, is namelijk omstreeks 1515 geboren en toen 

moet Gielis al ongeveer 45 jaar oud zijn geweest. Bovendien komt de naam Peter noch bij de 

Van Aerles noch in het ouderlijk gezin van Gielis voor. Henrica overleed vóór 1528 en Gielis 

tussen 1538 en 1540, want in dat laatste jaar werd zijn doodschuld betaald aan de Illustre 

Lieve Vrouwe Broederschap.
204

 

Twee zaken hebben het leven van Gielis betekenisvol beïnvloed: het feit dat hij niet de 

oudste zoon was en het feit dat hij in de persoon van Aleyd van Aerle een actief 

ondernemende schoonmoeder had. Hanus noemt haar meerdere malen in zijn studie over de 

renteniers en kredietmarkten in ’s-Hertogenbosch in het begin van de zestiende eeuw.
205

 Zij 

was een van de grootste investeerders. Haar testament uit 1544 geeft niet alleen inzicht in haar 

talrijke bezittingen, maar maakt ook duidelijk dat zij een leidende rol speelde als beheerder 

van deze bezittingen.
206

 Zij werkte ook het huwelijkscontract van Gielis’ zoon Peter – haar 

kleinzoon – af en bepaalde in haar testament onder meer dat een aantal erfelijke goederen niet 

mochten worden vervreemd voordat de verkrijgers ten minste veertig jaar waren. 

Gielis was actief in de handel en hij werd nimmer met het beroep van kannengieter in 

verband gebracht. Tussen 1515 en 1519 was hij voor omstreeks 150 oude schilden pachter 

van de zoutaccijns van de stad, achtereenvolgens samen met zijn broer Amelius, met Amelius 

Henrick Maassen en met Jacob Donck.
207

 In 1523 pachtte hij samen met zijn zwager Ewout 

Mallant het weg- en dijkgeld.
208

 Van betekenis was zeker de naasting door Gielis van de 

windmolen buiten de Orthenpoort. Deze molen, die door zijn opa Marten en zijn oom Rudolf 

was gekocht, kwam na de dood van Marten volledig in bezit van Rudolf en naderhand diens 

kinderen. Zij verkochten hem in maart 1521 aan een drietal Bosschenaars, maar uit een 

toevoeging aan de akte en een tweede akte uit 1558 blijkt dat de molen met zijn rechten 

daarna werd genaast door Gielis Gieliszn. van Broechoven.
209

 

Uit het huwelijk van Gielis en Henrica zijn twee kinderen voortgekomen die de 

volwassen leeftijd hebben bereiken: Peter en Gielis.
210

 Daarnaast kreeg het echtpaar een 

dochter Anna. Zij werd geboren omstreeks 1520 en overleed in of vóór 1539.
211

 Hun zoon 

Gielis is gestorven zonder wettige nakomelingen na te laten.
212

 Als zijn broers erfgenaam 

betaalde Peter in 1558-1559 3,5 gulden collaterale successie, overeenkomend met een 

tachtigste deel van het te erven bedrag.
213

 

Met het overlijden van Gielis Gieliszn. van Broechoven blijft een aantal vragen open. 

Waarom noemde hij zijn (oudste) zoon Peter en waar woonde hij tijdens zijn werkzame 
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leven? Verder is het onduidelijk of hij behalve de door hem genaaste windmolen goederen 

toevoegde aan zijn huwelijksgemeenschap. 

 

2.2.2.4 Peter en Gielis Gielis Gieliszn. van Broechoven 

In 1979 maakte Van de Laar een beschouwing over de ambachtelijke activiteiten in ’s-

Hertogenbosch omstreeks het midden van de zestiende eeuw.
214

 De kracht van de Bossche 

economie was de grote spreiding in nijverheidssectoren en het vermogen van de 

stadseconomie zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden: na de hausse in de 

lakenactiviteiten, de opkomst van leer en schoenen, messen en spelden, en hoeden, bonnetten 

en nestels. De economie van de stad werd steeds meer gedreven door de handel – van loon 

naar commercie – en de sterke groei van het aantal handelslieden was opvallend.
215

 Het 

centrum van de handel heeft zich tegen het eind van de vijftiende eeuw verplaatst van Brugge 

naar Antwerpen en Bergen op Zoom. Met de ontwikkeling van Antwerpen tot een 

permanente, internationale markt vanaf 1530, nam echter het belang van Bergen op Zoom af 

en daarmee stagneerde de afzet van de Bossche producten naar Duitsland en Luik. De 

Bossche industrie zocht steeds meer aansluiting bij de Antwerpse permanente markt. Aan de 

exportnijverheid moest dan ook zeker een belangrijker positie worden toegedicht dan aan de 

transitohandel, en de kooplieden profiteerden meer van de in de zestiende eeuw sterk 

toegenomen internationale belangstelling dan de ambachtslieden.
216

 Hanus beklemtoont de 

winstgevendheid van de commerciële beroepen in brede zin door te wijzen op de grote 

aantallen kramers omstreeks 1550 in de hoge inkomensklassen.
217

 De Van Broechovens 

gingen mee in deze ontwikkeling naar commercie en met de komst van de vierde generatie 

stond de eerste voor het voetlicht die als echte koopman kon worden aangemerkt: Peter Gielis 

Gieliszn. van Broechoven. Alleen: erg succesvol lijkt hij niet te zijn geweest als handelaar. 

Peter Gielis Gieliszn. van Broechoven – in het vervolg kortweg aangeduid als Peter 

van Broechoven – werd geboren omstreeks 1515.
218

 Hij trouwde in of vóór 1544 met Jutta 

van Doorne, dochter van Rutger Jans de Cremer alias van Doorne en Mechteld Claasdr. van 

Hengstum, genoemd van Delft.
219

 Peters ouders waren beiden al overleden op het moment dat 

hij in het huwelijk trad. Uit het eerder genoemde testament van zijn grootmoeder komt naar 

voren dat namens zijn verwanten een huwelijksgift van duizend gulden was toegezegd en dat 

de grootmoeder de verplichtingen van het huwelijkscontract uitvoerde.
220

 Mechteld van 

Hengstum effectueerde tussen 1544 en 1546 de uitvoering van het huwelijkscontract van de 

zijde van Peters echtgenote.
221

 Peter van Broechoven overleed aan de pest – die contagieuse 

sieckte – waarschijnlijk op 6 mei 1571, maar in ieder geval vóór 16 augustus 1571, de dag dat 

door de schepenen van ’s-Hertogenbosch de voogden over zijn minderjarige kinderen werden 

aangesteld.
222

 Peters vrouw Jutta overleed tussen 1592 en 1595.
223

 

Peter van Broechoven was aanvankelijk koopman en dreef handel op onder andere 

Antwerpen, Holland, Utrecht en Engeland. Al in 1541, dan zo’n zes en twintig jaar oud, was 

hij in Antwerpen actief.
224

 Ook in 1545 werd Peter genoemd als handelend op Antwerpen. 

                                                 
214

 Van de Laar, ‘De bevolking van ’s-Hertogenbosch’, 59-103. 
215

 Blondé, De sociale structuren, 71. 
216

 Schuttelaars, Heren van de Raad, 22; Blondé, De sociale structuren, 79-81. 
217

 Hanus, Affluence and inequality, 231. 
218

 OSA 2697, f263v, 20 juli 1528. 
219

 sH, R 1347, f38v, 23 november 1546; Mechteld had ook een jongere zus met dezelfde naam. 
220

 BHIC, AB, toegang 501, 6 augustus 1544; Gielis krijgt als compensatie de windmolen buiten de Orthenpoort 

en een huis in de Orthenstraat. 
221

 sH, R 1339, f297, 14 augustus 1544; sH, R 1344, f 324-326, 22 april 1545.  
222

 OSA, R 1922, f281v-f283, 16 augustus 1571. 
223

 sH, R 1431, f164, 7 maart 1592; sH, R 1422, f411, 14 februari 1595. 
224

 sH, R 1843, f46. 



56 

 

Over handel met Holland en Utrecht werd concreet gesproken in 1546 en over handel met 

Engeland in 1544, 1545, 1554 en 1555.
225

 Het is de vraag of het koopmanschap Peter en 

Gielis van Broechoven veel heeft opgeleverd. Deze gedachte baseren we op het aantal keren 

dat – vooral – Peter betrokken was bij geschillen, procureurs moest aanstellen om geld te 

innen, en de frequentie waarmee hij onroerend goed vercijnsde en renten en pachten 

verkocht.
226

 Ook komt naar voren dat het opnemen van geld en het aanstellen van procureurs 

om handelsconflicten op te lossen meermaals parallel liepen. 

In de beginperiode zat ook zijn broer Gielis van Broechoven samen met hem in de 

handel en in 1545 namen beiden veel geld op door verkoop van diverse pachten, cijnzen en 

land, en het vercijnzen van het huis aan de Orthenstraat en de windmolen.
227

 Of het hier een 

behoefte aan handelskapitaal betrof of dat schuldeisers de toen nog samenwerkende broers tot 

betalingen sommeerden, is niet bekend. Daarnaast werden veel goederen afkomstig van Peters 

vrouw in die tijd in baar geld omgezet, en werd al een voorschot genomen op haar 

toekomstige erfenis.
228

 Ten slotte leenden Peter en Gielis nog geld van een tweetal 

Bosschenaren.
229

 In het beeld van de financieringsarrangementen past ook het verlenen van 

procuratie voor hun financiële zaken zowel door Peter als door Gielis. Peter van Broechoven 

gaf na het vestigen van de cijns op zijn vrouws erfgoederen tot nader order aan zijn 

schoonmoeder procuratie over al zijn cijnzen, renten, pachten en schulden.
230

 Zijn broer Gielis 

van Broechoven stelde Marcellis Scoercop aan tot procureur en facteur over zijn renten, 

pachten en cijnzen en schulden.
231

 

De geldproblemen bleven echter, en in 1547 werd Peter gemaand om aan zijn tante 

Mechteld van Aerle de honderd veertig gulden te voldoen, die hij eerder via een cijns van zijn 

kort tevoren overleden grootmoeder Aleyd had gekregen.
232

 Ook tussen 1555 en 1569 

verkocht en vercijnste hij nog een aantal keren goederen om zijn financiële gaten te 

dichten.
233

 

Al in 1547 stopten Peter en Gielis hun samenwerking in de handel. In september van 

dat jaar kreeg Gielis immers de opdracht om binnen acht tot tien dagen van alsulcke goeden 

ter sacken van coopmanscappe als hij van denselven Peteren [vanaf 1 april laatstleden ] 

ontfangen heeft gehadt verrekeninghe, bewijs ende reliqua te doen voor scepenen, 

arbitrateurs oft andere persoonen.
234

 De problemen werden hierna echter eerder groter dan 

kleiner, want in april 1548 stelden Peter en Gielis voor schepenen van ’s-Hertogenbosch 

allebei een koopman en een raadsheer van de stad aan in de rol van arbiter en peijsmeker om 

het conflict voortkomend uit de handel op Engeland snel en minnelijk te schikken.
235

 Binnen 

twaalf dagen moesten beide partijen de bescheiden aanleveren die de arbiters nodig achtten 

om tot een bindende uitspraak te komen. Dat het conflict voor Peter en Gielis blijkbaar 

onbeheersbaar was geworden, kan niet alleen worden afgeleid uit de aanstelling van de 
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peijsmekers, maar ook uit het feit dat zowel Peter als Gielis op dat moment een procureur bij 

de Raad van Brabant volmacht verleenden om het akkoord juridisch af te wikkelen. 

Van de producten waarin werd gehandeld, lijkt de nadruk op drank en drank 

gerelateerde producten te hebben gelegen. In 1544 en 1545 verscheepte Peter bastarts, 

romenye en natte rozijnen vanuit Veere naar Londen.
236

 In 1545 voerde hij 21 zakken hop en 3 

vaten met diverse goederen aan in Antwerpen.
237

 In 1545 en 1551 werd van Gielis vermeld dat 

hij Engels bier importeerde en gebrande wijn.
238

 

Meermaals heeft Peter van Broechoven de hulp van rechters, arbiters en procureurs 

nodig gehad omdat hijzelf niet bij machte was de problemen op te lossen. In 1546 verleende 

hij samen met zijn schoonmoeder Mechteld van Hengstum en zijn vrouw Jutta van Doorne 

volmacht aan drie procureurs om namens hen te procederen voor de Raad van Brabant in 

diverse zaken waaraan ze zelf onvoldoende aandacht en vervolg konden geven.
239

 In 1554 

verleende hij procuratie voor het claeren van wisselbrieven in verband met zijn 

handelsactiviteiten op Engeland.
240

 Omstreeks die tijd werd een geschil tussen Peter van 

Broechoven en een handelspartner beslecht, voortkomend uit eerdere handel op Engeland en 

elders.
241

 Ook in 1564 en 1565 had hij de hulp van de schepenen nodig om zijn conflicten tot 

een goed einde te brengen.
242

 

Wellicht waren de hiervoor vermelde problemen voor Peter aanleiding de handel 

vaarwel te zeggen en over te stappen naar een meer ambtelijke functie. Vanaf de jaren 1562-

1563 duikt zijn naam op in de Bossche stadsrekeningen als klerk van de schout. In deze 

functie, die werd gehonoreerd met een wedde van twelff croonen ten prijse van drije 

schellingen vier penningen grooten brabants, volgde hij de in dat jaar overleden Goyaert 

Buijssen op.
243

 Namens de schout inde hij boetes die burgers moesten betalen als inbreuken 

op de gildenkeuren werden geconstateerd, en bij vergrijpen of overtredingen op 

verordeningen. Tevens ontving hij voor de stad het poortergeld dat door nieuwe poorters 

moest worden betaald en dat deels de stad deels de hertog toekwam. Maar ook zelf kreeg de 

klerk daaruit een bedrag van drie stuivers als salaris.
244

 Dat het hierbij onmiskenbaar gaat om 

onze Peter van Broechoven wordt bewezen door het feit dat zijn zoon Henrick van 

Broechoven in 1571 nog de poortergelden aan de stad overdroeg, die Peeter van Broeckhoven 

in sijnen leven ontfangen hadde ende nijet overgebracht en hadde mair nu bij de voornoemde 

sijnen soone mits de afflivicheijt van sijn vader overbracht.
245

 In 1565 overleefde Peter – dan 

aangeduid als directeur ende geswooren clerck in civyl ende crimineel saken sijns aanleggers 

[= de schout] – ee aanslag met een mes in de griffie door de van valsmunterij beschuldigde 

Rombout van Kessel.
246

 De rechtszaak over deze aanslag en de daarmee gekoppelde 

valsmunterij sleepte nog lang voort en pas in 1572 werd een definitief oordeel geveld. 

Bij het overlijden van Peter van Broechoven in 1571 bleef zijn weduwe achter met zes 

kinderen, van wie er vijf nog minderjarig waren. Op de boedel van het sterfhuis rustte op dat 

moment een schuld van ten minste 500 carolus guldens.
247

 Er werden vier voogden benoemd, 

onder wie Henrick, de oudste zoon. De voogden verkochten ter leniging van de schulden een 
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rente van 7 gulden en vestigden een losrente op de hoeve de Vleut onder Oirschot.
248

 De 

zestig gulden die Henrick eerder aan zijn moeder ten behoeve van het sterfhuis had 

voorgeschoten, werd afgelost via de verkoop in 1574 van twee scaren weijen.
249

 Daarna zijn 

er voor zover bekend geen goederen meer vervreemd om schulden glad te strijken. 

 

 

Tabel 2.4: De kinderen van Peter van Broechoven en Jutta van Doorne (DVC). 

 

naam partner beroep partner/ 

schoonvader 

percentiel bij lening 1586 

Henrick Johanna Corstiaan van 

Weert  

koopman 91,12 

Rogier 1
e
 Elisabeth Frans 

Janzn. 

  

 2
e
 Elisabeth Aertdr. 

 van Jabeeck 

lakenkoopman 99,85 

Aleyd Gysbert de Lahoes / de 

la Hoost,  

kapitein van de 

infanterie 

 

Angelina David Peterzn. de Cort klerk, zoon van 

stadssecretaris 

84,15 

Mechteld Hans van Wieringen
250

 bierbrouwer 94,65 

Gielis Maycke Jandr. van der 

Hoeven 

korenkoper was in 1588 getrouwd 

Jutke, hun 

moeder 

weduwe Peter van 

Broechoven 

 84,15 

 

 

Peter van Broechoven heeft een alleszins bewogen leven gekend en doorliep een op 

het eerste gezicht verrassende carrière. Wordt ten tijde van het overlijden van zijn weduwe 

omstreeks 1594 de balans opgemaakt, dan is deze allerminst negatief. Wellicht is ook de 

switch die Peter maakte van de handel naar een ambtelijke functie en die hem tegelijk dicht 

bij de schout bracht, in belangrijke mate een verklaring waarom zijn zoon Henrick in 1571 in 

de schepenstoel kon plaatsnemen. De schout overhandigde immers de lijst met de kandidaat-

schepenen, inclusief zijn opinie, aan de kanselier. Voor de kinderen waren goede 

huwelijkspartners gevonden uit kringen van de politiek, handel en militaire kring, zoals uit de 

gegevens in tabel 2.4 blijkt. De kinderen konden in 1586 ongetwijfeld worden gerekend tot de 

welvarende middenklasse, waarbij zeker ook de politieke invloed van de oudste zoon Henrick 

toen al indrukwekkend was.
 251

 Gysbert de Lahooes woonde waarschijnlijk buiten ’s-

Hertogenbosch en Gielis was nog niet zo lang getrouwd. De overigen hadden het financieel 

goed voor elkaar. Met name de positie van Rogier is opvallend. Zijn hoge plek op de 

vermogensladder had hij zeker voor een deel te danken aan zijn tweede huwelijk met 

Elisabeth van Jabeeck. Kort na zijn huwelijk met haar kocht hij immers eenen huijse 

genoempt die croone van Vranckryck van Jan van de Kerckhoff c.s. voor ongeveer 1800 
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gulden.
252

 Zelf had Jutta ten tijde van haar overlijden nog een aanzienlijke boedel, deels 

bestaande uit geërfd bezit, maar ook deels nog verworven na het overlijden van haar man. 

Ook was de vermogensbuffer welke Peter van Broechoven en zijn vrouw – vooral via 

zijn grootmoeder en zijn schoonmoeder aanbestorven – blijkbaar zo groot dat hiermee de 

verliezen die in de handel waren geleden, konden worden opgevangen. Daarenboven zal 

zowel de moeder als schoonmoeder een grote invloed hebben gehad. 

 

 

2.3 Conclusie 

 

De weg van de Bossche familie Van Broechovens was tot omstreeks 1570 een weg van het 

platteland naar de stad, een weg van kannengieter naar koopman en een weg naar contacten 

met de economische en bestuurlijke bovenlaag. De opkomst en aanpassing van de familie in 

de stad verliep opmerkelijk snel. Zij verwezenlijkte dit in een periode waarin de economie van 

de stad steeds meer vercommercialiseerde. De maakproductie verloor qua importantie haar 

positie geleidelijk aan de commerciële beroepen. Ook bij de Van Broechovens trad deze 

verschuiving op. Ze werden commercieel actief en verwierven spoedig een positie bij de 

bovenlaag van de stadsbewoners. De aanstelling van de eerste Van Broechoven-schepen in 

het begin van de zestiende eeuw, betekende nog geen definitieve politieke doorbraak. Het 

kinderloos overlijden van schepen Henrick en het vroegtijdig overlijden van zijn oudste broer 

en diens vrouw maakten een nieuwe start nodig. Het klerkambt van de schout van Peter van 

Broechoven in de jaren 1560 en een universitaire opleiding van zijn oudste zoon Henrick 

vormden de opmaat voor een nieuw tijdperk en nieuw elan, zoals uit de volgende 

hoofdstukken zal blijken. Het verwerven van politieke macht en het verzamelen van 

vermogen via ambten gingen de boventoon voeren. Handel en nijverheid zullen ook door 

Peter nooit geheel verlaten zijn geweest. De windmolen buiten de Orthenpoort bleef immers 

steeds in het bezit van de familie. Bovendien zou de snelle doorstart van Peters zoon Rogier 

als brouwer en korenkoper in dat geval moeilijk verklaarbaar zijn. Wat economische 

activiteiten betreft bleven ze wellicht wel dichter bij huis: bier, koren en windmolens voerden 

de boventoon. 

We schetsten in dit hoofdstuk de familiegeschiedenis van de familie Van Broechoven 

alsmede de economische omgeving waarin zij leefden en de wijze waarop zij zich aanpasten 

aan die steeds veranderende omgeving. We eindigden met het presenteren van het gezin van 

Peter van Broechoven, dat de definitieve politieke doorbraak van de familie realiseerde. In het 

volgende hoofdstuk laten we zien in welke politieke organisatiestructuur zij binnentraden. 

Omdat de Van Broechovens zowel in ’s-Hertogenbosch actief waren als in Brussel, belichten 

we niet alleen de Bossche organisatiestructuur, maar geven we ook aan hoe de Bossche 

structuur en de diverse politieke functies in de structuren van het hertogdom Brabant waren 

ingebracht. 
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Het hertogdom Brabant op het hoogtepunt van zijn macht (cartografie Thor Smits). 
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Hoofdstuk 3 

 

DE POLITIEKE ORGANISATIE VAN HET HERTOGDOM BRABANT EN ÉÉN 

VAN ZIJN VIER HOOFDSTEDEN: ’s-HERTOGENBOSCH 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens de hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van 

het hertogdom Brabant en de plaats daarin van de stad ’s-Hertogenbosch; ten tweede de 

bestuurlijke organisatie van de stad ’s-Hertogenbosch met een focus op de periode tussen 

1579 en 1629 en de bestuurlijke verbanden tussen de stad en het bestuurscentrum in Brussel; 

en ten derde de functie-inhoud die hoort bij de functies in dit organisatorische raamwerk. 

Deze beschrijving is allereerst bedoeld om de bestuursstructuur van het hertogdom en 

de stad in onderlinge samenhang uiteen te zetten en ambten op hun waarde te kunnen 

schatten. In relatie tot de onderzoekthema’s macht en besluitvorming staat hierbij de volgende 

vraag centraal: hoe intensief en belangrijk waren de invloeden – zowel functioneel als 

personeel – van de centrale regering en bestuursorganen op de bestuurlijke organisatie van ’s-

Hertogenbosch? Deze invloeden bepaalden immers in hoeverre het hebben van Brusselse 

connecties belangrijk en aantrekkelijk was voor het verwerven van macht, maar ook in welke 

mate de stad rekening moest houden met Brussel of Brussel kon gebruiken ten behoeve van 

de eigen Bossche belangen. Anders gezegd: was het – bijvoorbeeld voor de familie Van 

Broechoven – belangrijk te netwerken met Brusselse functionarissen als springplank tot of 

ondersteuning van het verwerven van macht of het realiseren van besluiten? 

 
 

3.1 Hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van het hertogdom Brabant 

 

3.1.1 Bourgondië 

Het hertogdom Brabant was in 1430 onderdeel geworden van het Bourgondische Rijk en de 

Bourgondische vorst zelf werd tevens hertog van Brabant.
253

 De hertogen wilden het bestuur 

van hun verzameling van gewesten, heerlijkheden en steden, die hun rijk in feite was, 

centraliseren en meer uniformiteit en deskundigheid creëren op het gebied van rechtspraak, 

financiën en algemene staatszaken.
254

 De ordonnanties van Karel V van 1 oktober 1531 

vormden het min of meer definitieve resultaat van de bestuurshervorming en regelden de 

instelling van een drietal collaterale raden: de Raad van State, de Geheime Raad en de Raad 

van Financiën. Deze centrale diensten waren colleges naast (= collateraal) de landvoogd van 

de Nederlanden, maar de leden ervan werden uitsluitend door de landsheer benoemd.
255

 De 

Raad van State had als taak te adviseren over grote, algemene staatszaken. De Geheime Raad 

hield zich bezig met bestuurs-, wetgevings- en gerechtszaken. De rechtspraak zelf zou 

daarentegen voorbehouden zijn aan de Grote Raad van Mechelen – een eerdere afsplitsing van 

de Hofraad – en de Grote Raad zou daarmee tevens het hoogste rechtscollege zijn.
256

 De Raad 

van Financiën ten slotte was verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Nederlanden: 

met name de zorg voor het vorstelijk domein en een nauwlettend toezicht op de inkomsten 

(belastingen, beden). Deze drie Raden bleven bestaan en vormden dus het ambtelijke, 

bestuurlijke en hiërarchische kader waarbinnen het hertogdom Brabant en zijn functionarissen 

moeten worden gesitueerd. De Privéraad van de vorst, in 1517 ontstaan als een afsplitsing van 
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de Geheime Raad en ressorterend onder de vorst, bleef ook na de instelling van de Collaterale 

Raden als adviescollege bestaan. 

 

3.1.2 Staten van Brabant 

De Staten van Brabant vormden het overlegforum van de hertog met zijn onderdanen. 

Vanouds kwamen de vertegenwoordigers van steden en vrijheden (met privileges begiftigde 

plaatsen), geestelijken (hoofden van abdijen en kloosters), edelen en leenmannen al geregeld 

bij elkaar om te overleggen over hertogelijke verzoeken om financiële hulp of om brandende 

politieke, monetaire of economische problemen te bespreken.
257

 Vanaf de vijftiende eeuw 

beperkte dit overleg zich wat de steden betreft tot de vier hoofdsteden: Leuven, Brussel, 

Antwerpen en ’s-Hertogenbosch.
258

 Vanaf diezelfde tijd werd voor de bijeenkomsten van de 

geestelijken, de edelen en de steden – de drie standen – ook de benaming de drie staten 

gebezigd.
259

 

In de de vijftiende eeuw kreeg de bestuurlijke inrichting van Brabant steeds meer 

gestalte. De vier hoofdsteden van het hertogdom hadden zich tot hoofdsteden van de vier 

kwartieren ontwikkeld en tegen het einde van de eeuw kreeg de gerechtelijk-administratieve 

indeling in vier kwartieren rond de hoofdsteden min of meer haar definitieve vorm.
260

 Een 

zelfde indeling werd door de Raad van Brabant vanaf omstreeks 1550 ten behoeve van de 

fiscale administratie en inning van de beden en de imposten gebruikt.
261

 Hierdoor groeide op 

bestuurlijk gebied een structuur bestaande uit vier lagen: de vorst, de hoofdmeierijen (met hun 

hoogschout/meier/amman/drossaard als vertegenwoordiger van de vorst), de kwartieren (met 

een kwartierschout als vertegenwoordiger van de vorst), en ten slotte de kleine steden en 

dorpen. De heerlijkheden en hoofdsteden waren geen bestuurlijk onderdeel van de kwartieren, 

maar hadden de door hun heer aangestelde schout respectievelijk een eigen schout als 

bewaker van de heerlijke rechten en justitie.
262

 

Binnen de Meierij was ’s-Hertogenbosch vanouds zowel maatschappelijk als 

economisch het zwaartepunt. De invloed van de stad deed zich onder andere gelden doordat 

een aantal plaatsen – onder andere Eindhoven, Sint-Oedenrode, Helmond en Waalwijk – het 

Bossche recht hadden verkregen en hun bestuurlijke organisatie naar het Bossche model 

hadden ingericht.
263

 Mede daardoor groeide in het kwartier een zekere eenheid, niet alleen in 

vormen en bevoegdheden van de lokale bestuursorganen, maar ook op het gebied van het 

recht in zijn diverse aspecten: strafrecht, procesrecht en burgerlijk recht. 

 

3.1.3 Raad van Brabant 

De Raad van Brabant combineerde in wezen de taken van de Geheime Raad en de Grote Raad 

van Mechelen, maar dan voor het Brabantse hertogdom. Hij functioneerde immers tegelijk als 

rechtsadviescollege en als hoogste rechtbank. In oorsprong is hij voortgekomen uit het 

overleg over de Blijde Inkomst in 1430 tussen Filips de Goede en zijn onderdanen.
264

 De 

leden van de Raad werden benoemd door de vorst. Behalve gewone leden kende de Raad een 

advocaat-fiscaal en een niet aan de beraadslagingen deelnemende procureur-generaal. De 

eerste had als taak de verdediging van de vorstelijke belangen.
265

 De tweede was een 
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onderzoekrechter. De raadsleden werden in de uitoefening bijgestaan door raadsleden-

enquêteurs, griffiers, secretarissen en deurwaarders. 

De bevoegdheden van de Raad van Brabant zijn in hoofdzaak vastgelegd in de 

ordonnanties van 1430 en 1474.
266

 Het rechtsgebied betrof het hertogdom Brabant, de landen 

van Overmaas (Dalhem, ’s-Hertogenrade en Valkenburg) en Limburg. De Raad van Brabant 

gold met uitzondering van de periode 1473-1477 als ‘soeverein’; dit betekende dat zijn 

uitspraken definitief waren.
267

 Hij kwam nooit echt in botsing met de Grote Hertogelijke Raad 

(van Mechelen) omdat hij net als deze de vorst rechtstreeks terzijde stond. 

De Raad van Brabant beschikte, behalve over juridische, ook over een aantal politieke 

bevoegdheden. Deze bestonden onder andere uit het goedkeuren van vorstelijke ordonnanties, 

het uitvaardigen van verordeningen in naam van de vorst, het controleren van stedelijke 

ordonnanties, het verzetten van de wet (behalve in de hoofdsteden), het verlenen van 

octrooien (toelaten van drukkers, ondernemers die een bedrijfje wilden starten, kerkelijke 

immobiliën belasten of vervreemden) en van gratiën (toelatingen om af te wijken van 

bestaande wetgeving, naturalisatie, eerherstel, strafkwijtschelding, vrijgeleide).
268

 

De voorzitter en leider van de Raad was de kanselier. Hij was tevens verantwoordelijk 

voor de bezegeling en bekrachtiging van alle vorstelijke akten die op het hertogdom 

betrekking hadden.
269

 De kanselier werd gerekruteerd uit de leden van de Raad van Brabant 

en werd – na advies van onder andere de landvoogd, Raad van State en Geheime Raad – door 

de vorst benoemd. Hij vertegenwoordigde de vorst bijvoorbeeld in de contacten met de Staten 

van Brabant, bij de installatie van vele stadsbesturen en bij de aanstellingsprocedure van abten 

en abdissen. Hij benoemde en beëdigde tevens alle hertogelijke gerechtsofficieren en – tot 

1527 – de rentmeesters.
270

 Nadien werden de rekenplichtige ambtenaren door de rekenkamer 

beëdigd. 

 

3.1.4 Raad van Financiën 

Het financieel beleid en het toezicht op de financiën was in de Nederlanden centraal 

georganiseerd en ondergebracht bij de Raad van Financiën en de daaraan gelieerde, regionale 

rekenkamers.
271

 De Raad van Financiën bestond uit drie hoofden, een thesaurier-generaal en 

twee raadsleden-gecommitteerden. Tot het ondergeschikte personeel behoorden de raadsheer-

fiscaal, de ontvangers-generaal en de griffier.
272

 De hoofden van financiën en de thesaurier–

generaal werden door de vorst benoemd op voordracht van de landvoogd. De benoeming van 

de andere leden was het prerogatief van de landvoogd. De thesaurier-generaal was betrokken 

bij alle beslissingen over domeinen, beden en leningen en moest te allen tijde inzicht hebben 

in de liquiditeit. De gecommitteerden – ervaren, opgeklommen financiële specialisten – waren 

vergelijkbaar qua functie met de gewone leden van de Geheime Raad. Zij adviseerden en 

rapporteerden over zaken. 

De Raad van Financiën vergaderde enkele keren per week, altijd in het paleis te 

Brussel.
273

 De landvoogd gaf de opdrachten uit die de Raad moest aanpakken. Tot de 

kerntaken van de Raad behoorden de zorg voor het vorstelijk domein en nauwlettend toezicht 

op de inkomsten van de domeingoederen (vooral de bossen) en de domaniale rechten 
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(leenverheffingen, heerlijke verplichtingen en allerlei taxaties) van de vorst.
274

 Verder 

controleerde de Raad het hele belastingstelsel en de financiële instellingen en adviseerde hij 

over grote transacties.
275

 

 

3.1.5 Rekenkamer en administratieve controle 

Vanaf het begin van de vijftiende eeuw moesten de rentmeesters in Brabant jaarlijks voor een 

bijzondere commissie rekenschap en verantwoording afleggen, de Rekenkamer, gevestigd te 

Brussel.
276

 Hierdoor trad een aanmerkelijke verbetering op in het afhoren en controleren van 

de rekeningen. De Rekenkamers waren permanent zetelende lichamen met een voorzitter, 

twee tot vier rekenmeesters, een of twee auditeurs, een of twee klerken en een deurwaarder-

huisbewaarder.
277

 De voorzitter werd door de landsheer benoemd, en wel op voordracht van 

de Raad van Financiën. De overige leden werden benoemd door de Raad zelf. 

Legitimatiebrieven, adelverheffingen, gratiebrieven en octrooien en alles waarvoor een 

recognitiebelasting verschuldigd was, hadden alleen rechtsgeldigheid als ze door de 

Rekenkamer waren geregistreerd. Ook vervreemdingen van domeingoederen moesten door de 

Rekenkamer worden goedgekeurd en geregistreerd. 

De belangrijkste taak van de Kamer was, zoals gezegd, de administratieve en 

boekhoudkundige controle van de inkomsten en uitgaven. Werden bepaalde (posten in) 

rekeningen betwist dan werd hierover gecorrespondeerd met de Raad van Financiën.
278

 Vanaf 

1540 begonnen de bede-ontvangers van Brabant hun rekeningen aan gemengde commissies 

voor te leggen, voor de helft bestaande uit leden van de Staten en voor de helft uit 

rekenmeesters en auditeurs. De rekeningen van de rentmeester van de domeinen werd 

uitsluitend door de Rekenkamer gecontroleerd. 

  

3.1.6 Ambtelijk-organisatorische verbinding tussen de stad en het centrale bestuur 

Tot de hoge bestuurlijke functies binnen en buiten de stad behoorden onder andere het 

schoutambt, dat van rentmeester van de domeinen en van de beden, en van militair 

gouverneur. Deze functies vormden als het ware de ambtelijk-organisatorische verbinding 

tussen de stad en het centrale bestuur. De bekleders ervan werden benoemd vanuit het centrale 

bestuur en van daaruit ook aangestuurd. Als functiehouders verrichtten ze hun 

werkzaamheden in de stad en de Meierij en maakten ze deel uit van de Bossche bestuurlijke 

elite. Daarom zullen ze als onderdeel van paragraaf 3.2 aan de orde komen. 

 

3.1.7 Conclusie 

Organisatorisch bestond de bestuursstructuur binnen het hertogdom Brabant uit vier lagen: 

vorst, hoogschout, kwartierschouten/laagschout en de schouten van kleinere steden en dorpen. 

Wat rechtsspraak en juridische regulering betreft beschikte de vorst over de Raad van Brabant 

als soevereine rechtbank en de schepenbanken voor de hoge, middelbare en lagere jurisdictie. 

De uitvoering van het financieel beleid en beheer was in handen van de Raad van Financiën, 

die met name voor de financiële controle werd bijgestaan door de Rekenkamer. Dit onderdeel 

van het bestuur was op landsniveau georganiseerd en werd aangestuurd door de vorst. Door 

de landsheer of de Staten benoemde rentmeesters inden de gelden. Het overleg tussen de 

landsheer en zijn onderdanen verliep via de contacten met de Staten van Brabant. Daarnaast 

was er het overleg bij het aantreden van een nieuwe hertog (de Blijde Inkomst) en incidenteel 
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overleg op momenten dat de hertog gebieden en steden bezocht of stadsvertegenwoordigers 

ter dagvaart gingen. 

Wat benoemingen betreft, benoemde de landsheer de hoogste functionarissen in de 

diverse lichamen. De hogere functionarissen werden ook door hem benoemd daarbij rekening 

houdend met de advies van de voorzitters van de betreffende instellingen. De middelbare en 

lagere functionarissen werden door de leiders van de instellingen zelf benoemd. 

 

 

3.2 Bestuurlijke organisatie en politieke elite van de stad ’s-Hertogenbosch met een 

focus op de periode 1579-1629 

 

In deze paragraaf beschrijven we de ambtelijk-bestuurlijke organisatie van ’s-Hertogenbosch, 

de benoemingspraktijk en de inhoud van de verschillende functies. Hierbij gaat de aandacht 

met name uit naar de magistraat, de ambtelijk-bestuurlijke link tussen stad en hertogdom, het 

ondersteuningsapparaat voor de magistraat én hoe de diverse functies zich tot elkaar 

verhielden. 

 

 

Figuur 3.1: De bestuurlijke organisatie van ’s-Hertogenbosch na 1525 (Schuttelaars, Heren van 

de Raad, 97). 
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In de praktijk betekent dit dat nagenoeg dezelfde groep functies de revue passeert als 

in de studie van Schuttelaars. Hij noemt vier groepen functionarissen om te omschrijven wie 

tot de bestuurlijke elite van ’s-Hertogenbosch kon worden gerekend:
279

 

• schepenen, gezworenen en raadsheren; 

• stedelijke rentmeesters; 

• hoge stedelijke functionarissen (secretarissen en pensionarissen); 

• andere bestuurlijke functies: hertogelijke ambten, andere bestuurlijke functies binnen en 

buiten de stad. 

De dekens van de ambachten worden niet meegerekend als politieke elite. Zij vormden 

het derde lid van het stadsbestuur en worden als zodanig alleen als groep vanuit díe 

achtergrond besproken. 

In figuur 3.1 is de bestuurlijke organisatie weergegeven, zoals deze in de stad bestond 

vanaf 1525 en in schema is gezet door Schuttelaars.
280

 In de volgende tekst komt dit schema 

nader aan de orde. 
 

3.2.1 Stadsbestuur 

Voor de inrichting van het stadsbestuur zijn voor de periode tussen 1579 en 1629 met name 

de ordonnanties van Karel V van 12 augustus 1525 en die van Albertus en Isabella van 28 

maart 1610 relevant.
281

 In 1525 trof Karel V een nieuwe regeling voor de verkiezing van 

schepenen, de inrichting en het bestuur van de ambachtsgilden en haar vertegenwoordiging en 

rol in het stadsbestuur, en het verlenen van burgerrecht in ’s-Hertogenbosch. De ordonnantie 

van 1610 van Albertus en Isabella heeft betrekking op een verdere inperking van de positie 

van de dekens van de ambachtsgilden in het stadsbestuur. 

Het stadsbestuur bestond uit drie geledingen: de schepenen en gezworenen, de 

raadsheren, en de dekens van de politiek bevoegde ambachten. 

 

3.2.1.1 Het eerste lid 

Het eerste lid bestond uit de negen schepenen die in het betreffende jaar in functie waren en 

zeven gezworenen, zijnde de zeven laatst afgetreden schepenen. De benoemingsprocedure 

van de schepenen bleef tussen 1525 en 1629 ongewijzigd.
282

 De zittende schepenen stelden 

tegen het einde van een schepenjaar een lijst op met daarop alle verkiesbare personen. Deze 

lijst bevatte drie groepen personen: 

• de zittende schepenen, van wie twee personen eenmalig werden gecontinueerd; 

• de verkiesbare raadsleden, zijnde in beginsel alle nog levende oud-schepenen met 

uitzondering van de gezworenen; 

• een lijst van personen, uit wier midden (jonge) nieuwe schepenen werden gekozen. 

De schout zorgde ervoor dat het document – voorzien van zijn opinie per persoon – in 

handen kwam van de kanselier van de Raad van Brabant.
 283

 De kanselier stelde de lijst van de 

negen te benoemen schepenen samen en legde deze voor aan de landvoogd. De landvoogd 

bekrachtigde – meestentijds tussen 20 en 30 september – de benoeming van de schepenen. 

Kandidaat-schepenen dienden ten minste 25 jaar oud te zijn en (geboren) poorter. Bovendien 

moesten ze beschikken over een inkomen van ten minste 100 gulden uit erfelijke renten of een 

vermogen van 1200 gulden. Tussentijds overleden schepenen werden meestal vervangen, 

maar het beleid dienaangaande was niet eenduidig.
284
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In de ordonnantie van Karel V uit 1525 was vastgelegd dat de schepenen dagelijks 

tussen negen en elf en tussen drie en vier uur op het stadhuis beschikbaar moesten zijn.
285

 De 

taken van de schepenen omvatten, al of niet in samenspraak met de andere geledingen van het 

stadsbestuur:
286

 

• justitie (rechtspreken): zij waren degenen die bij overtreding van rechtsregels, bij conflicten 

tussen partijen en bij het passeren van akten vonden wat recht en rechtens was; 

• wetgeving: zij stelden de verordeningen op gebied van politie, financiën en gildenkeuren als 

eindverantwoordelijken op. De schout was ervoor verantwoordelijk dat de ordonnanties niet 

strijdig waren met de rechten van de hertog; de Raad van Brabant was daartoe de 

controlerende instantie van de stedelijke ordonnanties.
287

 

• politie (staatsorde): de schepenen benoemden – zelfstandig of als lid van het stadsbestuur – 

allerlei functionarissen, maar elke schepen had als hoofdman van een schutterij, gasthuis of 

tafel van de heilige geest ook een coördinatie- en supervisietaak in dit verband;
288

 

• defensie: oorspronkelijk was defensie een taak van de burgers (schutterijen en 

ambachtsgilden), maar in de zestiende eeuw wijzigde deze taak ingrijpend door de komst van 

de gouverneur en legering van garnizoenen; 

• financiën: het beleid op gebied van financiën kwam aan het stadsbestuur, voor zover het niet 

aan de hertog toekwam; 

• representatie van de stad: de vertegenwoordiging van de stad in Statenvergaderingen, bij 

officiële gelegenheden en bij de begroeting van hoogwaardigheidsbekleders. 

 

3.2.1.2 Het tweede lid 

De raadsheren – oud-schepenen – hebben wellicht al sedert 1336 invloed in het bestuur gehad. 

In het privilege van 1408 is hun positie als tweede lid definitief vastgelegd en versterkt.
289

 

Drijfveer achter dit privilege was zeker om de invloed van het patriciër-element in de 

stadsvergadering te vergroten ten koste van de ambachtsgilden.
290

 Alle oud-schepenen van de 

stad bleven hun leven lang raadslid.
291

 

In de periode tussen 1510 en 1580 varieerde het aantal raadsheren globaal tussen de 26 

en 40.
292

 Hun aantal zal ook daarna ongeveer even groot zijn geweest. 

De taken van de raadsheren bestonden vooral uit het deelnemen aan de 

stadsvergaderingen, indien zij daartoe door de schepenen werden opgeroepen, en het 

participeren in commissies die door het stadsbestuur werden ingesteld. 

 

3.2.1.3 Het derde lid 

De dekens van de ambachtsgilden met politieke bevoegdheid vormden samen het derde lid 

van het stadsbestuur. Een rol voor de ambachtsgilden in het stadsbestuur ontstond in het begin 

van de vijftiende eeuw, op het moment dat de ambachten in ruil voor het dragen van 

financiële risico’s medezeggenschap en controle eisten over het beheer van de financiën, 

vergelijkbaar met de manier waarop de steden zeggenschap verwierven tegenover de 

landsheren.
293

 In 1525 waren zeventien gilden politiek bevoegd en in 1610 nog zestien (de 

plattijn- of klompenmakers waren verdwenen). Vanaf 1617 waren er nog vijftien bevoegd, 
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omdat sinds 1612 de bontwerkers niet langer voldoende in aantal waren voor het leveren van 

dekens en gezworenen. Bij ordonnantie van 12 augustus 1525 van Karel V – na de grote 

gilderevolte eerder dat jaar – werd het aantal dekens en gezworenen in de stadsraad, wettelijk 

vastgesteld en werd de ambachtslieden het recht ontnomen om zelf hun dekens en 

gezworenen te kiezen.
294

 In 1610 werd het aantal dekens en gezworenen opnieuw beperkt.
295

 

Vooral het aantal gezworenen werd toen sterk teruggebracht, en wel van 177 naar 54 (Tabel 

3.2.1). Bovendien werden de verschillen in aantal dekens en gezworenen per ambacht sterk 

genivelleerd, waardoor ook de onderlinge verschillen in invloed sterk zullen zijn verminderd. 

Zowel de nivellering van de vertegenwoordiging van de dekens per ambacht als de 

vermindering van het aantal dekens en gezworenen en de verruiming van de voordracht van 

twee naar vier kandidaten per positie betekende in de praktijk dat de samenstelling van het 

derde lid in de loop der tijd steeds meer kon worden afgestemd op de wensen van de 

schepenen. Dambruyne beschrijft hoe een vergelijkbare ingreep in de bestuurssamenstelling 

de macht van de ambachten in Gent in de zestiende eeuw brak en hoe dus de keizerlijke 

onderwerpingstrategie in elkaar stak.
296

 

 

 

Tabel 3.2.1: Aantal dekens en gezworenen per ambacht conform de ordonnanties van 1525 en 

1610 (Van den Heuvel, De ambachtsgilden van ’s-Hertogenbosch, 319 en 329). 

 

ambachten             1525           1610 

 dekens gezworenen dekens gezworenen 

smeden 3 12 3 4 

molenaars en olieslagers 3 8 2 3 

bakkers 4 8 2 3 

korenkopers 4 16 2 3 

slagers 3 6 2 3 

viskopers 3 6 3 4 

looiers en schoenmakers 4 12 3 4 

wolwevers 2 8 2 3 

kramers 3 28 3 4 

gewantsnijders en droogscheerders 4 28 3 4 

bontwerkers 2 6 2 3 

nestel- en handschoenmakers 3 12 2 3 

speldenmakers 3 12 3 4 

schrijnwerkers en kuipers 3 10 2 3 

ververs 2 2 2 3 

hoedenmakers 2 3 2 3 

klompenmakers 2 3   

totaal 50 177 38 54 

 

 

Kandidaten voor het ambt van deken moesten de meesterproef hebben afgelegd. 

Verder dienden ze het poorterschap te bezitten en moesten ze van wettige geboorte zijn. Ten 

slotte moesten ze gegoed zijn met een rente van minimaal vijftig gulden per jaar of 
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beschikken over een kapitaal van ten minste zeshonderd gulden.
297

 De benoeming gold voor 

een periode van één jaar, waarna men twee jaren niet benoembaar was, zoals volgt uit de 

resultaten van de benoemingspraktijk. Tot 1610 vond de benoeming plaats op de feestdag van 

de patroonheilige van het betreffende gilde; vanaf dat jaar vond verdere uniformering plaats 

en geschiedden de benoemingen binnen acht dagen na het verzetten van de wet op of kort na 1 

oktober.
298

 

De taken van de dekens waren:  

• ze maakten de voordracht – krachtens de ordonnanties van 1525 en 1610 – waaruit hun 

opvolgers werden gekozen;
299

 

• ze – de dekens van de politiek bevoegde gilden – moesten in de stadsvergadering 

verschijnen als ze daartoe door de schepenen werden uitgenodigd, en zij participeerden in de 

diverse commissies die van stadswege werden ingesteld; 

• ze hoorden mede de stadsrekening af;
300

 

• ze functioneerden als bestuurders van hun gilden.
301

 

 

3.2.2 Hoge Bossche functionarissen 

De hoge Bossche functionarissen vormden het hoogste echelon van de uitvoering en 

ondersteuning van het beleid, zoals dat onder verantwoording van schepenen en stadsbestuur 

was opgezet. Achtereenvolgens komen aan de orde de rentmeesters en de pensionarissen, 

griffiers en secretarissen. 

 

3.2.2.1 Stadsrentmeesters 

De stadsrentmeesters waren de beheerders en rapporteurs van de stadsfinanciën. Hun 

benoeming was sinds 1388 het exclusieve recht van de stadsregering. In de ordonnantie van 

1547 was een zittingsduur van twee jaar voorzien en een aantal van vier rentmeesters – twee 

uit de eerste twee leden en twee uit de kring van de ambachten – van wie er jaarlijks twee 

zouden moeten worden vervangen, een uit de raadsheren en een uit de gemeijnte. Beide 

groepen stelden hun eigen kandidaten op de lijst, maar het derde lid koos de rentmeester uit de 

eerste twee geledingen en de eerste twee geledingen kozen de rentmeester uit de lijst van het 

derde lid.
302

 Hierdoor werd in feite verzekerd dat rentmeesters werden gekozen die de 

goedkeuring hadden gekregen van beide partijen. Een dergelijke vice-versa kiessystematiek 

werd vanaf 1607 ook toegepast bij het kiezen van de kerkmeesters voor de Sint-Jan en was 

ook – reeds veel langer – in zwang bij de keuze van de zegelaars over de drapperije.
303

 

Formele eisen die aan kandidaat-rentmeesters werden gesteld met betrekking tot 

leeftijd en opleiding, zijn niet bekend. Aangenomen moet worden dat zij werden geselecteerd 

op basis van financiële kennis en ervaring als koopman of als rentmeester van kloosters of 

godshuizen. Rentmeesters konden niet tegelijk ook schepen zijn.
304

 

Het stadsbestuur instrueerde de rentmeesters omtrent taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden door middel van een rentmeesterinstructie. De uitwerking van de instructie, 

hoe de rentmeesters konden worden aangestuurd om getrouwe ende goede administrateurs 

deser stadt te zijn, veranderde in de tijd. Uit de periode tussen 1579 en 1629 zijn drie 

rentmeesterinstructies volledig bewaard gebleven, en wel die uit 1594, 1604 en 1615.
305

 De 
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instructie uit 1594 omvatte zes artikelen, die uit 1604 25 en de instructie uit 1615 was 45 

artikelen lang. Bij het vergelijken van de drie instructies is een duidelijke verandering van 

karakter zichtbaar. Met de instructie uit 1594 werd door het stadsbestuur een aanzet gegeven 

om ook in formele zin grip te krijgen op het doen en laten van de rentmeesters. De 

taakinstructie was echter nog in zeer algemene termen geschreven. In de periode daarna 

werden vooral artikelen en bepalingen toegevoegd die de vrijheid van handelen van de 

rentmeesters beperkten, om daarmee ook het oneigenlijk toepassen van regels en eventuele 

zelfverrijking en bevoordelingen van verwanten te bestrijden. Bij het opstellen van de derde 

instructie uit 1615 kreeg niet alleen verdere aanscherping van een aantal regels aandacht, 

maar werden ook enkele artikelen opgenomen die de rentmeesters verplichtten tot het maken 

van bepaalde overzichten. Het geven van inzicht in specifieke facetten om het stadsbestuur te 

ondersteunen bij het besturen, was hiervoor zeker de drijfveer. 

De functie-inhoud veranderde met het veranderen van de instructies niet wezenlijk. De 

rentmeesters bleven de spil bij het uitvoeren van onderhoudsprojecten van de stad, betaalden 

de renten en kochten materialen in. Wel werden aspecten van hun macht, die samenhingen 

met het creëren van een vaste klantenkring en het – al of niet tegen betaling – bevoordelen 

van bekenden, meer onder controle gebracht. 

De stadsrekeningen liepen tussen 1579 en 1629 vrijwel altijd parallel met het 

schepenjaar, en dus van 1 oktober van het ene jaar tot en met 30 september van het jaar 

daarop.
306

 De stadsrekeningen werden in het openbaar, in tegenwoordigheid van de drie 

geledingen van de magistraat, vanaf het bordes van het stadhuis voorgelezen door de 

rentmeesters.
307

 In 1598 werd aan de dekens toegezegd dat zij gedurende een periode van zes 

weken na de openbare presentatie de reckeninghe moeghen visiteren, ende daeruuijt te 

trecken ende in geschrifte henne redenen van beswaernisse oft tegenseggen overgeven.
308

 In 

die periode bleef de rekening nog open en ongepasseerd.
309

 Het was de magistraat die de 

rekening daarna goedkeurde en sloot.
310

 

 

3.2.2.2 Hoge stedelijke functionarissen: pensionaris, griffier en secretaris 

Oorspronkelijk vergaf de landsheer zelf het officie van clercscape of secretariscape, maar 

waarschijnlijk reeds vanaf eind veertiende eeuw werden de secretarissen door het stadsbestuur 

benoemd.
311

 In de loop van de zestiende eeuw werd een aantal specifieke taken van het 

secretarisambt afgesplitst, en verwerd het ambt meer en meer tot een schrijfambt. Zo werd 

rond 1527 de functie van griffier in het leven geroepen, maar pas in 1642 kwam een 

definitieve regeling tot stand over welke zaken de griffier moest afhandelen en welke de 

secretarissen.
312

 Oorspronkelijk verrichtten een of meer secretarissen tevens het 

pensionariswerk, en traden zij op als begeleider en ondersteuner van de schepenen bij 

dagvaarten.
313

 Vanaf 1552, het moment waarop het ambt van pensionaris een vast gegeven 

werd, gebeurde dit niet langer. Wel assisteerden de secretarissen de schepenen uiteraard in 

geval van afwezigheid van de pensionarissen en de griffier.
314
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3.2.2.2.1 Pensionaris 

De eerste stadspensionaris van ’s-Hertogenbosch trad aan in februari 1552.
315

 De pensionaris 

werd geacht over een grondige rechtskennis te beschikken en diepgaand ingevoerd te zijn in 

een breed scala van onderwerpen. Hij moest een bekwaam onderhandelaar zijn en kan worden 

beschouwd als de belangrijkste adviseur voor het stadsbestuur.
316

 Omdat in de jaren zeventig 

van de zestiende eeuw steeds vaker een beroep werd gedaan op de pensionaris als juridisch en 

politiek adviseur, stelde het stadsbestuur in 1572 een tweede pensionaris aan.
317

 Na het 

vertrek van de tweede pensionaris in 1578 beschikte de stad ook in 1588-1589 en in de 

periode vanaf 1605 over twee pensionarissen. In die periode verbleef de eerste pensionaris 

nagenoeg altijd in ’s-Hertogenbosch, en de tweede meestentijds in Brussel, een werkverdeling 

vergelijkbaar met de al sinds 1559 bestaande situatie in Leuven.
318

 

Tussen 1579 en 1629 werden vijf pensionarissen benoemd. De uiteindelijke 

benoeming geschiedde door het stadsbestuur bij meerderheid van stemmen, maar elke 

benoeming verliep verschillend wat processen betreft. Het lijkt erop dat de 

benoemingsprocedure voor de pensionarissen werd afgestemd op het strategisch doel dat de 

president-schepen voor ogen had: die wegen werden bewandeld die zouden leiden tot de 

gewenste uitkomst. We komen daarop in paragraaf 5.4.1 nog uitgebreid terug. 

Het werkterrein en de taakopdracht van de pensionarissen werden omschreven in de 

instructie, zoals die werd vastgesteld door de stadsregering bij de benoeming. Uit de periode 

tussen 1579 en 1629 zijn drie instructies bewaard gebleven.
319

 De instructie uit 1588 is te 

beschouwen als een instructie voor een all-round pensionaris. De instructies uit 1605 en 1614 

zijn inhoudelijk nagenoeg identiek en waren daarentegen bedoeld voor een adjunct-

pensionaris toegevoegd aan de eerste pensionaris.
320

 De instructie uit 1588 bestond uit drie 

hoofdelementen: de zaken aangaande het stadhuis en de stadsvergadering, de algemene 

ondersteuning van de drie geledingen en geheimhouding tegenover derden, én instructies 

betreffende reizen en het volgen van processen. Vergelijking van de instructie uit 1588 met de 

twee latere laat zien, dat in deze laatste twee de zaken betreffende de stadsvergaderingen en 

de verslaggeving ervan nauwelijks aandacht kregen. Dit bleven immers taken van de eerste 

pensionaris. In de instructies van 1605 en1614 werden met name de zaken rond de processen 

en dagvaarten naar de Staten en Raad van Brabant gedetailleerder geregeld, de taken die met 

name aan de tweede pensionaris waren toebedacht. 

 

3.2.2.2.2 Secretaris en griffier 

Er is geen secretaris-instructie uit de periode tussen 1579 en 1629 bewaard gebleven. Als 

leidraad voor deze paragraaf worden functiebeschrijvingen van de secretarissen, griffiers en 

gezworen klerken gebruikt, zoals die in 1634 en 1635 zijn opgesteld en in november 1638 

definitief werden goedgekeurd.
321

 Deze instructies geven op hoofdlijnen zeker een goed beeld 

van de aanstellingsprocedure. Organisatorisch en regeltechnisch lijken vele stadszaken ook na 

1629 te zijn gecontinueerd of slechts geleidelijk te zijn veranderd. 

’s-Hertogenbosch had in de periode tussen 1579 en 1629 – inclusief de griffier – 

vrijwel steeds vier secretarissen. De verkiezing van een nieuwe secretaris vond plaats in de 
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stadsvergadering van de drie geledingen.
322

 Een aan te stellen secretaris moest minimaal 25 

jaar zijn en geboren poorter. Daarnaast moest hij, behalve het Nederlands, het Latijn en Frans 

meester zijn, en uiteraard goed leesbaar kunnen schrijven. Hij moest een studie licentiaat in de 

rechten of daarmee vergelijkbare opleiding hebben voltooid, of ervaring hebben als klerk in 

de schrijfkamer. Indien meerdere personen op de kieslijst stonden, gebeurde de keuze met 

stembriefjes. De kandidaat met de meeste stemmen was gekozen. Het secretarisambt gold als 

een voorbeeldfunctie, en bij overtreding van de regels zou de secretaris dan ook met 

zwaardere sancties te maken krijgen dan anderen bij gelijke verzuimen zouden ondervinden. 

De griffier werd – zoals verwoord in de ordonnantie uit 1638 – gekozen uit de 

rechtsgeleerden, de secretarissen of een poorter die voldoende voor de functie was 

gekwalificeerd. Vóór 1629 benoemde het stadsbestuur steeds een van de secretarissen als 

zodanig. Hij bleef daarnaast in functie als secretaris. In 1642 werden het griffie-ambt en het 

ambt van secretaris volledig gescheiden, en deed de toenmalig griffier dan ook afstand van het 

ambt van secretaris.
323

 Uit het voorgaande mag worden opgemaakt dat het ambt van griffier 

hoger en voornamer werd beschouwd dan dat van secretaris. 

De functie-inhoud van de secretaris was volledig gericht op het snel produceren van 

correcte akten en protocollen. Integriteit in het werk en dienstbaarheid stonden hierbij op de 

eerste plaats en de sociale controle was groot. Alles werd in het werk gesteld om gesjoemel te 

voorkomen. Illustratief hiervoor is tevens dat de secretarissen ook verantwoordelijk waren 

voor het werk van hun klerken. Ze mochten adviseren over hun aanstelling, maar moesten ook 

passende maatregelen nemen als de klerken te kort schoten. 

De instructie voor de griffier omvatte een drietal deelinstructies: Een instructie voor de 

getuijgschrijver (de notulist bij de getuigenverhoren), een taak-instructie voor de griffier, 

gezworen klerken en de rollier van de griffie, en een instructie aangaande het salaris van de 

griffier.
324

 Ook de griffier mocht – evenals dat van toepassing was voor de secretarissen – 

adviseren over de benoeming van klerken voor de griffie indien er meerdere kandidaten 

waren. De centrale onderwerpen in de – zeer gedetailleerde – instructies waren de 

dienstbaarheid naar beide partijen tijdens de procesgang, het bewaken van de agenda op de 

dingdagen en het bijhouden van een goede en volledige administratie betreffende de stand van 

zaken van diverse processen, de (tussen)vonnissen en een beknopte samenvatting van de 

vonnissen. 

 

3.2.3 Andere hoge bestuurlijke functies 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds aangegeven dat onder het hoofd andere hoge 

bestuurlijke functies slechts een beperkt aantal functies zal worden beschouwd, en wel de 

schout, de militair gouverneur en de rentmeesters van de domeinen en de beden. 

Oorspronkelijk waren al deze functies in één functionaris verenigd: de schout. 

Historisch gezien is het schoutambt ontstaan en voortgekomen uit de omvorming van 

het hertogdom van een domeinorganisatie naar een organisatie in bestuursdistricten.325 De 

schout was de vertegenwoordiger van de landsheer en had met name als taak het behartigen 

en bewaken van de rechten van de landsheer. Door de instelling van het ambt van regionaal 

ontvanger verloor hij de domaniale bevoegdheid ten aanzien van financiën en administratie 

van het hertogelijk domein. De schout werd daardoor in de eerste plaats een gerechtsofficier, 

maar bleef uiteraard de voornaamste vertegenwoordiger van de hertog op lokaal en of 

regionaal niveau. Ook op militair terrein was de schout vanouds actief als commandant van 
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troepen gelicht uit de steden, het platteland of speciaal aangemonsterd.326 Vanaf de jaren 

zestig van de zestiende eeuw deed echter de garnizoenscommandant en korte tijd later de 

militair gouverneur zijn intrede. 

 

3.2.3.1 Schout 

De schout was, zoals eerder gezegd, de hoogste vertegenwoordiger van de hertog en het is dan 

ook vanzelfsprekend dat de hertog hem benoemde. Lange tijd kende de Meierij een 

laagschout voor de stad ’s-Hertogenbosch en een hoogschout superviserend over stad en 

Meierij. In 1535 werden beide ambten door Karel V de facto verenigd door beide functies aan 

dezelfde persoon toe te kennen; dit is tot 1629 zo gebleven.327 De jure bleven de beide 

functies strikt gescheiden en voor beide functies moest afzonderlijk rekening en 

verantwoording worden afgelegd. Of en in welke mate de hoogschout van de stad en de 

Meierij in de lange zestiende eeuw organisatorisch-functioneel ondergeschikt was aan de 

drossaard van Brabant – zoals het organisatieschema van Vera aangeeft – is niet nader 

onderzocht.328 Volgens zijn schema was de hiërarchische lijn vanaf de hertog: de drossaard 

van Brabant, de hoogschouten/meiers/amman voor de juridische districten in het hertogdom 

en ten slotte de kwartierschouten binnen de districten. 

Het overhandigen van de commissiebrief namens of door de hertog, het afgeven van 

een borgstelling en de beëdiging completeerden de benoemingsprocedure van de schout.
329

 

De benoeming gold in beginsel voor onbepaalde tijd.
330

 De eisen die aan een te benoemen 

schout werden gesteld, waren de volgende: hij moest meerderjarig zijn, van wettige geboorte 

zijn en geboren Brabander, in Brabant bezittingen hebben en ook in Brabant wonen.
331

 Omdat 

de schout niet alleen een vertegenwoordiger van de hertog was en diens rechten moest 

bewaken, maar ook de rechten en stadsprivileges moest eerbiedigen, legde hij tevens een eed 

af ten overstaan van de schepenen. Ten slotte was hij ook rekening-plichtig en daarom diende 

hij ook ten overstaan van de rekenkamer de eed af te leggen. Zijn taken bestreken met name 

het terrein van justitie, wetgeving, defensie en politie. 

Op het terrein van de justitie trad hij voor de niet-voluntaire (=criminele en 

boetestraffelijke) rechtspraak min of meer op als aanklager/eiser en maande hij als monitor 

scabinorum de schepenen in het rechtspreken. Bovendien was hij verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van de vonnissen. Als bewaker van de openbare orde bracht hij de verdachten voor 

het gerecht, voerde beslagleggingen uit en inde de boetes en inbreuken op keuren. Als hoogste 

vertegenwoordiger van de hertog was hij verantwoordelijk voor de publicatie van 

verordeningen. Ook moest hij erop toezien dat de stedelijke ordonnanties – die ook door hem 

werden afgekondigd – niet in strijd waren met de hertogelijke rechten. De schout was vanouds 

nauw betrokken bij de stadsverdediging, maar na de inname van een garnizoen en de 

aanstelling van militaire gouverneurs veranderde zijn rol in deze wel ingrijpend. Ook politiek 

gezien vervulde hij op bepaalde terreinen een sleutelfunctie. Het was de schout die jaarlijks de 

lijst met kandidaten voor het schepenambt naar Brussel bracht of zond, en nadat de 

benoemingsbrief was bezorgd, namens de hertog de nieuwe schepenen beëdigde. Ook 

beëdigde hij of diens stadhouder de overige nieuwe leden van het stadsbestuur en alle 

hertogelijke en stadsdienaren die aan de hertog eed-plichtig waren.
332

 Ten slotte was de 

schout hoge dijkgraaf voor de dijken langs de Maas tussen Grave en de monding van de Dieze 
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in de Maas en moest hij op verzoek inlichtingen verschaffen bij conflicten tussen bijvoorbeeld 

de stad en een van de kwartieren. 

 

3.2.3.2 Militair gouverneur 

Bombergen was in 1567 de eerste militair commandant die de stad diende. Hij functioneerde 

niet onder, maar naast de schout. Na zijn vertrek trok een nieuw garnizoen de stad binnen. 

Tussen 1567 en 1577 kende de stad vijf militair gouverneurs.
333

 Allen waren ze benoemd door 

de landvoogdes. Eindelijk, in oktober 1577, na het vertrek van het Spaanse garnizoen, kreeg 

de magistraat de stadssleutels terug. In 1578 benoemde de Prins van Oranje een nieuwe 

gouverneur voor de stad en de Meierij in de persoon van Jan van Hornes, baron van Boxtel. 

De stad weigerde echter diens garnizoen op te nemen en wilde kost wat kost de verdediging 

van de stad in eigen regie houden na de slechte ervaringen die zij met het Spaanse garnizoen 

had opgedaan. De stad wilde alleen een militair gouverneur, indien hij rapporteerde aan het 

stadsbestuur. In 1581 werd een nieuwe militair gouverneur benoemd, in lijn met deze 

hiërarchische opzet. Verder stonden de Bossche magistraat op dat moment twee zaken voor 

ogen. In beginsel wilde men geen garnizoen, maar als het innemen ervan onontkoombaar zou 

zijn, dan wilde de stad daarover duchtig meepraten. Primair wilde men ter bescherming de 

stad maximaal versterken en dan zeker ook Brabant en de koning daaraan laten meebetalen, 

want ’s-Hertogenbosch moest kosten maken, lijden en risico’s lopen als frontierstad, tot 

voordeel ook van de overige steden. 

De inzet bij de door Pirenne gedetailleerd beschreven onderhandelingen over het 

verzoeningsverdrag was dan ook niet verrassend.
334

 In de onderhandelingsresultaten van het 

op 20 december 1579 afgekondigde vredestraktaat van Keulen was vastgelegd dat de stad 

200, tijdelijk door de koning te betalen soldaten mocht laten lichten door een door haar te 

benoemen hopman, vaandrigs en bevelhebbers.
335

 Bovendien zou er geen Spaans garnizoen 

worden gelegerd in de stad.
 
Maar ook hier werkte de politieke praktijk voor de stad anders uit 

dan hetgeen in het verzoeningsdocument was neergeschreven. De hiërarchische lijn van het 

stadsbestuur naar de militair gouverneur veranderde volledig in de periode tussen 1579 en 

1629. In paragraaf 5.5.2 gaan we daarop in detail in. Op die plek komt tevens de functie-

inhoud aan de orde. 

 

3.2.3.3 De rentmeesters van de domeinen en de beden 

In de vijftiende eeuw was de rentmeester-generaal het hoofd van de hertogelijke financiën in 

Brabant.
336

 Met de inkomsten verrichtte hij de uitgaven van de hertog. In 1469 verving Karel 

de Stoute de Brabantse rentmeester-generaal en de bijzondere rentmeesters voor het beheer 

van de bossen en de jacht door vier hoofdontvangers – rentmeesters van de domeinen – in de 

vier kwartieren van het hertogdom. Deze situatie bleef met uitzondering van een korte periode 

bestaan tot het midden van de zestiende eeuw. Ook het innen van de beden en de imposten op 

de vier speciën was onderdeel van het rentmeesterschap van de domeinen. In het midden van 

de zestiende eeuw volgde een herschikking.
337

 

Vanaf 1559 werd echter – vooral op aandringen van de Staten van Brabant – een 

aparte rentmeester benoemd in het ambt, dat toen werd omschreven als ‘officie van het 

rentmeesterschap van de bede van 35.000 ponden Artois en de imposten van de vier speciën 
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in het kwartier van ’s-Hertogenbosch’. Met de scheiding van het rentmeesterschap van de 

domeinen en van de beden wilden de Staten voorkomen dat de ontvangsten uit de beden ten 

behoeve van de renteheffers op de Staten zouden worden aangewend ten behoeve van 

renteheffers op de domeinen.
338

 Bovendien slaagden in Brabant de Staten erin – als 

tegenprestatie voor het instemmen met de steeds terugkerende bedenverzoeken – vóór 1525 

het mede-beheer te verwerven van de bede-opbrengsten. Voor de inning ervan hadden zij in 

het midden van de zestiende eeuw in elk der hoofdsteden een centrale kas gevestigd die werd 

bemand door rentmeesters-generaal die zij zelf hadden aangesteld, of tenminste hadden 

voorgedragen, en een aantal ontvangers en klerken.
339

 

Aldus werd vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw het eindplaatje dat er een 

aparte rentmeester van de domeinen kwam en een van de beden. De eerste werd door de 

landsheer benoemd en diende zijn belangen, de tweede werd benoemd door de Staten van 

Brabant en werkte ook onder hun verantwoordelijkheid. Financieel waren en bleven beide 

functionarissen gecontroleerd worden door de Rekenkamer. Beide functies waren zeer gewild 

en worden in het organigram van Vera op een lijn gesteld met die van laagschout en 

kwartierschout.
340

 

 

3.2.3.3.1 Rentmeester van de domeinen 

De rentmeester van de domeinen inde de ontvangsten in natura en in geld van de vorstelijke 

domeingoederen. De ontvangsten in natura bestonden vooral uit graan, wijn en kapoenen. De 

ontvangsten in geld betroffen onder andere grondcijnzen en pachten uit bossen, landerijen, 

hoeves, molens, tollen, visrechten, windrechten en andere heffingen. 

Behalve het innen van de ontvangsten van de vorstelijke domeingoederen was de 

rentmeester ook hoofd van de tolkamer.
341

 In wezen waren de tolkamers rechtscolleges ten 

dienst van de hertogelijke rentmeesters. In het algemeen waren ze gehuisvest in de 

hoofdsteden en ook ’s-Hertogenbosch had er een. De tolkamer bestond uit acht tot twaalf 

erflaten (= houders van cijnsgronden), een griffier voor de verslaggeving, een secretaris voor 

het maken van akten en een archivaris. De benoeming van de leden van de tolkamer gebeurde 

oorspronkelijk door de rentmeester, naderhand ook in een aantal gebieden door de 

Rekenkamer, met advies van de rentmeester. 

De bevoegdheden van de tolkamer betroffen een breed scala van items, zoals de 

eigendom van cijnzen en renten van of op het hertogelijk domein, het erven en onterven 

ervan, nalatenschappen van bastaarden, rivieren, waterlopen, afwateringen, bronnen en 

fonteinen, straten en wegen, woeste en gemene gronden, molens en tollen.
342

 Maar ook deed 

de tolkamer uitspraken over elke bezwaring, dienstbaarheid of vruchtgebruik van de 

domeingoederen incluis bebouwing. Alle uitspraken dienden goedgekeurd en geregistreerd te 

worden door de Rekenkamer, alvorens de rentmeester erop actie mocht ondernemen.
343

 In de 

praktijk besteedden de tolkamers hun tijd grotendeels aan de publieke verpachting bij opbod 

van de hertogelijke tollen, vis- en vleesbanken, jacht-, vis-, en weiderechten, molens en 

andere domeingoederen of de publieke verkopen van domeinopbrengsten. 

De benoeming van de rentmeesters van de domeinen geschiedde via een 

commissiebrief door de koning van Spanje, die daarbij werd geadviseerd door de landvoogd 

van de Nederlanden.
344

 De benoeming was in het algemeen voor het leven. Verder blijkt uit 
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de brief dat een rentmeester toestemming kon krijgen om een vervanger te benoemen om het 

ambt in de praktijk uit te voeren.
345

 Vakkennis en ervaring van de te benoemen kandidaat-

rentmeester waren zwaarwegend, hetgeen ook mocht worden verwacht na de 

staatshervorming van 1531.
346

 

 

3.2.3.3.2 Rentmeester voor de beden 

De rentmeester voor de beden was verantwoordelijk voor de daadwerkelijke inning van de 

gewone en de buitengewone beden, en de imposten op de vier speciën. De inkomsten uit de 

gewone beden waren, zoals eerder gemeld, vanaf de instelling omstreeks 1525 en 1572 

bedoeld om de renteheffers op de Staten van Brabant te betalen. De buitengewone beden 

werden van geval tot geval uit-onderhandeld, en werden met name aangewend om de kosten 

van garnizoenen en overige oorlogslasten te betalen. 

Aan de hand van met name de cautieprotocollen die passeerden voor de schepenbank 

in ’s-Hertogenbosch kan een redelijk beeld van de benoemingsprocedure worden 

verkregen.
347

 Aan de benoeming ging steeds het nodige lobbywerk vooraf. Het waren immers 

de Staten die beslisten, maar ook dan nog was de mening van de hertog en de hoogste 

ambtenaren mede-bepalend. Wat opleiding betreft hadden alle rentmeesters en kandidaat-

rentmeesters een graad in de rechten en hadden ze over het algemeen een aantal jaren 

meegelopen in de functie. Na de benoeming kon de rentmeester in functie treden, nadat hij 

was beëdigd op de instructie, de eed had afgelegd tegenover het hoofd van de rekenkamer en 

nadat hij een borgtocht had afgegeven ter waarde van zesduizend gulden.
348

 Overleed een 

rentmeester tijdens het boekjaar, dan werd zijn weduwe aangesteld door de Staten om het 

lopende boekjaar af te ronden, onder voorwaarden dat zij de vereiste borgtocht afgaf en een 

deugdelijke boekhouding kon voeren.
349

 

De aanstelling van de eerste rentmeester van de beden – in 1559 – gebeurde op basis 

van een instructie van 15 september 1557. Bij de benoeming van diens opvolger in 1589 werd 

deze instructie in ieder geval gewijzigd.
350

 De eerste instructie – er wordt in de cautieakte van 

Jacob Bacx naar verwezen
351

 – zal enkel hebben bestaan uit een paar algemene artikelen. 

Daarnaast bestond er een document van februari 1560, dat het innen van de contributies en het 

uitbetalen van de renteheffers regelde.
352

 Evenals de instructie van de stadsrentmeesters werd 

de algemene instructie aangaande rekening en verantwoording voor de rentmeesters van de 

Staten rond 1600 steeds gedetailleerder. 

De poincten ende articulen uit 1595 hadden vooral ten doel dat de inhoud van de 

rekeningen correct was, én om structuur in de verslaggeving en rapportage te bewerkstelligen. 

Verder stonden er bepalingen in dat de soorten rekeningen en kassen apart moesten worden 

gehouden en dat de rekening jaarlijks moest worden verantwoord. 

Met de instructie van 1602 werd de kwaliteit van de inhoud verder verbeterd en werd 

een aantal artikelen opgenomen om de rentmeesters te sturen in het uitgeven. Op hoofdlijnen 

bevatte de instructie uit 1602 bepalingen over de jaarlijkse en tussentijdse verantwoording 

door de rentmeester aan de Staten van Brabant, de betalingen die hij of zijn beëdigde klerken 

mochten verrichten. Ook was het de rentmeesters nadrukkelijk verboden om voor eigen gewin 

achterstallige renten op te kopen, of geld te vragen voor het uitbetalen van achterstallige 

renten. Binnen zes weken na het sluiten van de rekening moest de rentmeester met de Staten 

                                                 
345

 Gachard et Pinchart, Inventaire des Archives, dl 2, 96; Vera, … dat men het goed, 307. 
346

 sH, R 1376, f263, 22 mei 1559; sH, R 1850, f144, 29 augustus 1589. 
347

 OSA R 1850, f144, 29 augustus 1589; sH, R 1376, f263, 22 mei 1559. 
348

 OSA 5417, 14 april 1597. 
349

 sH, R 1422, f14, 12 december 1591; sH, R 1429, f449, 30 juli 1627. 
350

 sH R 1850, f144, 29 augustus 1589. 
351

 sH, R 1376, f263, 22 mei 1559 
352

 OSA 232, 28 september 1602, artikel 5. 



77 

 

hebben afgerekend. Zowel deze instructie als het placcaet dienden zichtbaar te hangen in het 

kantoor van de rentmeester.
353

 

Zeker is dat de algemene instructie uit 1602 ook in 1614 nog ongewijzigd in gebruik 

was. Toen immers legde de rentmeester de eed af ten staevene vanden eerwaerde heere 

prelaet van Averbode, gebaseerd op artikel 1 van de instructie uit 1602.
354

 De 

borgstellingsakte van Gerard van Broechoven uit 1629 maakt geen melding van een nieuwe 

algemene instructie.
355

 De tekst hiervan is echter niet aangetroffen. 

 

 

3.3 Slotbeschouwing 

 

In dit hoofdstuk hebben we stilgestaan bij de hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van 

het hertogdom Brabant en de manier waarop financiën, wetgeving en gerechtszaken, alsmede 

het toezicht erop, waren georganiseerd. In het tweede deel legden we de nadruk op de 

politieke organisatie van ’s-Hertogenbosch, waarbij we de voornaamste politieke gremia en 

functies voorbij lieten komen. De structuur legt de verbindingslijnen bloot tussen de 

landsheer, de centrale (bestuurs)organen en de stad op de verschillende bestuurlijke terreinen. 

Over de hiërarchie van de functies biedt het organigram van de bestuursorganisatie van het 

hertogdom van Vera wellicht het beste inzicht. Het is niet eenvoudig de bestuursorganisatie 

op het niveau van de stad ’s-Hertogenbosch hieraan te koppelen. Twee zaken zijn echter 

duidelijk: de schepenbank van de stad was als rechtscollege lager gesitueerd dan de Raad en 

het Leenhof van Brabant, én als individuele machtsfactor zullen de Bossche president-

schepen en de schout elkaar niet veel hebben ontlopen. 

Brussel speelde een prominente rol in cruciale benoemingen. De landsheer benoemde 

de schepenen en de schout, de militair gouverneur en de hoge rentmeesters. Daarenboven kon 

hij ook direct ingrijpen in de bestuurlijke verhoudingen of stadsbesluiten overrulen. Dit 

maakte dat de macht van de centrale overheid ten opzichte van de stad aanzienlijk was en dat 

de centrale overheid de besluitvorming van de stad op vele wijzen kon beïnvloeden; maar ook 

dat de Bossche bestuurders in het kader van hun eigen carrière rekening moesten houden met 

de gevoelens die leefden bij de Brusselse bestuurderselite. In hoofdstuk 5 en 6 zal naar voren 

komen dat de afhankelijkheid van de stad van Brussel na 1579 steeds verder toenam. ’s-

Hertogenbosch zelf raakte mettertijd meer geïsoleerd, was niet in staat zijn verdediging 

afdoende te regelen en de benodigde fortificatiekosten op te brengen, en kwam bovendien 

knel te zitten door de gedwongen inname van een nieuw garnizoen kort na 1600. Dit alles 

resulteerde erin dat de Brusselse invloed op besluiten in de tijd groter en zelfs dwingend kon 

worden en dat ’s-Hertogenbosch steeds meer middelen aanwendde – met name door de inzet 

van lobbyisten, tussenpersonen en beschenkingen – om besluiten te beïnvloeden. 

Het doorgronden van de totale bestuursstructuur en van de invloed die Brussel kon 

hebben op benoemingen en carrières is een voorwaarde voordat een antwoord kan worden 

gegeven op de hoofdvragen, namelijk hoe macht en besluitvorming tot stand kwamen en hoe 

de familie Van Broechoven erin slaagde deze naar zich toe te trekken. Het actief netwerken 

binnen deze structuur vormt immers een van de potentiële verklaringen voor het feit dat de 

Van Broechovens zoveel macht konden verwerven. Hoe de bestuursstructuur in de praktijk 

uitwerkte, komt in het vervolg van ons onderzoek aan de orde. Of de Bossche casus verschilt 

van die van andere steden in de Meierij en in (hoofd)steden van andere gewesten vergt een 

afzonderlijk comparatief onderzoek. Dit onderwerp valt buiten de scope van ons onderzoek. 
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Voordat we overgaan naar de politieke praktijk in de periode tussen 1579 en 1629 

besteden we aandacht aan de hoofdpersonen van deze studie. In het volgende hoofdstuk 

presenteren we de levensbeschrijvingen van de kinderen en kleinkinderen van Peter van 

Broechoven Gieliszn. Zij zijn het die een prominente rol spelen in de Bossche politiek in onze 

onderzoeksperiode. 
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François Denys, portret van François-Paulin de Brouchoven, seigneur de Vechel (1630-1678). 
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Hoofdstuk 4 

 

DE INVLOEDRIJKE VAN BROECHOVENS TUSSEN 1579 EN 1629 

 

 

De hoofdstukken 5 tot en met 8 vormen de hoofdmoot van dit onderzoek en gaan over 

politieke en economische macht in ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 en de rol van de 

Van Broechovens. De Van Broechovens zijn daarin tegelijkertijd onderdeel van het politieke 

en economische bedrijf en hoofdpersoon. Vanwege deze bijzondere rol laten we de 

hoofdstukken 5 tot en met 8 ook voorafgaan door een – min of meer derde – inleidend 

hoofdstuk met de levensbeschrijvingen van de zonen en kleinzonen van Peter van Broechoven 

en Jutta van Doorne. Het betreft in dit geval vrijwel uitsluitend beknopte zakelijke 

feitenvermeldingen om doublures met teksten in de hiernavolgende hoofdstukken zoveel 

mogelijk te vermijden. 

Een overzicht van alle kinderen en kleinkinderen van Peter van Broechoven en Jutta 

van Doorne is gegeven in schema 3. De partnerkeuze laat een boeiende breedheid zien. 

Enerzijds ligt de nadruk op de bovenlaag van de economische bedrijvigheid, lakennijverheid 

en voedselproductie, anderzijds een blikverruiming naar de politiek door het huwelijk van 

Angelina met David, de zoon van de stadssecretaris Peter de Cort, en contacten met de 

militaire bovenlaag door het huwelijk van Aleyd met de kapitein Gysbert de la Hoost. Ook is 

opvallend dat de partnerkeuze niet beperkt bleef tot de Bossche innercircle, zoals de namen 

Van Wieringen en Van Jabeeck aangeven. Twee van de drie dochters – Angelina en Mechteld 

– overleden vrij kort na hun trouwen.
356

 Naar de carrière van Gysbert de la Hoost is geen 

nader onderzoek gedaan en het is niet bekend of hij en Aleyd nageslacht hebben gekregen.
357

 

Bij uitstek Henrick en Rogier en hun nakomelingen speelden lange tijd een rol in de Bossche 

politiek. De rol van hun broer Gielis was beperkt. Van degenen die een belangrijke politieke 

en economische rol speelden, wordt hier hun curriculum op hoofdlijnen beschreven. 

 

 

4.1 Henrick van Broechoven en zijn zonen 

 

4.1.1 Henrick van Broechoven Pzn. (1544-1604) 

Henrick van Broechoven werd geboren op 1 oktober 1544 in ’s-Hertogenbosch en trouwde in 

1569 met de op dat moment negentienjarige Johanna van Weert alias Van der Stegen, dochter 

van Corstiaen van Weert Janszn. en Sophie Petersdr. van den Oever.
358

 Henrick testeerde in 

1598, en stierf op 19 juli 1604.
359

 Zijn echtgenote overleed op 10 oktober 1605.
360

 Henrick 

was tot kort voor zijn dood bestuurlijk actief.
361
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Schema 3: de kinderen en kleinkinderen van Peter van Broechoven (DVC). 

 

 
Peter van Broechoven ∞ Jutta Rutgerdr. van Doorne 

 

1. Henrick van Broechoven (1544-1604 ∞ Johanna v. Weert alias v.d. Stegen (ca. 1550-1605) 

 Sophie (1572- ca. 1612), religieuze 

 Peter van Broechoven (1573-1627) ∞ Lucia van Hohensteyn 

  Johan Martin van Broechoven 

  Maria Anna van Broechoven ∞ Jan van Tellin 

  Catharina van Broechoven ∞ Willem Berwouts 

 Christiaan van Broechoven (1575-1612) ∞ Anna van Assche 

  Henrick van Broechoven 

  Barbara ∞ Jan Bosman, ridder en pensionaris van Leuven 

 Rogier van Broechoven (1577-1656) ∞ 1597 Johanna van Horenbeeck 

  Christiaan van Broechoven (1598-1663) ∞ Dorothea de Berty 

  Peter van Broechoven (1600-ca. 1670), kanunnik 

  Isabella/Elisabeth van Broechoven (1602- ) ∞ 1620 Guiliam Absolons (1589-) 

  Johanna van Broechoven (1604-1633) ∞ 1626 Matthys van Cannaert 

  Henrica van Broechoven (1607- ) ∞ 1628 Adriaan Dircks 

  Aldegundis van Broechoven ∞ 1630 1
e
 Oudart Garnier en 2

e
 Francois de Berty 

 Gerard van Broechoven (1580-1638) ∞ Catharina Maas 

Jan-Baptist van Broechoven (1619-1681) ∞ 1
e
 Helene Fourment en 2

e
 Maria Francisca 

d’Ennetières 

Anna Ferdinand van Broechoven (1622- ) ∞ Anna de Caluwaert 

 Mechteld van Broechoven (1582-1656) ∞ Goyaert van Eyck (-1668) 

  Christiaan van Eyck 

  Roelof van Eyck 

  Maria van Eyck 

Helena van Eyck 

 Gielis van Broechoven (1583- ), protonotarius, priester 

 Johan van Broechoven (1588-1649), priester, minderbroeder 

 

2. Rogier van Broechoven (1548-1624) ∞ 1
e
 Elisabeth Fransdr. Janssen en 2

e
 (1578) Elisabeth Aert 

Anthonis van Jabeeck (ca. 1553 -1628) 

 Arnout van Broechoven (1581-1656) ∞ Johanna van Reys 

  Rogier van Broechoven (1613-1675) ∞ Jacomina van der Cammen 

 Nicolaas van Broechoven (ca. 1590-1668), kanunnik-graduaal 

 Josina van Broechoven (ca. 1581-vóór 1628) ∞ Aert van Horenbeeck ( -1641) 

 Elisabeth van Broechoven ( -1672) ∞ Peter Janzn. Maas 

 Petronella van Broechoven ( -1672) ∞ Guiliam Aertssen 

  

3. Aleyd van Broechoven oo Gysbert de la Hoost 

 

4. Angelina van Broechoven ∞ David Peterzn. de Cort (∞ 2
e
 Marike Joostdr. Nesingh) 

 

5. Mechteld van Broechoven ∞ Hans van Wieringen (∞ 2e) 

  Jacomina (ca.1578?) 

  

6. Gielis van Broechoven (- ) ∞ (- ) Mayke Jandr. van der Hoeven 

  Josina van Broechoven ∞ Roeland Anthoniszn. van der Lijnden 

  Petronella van Broechoven 

 Judith van Broechoven 

____________________________________________________________ 
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Mogelijk is hij aan de pest is gestorven. Immers in haar vergadering van 27 juli 1604 

besloot de stad in verband met de uitbreiding van de pest een chirurgijn aan te nemen.
362

 

Zowel Henrick als zijn vrouw werden begraven in een grafkelder in de kerk van de 

minderbroeders in ’s-Hertogenbosch voor een door hen gefundeerd altaar.
363

 

Henrick werd in 1565 ingeschreven aan de universiteit van Leuven en was iuris 

utriusque licentiatus (I.U.L.), dit wil zeggen. licentiaat in het kerkelijk en het burgerlijk 

recht.
364

 In 1597 stichtte hij een beurs van vijftig gulden aan Leuvense universiteit. Deels 

gebruikte hij hiervoor een betalingsachterstand op een rente op de Staten die aan de 

universiteit was geschonken.
365

 

De politieke en bestuurlijke carrière van Henrick van Broechoven was 

indrukwekkend. Hij was schepen in ’s-Hertogenbosch in 1571, 1572, 1573, 1581 en 1602. In 

1577 koos de stad hem tot stadsrentmeester en met uitzondering van de jaren 1581 en 1582 

vervulde hij deze functie tot en met het jaar 1585.
366

 In augustus 1588 benoemde het 

stadsbestuur hem samen met Willem van Reys tot pensionaris.
367

 Deze functie vervulde hij 

maar ruim een jaar want al in het begin van 1589 besloten de Staten van Brabant dat hij Jacob 

Bacx zou opvolgen in het rentmeesterschap van het kwartier van ’s-Hertogenbosch soe 

wanneer hij(= Jacob Bacx) bij de wille goits van deser werelt sal geraken te sceijden oft 

anderssins tzelve officie bij redenen als voer moeten verlaten.
368

 In januari 1589 legde 

Henrick ten overstaan van de prelaat van Grimbergen de eed af en in augustus van hetzelfde 

jaar gaf hij een borgtocht af van 6000 carolus guldens voor de schepenen van ’s-

Hertogenbosch. Hij was als rentmeester verantwoordelijk voor het ontvangen van de beden 

vanaf Kerstmis 1590 tot en met Kerstmis 1601.
369

 In 1602 werd hij weer tot schepen benoemd 

zoals hiervoor vermeld. 

Tussen 1573 en 1592 was Henrick rentmeester van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap en in dat zelfde jaar 1592 werd hij zwanenbroeder van de Broederschap.
370

 

Daarnaast was hij prins en hoofdman van de kamer der rhetorica genoemd Moyses Dooren.
371

 

Henrick van Broechoven vergaarde tijdens zijn leven een aanzienlijk vermogen. De 

nadruk lag hierbij vooral op beleggingen in agrarisch onroerend goed, renten ten laste van de 

stad en de Staten van Brabant, pachten en enkele windmolens. 

Henrick van Broechoven woonde aanvankelijk in een caemer in de Sint-Jacobstraat.
372

 

In 1576 verhuisde hij naar de Sint-Jorisstraat.
373

 In 1599 kocht hij het huis Van Loon in de 

Waterstraat en het jaar daarop de ernaast gelegen negen kamers met toebehoren, eertijds 

vormende het Van Deventher mannengasthuis.
374

 

Wegens de diensten door hem aan Koning Filips II van Spanje bewezen, werden zijn 

kinderen bij akte van 10 februari 1607 in de adelstand verheven. Deze verheffing werd in 

                                                 
362

 OSA 175, 27 juli 1604. 
363

 De Schryver, Jan van Brouchoven, 12; Donnet, ‘Dons de la famille van Brouckhoven’, 44-45. 
364

 Bots, Matthey en Meyer, Noordbrabantse studenten, 235(nummer 897). 
365

 Van der Does de Willebois, Studiebeurzen, 475. 
366

 Van Zuijlen, Inventaris der Archieven, 938, 965,990,1003,1039,1046, 1057.  
367

 OSA 1200, f503-f506v, 22 augustus 1588. 
368

 sH, R 1850, f144, 29 augustus 1589. 
369

 BHIC, toegang 1, R 4, f25. 
370

 Schuttelaars, Heren van de Raad, 373. 
371

 OSA 183, f86, 18 april 1615. 
372

 OSA 1426, 7 mei 1575. 
373

 OSA 1427, 3 februari 1576; Donnet, ‘Dons de la famille van Brouckhoven’, 77. 
374

 sH, R 1423, f 435, 26 juli 1599 ; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 61-66; sH, R 1424, f40, 8 

maart 1600. 



84 

 

1620 vernieuwd en bekrachtigd door de aartshertogen Albertus en Isabella.
375

 Een andere 

waardering werd hem verleend door de Staten van Brabant die hem in 1603 eerden met de 

eretitel Oud-rentmeester van de Staten, ende tot dijen genijeten die eere, emolumenten ende 

vrijdicheijt daertoe staende.
376

 

Henrick van Broechoven en Johanna van Weert hadden 8 kinderen die de volwassen 

leeftijd bereikten: Peter, Christiaan, Rogier, Gerard, Gielis, Johan, Sophie en Mechteld. In 

januari 1606 gaven Henricks kinderen voor schepenen van ’s-Hertogenbosch goedkeuring aan 

de erfdeling van de goederen van hun ouders aanbestorven.
377

 

 

4.1.2 Peter van Broechoven Hzn. (1573-1627) 

Peter van Broechoven is de oudste zoon van Henrick van Broechoven en Johanna van Weert. 

Hij werd geboren te ’s-Hertogenbosch op 11 april 1573, zoals blijkt uit de aantekeningen in 

het familieboekje van zijn vader: Item den xi
en

aprilis Sabati A
o
 73 naer Paesschen tsavonts 

omtrent 9 uren is myn huysvr. ontbonden van eenen jongen soone, kersten gedaen aen 

cruysbroederen, genoempt Peter nae saliger mynen vadere. Den Peteren was Peter die Corte 

myn swagere….
378

 Peter trouwde Lucia van Hohensteyn, dochter van Marten van Hohensteyn, 

secretaris van de Raad van State, en Catharina Talii van Lützenborch, vrouwe van Arendonck 

en Sentsich.
379

 In 1613 maakten zij hun testament voor notaris Gysbert van de Velde in ’s-

Hertogenbosch.
380

 Peter van Broechoven komt voor het laatst voor op de presentielijst van de 

stadsvergadering van ’s-Hertogenbosch op 5 februari 1627.
381

 Hij stierf op 19 juni 1627.
382

 

Lucia stierf op 22 december 1644 op het kasteel Holenfeltz.
383

 

Peter studeerde artes aan de pedagogie de Valk in Leuven en promoveerde in 1590 tot 

Artium Licentiatus (A.L.).
384

 Hij voerde de titel mr. en werd gekwalificeerd als licentiaat in de 

rechten.
385

 

In 1598 was hij eenmalig schepen van ’s-Hertogenbosch. De gedeputeerden van de 

drie Staten van Brabant benoemden hem in 1597 tot toecommende rentmeester van de 3 

Staten van Brabant om zijn vader te zijner tijd op te volgen. In april van dat jaar legde hij de 

eed af ten overstaan van de prelaat van Grimbergen.
386

 Hij is de funktie als 

eindverantwoordelijke gaan uitoefenen in 1602.
387

 Toen werd hij ook beëdigd door de prelaat 

van Averbode en gaf hij een borgtocht af van 6000 carolusgulden. Hij vervulde het 

rentmeesterschap tot zijn overlijden. Tussen 1612 en 1614 was hij kerkmeester van de Sint-

Jan.
388

 

Hij was vanaf 1616 – na het overlijden van Goyaert van Engeland – tot zijn dood in 

1627 syndicus (financieel beheerder) van de paters kapucijnen in ’s-Hertogenbosch.
389

 In 

1622 behoorde hij tot de zes gekozenen die op goede vrijdag de drie zegelaars voor de 
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lakennijverheid moesten kiezen.
390

 Meerdere keren ontving hij tijdens zijn actieve leven als 

rentmeester een schenking van stadswege.
391

 Zowel Peter als Lucia was lid van de Illustre 

Lieve Vrouwe Broederschap. Peter werd in 1594 gezworen broeder en was in ieder geval 

vanaf 1605 tot 1610 rentmeester van de Broederschap.
392

 Tweemaal werd hij tot proost 

gekozen, en wel in 1603 en in 1616.
393

 

Peter van Broechoven woonde in de Postelstraat in ’s-Hertogenbosch. In 1603 kocht 

hij het Huis van Luik en in 1622 het ernaast gelegen Huis van Oirschot.
394

 Wellicht had hij dit 

laatste huis al eerder gekocht, want al in december 1619 kreeg hij de zestigste penning van 

stadswege geschonken. Ook dit laatste was een aanzienlijk huis, gezien de omschrijving: 

huijs, erve, plaetse, achterhuijs, poorte, brouwerije, achterwaarts met een steenen brugge 

over den water uijtgaende meteen poirte aen de straet tegenover den susteren convent op ten 

Ulenborch. 

Van de kinderen van Peter van Broechoven en Lucia van Hohensteyn waren er in 1631 

nog drie in leven: Johan Martin, Maria Anna en Catharina. 

 

4.1.3 Christiaan van Broechoven Hzn. (1575-1612) 

Christiaan van Broechoven werd geboren op 24 april 1575.
395

 Hij trouwde met Anna van 

Assche, dochter van de Leuvense raadsheer Daniël van Assche en Barbara van Schore. 

Christiaan overleed te Brussel op 27 april 1612 en werd begraven in de kerk van de 

Minderbroeders aldaar.
396

 Op 2 en 3 mei 1612 werd een inventaris van zijn goederen 

opgemaakt. 

Christiaan behaalde in 1598 te Leuven de titel licentiaat in de beide rechten.
397

 Hij 

werd benoemd tot pensionaris bij besluit van de drie leden van de stad op 10 februari 1605.
398

 

Ondanks het feit dat Christiaan van Broechoven vrijwel onafgebroken in Brussel verbleef, 

werd hij in 1607 tot schepen benoemd. Nooit bezocht hij de stadsvergadering in die periode, 

en hij ontving ook geen vergoeding voor het uitoefenen van het schepenambt.
399

 Veel van de 

brieven die hij tijdens zijn pensionarisschap wisselde met het Bossche stadsbestuur zijn 

bewaard gebleven. In 1604 werd hij zwanenbroeder van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap en in 1612 werd zijn doodschuld betaald.
400

 

Christiaan van Broechoven en Anna van Assche lieten twee kinderen na: Henrick en 

Barbara.
401

 Peter van Broechoven en Daniel van Assche werden tot voogden over de kinderen 

benoemd.
402

 Hendrik sneuvelde ongehuwd en zonder kinderen na te laten in Spaanse 

krijgsdienst bij het beleg van Zevenbergen. Barbara huwde met Jan Boschman, genoemd 

Silvius, ridder, heer van Rouxmiroir en Hacqueda, en raad-pensionaris van Leuven. 
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4.1.4 Rogier van Broechoven Hzn. (1577-1656) 

Bij de geboorte van Rogier schreef Henrick van Broechoven in het familieboek: ‘Item op 

vrydach 15 Mert 77 stilo novo
403

 smorgens omtrent tusschen 10 en 11 uren in sint Joris straet 

is myn huysvrouwe verbonden van eenen jongen soonen, cersten gedaen by cruysbruederen, 

genoempt Rutgier of Rogier nae saliger myns moeders vadere genoempt Rutgier van 

Doirn.’
404

 Van Rogier is niet bekend of hij een rechtenstudie heeft doorlopen. In de archivalia 

werd hij nooit met een titel aangeduid. Hij trouwde op 25 november 1597 in de Sint-Jan met 

Jenneke van Horenbeeck, dochter van de koopman Aert Corneliszn. van Horenbeeck en 

Aelken Jandr. de Wolf. Zij maakten hun testament op 14 december 1640.
405

 Rogier stierf op 

16 februari 1656 in zijn woonhuis in de Vughterstraat te ’s-Hertogenbosch, bijna tachtig jaar 

oud. Hij werd samen met zijn vrouw – zij overleed op 27 augustus 1652 – begraven in de 

Sint-Jan.
406

 Hij was sinds 1597 lid van de kerngroep van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap en was ook een van de katholieke ondertekenaars die de transformatie van de 

Broederschap en daarmee de toetreding van protestanten in 1642 mogelijk maakten.
407

 In 

1623 werd hij door de leden van de kerngroep tot proost gekozen.
408

 

Eind 1600 wordt Rogier genoemd als rentmeester van Kempenland en in 1601 wordt 

hij aangeduid als facteur en agent van zijn vader, die toen nog rentmeester was van de Staten 

van Brabant.
409

 In 1608 gaf hij een borgtocht af als pachter en rentmeester van de 

(domein)goederen van de Prins (Filips Willem) van Oranje in de Baanderij Cranendonk en de 

heerlijkheden van Eindhoven en Woensel.
410

 In of kort voor 1622 werd Rogier door de heer 

van Rumst benoemd tot drossaard, een ambt dat hij uit bleef uitoefenen tot omstreeks 1639.
411

 

Evenals zijn broer Gerard heeft ook Rogier van Broechoven een heerlijkheid willen 

verwerven. Omstreeks 1639 werd de heerlijkheid Veghel en Erp door de koning van Spanje 

ingelost, en verpandde hij deze aan Rogier van Broechoven, drossaard van Rumst.
412

 Omdat 

hij in 1648 slechts een leenbrief uit Brussel kon tonen en geen leenverheffing ten overstaan 

van het leenhof van Brabant in Den Haag, werden zijn aanspraken niet erkend.
 413

 Niettemin 

is de familie wel gedurende meerdere generaties de titel Heer van Veghel en Erp blijven 

voeren. 

In het voorjaar van1628 werd Rogier, onder andere samen met zijn broer Gerard van 

Broechoven, en Lucia van Hohensteyn en haar dochter Mariana, in de buurt van Bergen op 

Zoom door 35 ruiters aangehouden en naar Bergen op zoom overgebracht.
414

 Na een aantal 

verzoeken over en weer en een procesgang tot bij de Staten-Generaal kwam de zaak in januari 

1629 ten einde. Gerard van Broechoven Hzn. kreeg de bij hem in beslaggenomen goederen 

terug alsmede genoegdoening voor de door hem gemaakte kosten. Hoe het proces van Lucia 

van Hohensteyn, van wie ondermeer 2300 gulden in beslag was genomen, is afgelopen, is niet 
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bekend.
415

 Ook in 1636-1637 zat Rogier van Broechoven wegens vergeldingsmaatregelen van 

Staatse zijde in Bergen op Zoom gevangen.
416

 

Rogier van Broechoven en zijn familie woonden een groot deel van hun leven in ’s-

Hertogenbosch. In maart 1602 kocht hij een huis in de Verwerstraat.
417

 In oktober 1606 kocht 

hij een kasteel in Berlicum, dat hij overigens eind februari 1608 weer verkocht.
418

 In 1618 

kocht Rogier van Gerard van de Kerckhoff  – een aangetrouwde oom van moederszijde – een 

kapitaal huis aan de Vughterstraat.
419

 Omstreeks 1624-1625 kocht Rogier – hij was toen 

inmiddels drossaard van Rumst – een huis, hof, boomgaard, vijvers, bossen, hoeven en landen 

te Rumst. In de woelige tijden voor de Meierij woonde hij blijkbaar in Rumst, want Rogiers 

dochters, Johanna en Aldegundis, traden beiden in die plaats in het huwelijk en ook in 1639 

woonde hij daar.
420

 Daarna keerde hij terug naar ’s-Hertogenbosch. Van Rogier van 

Broechoven en Jenneke zijn zes kinderen bekend die de volwassen leeftijd bereikten: 

Christiaan, Peter, Isabella, Johanna, Henrica en Allegundis.
421

 

 

4.1.5 Gerard van Broechoven Hzn. (1580-1637) 

Gerard van Broechoven is de vierde zoon van Henrick van Broechoven en Johanna van 

Weert. Hij werd geboren op 24 januari 1580.
422

 Hij trouwde op 37-jarige leeftijd met 

huwelijkse voorwaarden van 13 mei 1617 te Brussel met Catharina Maas, een dochter van 

Jan-Baptist Maas en Maria van Boisschot. Gerard was lid van de kerngroep van de Illustre 

Lieve Vrouwe Broederschap en overleed op 7 februari 1638 te Lier.
423

 Zijn vrouw, Catharina, 

maakte haar testament in september 1658 en overleed op 2 november 1660. Beiden zijn 

begraven in het koor van de Gomaruskerk in Lier.
424

 

Gerard van Broechoven wordt in 1601 vermeld als rechtenstudent te Leuven en 

behaalde in 1608 de titel licentiaat in de beide rechten.
425

 In 1610 werd hij voor de eerste keer 

tot schepen benoemd. Zowel in 1619 als in 1623 werd hij gecontinueerd als schepen en 

tijdens zijn twee laatste mandaten was hij vice-president van het schepencollege. In totaal zou 

hij zes keer in de schepenstoel zitten: 1610, 1618, 1619, 1622, 1623 en 1626. In 1619 werd hij 

door het stadsbestuur tot weesmeester benoemd, maar een poging, in 1627, om kerkmeester 

van de Sint-Jan te worden slaagde niet.
426

 In september 1627 werd hij in de plaats van zijn 

kort daarvoor overleden broer Peter benoemd tot rentmeester van de Staten van Brabant in het 

kwartier van ’s-Hertogenbosch.
427

 De afgifte van een borgtocht en de borgstelling tot een 

bedrag van 6000 carolus guldens gebeurde (eerst) in april 1629. Als rentmeester van de 

(Spaanse) Staten van Brabant in de Meierij was hij niet onomstreden. De Meierijenaars 
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klaagden over hem en bovendien schuwde hij gijzeling van lokale bestuurders als drukmiddel 

voor betaling allerminst.
428

 

Op basis van de verdiensten van zijn vader Henrick werden Gerard van Broechoven en 

zijn andere broers en zussen in 1607 erfelijk in de adelstand verheven. In 1626 verpandde 

Filips IV aan hem de heerlijkheid Bergeijk, alsmede die van Riethoven, Westerhoven, Borkel 

en Schaft. In 1638 verhief Catharina Maas, als weduwe van Gerard van Broechoven en als 

testamentair momber van haar 2 zoons, voor het leenhof van Brabant de heerlijkheden van 

Bergeijck, Riethoven en Westerhoven, maar al in 1658 werd het pandschap van de 

heerlijkheid door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden ingelost.
429

 Doch op 

basis van een door Filips IV bij besluit van juni 1665 gecreëerde baronie Bergeijk, welke in 

1676 werd verheven tot graafschap, voeren de afstammelingen van de zoon van Gerard van 

Broechoven, Jan-Baptist, ook heden nog de titel graven van Bergeyck.
430

 

Woonadressen van Gerard van Broechoven zijn niet bekend. Aangenomen mag 

worden dat hij tot 1629 in ’s-Hertogenbosch woonde, maar dat hij de stad na de inname door 

Frederik Hendrik heeft dan wel moest verlaten. Hij verbleef aanvankelijk in Antwerpen en 

hield vanaf begin 1630 kantoor in Breda.
431

 Tot 1632 was hij in het bezit van een staats 

paspoort. Vervolgens verhuisde hij naar Lier, waar hij tot zijn dood in 1638 zijn ambt bleef 

uitoefenen. Gerard van Broechoven en Catharina Maas hadden twee zoons: Jan-Baptist en 

Anton-Ferdinand. 

 

4.1.6 Gielis van Broechoven Hzn. (1583- ) 

Gielis van Broechoven werd gedoopt op 14 december 1583. Hij begon zijn artes-studie aan de 

pedagogie het Varken te Leuven in 1603 en werd op 29 december 1610 aangeduid als 

magister.
432

 In 1623 wordt hij genoemd priester, licentiaat in de rechten en prothonotarius 

apostolicus.
433

 De datum van zijn overlijden is niet bekend. 

 

4.1.7 Johan van Broechoven Hzn. (1588-1649) 

Johan is het jongste kind van Henrick van Broechoven en Joanna van Weert. Hij werd 

gedoopt op 13 oktober 1588 en overleed te Leuven op 15 september 1649.
434

 Op 4 oktober 

1614 trad hij in bij de orde van de paters kapucijnen te Gent en werd priester gewijd te 

Antwerpen in mei 1619. Als kloosternaam droeg hij de naam Franciscus. Hij was 

achtereenvolgens gardiaan (=kloosteroverste) bij de orde in ’s-Hertogenbosch (1623-1625), 

Maastricht (1625-1626), Mechelen (1628-1629), Maastricht (1629-1632), Maaseik (1632-

1633), Hasselt (1633-1634), Mechelen (1635-1636), Maaseik (1637-1638), Maastricht (1638-

1641), Ieper (1641-1643), en Brugge (1644-1645). Hij heeft grote betekenis voor de orde 

gehad en mede door zijn donaties kon de bouw van het nieuwe klooster in ’s-Hertogenbosch 

in 1613 worden begonnen. 
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4.2 Rogier van Broechoven Pzn. en zijn zonen 

 

4.2.1 Rogier van Broechoven Pzn. (1548-1624) 

Rogier van Broechoven werd in 1548 geboren als tweede zoon van Peter van Broechoven en 

Jutta van Doorne.
435

 In of kort voor 1574 trouwde hij met Elisabeth, dochter van Franciscus 

Janzn. Hendricks (Schilders) en Anna Jandr. Spyckers. Zij overleed op 6 januari 1578 en werd 

– evenals Rogier naderhand – begraven in de Sint-Jan.
436

 Nog in hetzelfde jaar hertrouwde 

Rogier met de dan 25-jarige Elisabeth van Jabeeck, dochter van Aert Antoniuszn. van Jabeeck 

en Trynke Willem Dircks.
437

 Zij was afkomstig uit Jabeeck int lant van Valckenborch.
438

 

Samen met zijn tweede vrouw Elisabeth van Jabeeck maakte Rogier op 7 december 1618 een 

besloten testament.
439

 Hij overleed op 14 september 1624. Zijn tweede echtgenote overleed 

waarschijnlijk kort voor 22 januari 1628, de dag dat hun besloten testament werd geopend. 

Voor zover bekend, heeft hij geen universitaire opleiding genoten.
440

 

Zeker vanaf de verzoening van ’s-Hertogenbosch met de Spaanse koning is Rogier van 

Broechoven actief bij het wel en wee van de stad betrokken geweest. In oktober 1579 werd hij 

op commissie gezonden naar Maastricht om steenkolen te kopen en in april 1581 stelde hij 

zich met Marcellus Janzn. van Groeningen tot een bedrag van 5000 pond borg voor de nieuwe 

muntmeester Jan die Leeuwe.
441

 Zeker al in 1582 was Rogier actief binnen het stadsbestuur. 

Dan wordt hij genoemd als aftredend deken van de korenkopers.
442

 In 1595 – hij is dan 

omstreeks 47 jaar oud – werd hij in de schepenstoel benoemd. Ook in 1604, 1608, 1611 en 

1614 was hij schepen. Nooit reikte hij hoger dan nummer vijf. Toch was hij waarschijnlijk 

zeer invloedrijk, gezien het grote aantal keren dat hij als commissaris in bestuurscommissies 

zat (zie ook tabel 3.2.5). 

Rogier van Broechoven werd in 1602 Zwanenbroeder van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap. Vrijwel zonder onderbreking vervulde hij diverse functies in de stad.
443

 Tussen 

1601 en 1603 was hij weesmeester en tussen 1615 en 1617 kerkmeester van de Sint-Jan.
444

 In 

1604 volgde hij zijn broer Henrick op als prins en hoofdman van de rederijkerskamer Moyses 

Dooren, een functie die hij bleef vervullen tot 1618.
445

 Tussen 1580 en 1585 was hij kapitein 

van de wijk Vughterstraat en van 1585 tot Pasen 1597 luitenant van de schutterij van de 

handboog.
446

 Pas na lang aandringen weet hij het stadsbestuur te overreden om van zijn 

verplichtingen als luitenant te worden ontslagen. In 1602 is hij echter al weer kapitein van de 

schutterij van de handboog en hij zou dat blijven tot 1622.
447
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Ook als zakenman speelde Rogier zeker een prominente rol. Hij behoorde tot de grote 

bierbrouwers in de stad en bezat – samen met zijn broer Henrick en ook anderen – meerdere 

windmolens. Daarnaast was hij actief in de lakennijverheid niet alleen als koopman maar ook 

als eigenaar van een blekerij. 

Rogier van Broechoven woonde gedurende zijn hele leven in ’s-Hertogenbosch. Ten 

tijde van zijn eerste huwelijk woonde hij in een huis after dwilt varcken.
448

 In 1581 verhuisde 

Rogier met zijn tweede vrouw naar de Markt waar hij voor 1800 gulden het huis die croone 

van Vranckryck had gekocht.
449

 Nog eenmaal zou hij verhuizen, want in juli 1590 kocht hij 

ook het ernaast gelegen kapitale huis de Leeuwenborch, ook genoemd het Van 

Campenshuis.
450

 

Het eerste huwelijk van Rogier van Broechoven bleef kinderloos.
451

 De kinderen uit 

het tweede huwelijk keurden de boedelscheiding van de door hun ouders nagelaten goederen 

goed bij akte van 27 oktober 1628.
452

 Hierbij werden als kinderen genoemd: Nicolaas, 

Arnout, Petronella, Elisabeth en Josina. Het bestaan van een zoon Henrick, die in 1638 als 

kapitein van 300 militairen zou zijn gesneuveld bij de belegering van Sint-Omer, hebben we 

niet kunnen bevestigen.
453

 

 

4.2.2 Arnout van Broechoven Rzn. (1581-1656) 

Arnout van Broechoven is de oudste zoon van Rogier van Broechoven en Elisabeth van 

Jabeeck. Hij werd op 4 juli 1581 gedoopt in de Sint-Catharinakerk en trouwde op 13 juli 1608 

in de Sint-Jan met Johanna, dochter van stadspensionaris Willem van Reys en Soete Folcart 

Henrick van Dyck.
454

 In 1654 maakten Arnout van Broechoven en zijn vrouw een besloten 

testament.
455

 Op 2 juli 1658 maakte Johanna van Reys als langstlevende voor notaris Thomas 

van Heinsberg daarop een aanvulling. Arnout overleed op 13 maart 1656. Het oorspronkelijke 

testament werd geopend in 1664; het aanvullende testament van Johanna van Reys in oktober 

1675.
456

 

Arnout van Broechoven wordt in 1601 en 1602 vermeld als licentiaatsstudent in de 

rechten te Leuven en wordt in protocollen meestal aangeduid als licentiaat in de rechten.
457

 In 

september 1607 en januari daaropvolgend kreeg Arnout van zijn vader procuratie om 

achterstallige betalingen van lijnwaat in Spanje te innen.
458

 Dit waren de enige protocollen die 

wijzen op activiteiten in het koopmansvak. 

In april 1610 werd Arnout van Broechoven voor het eerst tot schepen benoemd, na het 

overlijden van David Everswyn. Hij zou nog vier mandaten krijgen, en wel in 1615, 1620, 

1624 en 1627. Nooit werd hij in de schepenstoel gecontinueerd, en zijn hoogste rangnummers 

waren vier in 1624 en vijf in 1627. 

Van 1613 tot 1615 was Arnout van Broechoven weesmeester, maar kerkmeester van 

de Sint-Jan zou hij nooit worden.
459

 Vier keer was hij kandidaat (1621, 1623, 1625 en 1627), 

maar de keus viel telkens op iemand anders.
460

 In 1620 wordt hij armenmeester genoemd en 
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in 1625 was hij een van de provisors van het armenweeshuis in ’s-Hertogenbosch.
461

 Zeker in 

1623, 1627 en 1632 was hij (met Arnold van Stryp) provisor en geordineerd regeerder van het 

arme mannengasthuis, geheten het zuster Christina Meelmansgasthuis.
462

 Hij was lid van de 

kerngroep van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en werd tussen 1611 en 1642 vijfmaal 

tot proost van de Broederschap gekozen.
463

 Ook was hij een van de katholieke ondertekenaars 

die de transformatie van de Broederschap en daarmee de toetreding van protestanten in 1642 

mogelijk maakten.
464

 Tevens was hij een van de vier leden die op verzoek van de 

Broederschap in 1644 hadden getuigd dat Prins Willem van Oranje Zwanenbroeder zou zijn 

geweest.
465

 In 1616 leende hij 800 gulden aan de stad voor de bouw van het oksaal in de Sint-

Jan. Hij was lid van de commissie die op 2 september 1629 – bij de overgave van de stad – 

onderhandelde over de voorwaarden die men voor de clerus zou trachten te bedingen en was 

actief om confiscatie van kerkelijke goederen van de Abdij van Berne bij de inname van de 

stad in 1629 te voorkomen.
466

 

Arnout van Broechoven woonde zijn hele leven in ’s-Hertogenbosch. Daar werden 

zijn kinderen geboren en werkte hij als provisor en administrateur, en als advocaat. Dit laatste 

beroep gaf hij in 1645 ook op ten tijde van het huwelijk van zijn enige dan nog levende 

nazaat, Rogier. Na de dood van zijn schoonvader Willem van Reys, in september 1631, erfde 

Johanna diens huis de Kroon in de Verwerstraat. Daar woonden Arnout en Johanna tot hun 

dood.
467

 

Arnout van Broechoven en Johanna van Reys kregen tussen 1613 en 1627 ten minste 

zeven kinderen: Rogier, Maria, Guiliam, Nicolaas, Nicolaas, Gerard en Maria.
468

 Alleen van 

Rogier en Guiliam staat (nagenoeg) vast dat ze de volwassen leeftijd bereikten. Rogier was in 

het aanvullende testament van Johanna van Reys al als enige en universele erfgenaam 

benoemd en stierf als laatste, en wel in 1675. 

 

4.2.3 Nicolaas van Broechoven Rzn. (ca. 1590-1668) 

Nicolaas van Broechoven is de tweede zoon van Rogier van Broechoven en Elisabeth van 

Jabeeck. Hij werd geboren in of kort voor 1590.
469

 In september 1611 vestigde zijn vader een 

jaarlijkse en erfelijke cijns van veertig gulden te zijnen gunste, opdat hij spoedig tot priester 

kon worden gewijd.
470

 Hij behaalde in of voor 1614 de titel licentiaat in de beide rechten.
471

 

Hij was priester en bezat het beneficie van de Sint-Hubertuskapel in Cromvoirt.
472

 Dit 

beneficie gaf hij in mei 1614 op om kanunnik te worden van de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. 

In 1617 was hij met zijn 27 jaar de jongste kanunnik. Als kanunnik mocht hij na de reductie 

in ’s-Hertogenbosch blijven en zijn prebende blijven genieten. Het uitoefenen van de 

katholieke religie was ook aan de kanunniken verboden. Tussen 1629 en 1657 woonde hij 

zeker gedurende langere tijd in Maaseik. In 1657 werd hij door de vijf dan nog levende 

kanunniken gekozen tot kanunnik-graduaal en vicarius-capitularis van de Sint-Jan, en 

administrator van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Anderhalf jaar later reeds – in 1658 – moest 
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hij die functie opgeven. Schutjes meldt: ‘De grijsaard verkeerde weldra in zulken staat van 

kindschheid, dat de kanunniken het volgend jaar besloten om de jurisdictie aan jeugdiger 

handen op te dragen.’
473

 Hij testeerde op 21 april 1668, waarbij van hem wordt gezegd: 

kranck te bedde liggende, nochtans sijn verstant, memorie ende andere sinnen machtig.
474

 

Van kindsheid blijkt uit de voorgaande formulering niets, en het testament is ook van zijn 

handtekening voorzien. Een nader onderzoek van het kapittelarchief uit die periode zou 

wellicht meer informatie over de geestelijke gesteldheid van Nicolaas kunnen geven. Hij 

woonde aan de Markt in de Leeuwenborch. Testamentair legateerde hij dit imposante huis aan 

zijn neef Rogier en diens kinderen, en aan de kinderen van de dochter van zijn zuster.
475

 

Kort voor zijn dood stichtte Nicolaas van Broechoven te Maaseik een huis voor acht 

katholieke oude mannen uit zijn naaste verwanten ouder dan zestig jaar, waarvan vier uit de 

Meierij en vier uit de omgeving van Maaseik.
476

 Op 1 mei 1668 werd hij begraven in de kerk 

van het klooster van de Kruisbroeders op de Uilenburg. 

 

 

4.3 Gielis van Broechoven Pzn. (1557-1632?) 

 

Gielis van Broechoven is de derde zoon en tevens het jongste kind van Peter Gieliszn. van 

Broechoven en Jutta van Doorne. Hij werd omstreeks 1557 geboren en trouwde met Mayke 

van der Hoeven, dochter van Jan van der Hoeven – ook genoemd in de olieton – en Catharina 

Dirckdr. Pelgrom.
477

 Zij maakten in 1615 een besloten testament en op 31 oktober 1623 een 

aanvulling daarop.
478

 In deze aanvulling werd vermeld dat Mayke als gevolg van een zwaar 

ongeluk een quaet been had en al lange tijd door hun dochter Judith was verzorgd. Mayke 

overleed tussen 1625 en april 1627 en Gielis van Broechoven wellicht in of kort na 1632.
479

 

De schoonfamilie van Gielis van Broechoven had een oliemolen aan de Vughterdijk 

en was daarnaast actief als korenkoper.
480

 Gielis van Broechoven is wellicht als kramer actief 

geweest en werd omstreeks 1604 aangeduid als brouwer.
481

 Een politieke functie heeft hij 

nooit bekleed. 

Gielis woonde zijn hele leven in ’s-Hertogenbosch. In juni 1595 – vermoedelijk ten 

tijde van zijn huwelijk met Maijke van der Hoeven – kocht hij een huis, gelegen achter de 

Sint-Janskerk.
482

 Diverse keren sloot hij hierop financieringen af.
483

 In 1627 droeg Gielis als 

weduwnaar van Mayke Jans van der Hoeven het tochtrecht in dit huis met alle rechten en 

toebehoren over aan zijn 3 dochters: Josina, Judith en Petronella, en op dezelfde dag gaven zij 

het tegen een jaarlijkse erfcijns van 60 carolusguldens aan Daniel van Emmerick, priester en 

kanunnik van de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch.
484

 Na de dood van Gielis zou Daniel van 

Emmerick deze cijns mogen lossen tegen 1200 gulden, maar het huis werd in 1628 genaast 

door Nicolaas van Broechoven Rzn.
485
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4.4 Uitleiding 

 

Het voorgaande hoofdstuk bevat curricula van elf Van Broechovens. Een deel van de 

informatie uit deze curricula komt zeker verspreid terug in het volgende hoofdstuk. Zes Van 

Broechovens – Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. en vier van hun zonen – zullen daarin 

prominent worden genoemd als onderdeel van de politieke elite. Een zevende – Rogier Hzn. – 

komt in het volgende hoofdstuk nauwelijks naar voren, maar zijn nakomelingen verwierven 

belangrijke posities in het Zuiden na 1629. 
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Het Bossche stadhuis: detail uit een schilderij van Jan van Diepenbeeck van het 

Schermersoproer te ’s-Hertogenbosch in 1579. Het Noordbrabants Museum, 

’s-Hertogenbosch. 
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Hoofdstuk 5 

 

POLITIEKE MACHT 
 

 

Politieke macht en machtsverschillen in ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 zijn 

hoofdthema’s van dit hoofdstuk. Enerzijds analyseren we wie een rol speelden in het politieke 

centrum en anderzijds richten we onze aandacht op de centrale thema’s van dit onderzoek, 

namelijk de politieke macht die voortvloeide uit functies of die functiehouders eraan konden 

ontlenen, besluitvormingsprocessen, en de positie van de Van Broechovens als onderdeel van 

het politieke proces. Hiermee is dit gedeelte van het onderzoek deels een eliteonderzoek en 

deels probeert het antwoord te geven op de vraag: hoe werkten de processen van 

besluitvorming in de politieke praktijk van alledag? 

Uitgangspunt is dat functies de primaire basis vormen voor politieke macht. Dit 

betekent dat we de te bestuderen personen definiëren vanuit de vraagstelling wie de 

geselecteerde politieke functies bekleedde. Voor de keuze van de functies die in de Bossche 

omgeving van belang waren als het gaat over politieke macht, nemen we de opzet van 

Schuttelaars als vertrekpunt.
486

 Ook is een paragraaf gewijd aan de (politieke) macht van de 

ambachten. Zij krijgen immers prominente aandacht in de stadsresolutieboeken vanwege hun 

positie in het stadsbestuur en lijken volop betrokken te zijn geweest bij de besluitvorming. Dit 

heeft geleid tot een opdeling van dit hoofdstuk in vijf paragrafen met als onderwerp: 

1. de schepenen, gezworenen en raadsheren; 

2. de ambachten; 

3. de stadsrentmeesters; 

4. de hoge stedelijke functionarissen (pensionarissen, secretarissen en griffiers); 

5. de hertogelijke ambten en andere bestuurlijke functies binnen en buiten de stad: de schout, 

militair gouverneur, rentmeester van de domeinen en de rentmeester van de beden. 

Na de beschrijving van alle functionarissen die aan het spel van de macht in de stad 

deelnamen, wordt aan het eind van het hoofdstuk een vergelijking gemaakt tussen de Bossche 

bestuursorganisatie en die van een zestal andere steden in de Nederlanden. 

 

 

5.1 Schepenen, gezworenen en raadsheren 

 

Zoals we aangaven in paragraaf 3.2.1 vormen schepenen, gezworenen en raadsheren samen 

het eerste en tweede lid van het stadsbestuur. In het kader van ons onderzoek naar de politieke 

praktijk tussen 1579 en 1629 besteden we wat deze groep aangaat in het vervolg van deze 

paragraaf aandacht aan drie thema’s: 

• vervangingen en onvrede over de schepenbenoemingen; 

• het profiel van de tussen 1579 en 1629 benoemde schepenen; 

• ongelijkheid en tekenen van machtsverschillen tussen schepenen, gezworenen en 

raadsheren. 

Het punt ongelijkheid en verschillen in macht krijgt de meeste aandacht. We zullen 

enerzijds de ongelijkheid en de (verandering van) verschillen in macht meten met kenmerken 

en parameters van de groep als geheel: het gemiddeld aantal schepenmandaten, de 

oligarchisering en het aantal schepenen dat nodig is in een bepaalde tijdsduur voor het 

vervullen van 80% van de mandaten (paragraaf 5.1.3.2). Daarnaast bestuderen we de 
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ongelijkheid en verschillen in macht binnen de groep, vanuit de vraag: wie werd machtig? 

Waren er taken, posities of individuele kenmerken die erop wijzen dat de ene schepen, 

gezworene of raadsheer meer macht had dan de andere (paragraaf 5.1.3.3)? 

 

5.1.1 Vervangingen en onvrede over benoemingen 

Een aantal keren werd door het schepencollege aan de landsheer gevraagd om de lijst van 

benoemde schepenen aan te passen of om een overleden schepen te vervangen. Meestal hield 

een verandering verband met het feit dat een van de pas benoemde schepenen tot 

stadsrentmeester was gekozen of pas rentmeester was geweest, geen gezworen poorter was, of 

niet tot de oudtste ende verstandichste schepenen uit het voorgaande college gerekend mocht 

worden en daardoor niet voor continuering in aanmerking had mogen komen. 

Tussentijds overleden schepenen werden meestal vervangen, maar het beleid was niet 

eenduidig. Zo werden de in 1584 overleden president Henrick Bloeymans en de in 1591 

overleden president Goyaert Lombaerts van Enckevoirt niet vervangen, terwijl dit wel 

gebeurde na het overlijden van de presidenten David Everswyn in 1610 en Jacob van Balen in 

1622, hoewel ze op een vergelijkbaar moment van het jaar overleden.
487

 Men mag echter 

gevoeglijk aannemen dat in de eerste gevallen de tweede schepen – beide keren Goessen van 

Brecht – de taken als president heeft overgenomen. Toen het Bossche schepencollege in maart 

1628 vroeg om vervanging van de tot pensionaris benoemde Johan van de Velde en daarbij al 

een lijst van drie verkiesbare en geschikte kandidaten inleverde, werd per omgaande door 

Brussel te kennen gegeven dat Van de Velde zijn termijn als schepen moest afmaken en dat 

van vervanging geen sprake kon zijn.
488

 Hij bleef dus schepen en combineerde dit met het 

ambt van pensionaris. Op zich was deze reactie begrijpelijk en paste ze in hetgeen was 

gebeurd in 1607. Toen had het schepencollege immers zelf Christiaan van Broechoven 

kandidaat gesteld voor het schepenambt en werd hij ook benoemd, hoewel hij op dat moment 

pensionaris was. 

Tussen 1579 en 1629 kwam het vier keer voor – in 1583, 1585, 1590 en 1604 – dat 

een pas benoemde schepen niet in functie trad omdat hij kort tevoren rentmeester was geweest 

of in het begin van het nieuwe schepenjaar tot rentmeester van de stad werd gekozen.
489

 De 

praktijk wijst uit dat dit altijd leidde tot het benoemen van een vervanger. Ingewikkelder lag 

het ten aanzien van het al of niet geboren poorter zijn. Everaert Berwouts weigerde in 1579 in 

verband met de politieke onrust in de schepenstoel plaats te nemen en zijn stoel in het 

schepencollege van dat jaar bleef leeg.
490

 Als formeel argument voerde hij aan dat hij al meer 

dan vijf jaar niet meer in de stad en de Meierij woonde. Ook was hij geen geboren poorter. 

Toen hij dan ook in 1582 tot president-schepen werd benoemd, leidde dit tot een protest van 

enkele leden van de stadsregering. Everaert Berwouts stelde echter in een brief aan de 

landsheer dat hij beschikbaar was voor het schepenambt, dat aan het aspect van het geboren 

poorterschap nooit aandacht was gegeven, én dat de schepenen er bij het opstellen van de 

concept-schepenlijst in 1579 ook geen probleem mee hadden gehad dat hij geen geboren 

poorter was.
491

 Dit argument kon nu naar zijn overtuiging ook niet staande worden gehouden. 

Hij werd gehandhaafd en op 10 december 1582 beëdigd. De eveneens door continuering 

benoemde Willem van Erp, die hetzelfde probleem rond het geboren poorterschap aan de 

landvoogd voorlegde, werd wel vervangen. In 1584 werden Bernard van den Ameiden en 

Hieronimus Benedicti niet beëdigd omdat ze geen geboren poorter waren.
492

 Zij werden niet 
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vervangen, soo sijn de tegenwordige wethouders genecessiteert geweest hetselve officie met 

sevene int getalle alleen te bedijenen.
493

 In 1585 werd Benedicti wederom door de landvoogd 

benoemd. Ook nu werd hij niet beëdigd, maar dit keer wel vervangen. De conclusie uit het 

voorgaande moet zijn dat het van de persoon afhing of het geboren poorterschap een absolute 

belemmering was voor het schepenambt, maar dat de regel beslist geen dode letter was, zoals 

overigens ook al door Schuttelaars is betoogd.
494

 

Schending van de ordonnantie van 1525 dat alleen twee vande oudtste ende 

verstandichste van de voorgaande schepenstoel voor continuering in aanmerking mochten 

komen, was eveneens meermaals een reden voor de Bossche schepenen om tegen de nieuwe 

lijst te protesteren. Bij dit protest nam de president steeds het voortouw, terwijl het derde lid 

zich altijd afzijdig hield. Toen Rudolf Aertssen in 1581 als jonge schepen uit het voorgaande 

jaar werd gecontinueerd, werden ze in het gelijk gesteld en werd hij vervangen. Mogelijk 

speelde hierbij dat het college als formeel argument expliciet diens afwezigheid in verband 

met een reis naar Spanje vermeldde. Het feitelijke argument voor de schepenen – dit is als 

zodanig ook vermeld in de nomina scabinorum – was echter dat continuering van een jonge 

schepen in strijd was met de ordonnantie uit 1525 aangaande de inrichting van het 

stadsbestuur.
495

 In 1624 haalde het schepencollege echter bakzeil toen het de continuering 

wilde voorkomen van de als tweede op de lijst geplaatste Guiliam Absolons, omdat hij vóór 

1623 alleen in 1619 schepen was geweest.
496

 Schepenen en gezworenen volgden in 

meerderheid president-schepen Van Gestel en stelden voor een brief te schrijven aan de Raad 

van Brabant. De meerderheid van het tweede lid conformeerde zich hiermee. De schepenlijst 

bleef echter zoals die vanuit Brussel was opgesteld. Nog vóór 13 oktober werd Absolons 

beëdigd, zoals blijkt uit de presentielijst van de stadsvergadering van die dag. Rond deze 

laatste affaire kunnen enkele zaken een rol hebben gespeeld. Op de eerste plaats dat president 

Henrick van Gestel wellicht liever een ander op de tweede plaats had gewild, waarbij met 

name aan Jan van Breugel moet worden gedacht, die ook eerder al naast hem tweede schepen 

was. Maar ook kan de familierelatie hebben meegespeeld tussen Guiliam Absolons en Gerard 

van Broechoven Hzn., die kort tevoren als gedeputeerde in Brussel was en in 1623 tweede 

schepen. Guiliam Absolons was namelijk in 1620 getrouwd met Isabella van Broechoven 

Rdr., een dochter van Gerards broer Rogier. Ten slotte was zowel Guiliams vader (Goyaert 

Absolons) als Gerards schoonvader (Jan-Baptist Maas) verbonden (geweest) met de Raad van 

Brabant. Dat Gerard van Broechoven Hzn. dus mede een rol heeft gespeeld bij de 

continuering van Absolons is niet onwaarschijnlijk. 

Tussen 1500 en 1580 kwam het elf keer voor dat een jonge schepen na zijn eerste 

mandaat werd gecontinueerd.
497

 Vijf keer werd deze gecontinueerde jonge schepen door de 

landsheer zelfs op een van de drie bovenste plaatsen gesteld. In de periode tussen 1629 en 

1679 gebeurde dit zelfs 33 keer, waarvan overigens wel 7 keer omdat het hele college werd 

gecontinueerd (zie bijlage 5). Een verklaring voor dit grote verschil kan zijn dat na 1629 

significant andere personen – bijvoorbeeld vooral personen die al een ambtelijke carrière 

hadden doorlopen – in het schepenambt werden benoemd. Tussen 1579 en 1629 blijkt een 

vergelijkbare situatie zoals met Guiliam Absolons – continuering na een tweede schepenambt 

– reeds veertien keer eerder te zijn voorgekomen. Kortom, het is wel zeker dat het in dit geval 

veeleer om de persoon ging dan om het feit dat een jongere schepen werd gecontinueerd. 

Van heel andere aard was het probleem rond de continuering van het hele college in 

1606. Via een tweetal brieven van de landvoogden van 18 september 1606 aan de hoogschout 
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en aan de schepenen hadden de aartshertogen hun besluit medegedeeld medebrengende 

continuering der voorseijde wethouderen ende alle andere hebbende officien ende dienst 

vande selve stadt, die jaerlijcx metter weth alhier vernyeuwt wordden etc.
498

 Schepenen en 

gezworenen verzochten zowel de kanselier als de aartshertogen om van de voorseijde 

continuering te mogen wesen geëxcuseert, en beriepen zich daarbij – behalve op de zwaarte 

van het ambt – op de stadsprivileges, de costuijmen en de ordonnantie van Karel V uit 

1525.
499

 Op 7 oktober 1606 was er al een nieuwe brief uit Brussel, waarin werd benadrukt dat 

de aartshertogen bij hun standpunt bleven. Na bespreking van de materie in het stadsbestuur 

op 16 oktober, stemden de schepenen in, nyet begerende te veroirsaecken d’indignatie van 

heure hoocheden […] ende […] inden eedt van schepen officie te continueren allenlick uuijt 

bevele van hunne hoocheden brieven voorseijt.
500

 

Het voorgaande laat zien dat protesten van de kant van de schepenen tegen 

schepenbenoemingen, met uitzondering van gevallen van onverenigbaarheid met de 

schepenfunctie, in sterke mate door persoonlijk belang moeten zijn gedreven, omdat 

consistentie daarin in vergelijkbare gevallen ontbreekt. Dit komt naar voren bij de 

problematiek van het geboren poorterschap en nog meer bij het continueren van jongere 

schepenen, maar ook bij de benoeming van Christiaan van Broechoven Hzn. tot schepen in 

1607. Christiaan was immers in 1605 tot pensionaris benoemd en een soortgelijke benoeming 

was in 1588 voor het college nog aanleiding geweest de kanselier te verzoeken zijn vader 

Henrick van de concept-schepenlijst af te voeren.
501

 Hoe het protest tegen het continueren van 

het hele college moet worden gezien, is niet geheel helder, te meer omdat het volledig 

continueren in de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw meermaals was 

voorgekomen. Niet uitgesloten moet worden dat hier afspraken een rol speelden en Henrick 

van Gestel bezorgd was dat hij een jaar langer zou moeten wachten alvorens weer schepen te 

mogen worden. Wat wel duidelijk naar voren komt, is dat het schepencollege snel inbond als 

vanuit Brussel een snelle en duidelijke afwijzing van het protest volgde. 

 

5.1.2 De tussen 1579 en 1629 benoemde schepenen: hun profiel 

Voor het samenstellen van de lijst van schepenen die tussen 1579 en 1629 in de schepenstoel 

werden benoemd en beëdigd, werd uitgegaan van een drietal bewaard gebleven naamlijsten 

van schepenen.
502

 In de voor ons onderzoek gebruikte lijst werden alleen die personen 

opgenomen die ook daadwerkelijk werden beëdigd en in functie traden. Op die manier werd 

een lijst van in totaal 110 schepenen verkregen. 

Van alle tussen 1579 en 1629 beëdigde schepenen werden voor zover mogelijk de 

volgende gegevens verzameld: 

• leeftijd bij eerste beëdiging tot schepen; 

• opleiding en eventuele academische titel, adellijke afkomst, beroep of activiteit vóór eerste 

benoeming tot schepen; 

• vader van de schepen; 

• beroep van de vader, eventuele adellijke afkomst; was hij eerder schepen geweest? 

• moeder van de schepen; 

• echtgenote van de schepen; 

• vader van de echtgenote; 

• beroep van de vader van de echtgenote, eventuele adellijke afkomst; was hij eerder schepen 

geweest? 
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• moeder van de echtgenote. 

Bij het verzamelen van deze gegevens gebruikten we vooral de eerder door 

Schuttelaars verzamelde informatie over de Bossche bestuurderselite tussen 1500 en 1580, het 

werk van Van Oudheusden en Tummers over de grafzerken van de Sint-Jan, de studie van 

Bots en anderen over de Noord-Brabantse studenten tussen 1550 en 1750 en gegevens uit het 

Bosch’ Protocol.
503

 Bovendien is een vergelijking gemaakt met de groepen die tussen 1529 en 

1579 én 1629 en 1679 de Bossche schepenstoel bezetten. De gegevens van degenen die tussen 

1579 en 1629 schepen waren, zijn opgenomen als onderdeel van bijlage 3: de bestuurlijke 

elite 1579-1629. Aan de hand van deze gegevens is een drietal aspecten nader onderzocht: 

• de genoten opleiding en het beroep dat iemand uitoefende voordat hij schepen werd; 

• de leeftijd waarop iemand voor de eerste keer schepen werd; 

• de sociale achtergrond van de schepenen, gemeten aan het beroep van hun (schoon)vader. 

In andere woorden uitgedrukt: wanneer werd iemand schepen, wat waren zijn 

competenties en wat was zijn sociale status? Het is duidelijk dat de drie genoemde factoren 

niet onafhankelijk zijn van elkaar. Zo zal de leeftijd in meer of mindere mate zijn gecorreleerd 

met de competenties. Kooplieden en degenen die een vrij beroep uitoefenden of een subaltern 

ambt bekleedden alvorens schepen te worden, zullen ouder zijn. Anderzijds zullen degenen 

die hun vader of schoonvader via de dynastieke systematiek opvolgden, over de voor hen 

herkenbare sociale status hebben beschikt, zoals opleiding en aanzien. 

 

5.1.2.1 Vorming: genoten universitaire opleiding of eerder uitgeoefend beroep 

In tabel 5.1.1 is aangegeven hoeveel van de tussen 1579 en 1629 benoemde schepenen een 

universitaire opleiding hadden genoten en – van de overigen – welk beroep zij hadden 

uitgeoefend. De edelen zijn als aparte categorie beschouwd. De schepenfamilies die rond 

1605 door de koning van Spanje in de adelstand werden verheven, zijn niet in de groep edelen 

ondergebracht, omdat deze verheffing gebaseerd was op de verdiensten die zij recentelijk 

voor de hertog hadden gehad en (nog) niet op hun status in de gemeenschap.
504

 

 

 

Tabel 5.1.1: Educatieve achtergrond van de schepenen (DVC). 

 

beroep/opleiding/stand aantal opmerkingen 

universitaire opleiding (artes en rechten) 57 mgr. in de nomina scabinorum 

adel 21 aanduiding als domicellus 

koopman 13 alle ambachten 

kapitein / ingebieder 2  

medicus 2  

pensionaris/griffier 2  

rentmeester / politiemeester 3  

administratief-medewerker 3  

meester Groot Gasthuis 1  

stadhouder 1  

onbekend 4  

totaal 110  

 

Van de 110 schepenen konden er 103 aldus worden ingedeeld. Voor de periode tussen 

1579 en 1629 was 57,8% van het totaal aantal actieve schepenen academisch gevormd. 
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Meermalen bestond het college nagenoeg uitsluitend – zeven of acht van de negen schepenen 

– uit magistri. De juristen waren tussen 1579 en 1629 goed voor 279 mandaten. Gewogen 

naar het aantal schepenmandaten zaten dus in elk schepencollege gemiddeld 5,6 juristen. De 

stijging van 25,5 naar 54,3 procent die Schuttelaars voor het aantal universitair gevormden 

constateerde in de periode tussen 1500 en 1580, werd dus volledig vastgehouden.
505

 Tussen 

1579 en 1629 hadden 21 edellieden zitting in het schepencollege. Van hen had wellicht alleen 

Arnt Heym een universitaire opleiding gevolgd. In totaal vertegenwoordigden zij 55 

mandaten en gemiddeld was in elk college ten minste één edelman vertegenwoordigd. 13 

Schepenen waren koopman geweest voordat ze plaatsnamen in het schepencollege. Tezamen 

waren zij goed voor 48 mandaten. Ook van de schepenen met een universitaire opleiding zal 

tevoren een aantal een beroep hebben uitgeoefend. Hierover is echter dusdanig weing 

informatie bekend dat we hieromtrent geen nadere uitsplitsing hebben gemaakt. Van de 

overige benoemde schepenen had het merendeel een subaltern ambt bekleed, voordat ze op 

het pluche kwamen. Als groep vertegenwoordigden zij iets meer dan één schepenpositie per 

college. 

Het percentage universitair geschoolden in de Bossche schepenbank lag met het 

bovengenoemde percentage van 57,8% omstreeks 1600 gelijk met dat in Antwerpen en 

Amsterdam en andere grote steden in de Zuidelijke Nederlanden, maar dubbel zo hoog (of 

meer) als in Bergen op Zoom, Breda, Zwolle en de Hollandse steden.
506

 In de loop van de 

zeventiende eeuw zouden de Hollandse steden en Zwolle deze achterstand echter meer dan 

goed maken. 

De snelle toename van het aantal universitair geschoolde aspirant-schepenen begon 

aan het eind vijftiende en in de zestiende eeuw, toen de vraag naar universitair geschoolden – 

met name juristen – in de steeds gecompliceerder wordende administratie en het rechtswezen 

aanzienlijk toenam.
507

 Enerzijds was het een noodzaak, omdat het schepencollege als 

correctionele rechtbank functioneerde voor haar burgers, anderzijds werd van hoger hand het 

belang benadrukt om enige juridisch geschoolden in het schepencollege op te nemen.
508

 Voor 

de Brabantse hoofdsteden gold bovendien dat de schepencolleges de hogere correctionele 

rechtbank vormden en wat de rechtsinrichting aangaat als voorbeeld konden gelden voor 

steden in hun kwartier. Daarnaast waren er de voortdurende discussies over de bescherming 

van de rechten van de stad en haar burgers ten opzichte van het platteland en het hertogdom, 

én de interne discussies met de ambachtsdekens als het derde lid van het stadsbestuur. Vooral 

de Bossche schepen Gerard van Zomeren speelde een belangrijke rol voor het interpreteren 

van het costumen van de stad.
509

 Met onder anderen de erkende rechtsgeleerden Jacob van 

Balen, Rogier van Griensven en griffier Gysbert van de Velde was hij prominent lid van de 

commissie die in 1606 een compleet overzicht van de costumen van de stad opstelde op 

verzoek van de Staten van Brabant.
510

 

Bots, Matthey en Meyer ondergraven de voorkeur voor universitair gevormden door 

erop te wijzen dat schepenen met universitaire vorming in de steden ’s-Hertogenbosch, Breda 

en Heusden in de zeventiende eeuw minder mandaten vervulden dan het gemiddelde van alle 

schepenen.
511

 Voor onze periode was dit echter geenszins het geval, evenmin als voor de 

periode tussen 1529 en 1579. Tussen 1579 en 1629 vervulden de 57 universitair gevormde 
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juristen in ’s-Hertogenbosch gemiddeld anderhalf maal zo veel mandaten als de overige 53 

(4,9 tegen 3,2) en voor de periode tussen 1529 en 1579 was het verschil nog aanzienlijk groter 

(6,0 tegen 3,3). Na de inname van de stad veranderde de situatie. De bestuurderselite die haar 

telgen naar de universiteit stuurde, was uitgerangeerd en de nieuwkomers konden de leemte 

niet opvullen. Tegelijkertijd verminderde de politieke positie van de stad als bestuurscentrum 

drastisch, waardoor ook de carrièremogelijkheden voor de juristen afnamen. Een daling van 

het aantal juristen in de magistraat naar gemiddeld 45% in de periode tussen 1629 en 1700 

was het gevolg. 

Behalve als basis voor de vorming van (een zeker getal van) schepenen werd een 

universitaire vorming ook algemeen erkend als mogelijkheid van opwaartse sociale mobiliteit. 

Dat universitaire opleiding voor de Bossche aspirant-schepenen rond 1600 al in vergelijkbare 

mate als uiting van status kan worden aangemerkt, zoals is aangegeven voor de Hollandse 

vroedschappen eind zeventiende en achttiende eeuw, gold voor ’s-Hertogenbosch tussen 1579 

en 1629 nog niet.
512

 We hopen dit met de argumentatie ten gunste van universitair 

geschoolden voldoende te hebben duidelijk gemaakt. 

 

5.1.2.2 Leeftijd bij eerste mandaat 

Slechts van een gering aantal schepenen is de exacte doop- of geboortedatum bekend. Vaak 

hebben we daarom teruggerekend vanuit leeftijden verkregen uit getuigenverklaringen bij 

juridische handelingen. Daarnaast namen we aan dat studenten achttien jaar oud waren als ze 

een universitaire studie aanvingen en, waar mogelijk, voerden we een check uit aan de hand 

van leeftijden of trouwdata van de ouders.
513

 

 

 

Tabel 5.1.2: Leeftijd van schepenen bij hun eerste mandaat (Schuttelaars, Heren van de Raad, 

1998; DVC). 

  

 periode 1500-1580
514

 periode 1579-1629 

leeftijd (jaren) aantal percentage aantal percentage
515

 

< 31 26 24 34 37 

31-35 30 28 24 26 

36-40 19 18 11 12 

41-45 13 12 5 5 

46-50 7 7 10 11 

51-55 5 5 1 1 

56-60   2 2 

61-65 6 6 2 2 

66-70   1 1 

71-75 1 1   

76-80   1 1 

 

 

Aldus verkregen we van 91 van de 110 schepenen de leeftijd bij hun eerste aantreden 

als schepen. In tabel 5.1.2 zijn de resultaten vermeld. Bijna tweederde van de schepenen was 

tussen 25 en 35 jaar oud op het moment dat ze voor de eerste keer aantraden. In Breda lag de 
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ondergrens voor het schepenambt omstreeks de leeftijd van dertig jaar en waren de 

magistraatleden al gauw tegen de veertig op het moment dat ze de eerste keer op het pluche 

kwamen.
516

 Van der Meij verklaarde deze hogere leeftijd uit het feit dat veel Bredase 

schepenen tevoren carrière hadden gemaakt via subalterne ambten. Ook in ’s-Hertogenbosch 

werd deze weg meermalen bewandeld zoals valt af te leiden uit de gegevens in tabel 5.1.1. 

Vier Bossche schepenen waren zelfs ouder dan zestig toen ze voor de eerste keer in de 

schepenstoel plaatsnamen. In alle vier deze gevallen was de benoeming zeker een beloning 

voor door hen aan de stad bewezen diensten. Henrick de Hont was tussen 1555 en 1586 vele 

jaren rentmeester van de stad geweest; Wouter Scellens was vanaf 1550 secretaris en spoedig 

daarna tevens griffier voordat hij in 1589 tot schepen werd benoemd; Johan van den Bossche 

had de stad vóór zijn benoeming tot schepen 35 jaar als stadhouder van de schout gediend, en 

Frans Henrickzn. van Gestel (de vader van Henrick Franszn.) had er al 22 jaar als meester van 

het Groot Gasthuis opzitten. In vergelijking met de periode tussen 1500 en 1580 waren de 

schepenen bij hun eerste mandaat enigszins jonger. Van de schepenen die tussen 1579 en 

1629 actief waren, was slechts 25% ouder dan 40 jaar bij hun eerste aantreden. Voor de 

periode tussen 1500 en 1580 was dit 6 procentpunten meer (zie tabel 5.2.1, kolom 4). 

Ook onderzochten we of de leeftijd bij eerste keer aantreden verschilde voor de 

universitair geschoolden en de overige schepenen. Hieruit kwam naar voren dat van de 57 

universitair geschoolde juristen van wie de leeftijd bij aantreden bekend was, bijna drie kwart 

35 jaar of jonger was toen ze voor het eerst tot schepen werden benoemd. Voor de overige 

toetreders lag dit percentage, met ruim 47%, aanzienlijk lager. Dit verschil ligt overigens in de 

rede omdat tot de laatste groep ook degenen behoren die schepen werden na een periode als 

koopman of zelfstandig ondernemer of nadat ze vele jaren een functie als stadsdienaar hadden 

vervuld. 

 

5.1.2.3 Sociale achtergrond van de nieuwe schepenen 

Negentig personen werden in de periode tussen 1579 en 1629 voor het eerst schepen. Dit 

betekent dat in elke schepenstoel gemiddeld 1,8 nieuwe schepenen zaten. Uitgesplitst per 

decennium waren de aantallen respectievelijk 23, 22, 12, 18 en 15. Wat was de sociale 

achtergrond van deze negentig personen? In tabel 5.1.3 hebben we de beroepen van de vaders 

en schoonvaders van de schepenen weergegeven. Niet van alle schepenen waren deze 

gegevens bekend, maar wel weten we of de vader of schoonvader van een schepen zelf 

schepen is geweest. Dus voor die categorie is de informatie volledig. De categorie onbekend 

moet dus verdeeld worden over de andere groepen zoals secretarissen/notarissen, kooplieden 

en – vooral – renteniers. 

De gegevens in tabel 5.1.3 laten zien dat bijna 43% van alle schepenen uit de periode 

tussen 1579 en 1629 een schepen als vader hadden en 19% een schepen als schoonvader. In 

50% van de gevallen was de vader of schoonvader van de nieuwbenoemde schepen zelf 

schepen geweest. Voor de periode tussen 1529 en 1579 lagen deze aantallen op een 

vergelijkbaar niveau: 45 van de 114 schepenen (40%) hadden een schepen als vader en 34 

(30%) hadden een schepen als schoonvader. Ook studies over onder andere Antwerpen, Breda 

en Leiden laten zien dat families gedurende meerdere generaties in het stadsbestuur 

vertegenwoordigd waren.
517

 Voor Leiden vond Prak dat van de 101 Leidse regenten ruim 

42% een vader hadden die eveneens lid van de vroedschap was geweest en 37% had een 

vroedschaplid als schoonvader.
518

 Voor de Bossche periode tussen 1579 en 1629 ligt het 

percentage nieuwe schepenen dat een schepen als vader heeft, daarmee op hetzelfde niveau, 
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maar ten aanzien van de schoonvaders is het Leidse percentage dubbel zo groot. In hoeverre 

de politieke elite een afgesloten groep was, zal in paragraaf 5.1.3 nog uitgebreid aan de orde 

komen. 

 

 

Tabel 5.1.3: Beroepen en/of sociale status van (schoon)vaders van de schepenen 

(Schuttelaars, Heren van de Raad, 1998; DVC). 

 

beroep vader aantal beroep 

schoonvader 

aantal 

schepen 47 schepen 21 

adel (niet-schepen) 5 adel (niet-schepen) 4 

secretaris/notaris 8 secretaris/notaris 5 

koopman/ambachten 22 koopman/ambachten 11 

rentmeester 3 rentmeester 2 

hoogschout 1 hoogschout  

onbekend 24 onbekend 67 

totaal 110 totaal 110 

 

 

Ook de koopliedenelite bracht veel schepenen voort. Een kwart van de nieuwe 

schepenen van wie het beroep van de vader bekend was, had een koopman als vader en een 

zesde deel had een koopman als schoonvader. Timmermans laat in zijn studie over Antwerpen 

zien dat ook daar de economische elite belangrijk was voor het voortbrengen van nieuwe 

bestuurders.
519

 De rol van de ambachten in de stadsbesturen in het hertogdom Brabant en het 

feit dat veel zoons van kooplieden een universitaire vorming kregen, zullen hierbij in 

belangrijke mate als verklarende factoren gelden. De derde groep die een opwaartse mobiliteit 

naar het stadsbestuur liet zien, was die van de hogere stadsdienaren en de vrije beroepen van 

notarissen en advocaten. 

Het feit dat de vader of schoonvader van een nieuwe schepen zelf schepen was 

geweest, maakte dat iemand in het algemeen op jongere leeftijd schepen werd. Precies zoals 

eerder is geconstateerd voor de universitaire opleiding, blijkt dat 75% van de nieuwe 

schepenen 35 jaar of jonger was bij hun eerste benoeming als ook hun vader of schoonvader 

zelf schepen was geweest. Ten slotte zien we dat ook in de politiek, net zoals het geval was op 

alle maatschappelijke niveaus, het dynastieke principe gold, waarbij de zoon de vader 

opvolgde in het bedrijf of ambt. In de wereld van de vroegmoderne tijd was dit een algemeen 

aanvaard uitgangspunt. 

 

5.1.2.4 Conclusie 

Samenvattend kan worden gesteld dat de tussen 1579 en 1629 benoemde schepenen in 

meerderheid rond de 30 tot 35 jaar oud waren bij hun eerste aantreden en vaak een 

academische opleiding hadden genoten. In de helft van de gevallen hadden zij een schepen tot 

vader en/of schoonvader. Zowel een afkomst uit de bestuurderselite als een academische 

opleiding zorgde voor een benoeming op jongere leeftijd. Deze conclusie laat onverlet dat ook 

een aanzienlijk aantal schepenen aantrad vanuit het ambachts- en uit het ambtenarencircuit. 

De adel leverde een aantal schepenen uit een beperkt aantal families met in het algemeen een 

lange bestuurstraditie. De oudere adel verdween steeds meer uit beeld in het Bossche 
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bestuursmilieu. Het oorspronkelijke doel om een derde van de schepenen te recruteren uit de 

adel werd niet meer gehaald. 

 

5.1.3 Ongelijkheid: verschillen in macht tussen schepenen, gezworenen en raadsheren 

Het schepencollege was in oorsprong een collectief leiderschap.
520

 Toen de rangorde in de 

schepenlijst uit Brussel vanaf 1525 niet meer volledig de anciënniteit volgde, was ook naar 

buiten duidelijk dat niet elke schepen even belangrijk werd gevonden. De aanduiding, zowel 

door de hertogen als binnen de stadsvergaderingen, van de eerste schepen op de lijst als voor-

schepen of president benadrukte dit beeld. Maar ook anderszins kwam tot uiting dat niet alle 

bestuurders even machtig waren en in evenveel aanzien stonden, ook al vervulden zij 

vergelijkbare functies. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. Sporadisch kreeg het 

overlijden van (prominente) stadsbestuurders extra aandacht in de Nomina Scabinorum.
521

 Zo 

werd het overlijden genoteerd van Goyaert Loef, op 14 mei 1604. Er werd bijgeschreven dat 

hij vijf keer president was geweest. Het overlijden van Henrick van Broechoven Pzn. in 1604 

– raadsheer en eertijds stadsrentmeester, pensionaris en rentmeester van de Staten van Brabant 

in het kwartier van ’s-Hertogenbosch – werd vermeld met de toevoeging: eius anima gaudeat 

in eterna gloria (= Moge zijn ziel zich verheugen in eeuwige glorie!) in plaats van het op 

andere plaatsen gebruikte: eius anima requiescat in Christo (= Moge zijn ziel rusten in 

Christus). Ook rentmeester Willem van Delft benadrukte het bestaan van verschil in invloed 

van (oud-)schepenen, toen hij na een goed glas wijn – een parallel trekkend met de drie 

geledingen in het stadsbestuur – vol overtuiging zei: ‘De gouverneur, deser tegenwoirdigen 

president (= Jacob van Balen) en de den (oud-)president Gestel, dat sijn de drie leden deser 

stadt.’ 

Bij het onderzoeken van macht en machtsverschillen gaan we in deze paragraaf op 

zoek naar kenmerken die de ongelijkheid tussen schepenen, gezworenen en raadsheren laten 

zien. Eerst besteden we aandacht aan de vraag: ‘oligarchiseerde’ de groep? Met andere 

woorden: hoe veranderde het aantal nieuwe schepenen in de tijd en nam de ongelijkheid 

binnen de groep, gemeten aan het aantal ambten per schepen, toe? Tevens proberen we hierbij 

een aanzet te geven de uitkomsten kwalitatief te beoordelen: is de geconstateerde 

oligarchisering groot? 

Daarna gaan we in paragraaf 5.1.3.3 in op het meten van de individuele ongelijkheid 

binnen de groep die samen het eerste en tweede lid van het stadsbestuur vormde met daarbij 

aandacht voor de vraag: wie werd machtig? 

 

5.1.3.1 Schepenen per schepenstoel, gerangschikt op rangorde: het basismateriaal voor het 

onderzoek 

Jacobs maakte een overzicht van de schepencolleges vanaf de stichting van de stad tot de 

verovering van ’s-Hertogenbosch in 1629.
522

 Schuttelaars heeft deze lijst voor de periode 

tussen 1500 en 1580 van een aantal aanvullingen voorzien. In het kader van ons onderzoek is 

het deel van Jacobs’ lijst tussen 1579 en 1629 gedetailleerd onderzocht. Het streven hierbij is 

om een compleet beeld te krijgen wie als schepen was beëdigd en om per schepenstoel het 

rangnummer van elke beëdigde schepen in de lijst te verifiëren.
523

 In tabel 5.1.4 zijn de 
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Bossche schepenen uit de periode tussen 1579 en 1629 weergegeven alsmede hun 

rangnummer in de schepenstoel. Bij het samenstellen ervan namen we de vermeldingen in de 

Nomina Scabinorum als vertrekpunt.
524

 Alleen beëdigde schepenen werden opgenomen. 

Tevens maakten we gebruik van de gegevens van Schuttelaars en van een tweetal lijsten 

waarin de per 1 januari 1612 en 1 oktober 1621 nog levende (oud)schepenen naar anciënniteit 

zijn genoemd en gerangschikt.
525

 De schepenen kregen per schepenstoel het rangnummer 

zoals dat kon worden afgeleid uit de Nomina Scabinorum. Indien een schepen tijdens het 

betreffende jaar werd vervangen in verband met overlijden of anderszins, dan kreeg zijn 

vervanger hetzelfde rangnummer, óf het nummer dat in de missive van de landsheer was 

vermeld. Ter vergelijking hebben we dezelfde exercitie uitgevoerd voor de periode tussen 

1529 en 1579, en die tussen 1629 en 1679. Deze resultaten zijn in tabelvorm opgenomen als 

bijlage 4 en 5. 

 

5.1.3.2 ‘Oligarchiseerde’ de groep? 

De vraag of de groep schepenen, gezworenen en raadsheren ‘oligarchiseerde’ bestuderen we 

via drie (groepen) kengetallen door:526 

• het berekenen van het aantal mandaten per schepen en per schepenfamilie (de gebruikelijke 

manier); 

• het meten van de ongelijkheid binnen een groep via het 80%-criterium: het aantal of 

percentage van de schepenen dat 80% van de mandaten vervult in een bepaalde periode; 

• het berekenen van een oligarchiseringsindex: het quotiënt tussen het werkelijk aantal 

verschillende schepenen in een periode en het maximaal mogelijke aantal nieuwe schepenen 

in die periode. 

Bij de analyse staat het vergelijken van drie aaneensluitende perioden van elk vijftig 

jaar centraal. 

 

5.1.3.2.1 Mandaten per schepen(familie) 

Het verloop in de tijd van het aantal mandaten per schepen of schepenfamilie en het verloop 

in de tijd van het aantal schepenfamilies zijn het meest gebruikt om (getalsmatige) 

oligarchiseringstrends voor het schepenambt te berekenen.527 Voor de Bossche situatie hebben 

we de drie kenmerken berekend en een vergelijking gemaakt over drie perioden van 50 jaar. 

De resultaten zijn vermeld in tabel 5.1.5. 

 

                                                                                                                                                         
- Jeroen Benedictus werd in 1585 niet beëdigd en vervangen door Henrick van Gestel. Jacobs meldt in 

haar tekst wel dat hij werd vervangen.
523

 

- In 1590 werd niet Jacob van Balen vervangen omdat hij bij verpachting van de wijnaccijnsen was 

betrokken (naast Reynier de Haze), maar Matthys van der Meer. Jacob van Balen was dus wel degelijk 

schepen in 1590, en Matthys van der Meer niet. 

- Voor het jaar 1594 staat achter Peter Pelgrom een kruisje, als zou hij zijn overleden in dat jaar. Hij werd 

echter nog meerdere keren schepen en overleed op 13 februari 1618. 

- Op 19 januari 1622 overleed president-schepen Jacob van Balen. Als president werd hij opgevolgd door 

Johan van Breugel. In Van Balens plaats werd tot schepen benoemd Herman Pelgrom, en wel als vierde 

in ordine. Herman Pelgrom werd inderdaad voor het jaar 1622 gecontinueerd. 

- Op 5 december 1624 overleed Goyaert de Jeger. Hij werd vervangen door Jacob de Cock de jonge. 
524

 OSA 966, 967, 968 en 970. 
525

 Schuttelaars, Heren van de Raad, 443 en verder; OSA 1076, 1 januari 1612; OSA 1077, 1 oktober 1621. 
526

 Bij deze analyse nemen we alleen de getalsmatige oligarchisering – het toe- of afnemen van het aantal nieuwe 

schepenen in een bepaalde periode - mee. Op de genetische oligarchisering – het toenemen van de onderlinge 

verwantschap door meer of minder frequente overgang van het schepenambt van (schoon)vader op (schoon)zoon 

- is in paragraaf 5.1.2.3 ingegaan. 
527

 Timmermans, Patronen van patronage, 75;Schuttelaars, Heren van de Raad, 248; Van der Meij, Tussen 

Oranje en Spanje, 158-160. 
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Tabel 5.1.5: Het gemiddelde aantal mandaten per schepen en per familie (OSA 966, 967, 968 

en 970; DVC). 

 

kenmerk periode 

1529-1579 1579-1629 1629-1679 

aantal mandaten 460 453 456 

    

aantal schepenen 114 110 114 

mandaten per schepen 4,04 4,12 4,0 

    

aantal nieuwe schepenen 88 90 112 

mandaten per nieuwe schepen 5,23 5,03 4,07 

    

aantal schepenfamilies 67 71 86 

schepenen per familie 1,70 1,55 1.33 

mandaten per familie 6,87 6,38 5,30 

 

 

De 110 schepenen die tussen 1579 en 1629 in ’s-Hertogenbosch actief waren, 

vervulden 453 mandaten, ofwel gemiddeld 4,12 mandaten per schepen. Voor de periode 

tussen 1529 en 1579 vervulden 114 schepenen in totaal 460 mandaten ofwel 4,04 mandaten 

per schepen.528 Tussen 1629 en 1679 was eenzelfde aantal van 114 schepenen actief. Het 

aantal mandaten bedroeg toen 456, ofwel gemiddeld 4,00 mandaten per schepen. Zowel het 

aantal verschillende schepenen als het aantal mandaten per schepen is daarmee nagenoeg 

gelijk over de drie perioden. Deze bevinding is verrassend omdat een groter aantal 

verschillende schepenen was verwacht in de periode na 1629 – en dus eveneens een lager 

aantal mandaten per schepen – dan in de twee perioden daarvoor. Na 1629 trad immers een 

(nagenoeg) geheel nieuwe politieke elite aan. Beschouwen we het aantal nieuwe schepenen in 

de drie perioden dan is er – zoals mocht worden verwacht – een verschil tussen de eerste twee 

perioden en de periode vanaf 1629 wel zichtbaar. Doordat in de laatste periode het aantal 

nieuwe schepenen vrijwel gelijk is aan het totaal aantal actieve schepenen, is het aantal 

mandaten per schepen en per nieuwe schepen nagenoeg aan elkaar gelijk; dit in tegenstelling 

tot datgene wat we voor de beide perioden vóór 1629 constateerden. 

Het tweede punt van onderzoek betreft het aantal leden van een familie dat in de 

schepenstoel zat. Voor alle drie de perioden was de achternaam het indelingscriterium. Net als 

voor de eerder berekende kengetallen vertoont ook het aantal schepenen per familie in de 

perioden 1579 tot 1629 en 1529 tot 1579 een grote gelijkenis. Ook zien we dat in de periode 

vanaf 1629 de schepenen uit een aanmerkelijk groter aantal families voortkomen. 

De conclusie uit het voorgaande luidt dat de perioden 1529-1579 en 1579-1629 voor 

de bestudeerde kenmerken nagenoeg gelijke resultaten laten zien en dat – tegen de 

verwachting in – het totaal aantal actieve schepenen in alle drie de perioden nagenoeg gelijk 

was. Wel was het aantal verschillende families in de derde periode groter. 

 

5.1.3.2.2 Ongelijkheid binnen de groep schepenen, gezworenen en raadsheren: 80%-criterium 

Algemeen is bekend dat binnen de groep schepenen, gezworenen en raadsheren het aantal 

vervulde mandaten per schepen ongelijk is. In statistische zin betekent dit dat de effectieve 

                                                 
528

 Dit aantal van 460 over 50 jaar bestond uit 450 reguliere benoemingen en 10 extra benoemingen als gevolg 

van overlijden tijdens de ambtsperiode. 
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groepsgrootte – de groepsgrootte als alle schepenen, gezworenen en raadsheren gelijk zouden 

zijn – kleiner is dan de werkelijke, absolute omvang. We berekenden het 80%-criterium om 

de ongelijkheid binnen een groep in een getal uit te drukken. Het geeft aan hoeveel schepenen 

of schepenfamilies per periode nodig zijn om 80% van de mandaten te vervullen en hoeveel 

schepenfamilies om 80% van de schepenen te leveren. 

In tabel 5.1.6 is de frequentieverdeling van het aantal mandaten per schepen en per 

periode weergegeven. 

 

 

Tabel 5.1.6: Het aantal mandaten per individuele schepen en het aantal schepenen nodig voor 

het vervullen van 80% van de mandaten (OSA 966, 967, 968 en 970; DVC). 

 

aantal 

mandaten 

per 

schepen 

periode 

1529-1579 1579-1629 1629-1679 

alle schepenen alle schepenen alle schepenen 

schepen mandaten schepen mandaten schepen mandaten 

1 43 43 22 22 18 18 

2 13 26 31 62 30 60 

3 13 39 16 48 7 21 

4 9 36 5 20 19 76 

5 6 30 7 35 11 55 

6 6 36 9 54 10 60 

7 4 28 4 28 5 35 

8 6 48 5 50 8 64 

9 1 9 1 9 1 9 

10 3 30 - - 2 20 

11 - - 2 22 - - 

12 3 36 4 48 1 12 

13 3 39 - - 2 26 

14 1 14 2 28 - - 

15 2 30 - - - - 

16 1 16 - - - - 

17 - - 1 17   

18 - - - - - - 

19 - - - - - - 

20 - - 1 20 - - 

totaal 114 460 110 453 114 456 

 

aantal schepenen voor het vervullen van 80 % van de mandaten 

 aantal perc. aantal perc. aantal perc. 

 51 44,7 52 47,3 62 53,7 

 

 

Nadere bestudering van de frequentieverdelingen in tabel 5.1.6 laat enkele interessante 

verschillen zien tussen de twee eerste periodes en de periode na 1629. Het eerste verschil 

betreft dat zowel in de periode 1529-1579 als in de periode 1579-1629 er vier schepenen zijn 

met meer dan dertien mandaten tegen nul in de periode na 1629. Een tweede verschil is het 

percentage schepenen met een of twee mandaten. Dit is verrassenderwijs lager in de periode 

1629-1679 (42,1%) dan in de beide andere perioden: 49,1% in de eerste en 48,1% in de 

tweede periode. Een gedeeltelijke verklaring voor dit verschil is dat aan het eind van de 

periode 1629-1679 de volledige schepenstoel van 1674 tweemaal werd gecontinueerd. In 
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totaliteit zijn in de periode na 1629 relatief meer schepenen met vier tot acht mandaten in 

vergelijking met de twee eerdere perioden van vijftig jaar. 

We gebruiken de gegevens uit tabel 5.1.6 om te berekenen hoeveel procent van de 

schepenen tezamen 80 % van de mandaten invulde. Voor de periode tussen 1529 en 1579 zijn 

dat 51 schepenen (44,7 %), tussen 1579 en 1629 52 (47,3 %) en de eerste 50 jaren na de 

reductie 62 (53,9 %). De cijfers lieten zien dat het gemiddeld aantal mandaten per schepen 

nauwelijks veranderde na de reductie. Het 80%-criterium toont echter dat de ongelijkheid 

tussen de schepenen ten aanzien van het aantal mandaten in de periode na 1629 duidelijk 

minder is, zoals we ook reeds aan de hand van de frequentieverdelingen zelf beredeneerden. 

 

 

Tabel 5.1.7: Het aantal leden per familie in de schepenbank (OSA 966, 967, 968 en 970; 

DVC). 

 

leden per familie periode 

1529 - 1579 1579 - 1629 1629 - 1679 

1 42 47 65 

2 10 14 16 

3 10 7 4 

4 3 2 - 

5 2 - 1 

6 - 1 - 

totaal aantal schepenen 114 110 114 

waarvan nieuwe schepenen 88 90 112 

80% schepenen van alle schepenen 91,2 88 91,2 

totaal aantal families 67 71 86 

aantal families nodig voor 80% 47 49 64 

perc. families nodig voor 80% 70,1 70.0 74,4 

 

 

De frequentieverdeling van het aantal schepenen per familie is weergegeven in tabel 

5.1.7. De achternaam gold hierbij, zoals gezegd, als het indelingscriterium. Vergelijkbaar als 

voor de eerder berekende kengetallen vertoont ook het aantal schepenen per familie in de 

perioden 1579 tot 1629 en 1529 tot 1579 een grote gelijkenis. In deze perioden hadden 20 

respectievelijk 21 families twee of drie leden in de schepenbank. Tussen 1579 en 1629 

leverde één familie zes schepenen: de familie Van Broechoven. In de periode na 1629 valt 

vooral het grote aantal families op waarvan maar één lid in de schepenbank zat. Streng en Van 

der Meij constateerden ditzelfde fenomeen voor Zwolle respectievelijk Breda. Ook in die 

steden duurde het tot meer dan vijftig jaren na de overgang van katholiek naar protestant 

vooraleer de nieuwe orde in een dynastievorming zichtbaar werd.
529

 Het grote aantal families 

met slechts een representant in de magistraat – 83,9 % voor Breda tussen 1551 en 1700 

tegenover omstreeks 60 % voor ’s-Hertogenbosch – brengt Van der Meij tot de uitspraak dat 

het regentenpatriciaat in Breda blijkbaar veel instabieler was dan in andere steden.
530

 De 

overgangen van katholiek naar protestant en omgekeerd in 1580, 1591, 1625 en 1637 zullen 

hier in belangrijke mate debet aan zijn. 

Uit de voorgaande analyse volgt dat ook ten aanzien van de ongelijkheid binnen 

groepen de periode 1629-1679 anders scoort dan de beide perioden vóór 1629. De 

                                                 
529

 Streng, Stemme in staat, 173; Van der Meij, Tussen Oranje en Spanje, 159. 
530

 Van der Meij, Tussen Oranje en Spanje, 160.  
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ongelijkheid van het aantal mandaten per schepen is geringer, terwijl we eerder zagen dat het 

gemiddeld aantal mandaten per schepen in alle drie de perioden hetzelfde was. Beide 

kenmerken – het gemiddelde aantal mandaten per schepen en het 80%-criterium – moeten dus 

bij de beoordeling van oligarchisering in ogenschouw worden genomen. 

 

5.1.3.2.3 Oligarchiseringsindex 

Om een eventuele verkleining van de omvang van de groep schepenen, gezworenen en 

raadsheren inzichtelijk te maken, berekenen we ook de oligarchiseringsindex. We definiëren 

dit kenmerk als het quotiënt van het aantal verschillende schepenen in een periode en het 

maximaal mogelijke aantal verschillende schepenen, maal honderd. De index legt dus de 

nadruk op de mate waarin macht geconcentreerd is bij minder dan het maximaal mogelijke 

aantal personen. Anders dan het geval is met het gemiddeld aantal mandaten per schepen – in 

feite tot op zekere hoogte de reciproke van de oligarchiseringsindex – appelleert de gebruikte 

formule rechtstreeks aan de betekenis van oligarchisering, en dus: hoe kleiner de teller van het 

quotiënt des te groter de concentratie van de mandaten bij minder schepenen. Bovendien 

elimineert de index de invloeden van overlijden en vervangen op het aantal mandaten. Ten 

slotte biedt de index de (aanzet tot een) mogelijkheid om de oligarchisering over steden heen 

te vergelijken voor zover het aantal mogelijke (nieuwe) schepenen in de tijd door 

benoemingsordonnanties wordt bepaald. In ons geval moet het maximaal mogelijke aantal 

schepenen in een tijdsperiode op basis van de ordonnantie uit 1525 worden gecorrigeerd voor 

het feit dat jaarlijks twee schepenen werden herbenoemd. In de nu volgende exercitie 

beantwoorden we twee vragen: hoe groot is de oligarchiseringsindex in de drie periodes, als 

we rekening houden met de benoemingsordonnantie van 1525? Kunnen we een kwalitatief 

oordeel geven over de hoogte van de gevonden waarde en hoe laag kan de waarde van de 

index maximaal zijn? 

Allereerst volgt de berekening van de index (tabel 5.1.8). Het maximale aantal 

verschillende schepenen per periode van vijftig jaar bedraagt 352 voor alle drie de perioden 

op basis van de ordonnantie van 1525, namelijk: negen schepenen voor het eerste jaar en 

zeven schepenen voor elk van de volgende 49 jaar. Aldus volgt een oligarchiseringsindex 

voor de periode tussen 1529 en 1579 van (114/352) x 100 = 32,4. Voor de beide andere 

perioden resulteerde een index van 31,3 en ook weer 32,4. 

 

 

Tabel 5.1.8: De berekende en de maximale oligarchiseringsindex per periode (DVC).  

 

kenmerk periode 

1529-1579 1579-1629 1629-1679 

aantal schepenposities 352 352 352 

index op basis nieuwe schepenen 25,0 25,6 31,8 

index op basis van alle schepenen 32,4 31,3 32,4 

index bij maximale oligarchisering 21,3 21,3 21,3 

 

 

Voor een beoordeling of deze indexwaarden, maar ook het aantal mandaten per 

schepen, in tabel 5.1.8 hoog zijn, berekenden we hoe groot de index en het aantal mandaten is 

bij een maximale oligarchisering. Deze treedt op als alle schepenen een maximale carrière 

volmaken: een maximaal aantal mandaten gedurende hun leven. Omstreeks 1600 lag voor 

iemand die ten minste de twintigjarige leeftijd heeft bereikt de levensverwachting op vijftig 
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jaar.531 De gemiddelde duur van een schepencarrière bedraagt in ’s-Hertogenbosch dus 

maximaal 25 jaren. In deze periode kunnen acht tot twaalf mandaten worden vervuld, 

uitgaande van de ordonnantie van 1525: twaalf indien een schepen telkens twee jaar schepen 

is en vervolgens twee jaren raadsheer, acht indien hij telkens één jaar schepen is en twee jaren 

raadsheer. Het gewogen gemiddelde wordt daarom (7 x 8 + 2 x 12) : 9 = 9 mandaten per 

schepen. Er zijn daarom minimaal 450 : 9 = 50 volledige schepencarrières nodig om de 

schepenambten in een periode van vijftig jaren in te vullen. Er is echter een complicerende 

factor omdat met het bestaan van een regelmatige leeftijdsopbouw rekening moet worden 

gehouden. Bij de aanvang van een periode heeft een aantal schepenen al een (groot) deel van 

hun carrière voltooid en vanaf de tweede helft van de periode van vijftig jaar kunnen de 

nieuwe schepenen hun carrière niet voltooien omdat de gekozen periode binnen vijfentwintig 

jaren eindigt. Aan beide einden zijn in deze modelsituatie vijfentwintig schepenen 

gepositioneerd, omdat er in de modelsituatie elk jaar een nieuwe schepen bij komt. Voor de 

Bossche situatie zijn in een periode van vijftig jaar in de praktijk daarom minimaal 

vijfenzeventig verschillende schepenen nodig. De laagste waarde die de oligarchiseringsindex 

kan bereiken is daarmee 75: 352 x 100 = 21,3. De ruimte tussen het gemiddelde aantal 

mandaten (4,12 tussen 1579 en 1629) en het maximaal haalbare gemiddelde van 6,04 

(=453:75) toont dit uiteraard eveneens. 

De conclusie uit het voorgaande is: de oligarchiseringsindex is in de voorgestelde 

definitie vooral aantrekkelijk omdat de teller en de noemer samen staan voor de 

achterliggende gedachte wat oligarchisering betekent en deze ook meten. Bovendien bevestigt 

de voorgaande exercitie dat het mogelijk is om de invloed van de benoemingsordonnantie te 

verdisconteren in de index evenals een kwalitatieve beoordeling van het getal. We zullen de 

oligarchiseringsindex ook verderop in dit onderzoek (paragraaf 5.2 en 8.1) gebruiken. 

 

5.1.3.2.4 Belangrijke schepenfamilies 

Tabel 5.1.9 toont de belangrijkste schepenfamilies in de onderzoeksperiode. In de tabel zijn 

alle families opgenomen die tussen 1579 en 1629 minimaal twee schepenen leverden en de 

eenlingen met tien of meer mandaten. 

 

Tabel 5.1.9: Belangrijke schepenfamilies tussen 1579 en 1629 (OSA 966, 967, 968 en 970; 

DVC ataverzameling). 

 

familie schepenen mandaten familie schepenen mandaten 

Van Broechoven 6 20 Van Horenbeeck 2 9 

De Borchgreve 4 12 De Jeger 2 8 

Van Brecht 4 8 De Cock 2 7 

Van Gestel 3 34 Heym 2 7 

Van Breugel 3 25 Wynants 2 6 

Loef van der Sloot 3 24 Van der Cammen 2 4 

Van Tulden 3 16 Van Erp 2 4 

Pelgrom 3 14 Pynappel 2 4 

Zeger Adriaens 3 12 Bloeymans 2 3 

Van der Stegen 3 10 Rombouts 2 3 

Van Heumen 2 16 Van Balen 1 17 

Van de Meer 2 11 Van Vechel 1 14 

Bardoul 2 10 Van Griensven 1 12 

Van de Bergh 2 10 Van Engeland 1 11 

                                                 
531

 Van Dijk en Roorda, ‘Het patriciaat in Zierikzee’, 29. 
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De cijfers maken duidelijk dat het enkele feit dat meerdere leden van een familie in de 

schepenbank zitten zeker niet garant staat voor een groot aantal mandaten. Blijkbaar is voor 

het herhaaldelijk benoemen de reputatie van een individu – en wellicht ook de ambitie van het 

individu – toch belangrijker dan de naam van de familie. Bovendien dient het kenmerk, 

ambten per familie, zeker vanuit twee kanten van een standaard – een weging in de tijd – te 

worden voorzien. In eerste instantie betekent dit het rekening houden van de carrièreduur van 

elke schepen (= de periode tussen de eerste benoeming en het moment van overlijden) en 

vervolgens het per familie berekenen van het gemiddelde interval tussen opeenvolgende 

benoemingen in het schepenambt: elk familielid wegen naar het aantal ambten dat hij had 

kunnen vervullen.
532

 Timmermans maakte voor de Antwerpse situatie een vergelijkbare 

correctie via de berekening van het percentage jaren dat iemand in de schepenbank zat.
533

 Een 

tweede correctiepunt moet zijn het rekening houden met een eventuele incompatibiliteit van 

ambten. Het stadsrentmeesterschap (en het ambt van schout) is immers niet combineerbaar 

met het schepenambt en ook was het niet gebruikelijk pensionarissen en de rentmeesters van 

de domeinen en de beden voor te dragen voor schepenbenoemingen. In paragraaf 8.1.1 komen 

we hierop in meer detail terug bij het bespreken van het ‘lage’ aantal schepenambten van de 

Van Broechovens. 

 

5.1.3.2.5 Conclusie 

Het doel van paragraaf 5.1.3.2 was om, met als uitgangspunt de jaarlijkse schepenlijsten, aan 

de hand van een aantal parameters te beoordelen of de machtsverschillen en ongelijkheden in 

de groep als geheel veranderden en de groep schepenen, gezworenen en raadsheren 

‘oligarchiseerde’. Het onderzoek leidt tot de volgende conclusies: 

• De oligarchisering van het schepenambt neemt in de periode 1579-1629 niet toe in 

vergelijking met de periode 1529-1579. Kenmerken, zoals mandaten per schepen en aantal 

schepenfamilies scoren in beide perioden nagenoeg gelijk. Wel worden wat het aantal 

schepenmandaten betreft de topposities ingenomen door andere, deels nieuwe, families. De 

top drie wordt in de periode 1579-1629 gevormd door de families Van Gestel, Van Breugel en 

Loef van der Sloot. 

• Oligarchisering heeft twee aspecten in zich: de verandering van het aantal bekleders van een 

ambt en het feit dat de één een ambt frequenter bekleedt dan de ander. Daarom kan bij de 

beoordeling van de oligarchisering niet volstaan worden met het berekenen van het gemiddeld 

aantal mandaten, maar moet ook de onderliggende frequentieverdeling in beschouwing 

worden genomen. 

• De door ons geformuleerde oligarchiseringsindex is een zeer bruikbare parameter om 

oligarchisering beter te begrijpen en te bestuderen. 

 

5.1.3.3 Ongelijkheid binnen de groep schepenen, gezworenen en raadsheren: wie werd 

machtig? 

We bestuderen de ongelijkheid binnen de groep schepenen, gezworenen en raadsheren door 

het analyseren van de schepencarrières en rangorde op de benoemingslijsten, de rol van de 

president-schepen, en de activiteiten van de individuele schepenen, gezworenen en 

raadsheren. Een bijkomende vraag is: is het verschil in macht met feiten te onderbouwen? 

 

                                                 
532

 Het aantal ambten dat iemand kan vervullen, is het quotiënt tussen de tijd tussen de eerste benoeming en het 

moment van overlijden, en de periode tussen twee opeenvolgende benoemingen op basis van de ordonnantie uit 

1525 (= 2,78). 
533

 Timmermans, Patronen van patronage, 267 e.v. 
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5.1.3.3.1 Schepencarrières en rangorde: bestuurlijke praktijk 

Tabel 5.1.4 maakt het verschuiven van de rangorde van schepenen in de tijd zichtbaar, evenals 

het verstoord worden van carrières (met name door overlijden), en het aantal jonge schepenen 

dat jaarlijks aantreedt. Schuttelaars geeft voor de periode tussen 1500 en 1580 aan dat de 

nieuwe schepenen steeds op de laagste plaatsen staan, dat in het middendeel van de 

benoemingslijsten de schepenen voornamelijk naar anciënniteit zijn geplaatst, en dat de drie 

bovenste posities aan de voornaamste schepenen werden toegekend.
534

 Schepenen die eerder 

hebben gediend, krijgen daardoor automatisch een hoger rangnummer en vanaf rangnummer 

vier gaande van boven naar beneden zal het rangnummer steeds oplopen. Bij nadere analyse 

van de vijftig schepencolleges tussen 1529 en 1579 bleek inderdaad dat in 40 van de 50 

colleges de rangorde vanaf nummer 4 parallel liep met de anciënniteit. Voor de periode tussen 

1579 en 1629 was het parallelle verloop van rangnummer en anciënniteit vanaf rangnummer 

vier veel minder stringent en waren rangnummer en anciënniteit vanaf nummer 4 in 33 van de 

50 jaar niet in overeenstemming. Na 1629 stemmen anciënniteit en rangnummer weer 

aanzienlijk beter overeen. In 33 van de 50 jaar verliepen beide kengetallen parallel en het 

merendeel van de discrepanties was in de periode tussen 1629 en 1651. 

Als we in meer detail naar de rangorde in de periode tussen 1579 en 1629 kijken, blijkt 

bijvoorbeeld dat Jacob Vercuylen in 1628 op plaats acht op de schepenlijst staat, waar op 

grond van anciënniteit plaats vier of vijf wordt verwacht. Gerard van de Bergh en Goyaert van 

Vlierden scoren in 1584 respectievelijk 1602 duidelijk te laag. Ook plaats acht voor Henrick 

van Horenbeeck in 1600 is verrassend laag, zeker omdat hij aan zijn derde mandaat begint en 

hij dit mandaat door continuering verkrijgt. Het bleek dat rangnummer vijf in deze periode 

van vijftig jaar dertien keer een hogere anciënniteit had dan de schepen met rangnummer vier 

in het betreffende jaar. De conclusie is dan ook dat zelfs voor het middendeel in de woelige 

periode tussen 1579 en 1629 meer argumenten voor het vaststellen van de rangorde hebben 

gespeeld dan anciënniteit. 

Ook het beleid bij het continueren van schepenen verschilt opmerkelijk tussen de drie 

perioden. Dit wordt bevestigd aan de hand van de resultaten in tabel 5.1.10, waarin de 

carrières van alle schepenen zijn weergegeven die zeven of meer keer deel uitmaakten van 

een schepenstoel. Ook nu zijn de schepenen met hun rangnummer in de betreffende 

schepenstoel aangeduid. Van de schepenen die vóór 1579 hun schepencarrière begonnen, 

hebben we alleen de mandaten vanaf 1579 vermeld, waarbij we overigens wel rekening 

hebben gehouden met het aantal voorgaande mandaten. Het rangnummer 2 van Goessen van 

Brecht in kolom 6 van tabel 5.1.10 betekent dus dat Goessen op dat moment zijn zesde 

mandaat vervulde en als tweede op de benoemingslijst stond. Alle schepenen beginnen hun 

carrière op de onderste posities – als nieuwe schepen – en dus met een laag rangnummer. Na 

ongeveer drie mandaten wordt over het algemeen zichtbaar welke positie een schepen in het 

verdere verloop van zijn carrière gaat verwerven. Het opmerkelijke in tabel 5.1.10 is dat het 

rangnummer van veel schepenen vanaf het vierde á vijfde mandaat redelijk stabiel bleef. Om 

een schepen min of meer te karakteriseren, berekenden we voor elke schepen een gemiddeld 

rangnummer. Bij het berekenen van dit gemiddelde zijn de drie eerste mandaten niet 

meegenomen, omdat anders in ieder geval zou moeten worden gecorrigeerd naar een 

standaardlengte van de schepencarrières. Bovendien vergroot de aldus toegepaste 

berekeningsmethode het onderscheid in gemiddelden tussen de diverse schepenen. Tabel 

5.1.10 maakt het mogelijk drie groepen schepenen te onderkennen: 

• schepenen die dominant op de eerste positie staan, of daar naartoe groeien: Henrick van 

Gestel, Goyaert Lombaerts van Enckevoirt, Jacob van Balen, David Everswyn en Peter van 

Gestel; 
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• schepenen die (vrijwel steeds) op de posities 2 of 3 in een schepenstoel terechtkomen: Zeger 

Adriaens, Herman van Heumen en Rogier van Griensven; 

• schepenen, die eigenlijk altijd rond de vijfde plek worden aangetroffen: Gregorius van der 

Meer, Lambrecht Remmens en Goyaert de Jeger. 

 

 

Tabel 5.1.10: Schepencarrières van schepenen met zeven of meer mandaten gedurende hun 

hele leven. Alleen de mandaten vanaf 1579 zijn vermeld (OSA 966, 967, 968 en 970). 
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5.1.3.3.2 President-schepen 

Vanaf 1579 wordt de eerste schepen in de resolutieboeken nagenoeg steeds aangeduid als 

president, president-schepen of eerste schepen. De term vice-president voor de tweede 

schepen wordt sporadisch in de vergaderverslagen aangetroffen, en dan als hij de president als 

leider van de magistraatsvergadering verving.
535

 Ook Brussel bezigde de aanduiding president 

of eerste schepen en zag in de eerste schepen op de lijst meer dan een primus inter pares. Dit 

gebruik bleef ook na 1629 in stand toen de benoemingen vanuit Den Haag tot stand kwamen. 

Bij het overlijden van David Everswyn op 12 april 1610 schreef de hertog expliciet: et 

successit in locum eius tamquam presidentem dictus Mgr. Jacobus de Balen (= en de 

genoemde mr. Jacobus van Balen is (hem) in zijn plaats als president opgevolgd). Na het 

overlijden van president-schepen Jacob van Balen op 19 januari 1622, vermeldt de Nomina 

Scabinorum: Ende bij missive van haere hoocheden in date 26 april 1622 is de voorseijde Mr 

Johan van Broegel geordineert tot ierste scepen ofte president deser stadt.
536

 De landsheer 

noemde de eerste schepen dus nadrukkelijk. 

In totaal zestien schepenen vervulden de vijftig presidentschappen tussen 1579 en 

1628. Acht van hen waren slechts eenmaal eerste schepen. In de eerste jaren waren Goyaert 

Loef en de twee zwagers, Goyaert Lombaerts van Enckevoirt en Henrick Bloeymans, in totaal 

elf keer president-schepen. Daarna ontstond een ander patroon, waarbij Henrick van Gestel 

zeventien keer de eerste positie invulde, en waarbij hij eerst wisselde met David Everswyn, na 

diens overlijden met Jacob van Balen en ten slotte met zijn zoon Peter van Gestel. Uit deze 

concentratie en het herkenbare patroon mag worden afgeleid dat aanzien, continuïteit, macht 

en persoonlijke kwaliteiten de bepalende factoren waren bij de benoeming van de eerste 

schepen. 

De rol van de president als leider van het college komt duidelijk tot uiting in de 

handelingen van de magistraatsvergaderingen. Hij riep de magistraat bijeen en somde de aan 

de orde komende onderwerpen op. Hij liet ambtenaren of burgers in de vergadering 

verschijnen en ontbood de dekens om nairder rapport uit te brengen.
537

 Zijn invloed valt ook 

af te leiden uit de discussie of men de voorschepen bij de verkiezing van de nieuwe 

heiligegeestmeester in 1589 meer dan één stem moest geven en uit het verzoek van het 

stadsbestuur aan de gouverneur geduld te hebben totdat president Van Gestel uit Brussel zou 

zijn teruggekeerd.
538

 Blijkbaar wilde men zonder hem nijet en opinieren. Dat het 

presidentschap meer van iemand eiste dan het normale lidmaatschap van het college bleek uit 

het excuus in oktober 1610 van president Van Balen dat hij de rekening van de Tafel van de 

Heilige Geest nog niet klaar had overmits zijnen swaeren last inden schepenstoel ende 

menichfuldicheijt der occurerenden saken.
539

 Nu was het schepenjaar 1609 wel een van de 

meest roerige. Dat jaar werd immers beheerst door de weigering van burgers om biljetten in 

ontvangst te nemen om soldaten te huisvesten, soldaten die zeggen dat ze de kanonnen bij de 

Vughterpoort op de stad moeten richten in plaats van op doelen buiten de stad, heftige 

discussies over de drang vanuit Brussel om het garnizoen te versterken en een citadel binnen 

de stadsmuren te bouwen, de publicatie van de Synode van Mechelen, de verplichting aan de 

stad om de bouw van de barakken te betalen, de komst van twee commissies uit Brussel om 

de stad in het gareel te krijgen, het probleem met het herbenoemen van de rentmeesters, en de 

wijziging van het reglement rond de ambachten in het stadsbestuur. 

De president-schepen bracht altijd als eerste zijn stem uit. Zijn standpunt werd 

dikwijls door velen gevolgd, waardoor zijn invloed op de gang van zaken in de regering zeer 
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groot was. Deze invloed werd nog extra versterkt, als hij ook een leider en doortastende 

persoonlijkheid was.
540

 Overigens werd van de president ook verwacht en geëist dát hij 

leiding gaf. Henrick Bloeymans werd hiermee duidelijk geconfronteerd na de onlusten ten 

tijde van de eerste Beeldenstorm in 1566-1567. De hertog van Alva was van oordeel dat hij 

als president-schepen onvoldoende was opgetreden en liet zowel hem als de voorgaande 

schepen-president gevangen nemen.
541

 Na herhaaldelijk aandringen van de Bossche 

magistraat en de Staten van Brabant werden beiden uiteindelijk in vrijheid gesteld. De carrière 

van Bloeymans kreeg pas een vervolg in 1574, nadat De Requesens Alva’s plaats als 

landvoogd had ingenomen. Tijdens de roerige periode 1576-1579 trad hij – door schade en 

schande wijs geworden – echter krachtdadig op, met als vervolg het president-schepenambt in 

1579 en in 1583.
542

 

Henrick van Gestel vervult het presidentschap 17 keer in een tijdsbestek van 35 jaar. 

Een verklaring voor dit grote aantal mandaten in nagenoeg het minimale tijdsbestek is 

wellicht gelegen in zijn heldhaftig optreden bij de verrassingsinval van graaf Hohenlohe in 

1585, zijn capaciteiten als officier van de schutterij van de kolveniers en zijn positie als 

hoofdwacht of sergeant-majoor, waarin hij in augustus 1598 was benoemd door de 

magistraat.
543

 De wachtmeester stond aan het hoofd van de vier schutterijen en moest alles 

bevorderen wat bijdroeg aan de beveiliging van de stad en hij was daardoor min of meer te 

beschouwen als plaatsvervanger voor de gouverneur. Dit ambt zoveel mogelijk combineren 

met de functie van eerste schepen was daarom zeer aantrekkelijk voor de landsheer. Daar 

kwam voor de functionaris zelf nog bij dat de functie van hoofdwacht werd gehonoreerd met 

een jaarlijkse vergoeding van zo’n 468 gld., meer dan het dubbele van de vergoeding voor een 

schepen, en vergelijkbaar met de pensionarisvergoeding.
544

 Het mag dan ook niet verbazen, 

dat Henrick de stadsregering op 27 september 1625 al had laten besluiten Jonckeren Peeter 

van Ghestel, sijne sone, voergaende president geweest zijnde ende capiteijn vanden jonge 

voetboghe, te committeren int officie van wachtmeester of sergeant-majorschap tot sijnder 

assistentie ende hulpe, mede denselven te committeren ende aucthoriseren nu voor alsdan om 

’tselve wachtmeesterschap nae zijn doot te hebben ende te bedienen.
545

 En zoals meestal bij 

dit soort overdrachten, werd eraan toegevoegd: Soo nochtans dat daardoor dese stadt noch 

d’ingesetenen derselver, nijet meer en sullen worden belast als tegenwoirdich. Dat de 

aartshertogen overigens zeer tevreden waren over de rol van Henrick van Gestel in de stad 

blijkt ook uit zijn benoeming in de adelstand – tegelijk met pensionaris Willem van Reys – in 

1602.
546

 

Het feit dat David Everswyn in het begin van de zeventiende eeuw tot zijn overlijden 

in 1610 de voorkeur kreeg boven Jacob van Balen wat het presidentschap betreft, lijkt 

opmerkelijk. Davids vader Reynier had immers een grote (negatieve) rol gespeeld ten tijde 

van de eerste Beeldenstorm en ook in de onrustige periode 1576-1579. Een verklaring vormt 

wellicht dat hij een goed katholiek was (vooral onder invloed van zijn moeder Maria Raessen) 

en dat hij blijkbaar over goede connecties beschikte en een goede opleiding had genoten.
547

 

Maar bovenal moet worden bedacht dat bij ‘misstappen’ van één familielid nooit de hele 

familie werd veroordeeld. De scheidslijn tussen aanhangers van de oude en nieuwe religie liep 
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vaak dwars door schepenfamilies, zoals ook bij de familie Aertsen, Bacx en Van der 

Stegen.
548

 

 

5.1.3.3.3 Afvaardiging naar de Staten van Brabant 

In de resolutieboeken komen afvaardigingen nooit naar voren als een punt waarover heftige 

discussies plaatsvinden. Toch was ter dagvaart gezonden worden aantrekkelijk, mits iemand 

het risico van reizen in de woelige periode tussen 1579 en 1629 voor lief nam. Het bood de 

afgevaardigden volop mogelijkheden om te netwerken met de Brabantse bestuurderselite, en 

het leverde – naast een vergoeding van alle gemaakte kosten – nog een vacatiegeld op van 2 

tot 4 gulden per dag, een aanzienlijk bedrag als het wordt vergeleken met de jaarvergoeding 

van 500 gulden van eerste pensionaris Van Reys en het dagloon van ambachtslieden, dat 

tussen 1590 en 1630 een factor vijf lager was.
549

 Alvorens af te reizen kregen de 

afgevaardigden een gedetailleerde instructie aangereikt om volgende de brieff van commissie 

op hen gedepescheert in date int eijnde van desen geinsereert, tot Brussele alle mogelick 

vervolch te doen opte poincten navolgende ….
550

 Na terugkomst werd uitgebreid 

gerapporteerd, waarbij werd verwezen naar de instructie. Tussen 1603 en 1617 werden zowel 

de instructie als de terugrapportage in de resolutieboeken van het stadsbestuur opgeschreven. 

In juni 1617 werd een speciaal register begonnen, Besoigne van de Staten, berustende onder 

de pensionarissen.
551

 

In de onderzochte periode reisden ongeveer twintig verschillende personen (tabel 

5.1.11) ter dagvaart voor het bijwonen van de vergaderingen van de Staten van Brabant, het 

volgen van de lopende processen en geschillen van de stad en particulieren bij de Raad van 

Brabant, en het afhoren van rekeningen van de rentmeesters van de drie Staten van Brabant. 

 

 

Tabel 5.1.11: Lijst van personen die tussen 1579 en 1629 ter dagvaart worden gezonden. De 

aantallen verwijzen naar het aantal jaren waarin zij reisden voor de stad (Stadsrekeningen ’s-

Hertogenbosch). 

 
Henrick Bloeymans 19 Rogier van Griensven 5 

Roelof Loekemans 31 Willem van Delft 3 

Goyaert Lomb. Van Enckevoirt 12 Johan van Breugel 9 

Jan van der Stegen Gzn. 2 Peter van Gestel 9 

Everaert Berwouts 13 Christiaan van Broechoven 6 

Henrick van Broechoven Pzn. 10 Johan van Tulden 13 

Jan van der Stegen Jzn. 2 Johan van den Velde 1 

Arnt van Breugel 10 Goyaert Loef 5 

Willem van Reys 24 Gerard van Broechoven 1 

Henrick van Gestel 6 Guiliam Absolons 1 

Gysbert van der Stegen 8   

 

 

Uit kostenoverwegingen – vooral een argument dat door de ambachtsdekens werd 

gebruikt – besloot de stad meermaals alleen de pensionaris af te vaardigen. Vanaf 1605 

verbleef de tweede pensionaris – pensionaris Reys was van reizen geexcuseert – zelfs 

gedurende vele jaren nagenoeg permanent als afgevaardigde van de stad in Brussel. 
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Afvaardiging van een lid uit de eerste twee geledingen alleen kwam nauwelijks voor, soo 

nijemant sonder pensionaris en salt begeren te reijsen. Tot 1590 vertegenwoordigde de 

president-schepen de stad in Brussel als medeafgevaardigde. In de laatste twintig jaar – na 

1610 – was het meer en meer de tweede schepen die de stad mede-vertegenwoordigde. Er 

waren echter uitzonderingen in die zin dat ook lagere schepenen in rangorde ter dagvaart 

gingen. 

De afvaardiging van Arnt van Breugel – als aanzienlijk en invloedrijk magistraatslid – 

mag geen verbazing wekken, evenmin als die van Jan van der Stegen Goessenzn. en Gysbert 

van der Stegen. Jan was een zwager van Henrick Bloeymans en van Goyaert Lombaerts. 

Gysbert van der Stegen was een broer van Jan, en was eerder pensionaris in Wenen.
552

 Resten 

nog drie namen: Johan van Tulden, zoon van Nicolaas van Tulden, Johan de zoon van de 

hiervoor genoemde Arnt van Breugel en Johan van den Velde, de zoon van de gerespecteerde 

stadsgriffier Gysbert van den Velde.
553

 Zij waren allen kundig zoals ook door het verloop van 

hun verdere loopbaan wordt bevestigd. Johan van Tulden werd pensionaris van ’s-

Hertogenbosch en vervolgens raadsheer van de Raad van Brabant. Ook Johan van de Velde 

werd pensionaris van de stad, en Johan van Breugel werd twee keer president-schepen van ’s-

Hertogenbosch en lid van de Raad van State van de Nederlanden. 

Over de periode tussen 1579 en 1629 kan worden geconcludeerd dat afgevaardigd 

worden naar de Staten van Brabant op de eerste plaats toekwam aan de president-schepen of 

aan de tweede schepen in rangorde. Mochten zij om welke reden dan ook van reizen afzien, 

dan werd op voorstel van de president een andere vooral in juridisch opzicht geschoolde 

schepen afgevaardigd om – samen met de pensionaris – de stad te vertegenwoordigen in de 

Staten. Afvaardiging bracht ook macht, omdat dagvaartreizen iemand een kennisvoorsprong 

bezorgden. Daarvoor aangewezen worden kon worden beschouwd als een bevestiging van 

iemands reputatie binnen de stad en als een uitstekende stap op de weg naar een 

bestuurscarrière. 

 

5.1.3.3.4 Participatie in commissies 

Schuttelaars benaderde de participatie en activiteit van de schepenen, gezworenen en 

raadsleden door berekening van het percentage schependagen dat schepenen aanwezig waren 

in het stadhuis en via het aanwezigheidspercentage als lid van het eerste of tweede lid in de 

vergaderingen van het stadsbestuur in de periode 1574-1580. In de genoemde periode werden 

in totaal 454 vergaderingen gehouden. Het gewogen aanwezigheidspercentage voor de 39 in 

het onderzoek betrokken schepenen, gezworenen en raadsleden die gedurende de hele periode 

actief waren, varieerde tussen 0,4 en 89.
554

 Gerekend naar schependagen – door Schuttelaars 

voor de periode tussen 1500 en 1580 geschat op 275 dagen per jaar – was het 

aanwezigheidspercentage gemiddeld 52% met een variatie tussen 22 en 80%.
555

 

In dit onderzoek meten we de activiteit – misschien is het beter te spreken van 

betrokkenheid, macht en aanzien – van schepenen, gezworenen en raadsheren aan de hand 

van hun deelname in commissies. Kon de magistraat tijdens stadsvergaderingen niet direct 

een besluit nemen over een agendapunt en was nader onderzoek nodig dan werd een 

commissie samengesteld bestaande uit leden van het eerste, tweede en/of derde lid. Dit 

werken met commissarissen ter advies is al beschreven in de oudste overgeleverde 

resolutieboeken uit het midden van de zestiende eeuw.
556

 De omvang van de commissies 
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varieerde van twee tot soms wel vijftien of meer personen, in het algemeen nagenoeg gelijk 

verdeeld over de geledingen. De geledingen zelf nomineerden hun kandidaten die ze in de 

commissie wilden doen plaatsnemen. Deze commissarissen stelden een nader onderzoek in en 

rapporteerden, meestal in een van de volgende stadsvergaderingen. Uit de samenstelling van 

de commissies is herleidbaar dat met specifieke deskundigheid of met de positie in het 

stadsbestuur bij de samenstelling rekening werd gehouden. Zo bestond de commissie die ter 

zake van het rentmeesterconflict tussen 1606 en 1609 werd ingesteld van de kant van de 

eerste twee leden uit vier (voormalige) president-schepenen naast de invloedrijke Jacob van 

Balen en Rogier van Broechoven.
557

 De commissie die in 1606 moest rapporteren over de 

privileges en costumen van de stad bestond in totaal uit zeventien leden: vijf uit elk van de 

drie geledingen, en de griffier en pensionaris.
558

 Onder de tien leden van de schepenen, 

gezworenen en raadsheren bevonden zich acht meesters in de rechten, onder wie de 

gerespecteerde Jacob van Balen, de uitgesproken specialist Gerard van Someren en de latere 

pensionaris Johan van Breugel. 

De besluiten van de stadsvergadering tussen 1588 en 1618 zijn in een vijftal 

extensieboeken opgetekend.
559

 In deze boeken worden in totaal 242 onderzoekcommissies 

vermeld, die we aan een nader onderzoek hebben kunnen onderwerpen. In de genoemde 

periode waren 83 personen actief als schepen, gezworene en/of raadsheer. In tabel 5.1.12 is 

aangegeven hoe vaak zij participeerden in commissies. 

 

 

Tabel 5.1.12 : Participaties van individuele schepenen, gezworenen en raadsheren in 

commissies (N=83) (Extensieboeken stadsresoluties ’s-Hertogenbosch). 

 

commissies aantal commissies aantal 

0 19 46-50 1 

1-5 24 51-55  

6-10 13 56-60 1 

11-15 4 61-65 2 

16-20 6 66-70  

21-25 3 71-75  

26-30 2 76-80  

31-35 2 81-85  

36-40 2 86-90 1 

41-45 3   

 

 

De gegevens in tabel 5.1.12 zijn noch gecorrigeerd voor lengte van iemands 

bestuurlijke periode, noch voor het feit of iemand schepen, gezworene of raadsheer was. 

Evenmin is rekening gehouden met het feit of iemand reisde en daardoor langere tijd de facto 

niet kon worden aangewezen om in een commissie te participeren. Het zijn vooral de 

aantallen op zich die moeten spreken en de grote variatie tussen individuele personen. Van de 

in functie zijnde personen was in de genoemde periode bijna een vierde nooit actief in een 

commissie en meer dan de helft minder dan zes maal. Een betrekkelijk gering aantal 

schepenen, gezworenen en raadsleden verzorgden het leeuwendeel van het commissiewerk. 

Het zijn deze mensen die frequent in de resolutieboeken voorkomen en daarmee wellicht ook 
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samen met enkele hoge functionarissen – waarbij vooral gedacht moet worden aan de 

rentmeesters, pensionarissen en griffier – het centrale machtsblok vormden in ’s-

Hertogenbosch tussen 1588 en 1618. In tabel 5.1.13 staan daarom de namen van de personen 

die in twintig of meer commissies participeerden. Naast de bekende personen die frequent op 

de eerste posities van de schepenlijst voorkwamen, zoals Henrick van Gestel, Jacob van Balen 

en de betrekkelijk vroeg gestorven David Everswyn, komen hierin ook mensen voor het 

voetlicht die meer in de middenpositie verkeerden, maar blijkbaar wel invloedrijk waren. De 

meest prominenten zijn in dit verband Rogier van Griensven en Goyaert van Engeland. Van 

de Van Broechovens treffen we alleen Rogier Pzn. erop aan. Peter Hzn. was vanwege zijn 

rentmeesterschap van de Staten te vaak afwezig en te druk bezet, terwijl Arnout Rzn. en 

Gerard Hzn. in ’s-Hertogenbosch duidelijk minder invloedrijk waren dan hun beider vaders. 

 

 

Tabel 5.1.13: Schepenen, gezworenen en raadsleden met meer dan 20 participaties 

(Extensieboeken stadsresoluties ’s-Hertogenbosch). 

 

naam aantal commissies 

Henrick van Gestel 89 

Rogier van Griensven 65 

Goyaert van Engeland 63 

Arnt van Breugel 59 

Jacob van Balen 50 

Herman van Heumen 44 

Andries van Ludyck 43 

Willem van Reys 41 

Dirck van Vechel 39 

Rogier van Broechoven Pzn. 36 

Goyaert van Vlierden 32 

Marten Moins 31 

Herman Pelgrom 27 

Lambert Remmens 26 

Johan van Breugel 22 

David Everswyn 22 

Goyaert Loef van der Sloot Goyaertzn. 21 

 

 

5.1.3.3.5 Conclusie 

• Er bestaan in de periode tussen 1579 en 1629 aanzienlijke verschillen in macht tussen de 

schepenen en ook de rangorde in het middendeel van de schepenlijst is blijkbaar op andere 

zaken dan anciënniteit gebaseerd. 

• Ook in het middendeel van de schepenlijst staan schepenen die gedurende vele jaren een 

aanzienlijke invloed hadden. 

• De participatie in onderzoek- en adviescommissies van het stadsbestuur geeft een 

waardevolle bijdrage aan het inzicht wie van de schepenen, gezworenen en raadsheren 

machtig waren. 

• Het op dagvaart gezonden worden, is min of meer een voorrecht voor de eerste en tweede 

schepen. Als iemand met een lagere rangorde met regelmaat werd uitgezonden, blijkt het een 

voorbode te zijn van een indrukwekkende carrière in de landspolitiek. 
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5.2 Macht van de ambachten 

 

De ambachten konden langs twee officiële wegen hun stem naar de bestuurders laten horen. 

Via een lange strijd met veel ups en downs hadden zij een prominente plaats verworven in de 

Bossche samenleving. Hun politieke rechten ten aanzien van het financieel toezicht waren 

vastgelegd in privileges en hun rechten en plichten als derde lid van het stadsbestuur waren 

neergeschreven in de ordonnanties betreffende de Bossche bestuursstructuur uit 1525 en 

1610. Daarnaast hadden zij hun gildekeuren en stond voor hen – net als trouwens voor elke 

burger – de weg open om via rekesten aan het stadsbestuur zaken onder de aandacht te 

brengen. Met name de ordonnantie uit 1610 is voor Vos aanleiding om te stellen, dat er 

feitelijk van een formele, politieke invloed van de gilden – hoewel pas officieel ten einde 

komend in 1629 – geen sprake meer was en ook Jacobs en Kuijer schatten de politieke 

invloed van de ambachtsgilden in die tijd niet hoog in.
560

 Volgens Jacobs was hun macht als 

derde lid nauwelijks groter dan het tijdelijk kunnen ophouden van besluiten. 

Daarnaast wijzen meerderen erop dat de leiding van de ambachtsgilden – de dekens en 

gezworenen – min of meer tot de elitaire bovenlaag van de stad behoorde en dat daardoor 

gerede twijfel kan rijzen of zij de belangen van hun achterban nog wel ten volle diende. De 

wijze van kandideren en benoemen van de dekens en gezworenen, hun vermogenspositie en 

hun relatie met de regenten en patriciërs zijn hiervoor de belangrijkste aanwijzingen.
561

 

Dat bij de aangehaalde auteurs veelal geen feitelijke onderbouwing van hun stelling 

werd aangetroffen was aanleiding nog eens kritisch naar een aantal aspecten van de politieke 

rol van de ambachten te kijken. De kernvragen zijn in dit verband: zijn de dekens en 

gezworenen werkelijk een kleine en selecte groep? Hoe breed is het scala aan onderwerpen 

waarbij de dekens in het besturen van de stad werden betrokken? Is het derde lid succesvol en 

in staat om voorgestelde besluiten van de eerste twee leden van het stadsbestuur tegen te 

houden of bij te doen stellen? Zijn de dekens inderdaad van de gewone leden van de 

ambachten vervreemd of kunnen zij toch worden gezien als gedreven pleitbezorgers voor een 

aanvaardbaar bestaansminimum voor de talrijke handwerkslieden? 

De voorgaande vragen zijn bestudeerd aan de hand van een drietal onderwerpen: de 

praktijk van de dekenverkiezingen; de mate waarin de ambachten worden betrokken om te 

participeren in commissies van de magistraat; en een analyse van een aantal besluiten in de 

magistraat. 

 

5.2.1 Praktijk van de dekenverkiezingen: wie werden gekozen? 

De resultaten van de Bossche dekenverkiezingen tussen 1595 en 1628 zijn bewaard 

gebleven.
562

 Aan de hand van deze gegevens analyseren we de verkiezingspraktijk voor de 

dekens van de politiek bevoegde ambachten. De hertogen brachten in 1610 vooral het aantal 

gezworenen sterk terug. Daarom besloten we niet alleen de totale periode tussen 1595 en 1628 

als geheel te bestuderen, maar ook de perioden 1595 tot 1609 en 1610 tot 1628 aan een 

afzonderlijke analyse te onderwerpen. Door deze opsplitsing kunnen we immers een invloed 

van de bestuursordonnantie van 1610 op het spoor komen. 

Uit de gegevens komt een benoemingspatroon naar voren dat op een aantal punten 

gelijkenis vertoont met dat van de schepenen. Sommige ambachtsmeesters zijn gedurende 

vele jaren in een vaste cyclus actief als deken of gezworene, anderen zijn met een lagere 

frequentie of slechts incidenteel als deken of gezworene in functie. De personen uit de eerste 
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groep worden voor één jaar tot deken benoemd en daarna een of twee keer tot gezworene om 

vervolgens in het vierde jaar weer tot deken te worden benoemd. Bij personen uit de tweede 

groep lag de benoemingsfrequentie lager. Anders dan bij de schepenbenoemingen werd 

iemand na het dekenambt niet automatisch gezworene en kon een ambachtsmeester ook 

gezworene worden zonder eerst deken te zijn geweest. Wel volgt op een benoeming tot deken 

vrijwel steeds een benoeming tot gezworene. Normaal was dat dekens na het vervullen van 

het dekenambt niet eerder dan na twee jaar opnieuw deken werden. Alleen bij de lakenververs 

kwam het meermaals voor dat een deken met een tussenpoos van een jaar opnieuw in het 

dekenambt werd verkozen. De reden hiervan is niet bekend. In tabel 5.2.1 is de 

benoemingspraktijk in de periode tussen 1610 en 1628 getoond voor het ambacht van de 

korenkopers. 

 

 

Tabel 5.2.1: Dekens en gezworenen van het korenkopersambacht tussen 1610 en 1628 

(Inschrijvingen van ambachtsgildendekenen). 

 
 1

6

1

0 

1

6

1

1 

1

6

1

2 

1

6

1

3 

1

6

1

4 

1

6

1

5 

1

6

1

6 

1

6

1

7 

1

6

1

8 

1

6

1

9 

1

6

2

0 

1

6

2

1 

1

6

2

2 

1

6

2

3 

1

6

2

4 

1

6

2

5 

1

6

2

6 

1

6

2

7 

1
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Lambert van de Broeck 1 3 5 1 3 5 1 3 5           

Jan Kemp 2 4  2 4  4 1 3 5 1 3 5 1 3 5    

Jan Ghysselen 3                   

Aelbert Matheussen (in de bierwagen) 4  2 4  1 3 5 1 3  1 3  1 3 4 1 3 

Frans Loef 5 5                  

Jan Henricks (in de gulden Cop)  1 4    2 4  2 4  1 4 5  2 4  

Jasper Balthasars  2 3 5 5       2 4 5 4 1    

Staas van Asperen   1 3    2 4           

Adriaen Wynen (in de Horen)     1 3 5   1 3 5    2 3   

Andries Janssen (in de gulden Ploeg)     2 4              

Gerrit Janssen (aan de Pellicaen)      2              

Jacob Janzn. Ghysselen         2 4 5  2 3    5 5 

Peter Matthyssen (brouwer in de Zwaen)           2 4  2      

Lambert Janssen (rietmaecker)               2 4 5  2 

Jacob Gerrit Reynen (in de Sester)                 1 3  

Henrick Frans van Susteren                  2 4 

Peter Thomas (int Cruys)                   1 

 

 

Het korenkopersambacht had tussen 1610 en 1628 twee dekens en drie gezworenen. 

De cijfers 1 en 2 in de tabel corresponderen met de eerste en tweede deken en de cijfers 3, 4 

en 5 met de eerste, tweede en derde gezworene. Dat de rangorde niet zonder betekenis is, mag 

worden geconcludeerd uit de consequentheid waarmee de vermelding telkens plaatsvond. Het 

vaste patroon is vooral zichtbaar in de top van de tabel. Lambert van de Broeck – die ook al 

eerste deken was geweest in 1597, 1600, 1603 en 1606 – ging vanaf 1610 verder in het eerder 

genoemde 1-3-5 systeem: het maximum dat te bereiken was. 

Om vergelijkenderwijs te kunnen aangeven in hoeverre het dekenambt bij (steeds) 

minder personen terechtkwam is de in paragraaf 5.1.3.2.3 aangeduide oligarchiseringsindex 

berekend. De mate van oligarchisering wordt hierbij uitgedrukt als het quotiënt van het 

werkelijk aantal verschillende ambachtsdekens in een bepaalde periode en het aantal 

dekenambten dat in die periode werd vergeven, en dit maal honderd. Hoe lager het getal is, 

des te groter is de oligarchisering en des te minder verschillende dekens. In de periode tussen 

1610 en 1629 waren voor de korenkopers in totaal 38 dekenambten te vergeven. Deze 



122 

 

dekenambten werden door 16 verschillende ambachtslieden vervuld, zoals uit tabel 5.2.1 kan 

worden afgelezen. Hieruit volgt dus een oligarchiseringsindex van 42,1. Op een vergelijkbare 

manier werd voor alle politiek bevoegde ambachten de mate van oligarchisering van het 

dekenambt berekend, en dat zowel voor de periode tussen 1595 en 1609 en de periode tussen 

1610 en 1628 afzonderlijk, als voor de totale periode tussen 1595 en 1629. De resultaten van 

deze berekeningen zijn vermeld in tabel 5.2.2. 

Om de hoogte van de oligarchiseringsindex van het dekenambt enigszins in 

perspectief te plaatsen, hebben we ook de mate van oligarchisering van het schepenambt in 

dezelfde periode berekend. Tussen 1595 en 1629 waren 78 verschillende schepenen actief in 

’s-Hertogenbosch. In totaal kunnen in deze periode 240 (= 34 x 7 + 2) verschillende 

schepenen actief zijn. Hieruit volgt een waarde van 32,5. Met andere woorden de concentratie 

van het schepenambt was groter dan van het dekenambt. Zou het schepenambt even snel 

hebben gerouleerd als het dekenambt – dus volgens een waarde van 37,1 – dan hadden niet 78 

maar 89 verschillende schepenen in de betreffende periode actief moeten zijn geweest. 

Gemiddeld vervulden de dekens over de totale periode het dekenambt 2,70 maal, terwijl de 

schepen in dezelfde periode het schepenambt 3,01 maal vervulden. 

 

 

Tabel 5.2.2: De oligarchisering van het dekenambt (Inschrijvingen van 

ambachtsgildendekenen). 

 
ambachten periode 1595 - 1609 periode 1610 - 1628 periode 1595 - 1628 

posities werkelijk index posities werkelijk index posities werkelijk index 

smeden 45 20 44,4 57 24 42,1 102 33 32,3 

molenaars 42 27 64,3 38 25 65,8 80 40 50,0 

bakkers 42 24 57,1 38 21 55,2 80 35 43,8 

korenkopers 60 28 46,7 38 16 42,1 98 38 38,7 

viskopers 45 19 42,2 57 20 35,1 102 29 28,4 

slagers 45 24 53,3 38 16 42,1 83 28 33,7 

looiers 60 29 48,3 57 29 50,9 117 46 39,3 

ververs 28 11 39,3 38 15 39,5 66 20 30,3 

wolwevers 28 10 35,7 38 15 39,5 66 21 31,8 

nastelmakers 42 17 40,5 38 18 47,4 80 25 31,3 

kramers 45 31 68,9 57 27 47,4 102 48 47,0 

gewantsnijders 56 33 58,9 57 29 50,9 113 53 46,9 

bontwerkers 28 11 39,3    28 11 39,3 

speldenmakers 42 19 45,3 57 22 38,6 99 30 30,3 

schrijnwerkers 42 19 45,2 38 22 57,9 80 29 36,3 

hoedenmakers 28 12 42,9 38 15 39,5 66 19 28,8 

totaal 678 334 49,3 684 314 45,4 1362 505 37,1 

 

 

De oligarchiseringsindex van de totale periode was bij alle ambachten lager dan die 

van de beide deelperioden. Dit mocht ook worden verwacht omdat bij alle ambachten een 

aantal dekens in beide perioden in functie was. Per periode beschouwd blijkt dat de 

oligarchisering na 1610 in totaliteit, maar ook bij negen van de vijftien ambachten sterker was 

dan daarvoor. Aan deze toegenomen oligarchisering kunnen meerdere redenen ten grondslag 

liggen. Als eerste factor noemen we de afname van het aantal meesters en daardoor het 

bestaan van minder keuzemogelijkheden.
563

 De vermindering van het aantal dekens en vooral 

het aantal gezworenen als gevolg van de ordonnantie van 1610 is ook zeker een factor 

geweest die tot toename van de oligarchisering heeft geleid. Hetzelfde aantal 

ambachtsmeesters dong immers naar een kleiner aantal functies en daarmee heeft de 
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onderliggende sociale rangorde wellicht een grotere rol gespeeld. Maar ook kon de magistraat 

meer invloed op een vast patroon krijgen omdat de af te treden dekens een viervoudige 

kandidaatsstelling ter keuze moesten voorleggen. Opvallend blijft echter de sterke toename 

van de oligarchisering bij het kramersambacht: een daling van de index van 68,9 naar 47,4. 

De overheersende invloed van een beperkt aantal meesters kan hiervoor de verklarende factor 

zijn.
564

 

 

5.2.2 Participatie van de ambachten in commissies 

Schuttelaars heeft de vergaderprocedure en wijze van besluitvorming in het stadsbestuur 

uitgebreid beschreven.
565

 De besluiten van de stadsvergadering tussen 1588 en 1618 zijn in 

een vijftal extensieboeken uitgewerkt.
566

 Het eerste boek dateert van het moment dat Willem 

van Reys en Henrick van Broechoven Pzn. tot pensionaris werden benoemd. De 

eerstgenoemde had de expliciete taak de besluiten uit te schrijven. De extensieboeken 

bevatten een aantal leemtes, vooral in periodes dat Willem van Reys namens de stad reisde. In 

de boeken worden in totaal 242 onderzoekcommissies vermeld en in 162 hiervan zijn de 

dekens van de ambachten vertegenwoordigd. Van 91 van deze commissies was tevens bekend 

tot welk ambacht de dekens behoorden. De gegevens zijn vermeld in tabel 5.2.3. 

 

 

Tabel 5.2.3: Participaties van ambachten in commissies van het stadsbestuur (Extensieboeken 

stadsresoluties ’s-Hertogenbosch). 

 

extensie-

boek 
periode commissies mét 

ambachten 
perc. met 

ambachten 
dekens per 

ambacht bekend 

OSA 179 sept. 1588 – sept. 1594 55 43 78,2  

OSA 180 okt. 1594 – juli 1596 32 25 78,1 6 

OSA 181 juni 1596 – mei 1598 30 21 70,0 21 

OSA 182 april 1602 – sept. 1611 82 47 57,3 32 

OSA 183 nov. 1611 – okt. 1618 43 26 60,5 22 

totaal  242 162 66,9 91 

 

 

Het percentage commissies waarin de ambachtsdekens zitting hadden, laat in de loop 

van de tijd een geringe neerwaartse trend zien. Het is echter discutabel te stellen dat deze 

trend is veroorzaakt door de ordonnantie van 1610, waarin de bevoegdheden van de dekens 

als derde lid van het stadsbestuur werden beknot. Immers de periode voor de aanpassing van 

het bestuursreglement scoorde het laagste percentage. 

Waren de dekens naar rato vertegenwoordigd geweest in de commissies, dan zou 

globaal een derde van de zetels aan hen toebedeeld moeten zijn. In tabel 5.2.4 is van alle 242 

commissies de samenstelling weergegeven. Meermaals bestaan de commissies niet alleen uit 

magistraatsleden, maar maken ook deskundigen of ondersteunende verslagleggers er deel van 

uit. Met name indien dit een pensionaris of een stadsrentmeester betrof was het twijfelachtig 

of deze volwaardig lid was van de commissie of dat hij enkel als verslaglegger was 

toegevoegd. We kiezen ervoor de stadsrentmeesters en pensionarissen steeds als lid mee te 

nemen. Bovendien beschouwen we de schepenen, gezworenen en raadsheren steeds als een 

groep. De eerste kolom van tabel 5.2.4 laat de 82 commissies zien waarin de dekens van de 
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ambachten niet vertegenwoordigd zijn. Sommatie van het aantal schepenen, gezworenen en 

raadsleden (verticaal) en het aantal dekens (horizontaal) toont de commissieomvang. 

 

 

Tabel 5.2.4: Samenstelling en omvang van de 242 commissies, uitgesplitst naar het aantal 

schepenen, gezworenen en raadsheren enerzijds en het aantal dekens anderzijds 

(Extensieboeken stadsresoluties ’s-Hertogenbosch). 

 

dekens → 
schepenen 

↓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 totaal posities 

schepenen etc. 

1 2 3 1  2 1   7 

2 11 4 9 5 3    42 

3 14 1 8 7 1    51 

4 21 2 39 14 3 2 1  244 

5 15  8 13 6 1   140 

6 12  1 5 2 1 2  66 

7 5  2 6 3 1   84 

8 2     1   8 

9       1 1 18 

10      2   20 

totaal posities 

dekens 

  

10 

 

136 

 

150 

 

80 

 

45 

 

24 

 

7 

680 

452 

 

 

De gemiddelde omvang van de 82 commissies zonder dekens was 4,24. In het 

algemeen waren de leden gelijk verdeeld over de schepenen en gezworenen (het eerste lid) 

enerzijds en de raadsheren (het tweede lid). Een gemiddelde commissie omvatte daarmee dus 

twee schepenen en gezworenen, en twee raadsheren. De grootste commissie van de eerste 

twee leden bestond uit acht heren en een tweetal toegevoegde deskundigen. Ze werd in 

oktober 1609 ingesteld om de situatie bij Crèvecoeur te bekijken en aldaar met 

vertegenwoordigers van de Verenigde Provinciën te overleggen of de (afgedamde) Dieze via 

de oude bedding vanaf de stad in de Maas kon stromen.
567

 De kleinste commissie bestond uit 

raadsheer Rogier van Griensven en de technicus-wiskundige Jan van de Wegh die in juni 

1616 naar Delft reisden om daar – als voorbereiding voor de in ’s-Hertogenbosch te bouwen 

opslag voor munitie – het munitiedepot te bekijken.
568

 De benoemingen voor de commissies 

zonder ambachtsdekens vonden plaats in vergaderingen van de twee eerste leden alleen. 

De gemiddelde omvang van de 162 commissies waarin alle drie de leden zitting 

hadden, was bijna zeven (= (680+452)/162). De benoemingen hiervan gebeurden steeds in 

een stadsvergadering, waarin alle drie de geledingen aanwezig waren. Meestal bestond een 

commissie uit vier heren en twee of drie dekens. De grootste commissie bestond uit 16 leden. 

Zij werd ingesteld in mei 1589 om 4000 gulden op interest op te nemen ten behoeve van de 

troepen van Van Mansfeld, die op dat moment in de Langstraat actief waren.
569

 Het 

percentage dekens in de commissies met een vertegenwoordiging van alle drie leden bedroeg 

39,93. De conclusie is dat de dekens in ruime mate zetels in de commissies kregen toebedeeld 
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en dat van een achterstellen of negeren van hun positie geen sprake is. Getalsmatig werden ze 

in ieder geval ten volle gerespecteerd. 

Aan de hand van de opdracht die aan de commissies werd meegegeven, kunnen we 

achterhalen of de dekens enkel werden betrokken bij financiële zaken, of dat ze ook ruimer 

werden ingezet. Een voorlopige analyse bevestigt het beeld dat ook uit de 

commissiesamenstelling naar voren komt, namelijk dat de dekens ruimer bij stadszaken 

werden betrokken dan wellicht volgens de bestuursordonnanties van 1525 en 1610 nodig was. 

De dekens zaten – zoals mag worden verwacht – nagenoeg altijd in commissies voor het 

afhoren van rekeningen en het uitvoeren van belastingzaken, en ze waren meestal betrokken 

bij de voorbereiding en inspecties van uit te voeren stadswerken. Ze werden daarnaast ook 

vaak betrokken bij overleg, klachten en geschillen, al was en bleef dit het primaat van de 

heren van de twee eerste leden. De drijfveer achter het betrekken van het derde lid bij een 

aantal zaken zal zeker zijn geweest het creëren van draagvlak.
570

 Daarnaast diende het derde 

lid erbij te zijn als de stad in de breedte vertegenwoordigd moest worden. Zo waren de dekens 

in oktober 1609 zelfs met drie leden – een commissie van zes – vertegenwoordigd om naar de 

aartshertogen te gaan om te vragen ontlast te worden van het garnizoen en te klagen over de 

zware belastingen en de slechte economische situatie.
571

 Ook waren ze in 1606 erbij 

betrokken om een totaal overzicht van alle costumen van de stad aan de Raad van Brabant te 

doen toekomen.
572

 Ze waren daarentegen niet vertegenwoordigd in veel geschillencommissies 

en in juridisch-technische commissies en verpachtingscondities van belastingen. Soms gaven 

ze hierbij ook in de stadsvergadering aan dat ze de betreffende zaak aan de heren overlieten. 

De bredere betrokkenheid van de dekens bij stadszaken komt globaal ook tot uiting in 

de mate waarin vergaderingen van de twee eerste leden werden belegd in relatie tot het totaal 

aantal stadsvergaderingen.
573

 Zo waren er in het schepenjaar 1606 in totaal veertig 

stadsvergaderingen van de drie geledingen en acht waarin alleen de eerste twee aanwezig 

waren. In het jaar 1614 waren deze aantallen zevenentwintig met de drie leden naast slechts 

twee met alleen aanwezigheid van de eerste twee. Vrijwel steeds betrof het voorbereidende 

vergaderingen van de twee eerste leden om tot een gezamenlijke opinie te komen. Een 

nadrukkelijke uitzondering vormde de periode maart tot september 1610. In die periode 

werden drieëntwintig vergaderingen voor de drie leden belegd naast zelfs vierentwintig voor 

de twee eerste leden. De verklarende factor voor deze afwijkende verhouding is zonder twijfel 

de felle discussies binnen de stad – en binnen het eerste en tweede lid van het stadsbestuur – 

maar ook tussen de stad en het centrale gezag over het in de stad aanwezig blijven van de 

garnizoenen en de huisvesting(skosten) ervan. 

Tabel 5.2.5 laat zien tot welk ambacht de dekens in de 91 commissies, waarvan de 

dekens met naam en toenaam bekend zijn, behoorden. De resultaten zijn een mengsel van wat 

wordt verwacht en enkele verrassingen. Verwacht mag worden dat met name de kramers en 

ook de gewantsnijders hoog scoren. Zij vormen immers samen met de korenkopers de 

toonaangevende gilden. Verrassend is de betrekkelijk lage score van het smedengilde. Dit 

gilde was getalsmatig groot en wordt meermaals aangehaald als ‘het machtige smedengilde’, 

en het gaf in de vergaderingen als oudste gilde steeds als eerste van het derde lid zijn mening. 

Onder anderen de nastelmakers, wolwevers, hoedenmakers en speldenmakers worden 

niet of nauwelijks als participanten in commissies genoemd. Ook dit past in het beeld dat 

onder meer Van Gurp schetste, toen hij aangaf dat na 1579 met name de burgers vertrokken 

die behoorden tot het armere deel van de beroepsbevolking: linnenwevers, speldenmakers en 
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messenmakers.
574

 Zij misten blijkbaar ook binnen het stadsbestuur de reputatie om als 

commissieleden naar voren te worden geschoven. 

 

 

Tabel 5.2.5: Frequentie van participatie per ambacht in 91 commissies
575

 (Extensieboeken 

stadsresoluties ’s-Hertogenbosch). 

 

ambacht dekens 

smeden 14 

molenaars en olieslagers 12 

bakkers 9 

korenkopers 22 

viskopers 10 

slagers 22 

looiers 10 

ververs 17 

wolwevers 5 

nastelmakers 5 

kramers 66 

gewantsnijders 37 

bontwerkers 7 

speldenmakers - 

schrijnwerkers 7 

hoedenmakers - 

totaal 243 

 

 

 

5.2.3 Rol van de ambachten bij de besluitvorming en prioriteiten 

 

5.2.3.1 Geselecteerde besluiten 

Besluitvorming en de rol van de ambachten daarbij hebben we onderzocht aan de hand van 

een aantal besluiten tussen 1604 en 1628. De notulen van de stadsvergaderingen uit deze 

periode zijn redelijk volledig en het handschrift is goed leesbaar. Uitgangspunt bij de keuze 

vormen voorstellen waarvoor de dekens nader overleg vroegen met hun gezworenen. Het 

eerste nairder rapport uit de onderzoeksperiode dateert van februari 1605. Vervolgens hebben 

we telkens het eerste besluit na dertien maanden gekozen, om aldus een spreiding over het 

jaar te krijgen. 23 Besluiten worden nader bestudeerd. Het bestudeerde traject binnen elk 

besluit loopt van de indiening totdat het definitieve besluit is geformuleerd via een extensie. 

Aldus kunnen we nagaan hoeveel nairdere rapporten nodig waren in het 

besluitvormingstraject en of de partijen tijdens het proces hun standpunten aanpassen. De 

aldus geselecteerde besluiten hebben we weergegeven in tabel 5.2.6. 

 

 

 

 

 

                                                 
574

 Van Gurp, ‘Bosschenaars in de verstrooiing’, 406. 
575

 De volgorde in de tabel stemt overeen met die waarin de ambachten in de stadsvergadering hun opinie gaven. 



127 

 

Tabel 5.2.6: Geselecteerde besluiten op basis van het gekozen zoekinterval van 13 maanden 

(Resolutieboeken stadsbestuur). 

 
nr. vindplaats en datum omschrijving besluit rapporten (totaal) voorstemmers (definitief) 

1 OSA 175, 5 febr. 1605 benoeming 2e pensionaris 4 10 

2 OSA 175, 28 mrt. 1606 continuatie dobbele bede 1 11 

3 OSA 175, 2 april 1607 continuatie dobbele bede 1 eenstemmig 

4 OSA 175, 16 juni 1608  verpachting bieraccijns 1 eenstemmig 

5 OSA 175, 13 juni 1609 verpachten bieraccijns 1 meeste consent 

  bede 4000 via nieuwe belastingen   

  rundmolen   

6 OSA 176, 30 aug. 1610 continuatie augmentatie 2 gewone beden 1 11 ambachten 

7 OSA 176, 1 aug. 1611 15000 gld. in lijf- en losrenten opnemen 4 10 ambachten (2 aug) 

8 OSA 176, 7 okt. 1612 bede, 4 jaar 100.000 gld. 5 12 ambachten (1 jaar) 

9 OSA 176, 6 nov. 1613 continuatie bede 2 eenstemmig 

10 OSA 176, 19 nov. 1614 bede 175.000 fortificatie ’s-Bosch  15 

11 OSA 177, 23 april 1616 continuatie buitengewone bede 1 eenstemmig 

12 OSA 177, 31 jan 1617 collinus aannemen als pestdokter 1 voorstel aanhouden 

13 OSA 177, 28 april 1618 continuatie buitengewone bede 1 12 ambachten 

14 OSA 177, 17 april 1619 continuatie buitengewone bede 1 instemming 

15 OSA 177, 27 april 1620 continuatie buitengewone bede 1 instemming 

16 OSA 177, 4 sept. 1621 verpachting stadsaccijnzen 1 eenstemmig 

17 OSA 177, 25 juli 1622 instemming met deel van nieuwe bede 2 14 ambachten 

18 OSA 177, 1 sept. 1623 cVerpachting bieraccijns 1 voldoende instemming 

  continuatie extra belasting op bier (??) 1 voldoende instemming 

19 OSA 177, 28 aug. 1624 verpachting bieraccijns 1 eenstemmig 

20 OSA 177, 29 aug. 1625 verpachting wijn- en bieraccijns 1 eenstemmig 

21 OSA 178, 3 nov. 1626 bede 720.000 gld. 2 eenstemmig 

22 OSA 178, 7 dec. 1627 bede 1 eenstemmig 

23 OSA 178, 21 nov. 1628 bede 720.000 (continuatie) 1 eenstemmig 

 

 

In tweede instantie hebben we nog enkele kwesties aan het materiaal toegevoegd. Dit 

betreft voorstellen voor nieuwe belastingen en een paar problematieken die bij het bestuderen 

van de resolutieboeken opvallen door de duur van het besluitvormingsproces, de impact van 

de betreffende kwestie en de hardnekkigheid waarmee aan standpunten wordt vastgehouden. 

Deze kwesties geven immers extra informatie over de manier waarop 

besluitvormingsprocessen onder grote druk verlopen. Wat tijdsduur betreft sprong vooral de 

discussie over de vermeerdering of augmentatie van de gewone beden in het oog. Het hele 

besluitvormingsproces rond deze problematiek liep al in juli 1605 en duurde voor ’s-

Hertogenbosch tot februari 1608.
576

 De discussie en de weerstand van vooral de ambachten 

tegen het in de stad blijven en het huisvesten van de garnizoenen na de ingang van het 

Bestand en de kosten voor de bouw van het munitiedepot namen allebei een jaar in beslag. 

Beide zaken worden gekenmerkt door felle discussies en grote vasthoudendheid van de zijde 

van de ambachtsdekens en in beide gevallen wordt de weerstand van het derde lid uiteindelijk 

door ingrijpen van de militair gouverneur respectievelijk de aartshertogen gebroken.
577

 

 

5.2.3.2 Besluitvorming 

Twee zaken vallen onmiddellijk op in de lijst in tabel 5.2.6: de variatie in onderwerpen is 

beperkt en in veel gevallen is één raadpleging van de gezworenen van de ambachten 

voldoende om de dekens te doen instemmen met de opinie zoals geformuleerd door de eerste 

twee leden. Bij de bestudering van de besluitvorming hebben we vooral aandacht besteed aan 

een drietal vragen: welke gedragslijn werd gevolgd in de onderzochte 

besluitvormingsprocessen? Waar lagen de prioriteiten van de ambachten? In hoeverre waren 

zij in staat aanpassingen in de voorstellen mede te sturen en te beïnvloeden? 
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Als het ging om continuaties van eerdere besluiten of afspraken volgde in het 

algemeen een snelle instemming. Zo was het opnieuw verpachten van de stadsaccijnzen min 

of meer een hamerstuk. De dekens gingen weliswaar altijd voor overleg terug naar hun 

gezworenen, maar al binnen een dag rapporteerden zij – meestal eenstemmig – instemmend. 

Er bestonden dan ook heldere afspraken over de wijze waarop de verpachting in de praktijk 

diende te geschieden. Eventueel benoemde het stadsbestuur een commissie om de 

voorwaarden te evalueren en aan te passen.
578

 Ook de continuatie van de dobbele bede – in 

februari 1608 omgezet in de gewone bede met een vermeerdering met een zesde – verliep 

steeds soepel en ook in dit geval was één gang naar de gezworenen voldoende om instemming 

van het derde lid te verkrijgen. Wel werden in de rapportages over het instemmen met het 

continueren van de extra bijdragen aan de gewone bede veelvuldig opmerkingen en vragen 

teruggevonden.
579

 Men wilde garanties dat de renteheffers jaarlijks ten minste een jaar rente 

zouden ontvangen, dat de rentmeester deugdelijk verantwoording zou afleggen en ook vroeg 

men zich af of de achterstand in de rentebetalingen er nog wel was. Kortom, de ambachten 

bleven wel kritisch volgen of de redenen voor heffen van de extra bijdrage in de bede nog 

steeds valide waren. 

Ook de instemming voor het continueren van de buitengewone beden vroeg meestal 

slechts een of twee gangen naar de gezworenen. In 1613 kozen de dekens voor instemming 

van de tweede termijn van een bede van 100.000 gulden per jaar voor een tweede gang naar 

de gezworenen omdat de meerderheid van de ambachten de bede in eerste instantie slechts 

voor een half jaar wilde continueren in plaats van voor een heel jaar.
580

 In totaliteit was deze 

bede 400.000 gulden en besloeg ze een periode van vier jaar. In de eerste termijn hiervan 

hadden zij toegestemd in oktober 1612.
581

 Vijf nairdere rapporten waren toen nodig voordat 

de ambachten instemden met de eerste 100.000 gulden. Bovendien verbonden zij aan de 

goedkeuring nadrukkelijk de toevoeging: op de oude voet of zonder nieuwe belastingen.
582

 

Het ging blijkbaar om een nieuwe bede maar wel op basis van bestaande en bekende 

belastingen. Na afloop van het Bestand deed zich een nieuwe situatie voor. De druk vanuit 

Brussel om geld was groter en ook de zorg over muiterij onder de soldaten was groot, zoals 

onder andere blijkt uit de instemmingsakte voor een bede van 50.000 gulden per maand voor 

een half jaar van 30 oktober 1623.
583

 Maar ook hier hielp nog steeds als werd voorgesteld de 

bede te doen opbrengen zonder nieuwe belastingen.
584

 

In het geval van nieuwe beden en ook bij de verhoging van de gewone bede lag de 

situatie vaak moeilijker. Zo kwam de verhoging van de gewone beden in 1598 slechts tot 

stand nadat de toenmalig rentmeester van de Staten – Henrick van Broechoven Pzn. – had 

gedreigd het comptoir van de stadt te executeren, en dus het geld met toepassing van dwang te 

innen.
585

 De magistraat bedong hierbij wel dat de extra donatie vooral werd besteed aan het 

betalen van achterstallige renten aan Bosschenaren en Meierij-bewoners. De pijn zat dus niet 

in de continuering, maar in de eerste keer dat het besluit moest worden genomen. Op dat 

moment moest immers worden vastgelegd hoe het geld werd opgebracht. 

De eerste discussiepunten bij een nieuwe buitengewone bede gingen steevast over de 

wijze waarop de verdeling van de heffing over de grondslagen en producten plaatsvond – 

inclusief het exempt (=vrijgesteld) zijn van een stad voor een bepaalde species – én de mate 

waarin het instrument van redemptie (het afkopen van een belastingheffing voor een 
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overeengekomen bedrag) kon worden toegepast.
586

 De Bossche bieren waren voor de 

ambachten het belangrijkste product om zo laag mogelijk te worden belast en het waren dan 

ook de producten die in nairdere rapporten werden genoemd als reden om 

financieringsvoorstellen af te wijzen.
587

 Wat dranken aangaat liep de voorkeurslijn voor 

belastingvrijstelling van Bossche bieren, via vreemde bieren naar wijnen. Deze lijn is onder 

andere te herkennen in de discussies over het vinden van alternatieven voor het schouwgeld in 

1604 en in de verschuivingen die in de eerste acht nairdere rapporten plaatsvonden in hun 

standpunt welke belastingen de ambachten wel of niet zouden accepteren om de bouw van het 

munitiedepot te financieren.
588

 Bovendien kregen bieren, rogge en vlees speciale aandacht van 

de ambachtsdekens boven alle andere producten vanwege het belang daarvan als 

basisvoedsel. Het verhogen van de belasting op die producten zou met name degenen treffen 

die hen alleenlijck met aerbeijt, sweet ende travail moeten onderhouden. Zo hadden de eerste 

twee leden in november 1623 bepleit om in te stemmen met een belasting op vlees, en 

daarmee het buiten schot blijven van de belasting op bier en rogge niet in de waagschaal te 

stellen, maar de dekens van de ambachten hielden voet bij stuk en de redemptie van het vlees 

werd alsnog binnengehaald.
589

 Ook in latere beden waren deze redempties – 1200 gulden per 

jaar voor de rogge en 800 voor het vlees – nog van toepassing.
590

 In januari 1605 waren de 

ambachten nog succesvoller. Toen slaagden ze erin de bruine Bossche bieren, graan en vlees 

zelfs buiten de heffingen op consumptie te houden.
591

 Verder was er meer drang om 

vrijstelling op de bieren voor de burgers binnen te halen dan voor de tappers.
592

 

In het verlengde van de strijd over de wijze van opbrengen kan ook de strijd van de 

stad tegen een belastingheffing in de vorm van schouw- en ploeggeld in onder andere 1604 en 

1620 worden gezien.
593

 De ambachten hadden hierbij de eerste twee leden van het 

stadsbestuur nadrukkelijk aan hun zijde.
594

 Het voornaamste argument van het stadsbestuur 

tegen het schouw- en ploeggeld was namelijk dat het leidde tot een te hoge belasting voor de 

kleine neringen, omdat in de huizen van de neringdoenden relatief meer schouwen waren dan 

in die van de midden- en hogere klasse.
595

 Overigens moet niet worden uitgesloten dat de 

magistraat ook dacht met het afkopen van het schouw- en ploeggeld zoals in 1610 en 1611, 

voordeliger uit te zijn. Uiteindelijk werd de stad door Brussel toch gedwongen de 

haardentelling uit te voeren en de uitkomst daarvan naar Brussel te sturen. Bij schrijven van 

29 maart 1621 kreeg ’s-Hertogenbosch echter alsnog toestemming het op te brengen bedrag – 

831 gld. 10 st. meer dan eerder werd betaald als redemptie voor het schouw- en ploeggeld – 

uit door haar zelf te kiezen middelen te voldoen.
596

 

Een (derde) herkenbare lijn is de weerstand van de ambachten tegen nieuwe lasten niet 

alleen via belastingen, maar ook als het de lasten van de stad zelf betrof. Bij 

belastingverhogingen of veranderingen van belastingen werd vrijwel steeds gerepliceerd met 

de opmerking: slaen die aff, of te vinden in het comptoir. Betrof het benoemingen van 

stadsfunctionarissen, dan was het uiteraard vanzelfsprekend dat deze ten laste van de stadskas 

kwamen. De ambachten waren ook dan vaak kritisch of de extra belasting van de kas 
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verantwoord was. Zo waren in 1605 vier gangen naar de gezworenen nodig om de aanstelling 

van een tweede pensionaris goedgekeurd te krijgen.
597

 In januari 1602 verzochten de 

ambachten al een dergelijke benoeming aan te houden, maar ruim twee jaar later wilden de 

eerste twee leden de benoeming van een tweede pensionaris doorzetten.
598

 Nadat uiteindelijk 

de salariskosten duidelijk waren geformuleerd – met een vage belofte ‘dat regelen we 

naderhand wel’ werd geen genoegen genomen – stemde een meerderheid van de dekens in. 

Ook in andere gevallen was de kritische opstelling voor het aangaan van extra loonkosten 

zichtbaar, zoals bij de aanstelling van een derde rentmeester om onderhoud van de 

stadswerken en de fortificatie te bespoedigen. Hun standpunt was helder: ‘Niet doen want het 

kost een hoop geld, en gezien de tijd van het jaar kan hij toch nauwelijks iets uitrichten.’
599

 In 

1614 en 1627 werd de instemming van de ambachten voor het aanstellen van de tweede 

pensionaris zonder veel discussie verkregen. Het was toen immers veel meer een continuatie 

van een bestaande situatie.
600

 

Moesten lastenverzwaringen worden geaccepteerd, dan gebeurde dit bij voorkeur ten 

laste van de stadskas, de tweede keus was geld opnemen via obligaties of renten (= opnemen 

op interest) en op de derde plaats kwamen nieuwe belastingen. Was de betalingsdwang groot 

omdat de stad al was aangeschreven om te betalen, dan namen de schepenen tijdelijk geld op, 

daarbij vooruitlopend op een definitieve regeling van de financiering. Het in eerste instantie 

verwijzen naar de stadskas is niet verrassend omdat de ambachten in de kas vele 

mogelijkheden zagen om lasten op te vangen. Er werden immers in hun ogen veel onnodige 

uitgaven gedaan in de vorm van schenkingen, maaltijden en dergelijke, zoals wel bleek uit de 

kritische beschouwing die ze in 1598 hadden gemaakt aangaande de stadsrekening.
601

 Zo 

stelden de twee eerste leden in mei 1611 voor het uitgraven van de haven en de bouw van de 

barakken voor de garnizoenen te financieren via nieuwe belastingen op wijnen en binnen- en 

buitenbieren.
602

 Een aantal gangen naar de gezworenen en ook het halen van de bieren voor 

de burgers uit het belastingplan deden de dekens niet van mening veranderen. Uiteindelijk 

waren ook de schepenen van de onhaalbaarheid overtuigd, daar er door de dekens egeene 

satisfactie en is gegeven, sonder datter oijck apparentie schijnt te wesen om desen tijt den 

ambachten voirder te brengen bij nairder renvoij tot henne gezwoirenen.
603

 Het plan werd 

gewijzigd en drie dagen later – en na 3 raadplegingen van hun gezworenen – stemde een 

meerderheid van de ambachten ermee in om de financiering te doen door 15.000 gulden op te 

nemen in de vorm van los- en lijfrenten.
604

 

Maar er waren ook situaties, waarbij de stad werd overruled door Brussel als uiterste 

middel om de ambachten als derde geleding te dwingen in te binden en een financiële last te 

accepteren. Vanaf de afkondiging van het Bestand op 5 mei 1609 zetten de ambachten alles 

op alles om van de garnizoenen verlost te worden.
605

 Zij bleken tot geen enkel compromis 

bereid. Noch president-schepen David Everswyn en de overige leden van de eerste twee 

leden, noch commissarissen van de aartshertogen en de dreiging dat de stad een schans binnen 

haar muren zou krijgen, en zelfs niet de weigering van de aartshertogen een commissie uit de 

stad te ontvangen, deden hen van gedachten veranderen.
606

 Op 14 april 1610 keerden 
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gouverneur Van Grobbendonck en raadsheer Rogier van Griensven terug uit Brussel met een 

niets aan duidelijkheid overlatende missive, gedateerd 28 maart 1610: de garnizoenen 

moesten op de kortst mogelijke termijn worden gehuisvest in barakken, de logiesgelden die de 

burgers kregen voor het huisvesten van soldaten vervielen met onmiddellijke ingang, de stad 

moest nog eens 6000 gulden betalen voor het oprichten van de barakken en alle 

magistraatsleden en leden van de schutterijen moesten opnieuw de eed van trouw afleggen.
607

 

Daarnaast kondigden de aartshertogen – zeer zeker als reactie op de onwil van de ambachten 

– in genoemde brief een nieuwe inrichting van het stadsbestuur aan. De belangrijkste punten 

daarvan waren een beknotting van politieke rechten van de ambachten en een vermindering 

van het aantal dekens en vooral het aantal gezworenen. 

Ook in 1617 negeerden de aartshertogen andermaal een principiële stellingname van 

de ambachten. Ditmaal betrof het de bouw en financiering van het munitiedepot. Het besluit 

om een munitiedepot te bouwen werd eenstemmig en zonder enige wanklank genomen in mei 

1616, maar het zou tot begin 1620 duren voordat de laatste financieringshobbels waren 

genomen.
608

 De president-schepen legde de eerste steen op 31 augustus 1618 en in september 

1621 was het depot klaar.
609

 Het besluitvormingsproces over de financiering dat volgde op de 

instemming met de bouw kende veel parallellen met datgene wat gebeurde ten tijde van de 

discussies over de barakken. Ook in dit geval stelden de twee eerste leden in eerste instantie 

voor om het munitiedepot te financieren uit nieuwe, tijdelijke belastingen op wijn, bier en 

tarwe.
610

 De dekens en hun gezworenen wezen dit voorstel af: de financiële situatie rond de 

ambachtsnijverheden zou nieuwe lasten niet toelaten, én ze waren van oordeel dat het depot 

gefinancierd moest worden uit fortificatiegelden van de stad.
611

 Zeven nairdere rapporten 

volgen waarin geleidelijk een geringe beweging lijkt te ontstaan dat de ambachten het 

belastingvoorstel zouden accepteren, mits de Bossche bieren voor de burgers uit het voorstel 

werden gehaald. De twee eerste leden maakten medio juli 1617 de balans op en stuurden de 

dekens nogmaals – maar zonder het gewenste resultaat – naar de gezworenen.
612

 Ook nu 

grepen de aartshertogen in en gaven de magistraat via een missive van 29 juli 1617 de 

opdracht middelen beschikbaar te stellen voor de bouw van het depot.
613

 Nog drie 

overlegronden volgen zonder dat het belastingvoorstel tot voldoende draagvlak leidt. De 

gouverneur forceerde ten slotte de doorbraak door te eisen dat de stad uit de stadskas in 24 

maanden in totaal 12.000 gulden levert voor de bouw.
614

 Na nogmaals twee rapporten leverde 

uiteindelijk de dertiende gang naar de gezworenen het gewenste consent van de meerderheid 

van de ambachten en kon op 1 september 1617 het besluit op papier worden gezet.
615

 Ook dit 

project ontkwam echter niet aan forse kostenoverschrijdingen. De totale kosten bedroegen 

volgens de stadsrekeningen tussen 1617 en 1621 ruim 21.000 gulden.
616

 De gouverneur 

bepaalt dat van deze overschrijding 3000 gulden door Brussel wordt bijgedragen en dat de 

rest door de stad moet worden opgebracht.
617

 Na twee overlegronden en de nodige druk 

stemmen de ambachten hiermee in. 

Het waren echter niet alleen de aartshertogen en de gouverneur die het standpunt en de 

argumenten van de ambachten met hun missiven negeerden. Ook de twee eerste leden namen 
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soms besluiten en stelden de ambachten daarmee voor voldongen feiten. Zo was het 

aanstellingscontract met de pestdokter Folinus in 1617 al gesloten, terwijl het overleg met de 

ambachtsdekens nog niet was voltooid.
618

 Ook van een instemming met de herbenoeming van 

de stadsrentmeesters in 1609 is niets in de resoluties terug te vinden en het heeft er alle schijn 

van dat de bezwaren van de ambachten dat jaar zijn genegeerd.
619

 Ook op het gebied van 

financieringen gaven de schepenen meermaals opdracht om geld op te nemen, zonder dat dit 

formeel al was geregeld in de stadsvergadering, zoals onder andere bleek bij de discussie over 

de financiering van de barakken in 1611.
620

 Toch hadden de ambachten er alle belang bij met 

de bestuurlijke elite samen te werken en daardoor de positie van de stad zo sterk mogelijk te 

houden.
621

 De bedreigingen uit Brussel waartegen vrijwel de hele periode tussen 1579 en 

1629 moest worden geknokt, waren immers niet de minste: het leggen van garnizoenen 

binnen de stad en de daaruit voortvloeiende lasten in de vorm van inkwartiering, concurrentie 

en onrust voor de gewone man en de continue bedenstroom om de oorlogskosten op te 

brengen. Er is dan ook geen enkele aanwijzing gevonden dat de ambachten zelfstandig bij het 

centrale gezag in Brussel aanklopten. 

 

5.2.4 Conclusie 

De vraagstelling van deze paragraaf kan worden gecomprimeerd tot: kunnen de Bossche 

ambachtsdekens worden gezien als representanten en belangenbehartigers van de 

ambachtslieden en loonarbeiders, en wisten zij vanuit hun positie als derde geleding van het 

stadsbestuur wat te bereiken voor deze groepen? Het beantwoorden van deze vragen is 

daarmee een heroverwegen van de zienswijzen zoals onder anderen Kuijer, Vos en Jacobs 

eerder formuleerden.
622

 Alle drie vroegen zich hardop af wat er in het begin van de 

zeventiende eeuw nog resteerde van de eens met zoveel inspanning verworven 

medezeggenschap en invloed van de ambachten. 

De dekens en gezworenen kwamen onmiskenbaar voort uit de (economische) top van 

de ambachtsmeesters en hadden in vele opzichten goede banden met het eerste en tweede lid 

van het stadsbestuur; regelmatig stroomden (voormalige) dekens of hun zonen door naar het 

schepencollege. Ook beschikten de dekens soms over informatie die alleen door (informele) 

contacten met schepenen tot hun kon zijn gekomen. 

Het ambt van deken en gezworene circuleerde min of meer onder een beperkt aantal 

personen. De oligarchisering binnen het ambt – uitgedrukt in de oligarchiseringsindex – nam 

na 1610 nauwelijks toe en de bezetting over de gehele bestudeerde periode tussen 1595 en 

1629 was gevarieerder dan het geval was in het schepencollege. 

Door meerderen is gesteld dat de formele invloed van de ambachten in het 

stadsbestuur uiterst beperkt was. Uit een analyse van 242 commissies die het stadsbestuur 

tussen 1588 en 1618 instelde, bleek dat het derde lid in twee derde deel daarvan een 

(getalsmatig) evenredige rol kreeg. Ze waren op de eerste plaats betrokken bij financiën en de 

daaraan gerelateerde zaken zoals bouwkundige werken. Betrof het rekesten van de 

ambachten, dan was de participatie van de dekens vanzelfsprekend en telde hun mening 

nadrukkelijk mee. 

Waren de dekens goede belangenbehartigers voor hun achterban? Ook hier zijn we 

geneigd een positieve conclusie te trekken. De discussies over de argumentatie van de beden 
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binnen de magistraat waren consistent en nooit kwam daarin een vervreemding van de 

denkwereld van de dekens en die van de ambachtslieden tot uiting. De dekens stelden zich 

hierbij op een manier op dat hierin de kenmerken van het concept van een moral economy, 

zoals beschreven door Thompson, zichtbaar waren: bij prijs- en belastingmaatregelen de 

basisbehoeften voor de gewone man ontzien op een manier zoals vanuit moreel oogpunt 

mocht worden verwacht en zoals de gewone man ook zelf verwachtte.
623 

Haalden de dekens als derde lid van de magistraat wat binnen voor de gemeinte? Dat 

was zeker het geval. Meerdere keren hielden ze met succes voet bij stuk terwijl de twee eerste 

leden al hadden ingestemd met een (belasting)maatregel. Daarnaast hielden ze continu druk 

op het schepencollege om zoveel mogelijk ruimte voor (nieuwe) uitgaven te vinden binnen 

het comptoir. 

Maar uiteindelijk waren het toch de eerste twee leden van de magistraat die bij grote 

dilemma’s of wanneer de tijd drong, beslisten en moesten de ambachten constateren dat er 

blijkbaar was gehandeld zonder dat ze in iets hadden geconsenteert. Wrok over dit soort 

zaken wordt echter niet aangetroffen. Bovendien hadden ook de ambachten er alle belang bij 

dat de positie van de stad ten opzichte van het centrale gezag zo sterk mogelijk bleef. 

Al met al boekten de dekens zo hun successen, waarbij ze meerdere keren tot het 

uiterste gingen – en verder! 

 

 

5.3 Stadsrentmeesters 

 

Deze paragraaf handelt allereerst over de praktijk van de rentmeesterbenoemingen en de 

personen die door de magistraat tot rentmeester werden gekozen. Het tweede deel levert een 

inkijk in de politieke praktijk aan de hand van een boekhoudschandaal, kort na 1600, en een 

aantal uitspraken van een loslippige, teleurgestelde rentmeester eind 1614. Beide zaken 

werpen tevens een gedetailleerder zicht op de onderlinge verhoudingen in de Bossche 

bestuurskamer en op de creativiteit waarmee rentmeesters met geld en regels konden omgaan. 

 

5.3.1 Hoe kwamen de benoemingen tot stand? 

Van 34 benoemingen en continueringen van de stadsrentmeesters tussen 1579 en 1629 werd 

concreet verslag gedaan in de resolutieboeken van het stadsbestuur. Op de herbenoeming 

volgden – zeker in de latere jaren – steevast sekere tonnen biers als de dekenen int voorleden 

jaere van de rentmeesteren hebben genoten en een maaltijd opte gaffel.
624

 Verhitte discussies 

over kandidaten en verkiezingen deden zich slechts een enkele keer voor, en dan vooral in de 

periode tussen 1606 en 1615. Het is zeker dat aan het vertrek van de rentmeesters Gerard van 

Tulden en Herman Pelgrom in 1604 en dat van Willem van Delft in 1615 hun functioneren 

ten grondslag heeft gelegen. Gerard van Tulden en Herman Pelgrom waren te zeer besmet 

door het onderzoek naar hun rekening uit 1601, en veel meer nog door de nasleep daarvan.
625

 

Willem van Delft had zich in feite onmogelijk gemaakt door zijn ongenuanceerde en 

openlijke kritiek op een aantal boegbeelden in het Bossche stadsbestuur eind 1614.
626

 Beide 

kwesties zullen nog aan de orde komen. 

De discussies die aan een benoeming of continuering van de rentmeesters vooraf 

gingen, konden fel zijn. Deze betroffen dan de vraag in hoeverre van eerdere ‘afspraken’ werd 

afgeweken, over ambtsduur, over het al of niet herbenoemen, of en in hoeverre men 
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consequent was in het toepassen van de privileges, en dan vooral de benoemingsordonnantie 

uit 1547. Zo kregen de dekens onder andere in 1588 toestemming om met hun gezworenen 

over de aanstelling van een extra rentmeester te spreken. In oktober 1609 liep een discussie 

over een dergelijk verzoek echter volledig uit de hand.
627

 De twee eerste leden wilden de 

rentmeesters continueren, maar de dekens vroegen om overleg met hun gezworenen, en als dit 

niet mocht, dan zouden zij persisteren bij d’opinie int voorleden jaere bij de dekens gemaeckt, 

te weten om beijde [rentmeesters] nu te worden gelicentieert.
628

 President David Everswyn 

weigerde aan dit verzoek gehoor te geven en stelde dat de continuering van de rentmeesters 

een zaak was van de drie leden alleen. Hij voegde er de vaak gebezigde uitspraak aan toe: 

mocht dit overleg met de achterban in het verleden ooit zijn toegestaan, zoals sommige 

dekens opmerkten, dan was dat enkel geschied uit hoffelijkheid en niet uit noodzaak.
629

 Eind 

oktober besloten de twee eerste leden andermaal de dekens geen achterraedt toe te staan over 

het punt van de continuering. Midden november was het rumoer over het continueren van de 

rentmeesters nog steeds niet verstomd.
630

 De gezworenen van de gewantsnijders 

verkondigden zelfs als hun mening dat de rentmeesters sinds oktober formeel uit hun functie 

waren, in acht nemend het besluit van verleden jaar. Daarna wordt er niets meer over deze 

zaak gemeld, ook niet aangaande een beëdiging. Dat de rentmeesters van het vorige jaar 

echter als zodanig hebben gefunctioneerd, is zeker, omdat ze als samenstellers in de 

stadsrekening zijn vermeld. Enkele jaren nadien kregen de dekens bij de discussie over de 

herbenoeming van de rentmeesters, en dat zonder enige vorm van discussie, wel weer 

toestemming te overleggen met hun gezworenen.
631

 

In het voorgaande komt allereerst inconsistent handelen naar voren, maar de persoon 

van de president speelt hierbij zeker mee. David Everswyn was een president die harde taal 

tegen de dekens niet schuwde, zoals ook in 1610 bleek tijdens de discussies over de 

huisvesting van het garnizoen. Een bewijs hoe gemakkelijk het argument vreese van voirder 

inbrueck deser stadt privilegien ende oude usantien erbij werd gehaald, komt naar voren in de 

discussies in 1606 rond de continuering van Willem van Delft en Jacob Janssen, toen het 

tweede lid nog eens extra benadrukte dat het bepaalde in de ordonnantie van 1547 de reden 

was geweest te bepleiten om een van de rentmeesters te vervangen en niet rancune tegen een 

van beiden.
632

 Dit is een opmerkelijk argument als wordt bedacht dat na 1583 aan het jaarlijks 

laten aftreden van een van de rentmeesters nooit de hand is gehouden. 

Een aparte problematiek vormen de discussies over de herbenoeming van de 

rentmeesters Van Delft en Janssen in de periode tussen 1605 en 1615. Zelfs ten tijde van het 

langdurige rentmeesterconflict tussen 1604 en 1609 werden beiden steeds gecontinueerd in 

hun functie ondanks de beschuldigingen die Van Delft en Janssen eind 1605 hadden geuit in 

de richting van hun voorgangers en een aantal raadsheren.
633

 In 1606 en 1607 was een 

meerderheid van de raadsheren tegen continuering met als argumenten de eerder genoemde 

inbreuk op de stadsprivileges waarin was vastgelegd dat jaarlijks de helft van de rentmeesters 

zou worden vervangen, en dat door jaarlijks een rentmeester te vervangen de stadsrekening 

gedetailleerder werd afgesloten en men dus een beter inzicht kreeg in de financiële situatie 

van de stad.
634

 Daarna kwam, met uitzondering van de hiervoor reeds genoemde turbulente 

continuering in 1609, de herbenoeming steeds soepel en zonder veel rumoer tot stand. 
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Anders werd de situatie in 1615, nadat Van Delft het hart in december 1614 wel erg 

voor op de tong had gehad en hij een aantal prominente stadsbestuurders, onder wie Jacob van 

Balen, de Van Broechovens en Henrick van Gestel, ernstig had geschoffeerd.
635

 Vanwege zijn 

ongenuanceerde uitlatingen was zijn positie als rentmeester onhoudbaar geworden. 

Vooruitlopend op de herbenoeming van de rentmeesters vroegen de dekens in de magistraat 

om de aanstaande continuering van de rentmeesters af te handelen conform het besluit van 11 

oktober 1614.
636

 Hierop reageerde de president dat dit poinct sal staen te proponeren bij de 

heeren vanden aenstaende magistraet oft scependom, ende groote presumptie voor hem soude 

wesen alsnu daerinne te treden. Een correcter en formeler antwoord is nauwelijks denkbaar, 

maar in feite kan er ook uit worden afgeleid dat er geen misverstand over bestond wat er met 

Willem van Delft zou gebeuren. Zijn lot was achter de politieke schermen al bezegeld. Op 11 

oktober 1615 werd de instructie voor nieuw te kiezen rentmeesters voorgelezen.
637

 Het woord 

continueren van de rentmeesters komt in de handelingen niet voor. Door de twee eerste leden 

werd voorgesteld dat men mits verscheijde goede considerantien ten dienste deser stadt zall 

kijesen twee getrouwe ende bequaeme persoonen uuijtten raedt ende eenen uuijt de gemeijnte, 

om voor den tijt van dit jaer (..) het rentmeesterschap tsamen te bedienen… Met de meeste 

stemmen van twee van de drie leden koos de magistraat Jacob van der Cammen en Zeger 

Zegerszn. Adriaens. Jacob Janssen in de Ryder werd herkozen. Alleen Van Delft moest dus 

het veld ruimen. De verklaring voor het feit dat Willem van Delft tot 1615 kon aanblijven als 

rentmeester kan niet anders zijn dan dat hij een aantal machtige beschermers had, onder wie 

wellicht gouverneur Van Grobbendonck, en dat Van Delft als rentmeester en als saneerder 

van de stadsschuld voortreffelijk werk leverde. Bovendien had hij de stad gedurende een 

tiental jaren vele duizenden guldens krediet verstrekt. 

Het voorgaande overziende werd weliswaar in een aantal discussies teruggegrepen op 

de benoemingsordonnantie van 1547 en werd deze tot formeel argument verheven om bij tijd 

en wijlen te ageren tegen de herbenoeming van een rentmeester. Feitelijk was deze 

ordonnantie in de praktijk aangaande herbenoemingsaspecten en ambtsduur een dode letter. 

Er moest veel mis zijn, wilde men iemand vervangen. Er bestond overduidelijk grote 

terughoudendheid om actie te voeren en de rentmeesters frequent te vervangen vanwege de 

verwevenheid van de financiën van de stad en die van de rentmeesters. Ook het feit dat er 

meerdere rentmeesters in functie waren, zowel uit de kring van de heren als uit het derde lid, 

speelde onmiskenbaar mee. Ware dit niet zo geweest dan zou zeker frequenter over de 

herbenoemingen zijn gedebatteerd. Omgekeerd kwam het meermaals voor dat druk op 

zittende rentmeesters werd uitgeoefend om de functie te blijven vervullen.
638

 

 

5.3.2 Wie werden benoemd? 

In de ordonnantie uit 1547 betreffende de stadsrentmeesters was sprake van vier rentmeesters, 

twee uit de eerste twee leden en twee uit de gemeinte, en een zittingsduur van twee jaar. 

Jaarlijks moesten twee van hen worden vervangen, een uit de eerste twee leden en een uit de 

gemeijnte.
639

 Tabel 5.3.1 geeft een overzicht van de rentmeesters die tussen 1579 en 1629 in 

functie waren en hoe lang ze in functie waren. 

Tabel 5.3.1 maakt duidelijk dat het stadsbestuur de ordonnantie uit 1547 – hoewel er 

in 1606 nog naar wordt verwezen – alleen in de jaren 1580 en 1581 heeft gevolgd. Dat waren 

ook de enige jaren waarin vier rentmeesters in functie waren. Wel hield de stad altijd de hand 

aan de verdeling van de rentmeesters over de raadsheren en de ambachten. Wat de 
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kandidaatsstellingen en keuzes betreft zijn er vier bekend, en wel die uit 1583, 1604, 1615 en 

1616. In deze gevallen varieerde het aantal kandidaten per te vergeven positie tussen twee en 

zes. Dat kandidaten zich presenteerden aan het stadsbestuur is in geen van deze gevallen 

vermeld. Men mag aannemen dat ze voldoende bekend waren in het bestuurlijke circuit. Zo 

waren bijvoorbeeld Jacob Janssen en Henrick Sanderszn. van Boesdonck meerdere keren 

deken en gezworene van de gewantsnijders respectievelijk de nastelmakers, en was Andries 

van Ludyck voor zijn benoeming tot rentmeester ingebieder.
640

 

 

 

Tabel 5.3.1: Rentmeesters tussen 1579-1629; de raadsheren onder hen zijn met * gemerkt 

(Jacobs, 1986; Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch). 

 

1577-1580 Henrick de Hont Adriaan Zegers, de 

oude 

Henrick van 

Broechoven Pzn.* 

 

1580-1581 Henrick van 

Broechoven Pzn.* 

Adriaan Zegers, de 

oude 

Marten Moins* Andries van 

Ludyck 

1581-1582 Marten Moins* Andries van 

Ludyck 

Jan van der Stegen* Jacob van Stryp 

1582-1583 Jan van der Stegen* Jacob van Stryp   

1583-1586 Henrick van 

Broechoven Pzn.* 

Henrick de Hont Adriaan Zegers, de 

oude 

 

1586-1590 Adriaan Zegers, de 

oude 

Andries van 

Ludyck* 

  

1590-1597 Andries van 

Ludyck* 

Gerard van Tulden    

1597-1604
1
 Herman Pelgrom* Gerard van Tulden   

1604-1615 Willem van Delft* Jacob Janssen (in 

den Ryder) 

  

1615-1616 Jacob van der 

Cammen* 

Zeger Zegers* Jacob Janssen (in 

den Ryder) 

 

1616-1629 Jacob van der 

Cammen* 

Zeger Zegers* Henrick Sanderzn. 

van Boesdonck 

 

1 
Jacobs vermeldt hier ten onrechte 1603. 

 

 

Tussen 1579 en 1629 waren in totaal veertien rentmeesters werkzaam. Tabel 5.3.2 laat 

een aantal parameters zien waarmee de benoemde rentmeesters nader kunnen worden 

gekarakteriseerd. De ambtsperiode van de rentmeesters beslaat meestal een aangesloten 

periode. Dit gold niet voor Henrick de Hont, Adriaan Zegers de oude, Henrick van 

Broechoven Pzn. en Andries van Ludyck. Henrick de Hont vervulde het rentmeesterambt de 

hele periode tussen 1555 en 1585 met uitzondering van de jaren 1556 en 1557, en 1581 tot en 

met 1583. Adriaan Zegers de oude was in de periode tussen 1577 en 1590 gedurende elf van 

de dertien jaren rentmeester en Henrick van Broechoven Pzn. zeven van de negen jaar tussen 

1577 en 1586. Andries van Ludyck was tussen de twee perioden van zes en zeven jaar waarin 

hij het rentmeesterschap vervulde schepen. 

De verwantschap tussen de verschillende rentmeesters was gering. De nauwste relatie 

was die tussen Adriaan Zegers de oude en Zeger Zegerszn. Adriaens. De vader van Zeger – de 

bekende Mr. Zeger Adriaens – was immers een broer van Adriaan Zegers.
641

 Verder waren 

Henrick van Broechoven Pzn. en Willem van Delft verwant in de derde of vierde graad. Het 

nauwelijks bestaan van verwantschap tussen de diverse rentmeesters betekent dat het 
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stadsbestuur er goed in slaagde om het ambt niet te laten ‘overerven’ van vader op zoon en 

aldus een zekere dynastievorming te voorkomen, dit in tegenstelling van wat we eerder zagen 

bij het schepenambt en we verderop zien bij de administratieve ambten. Deze politiek 

creëerde zeker een grotere onafhankelijkheid tussen de rentmeesters en het stadsbestuur. Het 

effect van onafhankelijkheid werd versterkt doordat steeds de helft van de rentmeesters 

voortkwam uit de ambachtskringen en door de in hoofdstuk 3.2.2.1 gemelde systematiek van 

kandidaatsstelling en verkiezen. De keuze uit de ambachtskringen was immers groot en de 

ambachten zorgden er bij het kiezen uit de raadslieden wel voor dat het ambt ook in de 

bestuurlijke elite voldoende werd gespreid. 

 

 

Tabel 5.3.2: Karakteristiek van de rentmeesters, actief tussen 1579 en 1629 (DVC). 

  

 
  

 

De rentmeesters waren bij hun eerste benoeming tussen de 32 en 45 jaar oud. Alleen 

Jacob Janssen in de Ryder was de 50 reeds gepasseerd toen hij op de rentmeesterstoel 

plaatsnam. De leeftijd van de rentmeesters bij het eerste rekeningjaar ligt daarmee nauwelijks 

hoger dan die van de schepenen bij hun eerste benoeming. Dit is verrassend omdat de 

schepenen hun carrière begonnen als ‘jongste’ en konden groeien in het ambt als participant 

in het college. Het rentmeesterambt daarentegen liet een grote mate van zelfstandigheid toe en 

vroeg handelingsvaardigheid. De taak van de rentmeesters was bovendien aanzienlijk breder 

dan het maken van de jaarrekening. Ze beheerden – binnen de instructie waarop ze gezworen 

hadden bij hun installatie – (nagenoeg) alle zaken die met de stadsfinanciën te maken hadden. 

Ze verhuurden en verpachtten stadseigendommen en inden of verpachtten de stadsaccijnzen, 

waaronder ook vaak de bier- en wijnaccijnzen, al keken het schepencollege en in zekere mate 

ook de pensionaris over de schouders mee. Ze kochten de benodigde materialen in en waren 

verantwoordelijk voor het beheer van de voorraden. Ook waren ze gedurende een langere 

periode betrokken bij de fortificatiewerken en het onderhouden van de stadswerken. 

De gekozenen uit de eerste twee leden hadden – zoals mocht worden verwacht – vaker 

een universitaire vorming genoten dan die uit de ambachtsgeleding: vijf van de acht in de 

eerste groep tegenover geen enkele in de tweede. De rentmeesters uit de ambachtsgeledingen 

hadden hun financiële onderlegdheid vooral in hun beroepservaring opgedaan, maar ook de 

rentmeesters uit de eerste twee leden stonden vaak nog dicht bij de koopmansfuncties. De 

meest voorkomende functie van de vaders van de rentmeesters was (laken)koopman. 

naam 1e rentmrjaar

leeft 1e 

rentmrtermijn

aantal 

mandaten beroep vader

beroep 

schoonv

titel nom 

scab

beroep voor 

rentmeester opleiding geboren overleden

Henrick van Broechoven 1577 32 7
koopman/ klerk 

van de schout
koopman mgr

mr lic mr lic 1okt 1545 19 juli 1604

Marten Moins 1580 37 2 slager schepen mgr schepen mr 1541/1543 1610

Jan van der Stegen Janzn 1581 35 2 schepen schepen schepen 1545/1547 na 1587

Andries van Ludyck 1580 45 14 notaris

ingebieder/ 

stadsrentmeester/ 

schepen ca 1535

Herman Pelgrom 1597 44 7 korenkoper
koopman / 

olieslager
mgr

schepen/ 

stadsrentmeester mr artes 1542 26 juli 1625

Henrick de Hont de oude 1555 35 29
gewantsnijder/ 

rentmeester ca 1520 14 jan 1609

Willem van Delft 1604 35 11
koopman/ klerk 

van de schout
koopman

schepen ca 1569 1626

Jacob van der Cammen 1615 34 14
schepen/ 

kerkmeester
schepen mgr

schepen ca 1581

Seger Segerzn Adriaens 1615 41 14 schepen kaarsenmaker schepen 15 febr 1574 1643

Jacop Franszn van Stryp 1581 33 2 lakenkoper chirurgijn lakenkoper 1548 7 nov 1623

Gerard van Tulden 1590 45 14 kramer orgelbouwer kramer ca 1545 1609

Adriaan Zegers 1583 44 11 gewantsnijder 1537 21-1-1606

Jacob Janzn in de Ryder 1604 51 12 lakenkoopman lakenkoper lakenkoper ca 1553 1616

Henrick Sanderzn van Boesdonck 13
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Driemaal was de vader een universitair (gevormde) schepen. Drie rentmeesters hadden een 

schoonvader die schepen was geweest. 

De vraag waarom het stadsbestuur de rentmeesters vaak vele jaren herbenoemde is 

niet nader onderzocht. Lange ambtsperioden vergrootten immers de kans op connecties en 

financiële bevoordeling en kwamen niet ten goede aan de onafhankelijkheid tussen stad en 

rentmeester. Enerzijds was het positief voor een stabiele financiële relatie tussen de 

rentmeesters en de stad, anderzijds was de financiële situatie daardoor ook minder inzichtelijk 

omdat – zeker tot 1615 – alleen bij het aftreden van de rentmeesters een echt inzicht ontstond. 

 

5.3.3 Rentmeesterconflict 

Het rentmeesterconflict dat in ’s-Hertogenbosch speelt in het eerste decennium van de 

zeventiende eeuw geeft inzicht in de manier waarop het rentmeesterschap in de praktijk werd 

ingevuld en hoe zelfverrijking vanuit het rentmeesterambt concreet kon plaatsvinden, maar 

voedt anderszins ook de twijfel of de bestuurders hun collega’s wel werkelijk wilden 

aanpakken. Bovendien laat het zien hoe commissies van het stadsbestuur in de politieke 

praktijk van alledag werkten. Daarom kiezen we ervoor het hele relaas grotendeels in 

kroniekvorm weer te geven. 

Op 4 oktober 1602 besloot het stadsbestuur de rentmeesters Pelgrom en Van Tulden 

voor een jaar te herbenoemen, hoewel Van Tulden eerder verzocht had ontlast te worden.
642

 

Mogelijk waren er toen reeds signalen over problemen rond de stadsrekeningen, maar pas op 

9 en 10 juli 1603 werd er intensief over gediscussieerd en werd een commissie ingesteld 

onder leiding van Henrick van Broechoven Pzn., op dat moment schepen en voormalig 

rentmeester en pensionaris.
643

 De opdracht luidde: in de leste gedaene rekeninge mr. Herman 

Pelgrom ende Gerardt van Thulden (1601/1602, afgehoord 23 maart 1603), tegenwoirdige 

rentmeesteren deser stadt te examineren ende tondersoecken alsulcken abuijs als 

gepretendeert wordt in deselve rekeninge te sijn gecommitteert, en daarover te rapporteren 

aan het stadsbestuur. De stadsvergadering keurde het al 10 dagen later uitgebrachte rapport in 

zijn geheel goed, en besloot tevens hoe de door de commissie vastgestelde fouten en 

onregelmatigheden ten bedrage van 3.316 gld. 10 st. 12 p. – onder toezicht van de commissie 

– zou worden verrekend met nog door de rentmeesters te ontvangen bedragen.
644

 

Hiermee waren de problemen echter niet opgelost. Ze kwamen opnieuw boven door de 

commissie uit het stadsbestuur die de afrekening van de beden had onderzocht, én door het 

feit dat Willem van Delft – die bij dat onderzoek als commissielid betrokken was geweest – in 

oktober 1604 naast Jacob Janssen tot rentmeester werd benoemd.
645

 De nieuwe rentmeesters 

wilden – alvorens de rekening van hun voorgangers over te nemen – de zaken terdege 

bestuderen, te meer omdat zij bij hun aantreden, naar hun zeggen, gedurende zeven weken de 

stadsuitgaven hadden moeten voorschieten.
646

 Reeds eind oktober 1604 – twee weken na de 

beëdiging van de nieuwe rentmeesters – diende het eerste conflict zich aan tussen de oude en 

nieuwe rentmeesters, en wel over de afdracht van accijnzen door de pachters van die 

accijnzen.
647

 Het stadsbestuur besloot daarop zowel de pachters als de oude en nieuwe 

rentmeesters te ontbieden om nauwkeurig inzicht te krijgen welke accijnsbedragen betaald 

waren vóór en welke ná 1 oktober. Een oplossing bleek ver weg, want in april 1605 gaven de 

schepenen aan dat ze de oude en nieuwe rentmeesters opnieuw wilden horen over de nog 
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steeds tussen hen bestaande meningsverschillen.
648

 Het conflict bleef zich verscherpen en 

verklaringen van betrokkenen over en weer brachten een oplossing steeds verder weg. 

Daarom besloot het stadsbestuur in juli 1605 een nieuwe commissie in te stellen, 

ditmaal onder leiding van president-schepen Henrick van Gestel. Het samenstellen van deze 

commissie verliep moeizaam omdat de dekens de vrijheid wilden hebben om hetzij uit het 

derde lid commissieleden voor te dragen, hetzij mensen met kennis van zaken uit borgerije en 

de gemeijnte. De eerste twee leden wezen deze nieuwicheijt af met het argument dat er in het 

derde lid, wesende XLVIII in getalle toch zeker voldoende bekwame personen gevonden 

moesten kunnen worden.
649

 Op 29 juli droegen de dekens zes commissieleden voor, maar de 

volgende dag gaven ze aan dat de beoogde personen weigerden. Hierop besloten de eerste 

twee leden dat de commissie dan maar zonder vertegenswoordigers van het derde lid aan het 

werk moest gaan. Uit de formuleringen in de resolutieboeken blijkt dat de dekens toch aan het 

commissiewerk hebben deelgenomen.
650

 De opdracht aan de commissie was het stadsbestuur 

over de geschillen tussen de nieuwe en oude rentmeesters te informeren ende deselve 

beslichten, gelijck nae recht ende te meeste voordeel deser stadt sal behoiren, soe doenlick sij, 

en daarover te rapporteren.
651

 

Intussen liepen de spanningen in het stadhuis zo hoog op dat de in 1604 aangetreden 

rentmeesters zich op verontwaardigde en tegelijk gefrustreerde toon per brief richtten tot de 

drie leden.
652

 Na een uiteenzetting dat de stadsfinanciën beter onder controle waren dan 

voorheen, dat burgers en kooplui hierdoor veiliger konden reizen en zaken doen in de Meierij 

en elders, en dat ze sekere abusen in de laatste rekeningen hadden gevonden, beklaagden ze 

zich dat hen sommige wordt gecontramineert ende beleth gedaen henne goede intentie te 

wege te brengen, soeckende in alle manieren d’affgegaen rentmeesteren in hen 

ongerechticheijt voir te stane, ende hen remonstranten te calumnieren,
653

 terwijl ook de oude 

rentmeesters hen in hun verweerschriften begonnen te belasteren. Bovendien maakten ook de 

raadsheren onderling elkaar hevige verwijten naar aanleiding van de affaire. Zij verzochten 

daarom de drie leden in te grijpen, zodat zij geen hulp van hoger hand hoefden in te roepen,
654

 

of anders mogen wesen ontslagen van haren eedt om pacifilijck haer affairen thuis te gaan 

dirigeren. De twee eerste leden namen afstand van de beschuldigingen die de nieuwe 

rentmeesters hadden uitgesproken en uitten ook hun misnoegen over de beschadiging van de 

openlijk en bij naam genoemde personen.
655

 Het waren immers niet de minsten die in het 

relaas van de rentmeesters voorbijkwamen: Henrick van Gestel, Jacob van Balen en de 

rentmeesters van de drie Staten van Brabant Henrick en Peter van Broechoven. Henrick van 

Gestel en Jacob van Balen werden feitelijk beschuldigd van machtsmisbruik en de 

rentmeesters Van Broechoven zouden zich ten zeerste hebben verrijkt in hun functie. 

In februari 1606 werd over een aantal conclusies van de in juli 1605 ingestelde 

commissie gesproken.
656

 Enerzijds betrof dat het bedrag van 2195 gld. dat de oude 

rentmeesters zouden moeten terugbetalen, maar anderzijds ook de expliciete vraag aan de 

rentmeesters Van Delft en Janssen of zij de rekening van hun voorgangers overnamen. In 

geval van weigering zou uit elke geleding van de magistraat één commissaris worden 

benoemd om de rekeningen van de oude rentmeesters af te handelen en deze gelaudeerd te 

krijgen. De nieuwe rentmeesters zouden in dat geval op die rekening nooit kunnen worden 
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aangesproken. Het tweede en derde lid stemden in, want men wilde van het geschil af. Op 14 

februari 1606 zei Van Delft toe schriftelijk aan te geven welke punten in de jaarrekening van 

zijn voorgangers hij ter discussie wilde stellen.
657

 De zaak bleef echter voortslepen, en 

inmiddels liep ook een proces voor de schepenbank. Op 21 september 1607 riep de president, 

mede op aandrang van de dekens, Van Tulden en Pelgrom ter vergadering om toch tot een 

schikking te komen.
658

 Hierbij speelde zeker het reeds hiervoor genoemde proces mee. Beiden 

stemden in, onder voorbehoud dat bemiddelaars een acceptabele oplossing zouden 

voorstellen. 

In november 1607 werd de derde commissie in deze affaire ingesteld, wederom onder 

leiding van Henrick van Gestel.
659

 De opdracht aan de commissie was uiteraard de 

meningsverschillen tussen de oude en de nieuwe rentmeesters te beslechten. De formulering 

in de opdracht laat zien dat de stad door de affaire was beschadigd, en dat het stadsbestuur er 

niet zeker van was dat men het geschil op een bevredigende manier kon oplossen. Het conflict 

moest beslecht worden tot minste schade – eerder sprak men over te meeste voordeel – van de 

stad. Indien geen compromis kon worden bereikt, moest de commissie aangeven hoe er verder 

moest worden gehandeld. Ook was het een zware commissie. Vier van de zes leden uit de 

twee eerste geledingen waren (voormalige) president-schepenen. Ditmaal lukte het tot een 

compromis te komen. 

De commissie besefte dat een oplossing via arbitrage door de commissie of door de 

drie leden de voorkeur had, soe anderssins daertoe langen tijt soude wesen gerequireert, ende 

veele difficulteijten nijet alleen tot belastinge van partijen te beijde zijden, maer tgeheel 

corpus deser stadt souden staen verwachten. Nadat de commissie alle informatie had 

verzameld en na het horen van de partijen, wist ze de betrokkenen ervan te overtuigen 

arbitrage door de commissie te aanvaarden. Om naleving van deze toezegging te verzekeren 

werd dit op 8 juni 1608 vastgelegd in een schepenakte.
660

 Het verslag van de commissie 

kwam op 6 april 1609 gereed en werd nog dezelfde dag in het stadsbestuur besproken.
661

 

Wat waren de beschuldigingen aan het adres van de oude rentmeesters en wat bleef 

daarvan over in het eindrapport? De beschuldigingen – zoals vermeld in de nairder elucidatie 

– waren op de eerste plaats dat de oude rentmeesters niet hadden gehandeld conform het 

eerste artikel van de rentmeesterinstructie, en wel de administratie te voeren gelijck zij souden 

doen in hennen eijgen saecken ende affairen.
662

 Ze hadden tijdens hun ambtsperiode voor 

enkele duizenden guldens renten en erfgoederen op hun eigen naam gekocht, wat ze 

onmogelijk uit hun eigen middelen konden hebben gefinancierd. Ook twijfelden de nieuwe 

rentmeesters aan de juistheid van de boekhouding aangaande bier- en wijnaccijns. Verder 

hadden de voormalige rentmeesters schuldpapieren, die onder de nominale waarde waren 

gekocht, ten volle bij de stad in rekening gebracht. Ze hadden een deel van de betalingen op 

de bede later geboekt dan ze in werkelijkheid werden gedaan, mette twelcke zij ennighe jaeren 

haer eijgen prouffijt – soo schijnt – hebben gedaen. Door dit geld aan de stadskas te 

onttrekken hadden ze voor de stad onnodige kosten – onder andere door het afsluiten van een 

aantal feitelijk onnodige lijfrenten – gemaakt. Ten slotte, het was twijfelachtig of zij geld, 

waarvan was bewezen dat de oude rentmeesters het onrechtmatig hadden verkregen, hadden 

besteed om daarmee een baghijne, een schaemel persoon te helpen. Van Delft en Janssen 

taxeerden dat de oude rentmeesters de stad – inclusief de bewezen erreuren ten bedrage van 

2095 gld., 12 st. 1d. – ten minste 4637 gld. 12st. 1d. schuldig waren. 

                                                 
657

 OSA 175, f115v, 14 februari 1606. 
658

 OSA 175, f203, 21 september 1607. 
659

 OSA 175, f227v, 21 november 1607. 
660

 OSA 238, 8 juni 1608. 
661

 OSA 182, f134v, 6 april 1609 ; OSA 175, f276v, 6 april 1609. 
662

 OSA 238, 1608. 



141 

 

Het eindrapport van de in november 1607 ingestelde commissie verscheen, zoals 

gezegd, op 6 april 1609. Het herhaalde allereerst de opdracht en beschreef daarna uitgebreid 

de aanpak en de zorgvuldigheid waarmee was gewerkt. De commissie bevestigde de door de 

oude rentmeesters erkende fouten ten bedrage van 875 gld. en 1220 gld. 12 st. 1d., maar gaf 

aan dat deze bedragen mochten worden gecompenseerd met een overschot aan aanwezige 

uitgavenkwitanties. Een dan nog resterend bedrag, geschat op dertig tot veertig gulden, moest 

aan de oude rentmeesters worden uitbetaald. Het verweer dat de oude rentmeesters enig geld 

hadden gegeven aan enkele behoeftige personen en aan een begijn werd geaccepteerd, evenals 

de niet gespecificeerde vertering van stadsdienaren en enige anderen. Ten slotte merkte de 

commissie op dat er inderdaad fouten en gebreken in de rekeningen waren, gelijck wel daerop 

is geleth ende gedaen inde naegevolghde instructien vande tegenwoirdighe instructien, 

waarmee de commissie feitelijk aangaf dat de oude instructie het referentiekader diende te 

zijn om de aantijgingen te beoordelen, en niet die uit 1604. Aan het slot werd nogmaals 

gesteld dat met dit commissierapport de proceduren zoe voor den drije ledenen begonst als 

voor den heeren wethouderen tusschen partijen geresen, sullen blijven doot ende 

getermineert. 

Op diezelfde dag werd door de commissarissen schriftelijk gerapporteerd in de 

stadsvergadering.
663

 De twee eerste leden stemden in met het rapport. Zij tekenden wel aan, 

vooral in te stemmen omdat het niet beslechten van het geschil veel extra proceskosten en 

verder nadeel voor de stad zou brengen. De dekens wilden het rapport eerst laten voorlezen 

door de pensionaris of griffier en dan met de gezworenen hun mening geven. De president 

repliceerde met het bekende argument dat een dergelijke handelwijze tegen het privilege van 

1525 zou zijn. Het ging in beginsel immers om het al of niet doen passeren van een 

rentmeesterrekening, en daarin waren de gezworenen geen partij. Na onderling beraad bleven 

de dekens bij hun standpunt. Op 7 april 1609 werd toch ingestemd met het verzoek van de 

dekens.
664

 Op 8 april vond de terugrapportage in het stadsbestuur plaats en stemden ook de 

ambachten in met het rapport, zeggende dat tijt is den twist neder te leggen. Vervolgens 

werden Van Delft en Janssen (de nieuwe rentmeesters) en Van Tulden (voormalig 

rentmeester) ontboden in de vergadering – Pelgrom was buiten de stad – en werd het rapport 

als basis voor de oplossing van het geschil vastgesteld.
665

 Aan de goedkeuring van het rapport 

werd als resolutie toegevoegd: Alles wes ter eenre ende ter andere zijde is geseeght, 

gesproocken ende gescreven, de eere, name ende fame vanden eenen oft anderen aengaende 

geheelijck ende all doot, te nijet, vergeven ende vergeten sal zijn, oft sulcx nijet en waere 

geschiedt; gelijck de voorseijde partijen hebben gedaen ende verclaert. In de vergadering van 

14 april is de resolutie van 8 april over het rentmeestergeschil ook aan Pelgrom voorgelezen, 

en door hem onderschreven.
666

 

 

Alles overziende is van de beschuldigingen door de rentmeesters Van Delft en Janssen weinig 

gehonoreerd in het arbitragevonnis. In feite moesten alleen de bedragen van de erkende twee 

boekhoudkundige fouten worden terugbetaald en zelfs dat gebeurde door compensatie met 

ingediende kwitanties. Het vergelijken van de betalingsbonnen – over de rechtmatigheid 

waarvan Van Delft en Janssen veel twijfels hadden – met de boekingen van de diverse 

accijnzen, heeft nooit plaatsgevonden. De absolute wil van (bepaalde personen in) het 

stadsbestuur om het conflict te beëindigen zal dit laatste zeker hebben belet. Ook het feit dat 

meer mensen meer details kenden, kan een rol hebben gespeeld. In dit verband komen de 

president-schepen en ook de rentmeester van de Staten als eersten in aanmerking. Het is in 
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ieder geval opmerkelijk dat Henrick van Broechoven Pzn. – een aantal jaren stadsrentmeester 

en tussen 1590 en 1602 rentmeester van de Staten van Brabant, en onderzoeker van de 

rekening uit 1601 – de onregelmatigheid in de boekingen van de bede niet signaleerde. Dat er 

meerdere kampen bestonden, komt in ieder geval duidelijk naar voren in de eerder 

aangehaalde brief aan het stadsbestuur van Van Delft en Janssen, toen zij verklaarden dat 

sommigen van de magistraat in alle manieren d’affgegaen rentmeesteren in hen 

ongerechticheijt voir stane, en hen remonstranten calumnieren. Tot slot kan nog een 

vraagteken worden geplaatst bij de samenstelling van de commissie van 21 november 1607. 

In hoeverre waren daarin de beide kampen vertegenwoordigd? Eén opvallende afwezige was 

in ieder geval Rogier van Griensven, die vaker oppositie durfde voeren tegen Henrick van 

Gestel, en ondanks zijn grote inzet nooit de bovenste positie in de schepenbank heeft bereikt. 

Toch kan het arbitragebesluit slechts als een bescheiden succes voor de magistraat 

worden beschouwd, ook al was het conflict in formele zin beëindigd. Zeker Van Delft heeft er 

feitelijk nooit mee ingestemd, en nog vele jaren in onmin met het stadsbestuur geleefd, 

getuige ook zijn proces tegen de stad na de verkiezing van Johan van Tulden tot pensionaris 

in 1614.
667

 Als gevolg van dit conflict werd Willem van Delft in 1615 niet meer herbenoemd 

als rentmeester. In 1620 werd hem ontslag verleend als kapitein van de oude voetboog – een 

functie waarin hij reeds in augustus 1606 was beëdigd – en verhuisde hij met zijn hele familie 

naar Mechelen.
668

 Een definitief akkoord tussen Van Delft en de Bossche magistraat werd pas 

gesloten in 1624, twee jaar voor zijn overlijden, na een proces voor het Hof van Brabant en 

tussenkomst van gouverneur Van Grobbendonck.
669

 Enkele van zijn eisen in dat proces 

hielden nog rechtstreeks verband met het rentmeesterconflict. Het hof honoreerde de stelling 

van het stadsbestuur dat het rentmeesterconflict in 1609 formeel was beëindigd, maar 

verplichtte de stad tot het betalen van 2400 gld. voor kwitanties op obligaties, een door het 

stadsbestuur opgelegde korting op de bieraccijns, die Van Delft in feite uit eigen zak had 

moeten betalen, én een bonus over twee jaar, welke hij als rentmeester placht te krijgen bij het 

afsluiten van zijn rekening.
670

 De betalingen die op basis van het bemiddelingsresultaat 

moesten worden gedaan door de stad, zijn verwerkt in de stadsrekening van 1623.
671

 Van 

Delft moest zweren dat de door hem gevraagde bedragen niet eerder in de jaarrekeningen 

waren verwerkt, maar hij wees er fijntjes op dat hij een dergelijke eed bij het sluiten van de 

betreffende rekeningen al had gedaan, zoals ook bij de magistraat bekend zou moeten zijn. Op 

11 juli 1624, werden de stukken tussen beide partijen uitgewisseld, en geleeght in de groote 

kiste voir opter heeren scepenen camer.
672

 

Menigeen in het stadhuis zal een zucht van verlichting hebben geslaakt dat een 

probleem dat zijn oorsprong vond in de jaarrekening van de stad uit 1601 en veel bestuurders 

had beschadigd, eindelijk, na meer dan twintig jaar ten einde was gekomen. 

 

5.3.4 Macht en aantrekkelijkheid van het rentmeesterschap 

De aantrekkelijkheid van het stadsrentmeesterschap had zonder twijfel een politieke en een 

financiële component. Politiek gezien leidde het ambt tot contacten met leidende personen 

van de stedelijke en ook landelijke politiek, omdat de rentmeester een centrale rol speelde bij 

het voorbereiden en uitvoeren van allerlei projecten en regelingen. Bovendien bracht het ambt 

de rentmeesters met enige regelmaat in contact met Brussel en andere politieke 
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besliscentra.
673

 Zo werd Van Delft in 1614 naar Den Haag gezonden om te onderhandelen 

over een omleidingsroute om de verbinding over water van ’s-Hertogenbosch met de Maas bij 

Crevecoeur te herstellen. Tegelijkertijd had de rentmeester contacten met vele ambachtslieden 

en gewone mensen, omdat hij de uitvoerder was van de betaling van diensten en van lijf- en 

losrenten. 

De financiële aantrekkelijkheid van het ambt vloeide voort uit de beloning die voor het 

ambt stond en de ‘emolumenten’ die de functiehouders tijdens de bekleding ervan ten deel 

vielen. De mogelijkheden die het ambt hen boden wat ‘eigenlijke en oneigenlijke 

emolumenten’ betreft zijn uitgebreid benoemd bij de beschrijving van het omkaderen van hun 

bevoegdheden door het aanscherpen van de instructies en het daarbij vermelde nairder 

elucidatie-rapport uit 1608.
674

 Recent besteedde Fierst van Wijnandsbergen hieraan nog 

uitgebreid aandacht in zijn studie naar de fondsvorming van een tweetal Graafse 

armeninstellingen.
675

 

Schuttelaars onderzocht de vermogenspositie van de bestuurlijke elite van ’s-

Hertogenbosch tussen 1500 en 1580 aan de hand van de belastinglijsten. Als basis gebruikt hij 

de zettingslijsten tussen 1497 en 1512, de gemene zetting van 1552 en de gedwongen lening 

van 1578.
676

 In de periode tussen 1497 en 1512 behoorde 78% van de rentmeesters van wie de 

vermogenspositie kon worden achterhaald (45) tot de rijkste 10 procent van de bevolking, en 

96% tot de rijkste 20%.
677

 Hun gemiddelde percentielscore lag op 92,3 en was daarmee gelijk 

aan de score van de schepenen. In de zettingslijst van 1552 behoorden 18 van de 19 

traceerbare rentmeesters tot de bovenste 8% en als groep haalden ze een percentielscore van 

95,2. Hiermee overtroffen ze de score van het begin van de eeuw in ruime mate. De 

schepenen en raadsleden daarentegen behoorden op een uitzondering na allen tot de bovenste 

10%. Ook zij deden het met de percentielscore van 95,2 beter dan in het begin van de eeuw. 

Het voorgaande geeft weliswaar de vermogenspositie van de rentmeesters aan, maar 

het zegt weinig over de mate waarin hun vermogen toenam tijdens hun ambtsperiode en nog 

minder over de manier waarop zij hun vermogen hebben verworven. Dat de rentmeesters tot 

de vermogenden van de stad behoren, wordt verwacht op grond van hun antecedenten. Alleen 

een gedetailleerde analyse van de ontwikkeling en de oorsprong van het rentmeesterinkomen 

en -vermogen in de tijd zou deze vragen kunnen beantwoorden, maar de benodigde bronnen 

daartoe ontbreken. 

De macht die van de functie uitging volgt uit het eerste artikel van de 

rentmeesterinstructie: het droeg de rentmeesters op om het rentmeesterschap uit te oefenen tot 

meesten prouffijt ende dienst deser stadt, en verder om de administratie te voeren gelijck zij 

souden doen in hennen eijgen saecken ende affairen. Zij konden binnen de marge van de 

instructie opdrachten verlenen, uitvoerders uitkiezen, bepalen of, wanneer en hoeveel geld zij 

iemand betaalden, en zij vermochten soms meer profijt te halen uit transacties dan anderen en 

konden tegen het randje van valsheid in geschrifte hun administratie voeren. Hun leidraad was 

daarbij ongetwijfeld de normen en waarden van de bestuurlijke elite op dat moment. Door hun 

vele formele en informele contacten was de macht van de rentmeesters uitgebreid, maar hun 

macht is in de periode tussen 1579 en 1629 afgenomen, en wel vooral omdat de marges 

waarbinnen zij konden opereren door de nieuwe instructies werden versmald. Het effect van 

de versmalling van de marges was, dat de rentmeester zelf minder kon bepalen wie hij 

opdrachten gaf en wie hij betaalde en in sommige gevallen ook hoeveel hij betaalde. Hij 
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mocht panden op den duur niet langer onderhands verhuren en werken onderhands gunnen, en 

de voordelen van het opkopen van achterstallige renten moesten aan de stad komen. 

Hoewel de rentmeesters door het stadsbestuur werden benoemd, betekende dit niet dat 

zij geen macht hadden ten overstaan van de magistraat. Illustratief werd dit verwoord bij de 

discussie over hun herbenoeming in 1588.
678

 Het eerste lid stelde voor om de twee 

rentmeesters te continueren, ende dat uuijt consideratie van het groot achterdeel dwelck dese 

stadt ende comptoir der selver bij veranderinge der selver rentmeesteren […] waerschijnlijck 

sou coemen te lijden. Waardoor de stad nadeel zou hebben is niet vermeld. Maar gedacht kan 

worden aan geld dat de stad de rentmeesters schuldig zou zijn, het niet bij zijn met het innen 

van geld en het toezicht op onderhanden werk. Daarnaast beschikten ze natuurlijk over extra 

expertise en konden ze wel degelijk beloningen uitdelen. 

Schuttelaars stelt op grond van zijn onderzoek over de periode tussen 1500 en 1580 

dat het rentmeesterschap door de bestuurlijke elite zeker niet als een functie van laag niveau 

werd beschouwd.
679

 Werd iemand vanuit het derde lid van de magistraat stadsrentmeester dan 

volgde na afloop van de ambtsperiode in een aantal gevallen – Henrick de Hont en Andries 

van Ludyck zijn er voorbeelden van – een benoeming tot schepen. Dit was echter, evenmin 

als in de periode tussen 1500 en 1580, regel. De meeste onderzoekers leggen een dergelijke 

benoeming uit als beloning voor de diensten die iemand aan de stad had bewezen. Er is echter 

ook een bijkomend effect van het benoemen van bijvoorbeeld oud-rentmeesters tot schepen. 

Was iemand eenmaal schepen geweest dan bleef hij zijn verdere leven als raadsheer deel 

uitmaken van de bestuurderselite en om zijn reputatie te behouden diende hij daaraan ook 

loyaal te blijven. Hij werd en bleef één met de bestuurderselite en bracht ook al zijn kennis en 

geheimen in. 

 

5.3.5 Conclusie 

De ordonnantie uit 1547 die de verkiezing van de stadsrentmeesters regelde, was feitelijk een 

dode letter. Hij werd in de praktijk met betrekking tot de ambtstermijn en het aantal in functie 

zijnde rentmeesters slechts een enkele keer gevolgd. Wel hield de magistraat zich nauwkeurig 

aan de verdeling van de rentmeesters over de eerste twee leden en de ambachtsgeleding. 

Tussen de in de periode 1579-1629 gekozen rentmeesters bestonden nauwelijks 

familiebanden. De magistraat scherpte de rentmeesterinstructie in de onderzoekperiode 

meermaals aan, maar de rentmeesters bleven een belangrijke en machtige spin in het politieke, 

financiële web. 

Het rentmeesterconflict in het eerste decennium van de zestiende eeuw geeft een 

boeiende inkijk in de bestuurscultuur in die tijd. Het conflict kan met een aantal 

constateringen worden getypeerd: 

• het conflict was langdurig. In juridische zin duurde het zes jaar vanaf de instelling van de 

eerste onderzoekcommissie tot de handtekening van de laatste betrokkene; 

• het geeft een uitstekende inkijk in de zorgvuldigheid en systematiek waarmee de stad 

werkte; 

• de rentmeesters hadden weliswaar onmiskenbaar fout gehandeld, maar de politieke leiding 

van de stad streek in feite alle plooien glad, en één van de hoofdpersonen – in dit geval 

Herman Pelgrom – bleef geaccepteerd in de bestuurlijke kringen en kon naderhand nog twee 

maal in de schepenstoel plaatsnemen; 

• de documentatie rond het conflict vergroot het inzicht in de manier waarop rentmeesters hun 

ambt in de praktijk konden ‘verzilveren’. 
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5.4 Hoge stedelijke functionarissen: pensionaris, griffier, secretaris 

 

In paragraaf 3.2.2.2 beschreven we het secretarisambt en het daaruit ontstaan van het 

griffierambt en het pensionarisambt. Ook besteedden we aandacht aan de 

benoemingsprocedure en de instructies die bij de functies hoorden. In deze paragraaf komen 

de drie functies opnieuw aan de orde. Nu concentreren we ons op de periode tussen 1579 en 

1629. De onderwerpen die de revue passeren zijn de besluitvorming bij de benoemingen, wie 

benoemd werden en de macht van pensionarissen, secretarissen en griffiers. In het eerste deel 

van deze paragraaf belichten we het pensionarisambt en in het tweede deel de ambten van 

secretaris en griffier. 

 

5.4.1 Pensionaris 

 

5.4.1.1 Besluitvormingsproces bij benoemingen: politieke praktijk 

Tussen 1579 en 1629 worden vijf pensionarissen benoemd en elke pensionarisbenoeming 

verloopt verschillend. Meermaals veroorzaken de benoemingen de nodige commotie. Dit is de 

aanleiding aan het benoemingsproces – de politieke praktijk – gedetailleerd aandacht te 

schenken. 

De eerste echte stadspensionaris van ’s-Hertogenbosch was Roelof Loekemans. Het 

stadsbestuur nam hem in februari 1552 aan als pensionaris en hij bleef in functie tot zijn 

overlijden in 1588.
680

 Om in zijn opvolging te voorzien, benoemde de magistraat in augustus 

1588 Henrick van Broechoven Pzn. en Willem van Reys tot stadspensionarissen. Als 

motivering stelde het stadsbestuur: alsoo wij bevinden bij experientie dat in dese 

tegenwoordige swaere ende dangereuse tijden deser stadt dagelijcx veel meer saecken van 

swaricheden ende processen ontmoetend ende overcomende sijn dan in voorgaende tijden, 

alsoo dat deselve niet gevoegelijke ten oirbaer prouffijt, en welvaren van de stadt en connen 

gedirigeert, gade geslagen ende bewaart werden bij eenen pensionaris […], en opdat desen 

stadtssaecken ende processen, soo te hoove, als alomme elders buijten ende binnen, des te 

beter gaede geslaegen, ter herte genomen, ende uijtgericht souden worden.
681

 Over de 

benoemingsprocedure en het besluitvormingsproces in 1588 als zodanig is niets bekend 

vanwege een leemte in de resolutieboeken. Willem van Reys bleef tot 1629 in dienst als 

pensionaris. Henrick van Broechoven Pzn. daarentegen is maar korte tijd pensionaris geweest 

en werd reeds in januari 1589 beëdigd om Jacob Bacx te zijner tijd op te volgen als 

rentmeester van de Staten van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch en de Meierij.
682

 

Voor het feit dat er vervolgens gedurende dertien jaar maar één pensionaris werkzaam was, is 

de financiële toestand van de stad de meest aannemelijke, verklarende factor. 

Pas in oktober 1602 stelden de twee eerste leden van de magistraat voor een tweede 

pensionaris – naast Willem van Reys – aan te stellen.
683

 Een belangrijk argument was dat Van 

Reys was geexcuseert van buijten voijagie, maar ook wegens de noodzakelijk geachte 

aanwezigheid in Brussel en de hoeveelheid werk achtten het eerste en tweede lid het hebben 

van een adjunct nodig. De ambachten reageerden meteen afwijzend en ook na overleg met 

hun gezworenen bepleitte een meerderheid om de benoeming van een tweede pensionaris niet 

te steunen. Ze waren bezorgd om de kosten die een adjunct met zich mee bracht en ze wilden 

weten wie men wilde aanstellen.
684

 Pas in januari 1605, meer dan twee jaar later, kwam de 
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benoeming van een tweede pensionaris opnieuw aan de orde in het stadsbestuur.
685

 Dit keer 

wilden de schepenen de aanstelling doorzetten om – na de twee recente belegeringen in 1601 

en 1603 – in Brussel krachtdadiger de benarde positie van de stad te kunnen bepleiten. In het 

besluitvormingsproces, dat begon op 22 januari en duurde tot de verkiezing op 10 februari, 

springen enkele zaken naar voren: 

• de president oefende continu druk uit om het proces zo snel mogelijk te laten verlopen, zoals 

blijkt uit de termijnen waarop telkens antwoord werd gevraagd: nooit langer dan twee dagen, 

soms slechts zes uur; 

• iets wat aanvankelijk onhaalbaar leek (de benoeming van Christiaan van Broechoven tegen 

een vergoeding van 300 gld.) werd toch in een betrekkelijk korte tijdspanne van drie weken 

gerealiseerd; 

• de schepenen brachten slechts minimale wijzigingen aan in het uiteindelijke doel dat ze 

wilden bereiken ondanks de weerstand en volharding van een aantal ambachten; 

• toen bleek dat zowel het besluit om een tweede pensionaris aan te stellen als de instructie en 

de honorering voor de ambachten tot grote weerstand leidde, werd het geheel opgeknipt in 

deelbesluiten op basis van wat eventueel wél zou worden geslikt en wat (nog) niet. 

Bij aanvang van de hernieuwde discussie, op 22 januari 1605, refereerde de president-

schepen eraan dat de twee eerste leden en zeven of acht ambachten eerder ermee hadden 

ingestemd om een tweede pensionaris te benoemen. Vooral dit laatste argument is interessant 

omdat president Henrick van Gestel hiermee wilde aangeven dat de ambachten die destijds – 

in 1602 – ingestemd hadden dat nu nog zouden doen of geacht werden dat te doen. Daarom 

droeg hij op 24 januari de acht ambachten die destijds niet akkoord waren, op om overleg te 

plegen met hun gezworenen en daarover de volgende dag om 11 uur te rapporteren.
686

 Vijf 

van de acht bleven bij hun eerdere standpunt en wezen de benoeming van een tweede 

pensionaris af. Bovendien beklemtoonden ze dat de gehele besluitvorming binnen het derde 

lid over moest. Daarop discussieerden de eerste twee leden opnieuw over de zaak op 26 

januari, waarbij de president verklaarde:
687

 dat alsoo ennige dekens inde leste vergaderinge, 

en brengende hen rappoirt, verclaerden dat op het point van noch eenen pensionaris te 

stellen, zij hadden behoiren generale kerckhoff te houden, oijck bij de ambachten t’anderen 

tijde geconsenteert hebbende, mits de saecke wel anderhalff jaer was onderbleven.
688

 Hiermee 

werd ingestemd en op 29 januari brachten de ambachten rapport uit.
689

 Sommige wilden 

helemaal geen tweede pensionaris en andere hadden voornamelijk problemen met de kosten. 

De twee eerste leden wilden de zaak doordrukken en waren er daarom op gebrand het 

principiële besluit erdoor te krijgen om een tweede pensionaris aan te stellen. Vervolgens zou 

de beloning aan de orde komen. Zeven van de acht tegenstribbelende ambachten meldden 

echter op 30 januari dat ze bij hun eerdere standpunt bleven.
690

 Op 1 februari schijnen de 

dekens echter alsnog te hebben ingestemd, want de president opende de vergadering van 4 

februari – de eerste vergadering in februari die in de resolutieboeken wordt vermeld – 

aldus
691

: Dient dese vergaderinghe om te worden geopinieert de resolutie opde gagie van 

beijde de pensionarissen op dijnsdage lestleden (me pensionaris Reijs absente)
692

 genomen 

bij de heeren der twee ierste ledenen, – bij aldijen de dekenen naerder quamen te resolveren 

om noch eenen pensionaris te worden aengenomen, […] dat in cas van assumptie oft electie 

                                                 
685

 OSA 175, f49 e.v., 22 januari 1605. 
686

 OSA 175, f51, 24 januari 1605. 
687

 OSA 175, f51v, 26 januari 1605. 
688

 Generale kerckhoff =vergadering waarbij alle ambachtsleden aanwezig zijn. 
689

 OSA 175, f52v, 29 januari 1605. 
690

 OSA 175, f53v, 30 januari 1605. 
691

 OSA 175, f54, 4 februari 1605. 
692

 Van Reys geeft hierbij aan dat er blijkbaar wel een vergadering van de twee eertse leden had plaatsgevonden, 

maar dat hij daarbij zelf niet aanwezig was. In de resolutieboeken is deze vergadering ook niet opgenomen. 



147 

 

van noch eenen pensionaris de gagie oft jaerlijckse salaris van beijde soude wesen de somme 

van acht hondert gld.,[…], tusschen hen beijden verdeijlt te worden ter discretie der heeren 

schepen.
693

 De dekens gingen met dit voorstel naar hun gezworenen, maar op 5 februari 

volgde wederom een verdeeld advies.
694

 Slechts vier ambachten stemden in met het voorstel, 

acht wilden een salarissom voor beide pensionarissen samen van 600 of 700 gulden, twee 

hadden een tussenvoorstel en twee ambachten bleken nog steeds geen tweede pensionaris te 

willen. Op 7 februari vergaderden de twee eerste leden nogmaals over het verdeelde standpunt 

van de ambachten.
695

 Ze besloten hun eigen standpunt te handhaven en alle ambachten die 

niet akkoord waren gegaan met de 800 gulden opnieuw terug te sturen naar hun gezworenen. 

Ook tijdens de terugrapportage door de nijet geconsenteert hebbende ambachten was er nog 

steeds een aantal weigeraars.
696

 De president formuleerde als conclusie: Thien ambachten 

totter somme van viij
c
 gld.voor de gagie van beijde de pensionarissen, sonder meerdere 

somme tot laste deser stadt. Ende voer sulcx de voorseijde opinien voor consent geaccepteert 

om ten iersten te wordden geprocedeert tot electie van eenen tweeden pensionaris. Met deze 

uitslag kon Van Gestel de procedure vervolgen, want het was voldoende dat de meerderheid 

van de ambachten instemde om van volkomen instemming te mogen spreken en ook een 

salarisplafond van achthonderd gulden voor de beide pensionarissen samen was al eerder aan 

de orde geweest. 

Op de volgende dag – 10 februari – werd een vergadering belegd om de pensionaris te 

kiezen.
697

 Het eerste lid stelde als kandidaten: Rogier van Griensven, schepen, Willem van 

Delft, gezworene, Christiaan van Broechoven Hzn. en Jan Splinter van Voorn. Het derde lid 

protesteerde tegen de kandidatuur van de laatste, onder andere omdat hij geen geboren 

Bosschenaar was, maar het haalde ook nu bakzeil. De sollicitatiebrief van Christiaan van 

Broechoven Hzn. is bewaard gebleven.
698

 In feite bevatte de brief slechts twee argumenten, 

namelijk dat hij in aanmerking wilde komen voor de functie, en dat hij de zoon was van 

Henrick van Broechoven Pzn. en deze zaliger zijnen vader, zoe als wethouder, rentmeester 

deser stad, pensionaris ende daernae als rentmeester der drije staten van Brabant tot 

merckelijcken voirdeel deser stadt heeft gedaen. In een bijlage bij de brief wordt dit voordeel, 

uitgesplitst in tien posten – berekend op het astronomische bedrag van 148.975 gulden. Bij de 

daarna volgende stemming kiest het stadsbestuur Christiaan van Broechoven Hzn. met de 

meeste stemmen tot nieuwe pensionaris. Na voorlezing van de instructie op 16 februari werd 

hij door hoogschout Philip van Brecht beëdigd en ging het stadsbestuur gezamenlijk ter 

maaltijd.
699

 Op 27 februari bepaalde de magistraat dat Christiaan zijn plaetssche zall hebben 

in de vergadering nae den lesten oft joncxten raedtsheer, ende in het hoochchoor van St. 

Janskercke ten tijde van statien, in het gestoelte bij ende voor de secretarissen deser stadt.
700

 

Door aan Christiaan van Broechoven een plaats toe te kennen na de jongste raadsheer en vóór 

de secretarissen gaf het stadsbestuur feitelijk ook de rangorde aan en werd de pensionaris 

gezien als de hoogste stadsdienaar. Dit wordt nog eens onderstreept door het feit dat 

Christiaan van Broechoven eerder geen functie voor de stad had vervuld. Op 12 maart 1605 

zond de stad hem voor de eerste keer op missie naar de Raad van Brabant. 

Elf vergaderingen waren nodig geweest om tot een nieuwe pensionaris te komen, vier 

keer waren de dekens teruggestuurd om met hun gezworenen te overleggen, en het enige dat 

de ambachtsdekens ten slotte hadden bereikt was een maaltijd op kosten van de nieuwe 
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pensionaris. In de extensie van het besluit van de stadsregering van 10 maart 1605 werd het 

hele benoemingsproces met een regel afgedaan: Alsoe inne verscheijde vergaderinge deser 

goeder stadt Shertogenbossche bij de drije ledenen is dienstich gevonden ende ten lesten 

finaelick geresolveert ….
701

 Of de eerste twee leden allemaal tevreden waren, is twijfelachtig. 

Immers, Van Griensven en Van Delft, die niet waren gekozen, hadden binnen de magistraat 

een langere staat van dienst en waren meer bekend dan de jonge, bijna dertig jaar oude en 

politiek onervaren Christiaan van Broechoven Hzn. Van Griensven was bezig aan zijn vierde 

schepenmandaat en Van Delft was in 1600 schepen geweest en had sinds oktober 1604 de 

positie van rentmeester van de stad. Wat Christiaan van Broechoven Hzn. daartegenover kon 

stellen was dat hij sinds 1604 Zwanenbroeder was van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap. Het door Van Delft veroorzaakte tumult na de benoeming van Johan van 

Tulden tot tweede pensionaris in 1614 kan zeker niet los worden gezien van het feit dat hij in 

1605 voor de functie van pensionaris werd gepasseerd. 

Christiaan van Broechoven Hzn. was ruim zeven jaar pensionaris, toen hij op 27 april 

1612 te Brussel overleed.
702

 De eindafrekening met zijn erfgenamen over achterstallig 

vacatiegeld en de uitbetaling ervan leidde nog tot veel discussie in het stadsbestuur. Bij akte 

van commissarissen van 10 juni 1613 werd het bedrag dat hij tegoed had van de stad 

vastgesteld op 3775 gld. 12 st., meer dan twaalf jaarsalarissen.
703

 De stad betaalde het bedrag 

via zijn broer Peter van Broechoven Hzn. aan zijn erfgenamen.
704

 

 

De benoeming van de opvolger van Christiaan van Broechoven Hzn. kende een heel ander 

verloop. Toen waren snelheid en wellicht ook enige manipulatie de drijfveren om te 

voorkomen dat een door president-schepen Van Balen niet gewenste benoeming tot stand 

kwam. Ruim tweeënhalf jaar na het overlijden van pensionaris Van Broechoven verzocht Van 

Reys weer om een tweede pensionaris. De twee eerste leden bespraken het verzoek op 2 

december 1614.
705

 President Van Balen wilde overduidelijk een snelle benoeming en had 

bovendien al een kandidaat op het oog. Na een uiteenzetting over de achtergronden van het 

verzoek van Van Reys stelde Van Balen dat het formeel niet nodig was een meervoudige 

kandidatenlijst te hebben, maar bij de twee ierste ledenen genomineert te wordden eenen 

bequaemen persoon op d’welbehagen vanden derden lith. Na heftige discussies over deze 

procedure – zelfs over het salaris en de instructie zou pas na de verkiezing van de nieuwe 

pensionaris worden beslist – en nadat Van Griensven boos was weggelopen, werd 

eendrachtelijck geseeght ende voor opinie verclaert om Johan van Tulden als kandidaat voor 

te dragen. 

Reeds de volgende dag, 3 december, behandelde de stadsvergadering het voorstel. Wel 

was – gezien de aangevoerde argumentatie – zeker nog wat aanvullend historisch en juridisch 

huiswerk verricht. Van Balen lichtte het benoemingsvoornemen uitvoerig toe in de 

stadsvergadering en beargumenteerde nogmaals dat een meervoudige kandidaatsstelling niet 

nodig was omdat het niet ging om perpetuele officien: een benoeming voor onbepaalde tijd.
706

 

Bovendien was destijds bij de benoemingen van Roelof Loekemans en Andries Hessels ook 

met een enkelvoudige kandidatuur gewerkt.
707

 Het derde lid stemde vervolgens unaniem met 
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de voordracht en keuze in onder de gewoonlijcke gerechticheijt van een maeltijt voor de drije 

ledenen daertoe staende. De ambachten waren blijkbaar overtuigd van het nut van een tweede 

pensionaris – die meestentijds in Brussel verbleef – gezien de vele handelsbelemmeringen die 

ondanks het Bestand nog steeds niet waren opgelost. Bovendien was de financiële positie van 

de stad nu aanzienlijk beter dan in 1605. 

Daarna leek de verdere afhandeling van de benoeming nog slechts een formaliteit te 

zijn. In de vergadering van 20 december 1614 werden de opgestelde instructie voor de tweede 

pensionaris en diens honorering goedgekeurd en werd Johan van Tulden ten overstaan van 

stadhouder Johan van den Bossche en hoogschout Philip van Brecht beëdigd.
708

 Op 28 

december vond de maaltijd plaats voor de schout, stadhouder en de drie leden ten huijsinge 

ofte wooninge van Jan van Loemel, concherge opte gaffele. 

Maar wat was er intussen gebeurd? Aan het begin van de vergadering op 20 december 

toonde Van Balen de magistraatsleden een door hem geschreven brief. Hij had het nodig 

gevonden zijn beweegredenen waarom hij de benoeming van Van Tulden volgens de 

gevolgde procedure had laten verlopen op schrift te stellen. Bovendien – zo voegde hij eraan 

toe – kon iedereen die ennige redenen ter contrarien van beclach oft anderssins soude 

begeren te allegeren, deze bezwaren tot 1 oktober eerstkomend kenbaar maken, en zouden de 

betreffende bezwaren in het groot register worden bewaard. De reden waarom Van Balen zijn 

feitenrelaas en verweerschrift had geschreven lag zonder twijfel in een affaire die zich had 

afgespeeld rond rentmeester van Delft op 8 december 1614 in den herberge genoempt den 

regenboge.
709

 Willem van Delft had bij het drinken van een goed glas zijn onvrede over de 

(procedure rond de) verkiezing op 3 december van Johan van Tulden tot pensionaris 

nadrukkelijk geëtaleerd. Hij had president Van Balen onder andere ervan beschuldigd dat 

deze een onjuiste procedure had gevolgd bij de verkiezing van Johan van Tulden tot tweede 

pensionaris omdat hij slechts één man – die bovendien jong en onervaren was – op de kieslijst 

had gezet. De rechtskennis van Johan van Tulden was de voornaamste reden voor Jacob van 

Balen geweest om hem naar voren te schuiven, omdat Van Balen bang was voor een nieuwe 

procedure van de bisschop tegen de stad over de besluiten van de synode van Mechelen 

aangaande de supervisie over de rekeningen van de godshuizen. Van Delft beweerde dat hij 

een veel betere kandidaat was, overmits d’affaire vande pensionaris meer aenginge saecken 

van conventschap ende politique als trecht, ende overmits hij – Van Delft – de conventscappe 

beter verstont als alle de pensionarissen van Brabant.
710

 Daarnaast had president Van Balen 

ten onrechte tegen het derde lid gezegd dat de twee eerste leden unaniem met de benoeming 

van Van Tulden hadden ingestemd, d’welck hij Van Delft seeghde nijet waer te seijn, want 

mijn heer Griensven, die een van de principaelste van de stadt was, Pijnappel, Voorn ende 

anderen hebben expresselijck daertegens geprotesteert. Maer het derde lith is all wel tevreden 

als sij een maeltijt hebben.
711

 Enkele officieren van de garnizoenen bevestigen tijdens hun 

verhoren de uitspraken min of meer, maar wilden er waarschijnlijk hun vingers niet aan 

branden. Kapitein Jaspar François Blijleven kwalificeerde de uitspraken dan ook als parlons 

de boire: borrelpraat. Overigens was Van Delft niet de enige die het pensionarisambt na het 

overlijden van Christiaan van Broechoven Hzn. aan zich voorbij had zien gaan. Ook mr. Jan 

Splinter van Voorn had er – evenals trouwens in 1605 – naar gesolliciteerd, maar ook deze 

sollicitatie was blijkbaar genegeerd.
712
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De opvolging van Johan van Tulden verloopt met aanmerkelijk minder rumoer. Begin oktober 

1627 had hij zijn ambt als pensionaris ter beschikking gesteld van het stadsbestuur omdat hij 

kort tevoren was benoemd tot raadsheer in de Raad van Brabant.
713

 Reeds op 11 oktober koos 

het stadsbestuur een opvolger.
714

 Minstens drie kandidaten hadden ernaar gesolliciteerd: de 

schepenen Johan van de Velde en Jan Pelgrom, en de gezworene Jan van de Ven, dewelcke 

alle drije op de liste gestelt zijn. Bij de daarna volgende stemming werd Johan van de Velde, 

de zoon van griffier Gysbert van de Velde, gekozen. Pas op 3 maart 1628 wordt de instructie 

aan de orde gesteld en wordt hij als pensionaris beëdigd.
715

 Een deel van de tijdspanne tussen 

benoemen en beëdigen van Van de Velde is verklaarbaar, omdat de magistraat aan Van 

Tulden had verzocht zijn lopende zaken af te wikkelen voordat hij als raadsheer van de Raad 

van Brabant in functie zou treden. Geen onvertogen woord klonk in de vergadering over de 

gevolgde procedure en de gekozen kandidaat, die op het moment van zijn verkiezing de 

tweede man was in het schepencollege. 

 

5.4.1.2 Wie werden gekozen? 

In tabel 5.4.1 zijn de personen genoemd die tot pensionaris werden benoemd tussen 1579 en 

1629. De tabel laat zien dat alle benoemde personen een juridische opleiding hadden gevolgd, 

en wel aan de universiteit van Leuven. Drie van hen studeerden zowel kerkelijk als civiel 

recht. Wat bestuurservaring betreft – gerekend vanaf het moment dat ze voor de eerste keer in 

de schepenstoel plaatsnamen – valt op dat Christiaan van Broechoven Hzn. geen enkele 

ervaring had. Hij werd twee jaar na zijn aanstelling als pensionaris tot schepen benoemd, 

maar verbleef ook gedurende dat jaar altijd in Brussel. Van de overige vier draaiden Henrick 

van Broechoven Pzn. en Johan van de Velde voor hun benoeming al zeventien respectievelijk 

twintig jaar mee in het stadsbestuur. Henrick van Broechoven Pzn. had de stad al zeven jaren 

gediend als rentmeester en had al een aantal dagvaartreizen gemaakt. Bovendien was hij zeer 

goed bekend met het Brusselse bestuurdersmilieu. Van Reys en Van Tulden hadden zes jaar 

bestuurlijke ervaring. Van Tulden werd met name geselecteerd vanwege zijn juridische 

kennis. Dat hij als pensionaris zeer goed aan de verwachtingen voldeed, blijkt onder andere 

uit het feit dat hij tussen 1614 en 1628 aan vrijwel alle dagvaarten naar de Staten van Brabant 

deelnam en na zijn carrière als pensionaris lid van de Raad van Brabant werd en ten slotte tot 

vicekanselier van Brabant werd benoemd.
716

 

 

 

Tabel 5.4.1: Antecedenten van de pensionarissen ten tijde van hun verkiezing (Bots e.a., 

1979; DVC). 

 

 opleiding leeftijd bestuur reizen vermeld in 

Bots e.a.
717

 

Henrick van Broechoven Pzn. I.U.L. 43 17 3 897 

Willem van Reys Mr. (rechten) 38 6 0 4306 

Christiaan van Broechoven Hzn. I.U.L. 30 0 0 889 

Johan van Tulden I.U.L. 34 6 0 5228 

Johan van de Velde Mr. (rechten) 49 20 0 5303 
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Genealogisch gezien valt op dat Henrick en Christiaan van Broechoven vader en zoon 

waren. De overige pensionarissen waren niet verwant, en de conclusie mag dan ook luiden dat 

in zijn algemeenheid het pensionarisambt niet in de familie werd vergeven. Juridische kennis, 

een goede reputatie hebben binnen het eerste en tweede lid en bekendheid met politieke 

kwesties waren blijkbaar voor de Bossche bestuurders in het algemeen de belangrijkste 

criteria voor te benoemen kandidaten. Deze constatering past ook bij de uitspraak van de 

schepen-president Van Gestel in 1605: dat men noch eenen pensionaris sall moeten stellen, 

soe neijmant sonder pensionaris en sall begeren te reijsen.
718

 

 

5.4.1.3 Relatie met het stadsbestuur en macht 

De taakopdracht van de pensionarissen lag verankerd in de instructie, zoals het stadsbestuur 

die vaststelde bij de benoeming.
719

 Een gedetailleerd beeld van het werk van de 

pensionarissen geeft de inventaris van de nalatenschap van Christiaan van Broechoven Hzn. 

en de inventaris van de stukken aangetroffen op de kamer van Van Reys bij diens vertrek in 

1629.
720

 Enerzijds valt daarbij op de uitgebreide administratie en de intensieve 

correspondentie – vaak meerdere brieven per week – tussen de stad en de pensionaris en 

anderzijds het grote aantal processtukken en de diversiteit ervan. Niet alleen de processen van 

de stad tegen dorpen, de bisschop en burgers werden door hem gevolgd bij de Raad van 

Brabant maar ook processen en rekesten van individuele burgers. Het jaarsalaris van de eerste 

pensionaris Van Reijs bedroeg in 1595 400 gulden en in 1605 500, exclusief vacatiegeld voor 

reizen en buitengewone diensten.
721

 Zijn salaris lag daarmee twee tot drie maal zo hoog als de 

200 gulden die de schepenen vanaf 1603 als jaarlijkse vergoeding ontvingen. De tweede 

pensionaris kreeg een salaris van 300 gulden. 

Vier van de vijf personen die tussen 1579 en 1629 pensionaris werden, waren tevoren 

schepen geweest. De functie van pensionaris kon tegelijk worden bekleed met die van 

schepen, maar het was niet gebruikelijk, zoals we eerder al opmerkten. 

Een pensionaris hield, indien hij schepen was geweest, zijn stoel in de kamer van de 

magistraat die hij als raadsheer op basis van zijn anciënniteit had.
722

 Dit was ook 

vanzelfsprekend, omdat hij zijn functie als raadsheer bleef houden en een raadsheer 

voornamer was dan een pensionaris die geen schepen was geweest. Als hij geen 

verslaglegging hoefde te doen, mocht hij deelnemen aan de meningsvorming in de 

vergaderingen, zoals expliciet in zijn instructie was vastgelegd. In zijn functie als pensionaris 

was hij echter volledig ondergeschikt aan de schepenen en het stadsbestuur. Hun directieven 

diende hij op te volgen. Hij moest werken volgens de gedetailleerde instructie die hem ter 

dagvaart of anderszins was gegeven. Wilde hij vanuit zijn functie als pensionaris voorstellen 

doen, dan moest hij daarover tevoren met de schepenen of magistraat communiceren. Dat die 

communicatie intensief was, blijkt uit de honderden brieven die door met name Christiaan van 

Broechoven Hzn. en Johan van Breugel tijdens hun verblijf in Brussel zijn geschreven.
723

 

De pensionaris was de hoogste stadsdienaar en hij werd geacht diepgaand ingevoerd te 

zijn in een breed scala van onderwerpen. Daarnaast was hij onderhandelaar en de 

belangrijkste adviseur voor het stadsbestuur. Hij opereerde bij dagvaarten als lid van een 

commissie, maar hij was ook degene die verkende hoe het was gesteld met ontwikkelingen 

rond diverse politieke issues. Dit alles bezorgde hem veel dossierkennis en maakte hem tot dé 

bestuurlijke professional van de stad. Leggen we deze zaken langs de meetlat van macht en 
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gezag, zoals we deze in de inleiding beschreven dan kunnen we stellen dat het gezag van de 

pensionaris vooral stoelde op zijn competentie: de kennis die hij had als professional. Als 

onderhandelaar moest hij over overtuigingskracht beschikken. Van legitiem gezag was slechts 

in beperkte mate sprake omdat de ruimte die hij vanuit het stadsbestuur kreeg om te bevelen 

en te verbieden, beperkt was. 

  

5.4.2 Secretaris en griffier 

 

5.4.2.1 Verkiezing 

’s-Hertogenbosch had in de periode tussen 1579 en 1629 – inclusief de griffier – in het 

algemeen vier secretarissen. Dit aantal, inclusief de griffier, wordt ook in de ordonnantie en 

instructie van 1638 als regulier genoemd.
724

 In 1579 hadden de drie leden Willem van 

Emmerick tot secretaris gekozen, als opvolger van Gerrit Colen.
725

 De vier secretarissen die 

aldus op 1 oktober 1579 de stad dienden, waren: de hiervoor genoemde Willem van 

Emmerick, Wouter Scellens, Jacob Donck en Peter de Cort.
726

 Wouter Scellens was sinds 

1552 tevens griffier en bleef dit tot zijn verkiezing tot schepen in 1589.
727

 

De benoeming tot secretaris was een aanstelling voor het leven. Alleen als een 

secretaris in de schepenstoel werd benoemd, diende hij het ambt ter beschikking van het 

stadsbestuur te stellen. Dat de benoeming voor het leven ook werkelijk gold, komt het meest 

treffend naar voren bij Frans Willems. Hij volgde Peter de Cort op in november 1593 en bleef 

secretaris tot zijn dood in september 1613.
728

 De Nomina Scabinorum meldt over hem dat hij 

een hersenbloeding had overleefd die hem eind september 1598 was overkomen.
729

 Zijn 

problematische gezondheid is – met de voorgaande wetenschap voor ogen – ook zichtbaar in 

de protocollenreeks. Tot 1598 produceerde hij elk jaar een protocoldeel, maar daarna schreef 

hij tot maart 1604 geen protocollen. Tussen dat moment en zijn overlijden in 1613 schreef hij 

nog twee delen. 

In de periode tussen 1579 en 1629 kwam het secretarisambt zevenmaal vacant: 

zesmaal door het overlijden van een van de secretarissen en eenmaal doordat een van hen – 

Wouter Scellens – werd benoemd tot schepen. Uit de gegevens in tabel 5.4.2 blijkt dat de 

tijdspanne tussen het vacant komen van de functie en het kiezen van een opvolger sterk 

varieerde. In vier gevallen werd binnen een maand een opvolger gekozen. In twee gevallen 

duurde het vier respectievelijk acht maanden voordat een opvolger aantrad, en in de 

opvolging van de hiervoor genoemde Wouter Scellens werd pas na achttien maanden 

voorzien. Een verklaring voor deze variatie was de werkdruk en daarmee de noodzaak om een 

vervanger te benoemen. 

Dat bij een benoeming meer dan bij andere ambten met de wensen van de ambachten 

rekening werd gehouden, blijkt uit de secretarisbenoemingen in 1616 en 1627. Na het 

overlijden van Peter Aertzn. van Hees in 1616 konden de twee eerste leden geen 

eenstemmigheid bereiken of men meteen een opvolger zou kiezen. Om uit de impasse te 

komen, besloten ze de ambachten te laten raadplegen door de pensionaris.
730

 Hun oordeel was 

helder. Zij wilden snel een opvolger kiezen, maar er moest ook gekeken worden naar de 

beloningen op het stadssecretariaat. Aan beide verzoeken werd voldaan en in december 1616 
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werd de nieuwe secretaris gekozen.
731

 Ook in de opvolging van Aert, de zoon van Peter 

Aertzn. van Hees, begin 1627, kregen de ambachten een duidelijke stem.
732

 De medewerkers 

van de secretarie verzochten de vacature alleen intern open te stellen. Het stadsbestuur stemde 

hiermee in, maar voegde er meteen aan toe dat bij een volgende vacature iedereen die zich 

gekwalificeerd achtte in aanmerking mocht komen voor de functie. Ook deze keer wilden de 

ambachten het reglement voor de schrijfkamer aanpassen. De twee eerste leden kandideerden 

hiertoe vier respectievelijk vijf leden. De dekens vinden onnodich te committeren maer 

refereren tot tgene de voorseijde heeren sullen ramen op rapport. Kortom, zij hadden er alle 

vertrouwen in dat de twee eerste leden met een passend voorstel voor het reglement zouden 

komen. Waarom de benoeming echter nog tot september op zich liet wachten, is 

onduidelijk.
733

 

Ten aanzien van de kandidaatsstelling schreef de instructie voor ten hoogste drie tot 

vijf kandidaten op de kieslijst te plaatsen. Bij minimaal vijf van de zeven verkiezingen was 

sprake van een meervoudige kandidaatsstelling. Alleen bij de verkiezing van Gysbert van de 

Velde in 1586 en van Peter Aertzn. van Hees in 1591 blijkt een meervoudige 

kandidaatsstelling niet uit de formulering in de resolutieboeken, evenmin overigens als het 

tegendeel. De verkiezingen als zodanig verliepen in alle gevallen probleemloos. Ze werden 

steevast verslagen met de zinsnede dat iemand werd gekozen of dat iemand met de meeste 

stemmen werd gekozen. Een discussie over de kwaliteit van kandidaten werd niet 

aangetroffen. Alleen in 1616 wordt van twee van de zeven kandidaten – Jan Willem 

Bloemarts en Geerlingh Ruysch – vermeld dat namens hen een aanbevelingsbrief werd 

voorgelezen om in de functie te worden benoemd.
734

 

 

5.4.2.2 Wie werden gekozen? 

In tabel 5.4.2 zijn de personen vermeld die tussen 1579 en 1629 het secretarisambt vervulden 

in ’s-Hertogenbosch. Met uitzondering van Frans Willems konden we voor alle secretarissen 

een leeftijd bij hun benoeming schatten of uit bronnen verkrijgen. De leeftijd van de 

secretarissen bij hun benoeming loopt uiteen van 32 tot 50 jaar. Uit de reeks volgt een 

mediaanwaarde van 44 jaar (het gemiddelde van de vijfde en zesde waarde in de reeks). Dit is 

bijna tien jaar hoger dan de indicatieve, gemiddelde leeftijd die Schuttelaars voor de periode 

tussen 1500 en 1580 berekende.
735

 Vergelijken we deze leeftijd met die van de 

stadsrentmeesters op het moment van hun aantreden, dan blijken de rentmeesters duidelijk 

jonger te zijn. De mediaanwaarde van hun leeftijd bij aantreden bedroeg 37 jaar. Een 

verklaring voor dit toch beduidende verschil wordt gezocht in het feit dat voor de 

secretarisfunctie bij uitstek grote waarde werd gehecht aan integriteit, ervaring en vertrouwen. 

In dit kader vermeldt de instructie dan ook dat een secretaris bij overtreding van de regels met 

zwaardere sancties te maken krijgt dan anderen bij gelijke verzuimen. 
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 OSA 177, 23 december 1616. 
732

 OSA 178, 5 februari 1627. 
733

 OSA 178, 13 september 1627. 
734

 OSA 177, 23 december 1616. 
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 Schuttelaars, Heren van de Raad, 262. 
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Tabel 5.4.2: De secretarissen tussen 1579 en 1629 (Schuttelaars, Heren van de Raad, 1998; 

DVC). 

 

naam geboren overle-

den 

benoemd leef-

tijd 

afgetreden loopbaan beroep 

vader 
Wouter 

Dirckzn. 

Scellens 

1512 19-2-1597 20-10-1550 38 1-10-1589 secretaris/griffier schrijnmaker 

Jacob 

Henrickzn. 

Donck 

1528 24-12-1601 5-3-1560 32 †24-12-1601 

 

secretaris  

Peter 

Peterzn. de 

Cort 

1515 22-7-1593 29-5-1564 49 †22-7-1593 secretaris bakker (Lucas 

van Dijck) 

Willem van 

Emmerick 

1533 27-3-1586 28-8-1579 46 †27-3-1586 secretaris/notaris gewantsnijder 

Gysbert van 

de Velde 

27-5-1551 13-7-1634 18-4-1586 35 14-9-1629 klerk/secretaris/griff

ier/notaris 

 

Peter 

Aertzn. van 

Hees 

1545 23-12-1616 25-5-1590736 46 †23-12-1616 klerk/secretaris/nota

ris 

 

Frans 

Willems 

 24-9-1613 of 

16-9-1613737 

9-11-1593  †24-9-1613 secretaris/notaris  

Dirck 

Bernartzn. 

van Kessel 

ca. 1562 2-6-1637 12-1-1602 40 2-6-1637 begr. beheerder goederen 

kapittel/secretaris/n

otaris 

 

Aert 

Peterzn. 

van Hees 

1571 13-9-1629 24-9-1613  42 †13-9-1627 notaris / secretaris Notaris/secretaris 

Geerlingh 

Ruijsch 

Hzn. 

ca. 1569 15-3-1632 of 

5-3-1632; 

begraven 6-3-

1632 

23-12-1616 47 †mrt. 1632 klerk schrijfkamer 

(1595)/ingebieder / 

notaris / secretaris 

Mr. chirurgijn738 

Matthys 

Gysbertzn. 

van de 

Ancker 

ca. 1577(?) 1638(?) 13-9-1627 50 †1638(?) notaris/beheerder 

goederen kapittel 

/secretaris van 

Empel en Meerwijk/ 

griffier tol- en 

licentkamer 

glasmaker 

 

 

De benoeming tot secretaris was in beginsel een benoeming voor het leven, terwijl 

bijvoorbeeld die voor rentmeester gold voor één jaar, en in uitzonderlijke gevallen voor een 

periode van drie jaar. Dat de magistraat bij haar keuze zwaar inzette op ervaring was zichtbaar 

in het feit dat secretarissen vóór hun benoeming meermaals langdurig klerk op de secretarie 

waren geweest of het ambt van notaris bekleedden. Waren ze notaris dan bleven ze dat veelal 

ook tijdens hun secretarisperiode.
739

 Zo was Aert Peterzn. van Hees in 1592 als notaris 

geadmitteerd door de Raad van Brabant in Brussel.
740

 Verder is voor de hier beschreven 

periode ook van Gysbert van de Velde, Geerlingh Ruysch, Dirck Bernartzn. van Kessel en 

Peter Aertzn. van Hees en Matthys van de Ancker bekend, dat ze geautoriseerd notaris 

waren.
741

 

                                                 
736

 Hermans, Verzameling van kronyken, 147. 
737

 Hermans, Verzameling van kronyken, 149. 
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 Hermans, Verzameling van kronyken, 150. 
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 Jacobs, Justitie en politie, 83. 
740

 SAH, index notariële archieven. 
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 OSA 970, Nomina Scabinorum, 1593. 
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De achtergrond van de secretarissen laat zien dat geen enkele secretaris een vader had 

die schepen is geweest. Vrijwel alle vaders die we konden traceren, kwamen voort uit de 

ambachtsgeledingen. Er waren opvallende verwantschappen tussen de secretarissen onderling, 

dit in tegenstelling tot datgene wat we eerder zagen bij de rentmeesters. Zo was Peter Aerts 

van Hees in tweede echt getrouwd met de weduwe van zijn voorganger Willem van 

Emmerick, terwijl de zoon van Peter – Aert – trouwde met haar dochter, een dochter dus van 

zijn stiefmoeder. Een tweede genealogische concentratie was er rond pensionaris Roelof 

Loekemans. De schoonmoeder van Gysbert van de Velde was een zus van Roelof, en Dirck 

Bernartzn. van Kessel was in eerste echt getrouwd met een dochter van Roelof. In tweede echt 

trouwde Dirck met Catharina Jan Wouters van Achelen, een zus van de vrouw van Matthys 

Gysbertzn. van de Ancker. Geerlingh Ruysch op zijn beurt was gehuwd met Oda, een zus van 

Matthys van de Ancker. Hiermee wordt tevens een patroon zichtbaar dat een ambt als het 

ware in de familie overgaat van generatie op generatie. Deze ‘dynastievorming’ werd in de 

praktijk door enkele regels in de hand gewerkt. Op de eerste plaats doordat de secretarissen 

een belangrijke adviserende rol hadden bij het benoemen van hun klerken, én omdat er 

regelmatig druk was om bij vacatures kandidaten vanuit de groep klerken naar voren te 

schuiven. De positie van klerk op de secretarie was overigens zeker geen minderwaardige 

functie. Zo waren Antony Pynappel en Goyaert Loef bijvoorbeeld vele jaren klerk op de 

secretarie alvorens in de schepenbank te worden benoemd. 

De griffier werd – zoals verwoord in de ordonnantie uit 1638 – gekozen uit de 

rechtsgeleerden, de secretarissen of een poorter die voldoende voor de functie was 

gekwalificeerd. Vóór 1629 benoemde het stadsbestuur steeds een van de secretarissen als 

zodanig, die de functie naast het secretarisambt vervulde. Na het aftreden van Wouter 

Scellens in 1589 werd Gysbert van de Velde griffier.
742

 Hij diende de stad in die functie tot de 

inname van ’s-Hertogenbosch in 1629. Hij bleef daarna in de stad wonen en werd na zijn 

overlijden in 1634 in de Sint-Jan begraven.
743

 Hij was secretaris, maar is vooral bekend 

geworden als een gewaardeerd, kundig griffier en plaatsvervanger van de pensionarissen 

tijdens hun verblijf buiten de stad.
 744

 Hij was lid van diverse commissies met name als het 

ging om het beoordelen en naslaan van costumen en ordonnanties. Dat Gysbert het merendeel 

van zijn tijd als griffier functioneerde blijkt onder andere uit het feit dat hij in die periode 

aanzienlijk minder als secretaris protocolleerde. Vanaf 1590 besloeg elk deel van door hem 

geschreven protocollen vier tot vijf jaar, terwijl dat van de overige secretarissen meestal niet 

meer omvatte dan één jaar. De verkiezingsprocedure voor een griffier – na 1629 – was gelijk 

aan die van de secretarissen. Verder bleef de gekozene – zelfs als hij voorheen niet tot de 

secretarissen behoorde – secretaris van de schrijfkamer, mocht hij alle soorten akten opstellen 

en passeren, en bleef hij meedelen in alle vergoedingen die hoofdelijk werden verdeeld. In 

1642 werden het griffie-ambt en het ambt van secretaris volledig gescheiden.
745

 De griffier 

werd beëdigd op de ordonnantie van Karel V uit 1530 voor zover die niet was gewijzigd, de 

hervorming van Albert en Isabella uit 1599 en nog enkele latere toevoegingen. 

Na de inname van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in september 1629 had de 

stad tijdelijk vijf secretarissen, inclusief de griffier.
746

 De Staten-Generaal benoemden toen 

Dirck van Kessel, Geerlingh Ruysch, Matthys van den Ancker, Willem Ploos, en Johan van 

Dreisschoir tot secretaris. In de stadsresolutie werd het aldus verwoord:
747

 daer is 
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 OSA 261, f 1v, 25 september 1629; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, II, 289. 
744
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746
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goetgevonden secretaris Ruijs tot het griffierampt te promoveren, ende de twee andere oude 

secretarissen Kessel en Ancker in dienst te continueren, welverstaende dat een vande 

secretarissen, soo oude als nieuwe comende te overlijden, het secretarisampt alleen bij drie 

personen als van outs sal worden bedient.
748

 Wat Mathijs van den Ancker betreft werd 

gemeld dat ook hij was benoemd tot griffier in plaats van Gijsbert van den Velde, die ’t 

voorseijde officie van griffier ende secretaris met sijner vrijmoediger wille van selffs hadde 

gequicteert, daer toe nochtans aensocht geweest sijnde. Met andere woorden: men had nog 

wel geprobeerd om Gysbert van de Velde als griffier te behouden, maar deze weigerde voor 

de Staten-Generaal op te treden evenals zijn zoon, pensionaris Johan van de Velde, die na 

1629 zijn carrière in Brussel voortzette.
749

 

 

5.4.3 Conclusie 

Na het afsplitsen van het pensionaris- en griffierambt van het secretarisambt werd het eerste 

vooral begeerd door getalenteerde juristen onder de schepenen en raadsheren. Notarissen en 

klerken van de schrijfkamer – ook zij hadden vaak een juridische achtergrond – aasden op de 

verschraalde secretariaatsfunctie. De tweedeling is ook zichtbaar in het stadsbestuur. De twee 

eerste leden bemoeiden zich met name met het pensionarisambt, terwijl de ambachten zich 

nagenoeg uitsluitend bekommerden om de functionarissen, organisatie en arbeidsvoorwaarden 

van de secretarie. 

De benoeming tot pensionaris lijkt procedureel nauwelijks te zijn geregeld terwijl er 

voor de benoeming tot secretaris, griffier of klerk vanouds een duidelijke ordonnantie 

bestond. De verklaring voor dit verschil zal zijn dat het pensionarisambt enkel een functie van 

en ten behoeve van de stad was, terwijl de secretaris en de griffier diensten verrichtten die 

verder reikten dan de stad en daarmee ook de toets van Brussel moesten kunnen doorstaan. In 

de praktijk uitte het ontbreken van een procedure voor het benoemen van een pensionaris zich 

in een zekere chaos, ad-hoc argumentaties en ad-hoc beslissingen tegenover een redelijk 

gestructureerde systematiek voor die van secretarissen en griffiers. Alle 

pensionarisbenoemingen verliepen immers verschillend, terwijl in het geval van de 

benoeming van een nieuwe secretaris het vastgelegde stramien herkenbaar was. Niettemin 

zocht de magistraat ook bij het benoemen van pensionarissen wel steeds naar kandidaten die 

aan het profiel voldeden. Een uitzondering vormt de benoeming van Christiaan van 

Broechoven Hzn. tot pensionaris in 1605. Zijn kwalificaties scoorden ten aanzien van 

ervaring zeker ondermaats. Voor de secretarissen waren in de eerste plaats integriteit, ervaring 

en vertrouwen van belang. Vooral ervaring was zichtbaar in de benoemde personen. 

Hoe beducht men was voor bedrog en misstanden blijkt niet alleen uit de hogere 

straffen voor secretarissen bij ambtelijke vergrijpen, maar ook uit de regels dat klerken alleen 

door de voordeur de secretarie mochten verlaten en dat de secretarissen nadrukkelijk 

verantwoordelijk waren voor het werk van hun klerken. 

De macht van de pensionarissen vloeide vooral voort uit hun specialisme: het bijstaan 

van de magistraat, en dan vooral de schepenen in juridische, politieke en administratieve 

zaken. Zij waren op de eerste plaats de professionals in het stadhuis. 

 

 

5.5 Andere bestuurlijke functies: hertogelijke ambten, andere functies 

 

In deze paragraaf passeren vier andere functies de revue, en wel de schout, de militair 

gouverneur en de rentmeesters van de domeinen en van de beden. 
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5.5.1 Schout 

Tussen 1579 en 1629 waren maar twee schouten in functie. Beiden behoorden tot de familie 

Van Brecht. Deze familie bekleedde vanaf september 1530 het ambt van laagschout van ’s-

Hertogenbosch en vanaf 1535 dat van hoogschout van ’s-Hertogenbosch en de Meierij. Vanaf 

dat moment verenigde de hertog de beide functies in één persoon. Jan van Brecht bekleedde 

het schoutambt tussen 1535 en 1558, diens zoon Jacob van Brecht tussen 1558 en 1599 en 

Jacobs zoon, Philip van Brecht, tussen 1599 en 1629. Alle drie voldeden ze aan de eisen die 

voor de betreffende functionaris golden. Jan van Brecht was in 1523 poorter van ’s-

Hertogenbosch geworden en zowel Jan als Jacob en Philip waren achtereenvolgens heer van 

Hagoort, zodat ook het verblijven binnen Brabant en het hebben van bezit in Brabant geen 

vraagteken kon zijn.
750

 De hertog benoemde Philip van Brecht tot schout – in de 

commissiebrief aangeduid als hooch ende leech schouteth onzer voornoemde stadt ende 

Meyerye van ’s-Hertogenbossche – op 12 november 1599, terwijl hij een maand tevoren nog 

was beëdigd in de schepenstoel.
751

 Vóór zijn benoeming was Philip vaandrig bij twee 

compagnieën stadssoldaten. Over een aftreden of vervanging van Philip als schepen wordt in 

geen van drie nomina scabinorum melding gemaakt. 

De benoeming in 1599 van een Van Brecht verdient extra aandacht in het licht van de 

problemen die er overduidelijk waren tussen het stadsbestuur en Jan, maar vooral tussen de 

stad en Jacob van Brecht. Zo had Jan ernstige moeilijkheden gehad omdat hij – in strijd met 

de privileges – een van moord verdachte had gearresteerd in zijn huis zonder dat de schepenen 

daarvan kennis hadden.
752

 Ebeling besteedt uitgebreid aandacht aan de onvrede en 

economische schade die Jacob van Brecht veroorzaakte bij zijn zoektochten naar vals geld, 

zowel in de stad als onder andere tijdens de Eerselse jaarmarkt in 1563.
753

 De nadrukkelijke 

vraag, in 1580, van het stadsbestuur aan de schout om de wettigheid van inbeslagname van 

goederen van uitgewekenen aan te tonen, sluiten hierbij aan.
754

 Ook de arrestatie van 

raadsheer Nicolaas Janzn. van der Stegen in augustus 1568 wegens verdenking te 

sympathiseren met ‘de nieuwe religie’ en de gevangenhouding gedurende 420 dagen– ook al 

was deze arrestatie op bevel van de Raad van Beroerten – zal zeker kwaad bloed hebben 

gezet.
755

 De door Schuttelaars gemelde geruchten over omkoping, afpersing, mishandeling, 

gevangenneming zonder vorm van proces en intimidatie accentueren hoe de stad over hem 

dacht.
756

 Toch werd Jacobs vader Jan van Brecht, nadat hij in juni 1558 vrijwillig afstand had 

gedaan van het schoutambt, weer meteen in de schepenstoel benoemd, en werd Philip, de 

zoon van Jacob, in 1596 en 1599 tot schepen en in dat laatste jaar tot schout benoemd. Het is 

duidelijk dat de Van Brechts de onvoorwaardelijke steun genoten van de hertogen. Niet alleen 

hadden ze Jan van Brecht – in oktober 1540 – en Jacob van Brecht – juli 1559 – tot ridder 

geslagen, maar Jacob ontving in 1580 ook een schenking van 1100 gulden als dank voor zijn 

inspanningen om ’s-Hertogenbosch in 1579 met de koning te laten verzoenen.
757

 

De macht van de schout berustte op de eerste plaats op zijn functie en de – 

onvoorwaardelijke – steun van de landsheer. Als brenger van de kieslijst voor de nieuwe 

schepenen en als adviseur en vertrouwenspersoon van de landsheer speelde hij een 

belangrijke en machtige rol. Deze rol kon zelfs nog groter en breder worden als hij de kunst 

verstond ook rekening te houden met de gevoelens binnen de stad, zoals Philip van Brecht 
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duidelijk ondervond. Zo lang de schout de steun van de landsheer had, was hij vrijwel 

onaantastbaar. Slechts een enkele keer lukte het de stad – via de Raad van Brabant – 

maatregelen van de schout ongedaan te krijgen, zoals de vrijlating van raadsheer Nicolaas van 

der Stegen in 1569. Voor de uitoefening van zijn functie kon de schout – naast zijn netwerk – 

beschikken over gerechtsdienaren en het militaire apparaat. Deze macht werd in ruime mate 

gebruikt en ook meermalen misbruikt. Uitgedeelde boetes kwamen immers ook ten dele aan 

de schout toe. Daarom al was het voor schout Jacob van Brecht aantrekkelijk in 1566 

onderzoek te doen naar de koninklijke muntmeester van Nijmegen, die Filipsdaalders ter 

waarde van ongeveer 20.000 gulden zou hebben gemaakt die niet het juiste gehalte aan zilver 

bevatten.
758

 

Jacob van Brechts zoon, Philip, was minder zichtbaar en minder conflicterend. Toen 

Philip in 1612 vroeg om een verhoging van zijn toelage verwezen de twee eerste leden van de 

magistraat hem netjes door naar de Raad van Brabant, maar in december 1614 reageerde het 

stadsbestuur met een verering van duizend gulden op basis van een blijkbaar eerder gedane 

toezegging.
759

 De betere plooibaarheid van Philip blijkt ook uit het feit dat hij nauwer 

samenwerkte met de magistraat. Zo viel hij – op aandringen van de magistraat – het huis van 

rentmeester Van Broechoven niet binnen ondanks de aandrang van de Raad van Brabant 

daarop in 1609 en deed hij alleen evicties in het kader van het leenhof van Brabant na 

kennisname daarvan door de magistraat.
760

 Een aanwijzing voor de verbeterde 

verstandhouding is ook de waardering die hij van het stadsbestuur kreeg in de vorm van 

schenkingen in het algemeen. Jacob van Brecht viel in de periode tussen 1579 en 1598 

viermaal een schenking ten deel. Zijn zoon Philip ontving in de dertigjarige periode daarna 

tenminste twintig schenkingen, zoals blijkt uit de stadsrekeningen. Aanvankelijk werden de 

schenkingen aan Van Brecht nog wel gemotiveerd met omschrijvingen als om sekere diensten 

of om redenen, maar naderhand kwamen ze min of meer als routine terug. Een dergelijke 

handelwijze zou, zoals Bosman en anderen aangeven in hun onderzoek over ‘beschenken of 

besteken’, erop duiden dat schenken min of meer tot een geïnstitutionaliseerd proces was 

geworden, en een bewijs dat Philip van Brecht – zeker in vergelijking met zijn vader – een 

betere reputatie genoot.
761

 

 

5.5.2 Militair gouverneur 

Met het verzoeningsverdrag van 1579 dacht het stadsbestuur te hebben bereikt dat de stad 

voor altijd verlost zou zijn van buitenlandse garnizoenen en dat het voortaan – met financiële 

steun van de centrale regering – zijn eigen verdediging mocht organiseren. Al spoedig blijkt 

dat dit een illusie was: het betalen en organiseren van de eigen verdediging en het beschermen 

van haar burgers buiten de stad was onhaalbaar. Dit had ingrijpende gevolgen voor de 

(hiërarchische) zeggenschap over de gouverneur, zijn taken en zijn macht. In de praktijk 

resulteert het in een complete gedaanteverandering van de functie: van ondergeschikte naar 

machtigste man in de stad. 

 

5.5.2.1 Invloed van de stad op de benoemingen 

In de periode tussen 1579 en 1629 had ’s-Hertogenbosch drie militair gouverneurs. Bij hun 

benoemingen werd de stad nadrukkelijk met de politieke werkelijkheid geconfronteerd. 

Brussel en ’s-Hertogenbosch hadden verschillende belangen. Voor Brussel waren de loyaliteit 

aan de landsheer (en militaire ervaring) cruciaal en de stad wilde bij voorkeur een 

Bosschenaar. Met een Bosschenaar konden ze immers een betere verstandhouding opbouwen 
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en was de stad minder overgeleverd aan Brussel.
762

 De winnaar in deze tweestrijd was steeds 

Brussel. Haar kandidaat werd uiteindelijk elke keer benoemd. Vanaf 1603 – na de inname van 

het tweede Spaanse garnizoen – was de stad bovendien haar zeggenschap over het militaire 

apparaat en over de stadssleutels kwijt. 

De stad leek er bij de benoeming van Adolf van Cortenbach, de omstreeks 1540 

geboren heer van Helmond, nog in te slagen solide randvoorwaarden af te spreken en de zaak 

hiërarchisch af te kunnen timmeren in lijn met het verzoeningstractaat.
763

 Toch is er ook bij 

diens benoeming in 1581 alle reden te twijfelen of de stad veel invloed heeft gehad op de te 

kiezen persoon. Het staat immers vast, dat Parma al vóór de eerste discussies binnen het 

stadsbestuur gesteld had dat Van Cortenbach de functie zou krijgen.
764

 De keuze voor hem 

stoelde volledig op zijn betoonde militaire ervarenheid.
765

 Deze ervaring bestond onder 

andere uit het verdrijven van de Staatse troepen uit Helmond in 1579 en de belegering van 

Eindhoven in 1581. Van Cortenbachs hele leven zou in het teken staan van militaire 

activiteiten. 

Over de opvolging van Van Cortenbach informeert de kroniekschrijver van het Sint-

Geertruiklooster ons kort en bondig, als hij schrijft: ‘Op 2 september 1594 – kort na het 

overlijden van Adolf van Cortenbach – is monsieur Cochel van den hove hier gestuert als 

gouverneur in plaats van de heer van Helmond.’
766

 De formulering wijst er al op dat de stad 

nauwelijks invloed op de benoeming heeft gehad. Anthony de la Coquelle was voor de stad 

geen onbekende en hij had nauwe contacten met de aartshertogen Albert en Isabella. Hij was 

afkomstig uit de streek van Calais.
767

 In 1594 -1595 kreeg hij een schenking, nadat hij ook al 

in 1592 was vereerd omdat hij samen met – toen nog – kapitein Van Grobbendonck een 

aanval door de Staatsen op een van de stadspoorten had afgeslagen.
768

 De stad vereerde De la 

Coquelle bovendien vanwege het rapport dat hij had gemaakt over de kwaliteit van de 

stadsmuren met het doel om een en ander onder aandacht van de hertogen te brengen.
769

 Zijn 

afscheidsmaal in ’s-Hertogenbosch werd gehouden in januari 1596.
770

 

De la Coquelle stelde bij zijn vertrek Anthony Schetz, baron van Wezemaal aan als 

militair gouverneur en de stad bevestigde deze benoeming in 1598.
771

 Van Grobbendonck 

bleef in deze functie tot de capitulatie van de stad op 14 september 1629. Anthony Schetz 

werd omstreeks 1564 geboren en was de vijfde zoon van de thesaurier-generaal van de Raad 

van Financiën Jasper Schetz en Catharina d’Ursel.
772

 Zijn familie was ook vertegenwoordigd 

in de Staten van Brabant zoals uit een presentielijst van de Staten uit 1598 blijkt.
773

 Van 

Grobbendonck is vooral bekend gebleven als degene die ’s-Hertogenbosch in 1629 verloor 

aan de Staatsen. Zijn naam leeft bovendien voort als ontvanger van talloze schenkingen van 

het Bossche stadsbestuur tijdens zijn ruim 33 jaar durende gouverneurschap, zijn indringende 

betrokkenheid bij veel politieke beslissingen, de controverse ten tijde van de belegering van 

de stad in 1629 tussen hem en bisschop Ophovius en zijn vervreemding van het stadsbestuur 
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en de burgerij ten tijde van de belegering.
774

 Hoewel de naam van een plaatsvervanger voor 

Van Grobbendonck als commandant niet direct wordt genoemd, blijkt deze wel degelijk te 

hebben bestaan. Van Zuijlen noemt in dit verband de heer van Aubremont. Hij commandeerde 

in absentie van de gouverneur en gaf meermaals opdrachten ten tijde van de bouw van het 

munitiehuis omstreeks 1617.
775

 Deze Aubremonts waren via de Van Malsens nauw verwant 

aan de tweede echtgenote van Van Grobbendonck en ze komen in die tijd ook vele malen 

voor als ontvangers van schenkingen van het stadsbestuur. 

 

5.5.2.2 Taken van de militair gouverneur 

De taak van de militair gouverneur behelsde een viertal facetten: de verdediging van de stad; 

de relatie tussen de burgerij en de militairen; de bescherming van de burgers buiten de stad en 

de betrokkenheid bij de centraal aangestuurde oorlogsactiviteiten. Met name de aanpak van de 

eerste twee onderwerpen waren voor ’s-Hertogenbosch van het grootste belang. Immers hoe 

kon de veiligheid van de stad op peil worden gehouden in een periode waarin ze zelf 

financieel in zwaar weer zat, steeds meer geïsoleerd raakte en de stadsmuren letterlijk in het 

water dreigden te zakken? Ook het vredig naast elkaar leven van burgers en militairen lijkt op 

voorhand al een onmogelijkheid. Immers, hoe kon een aanvaardbaar evenwicht ontstaan, 

zolang de burgers de militairen (en hun vrouwen en kinderen) op de eerste plaats als last 

zagen, omdat ze vaak bij hen waren ingekwartierd en de servitiekosten lange tijd slecht 

werden betaald? Daar kwam bij dat de militairen en hun gezinnen zich niet zelden met 

nijverheidsactiviteiten bezighielden en daardoor een concurrent van de Bosschenaars zelf 

waren in een tijd dat de economie toch al niet floreerde. Dit is onzes inziens de achtergrond 

waartegen we de taken van de militair gouverneurs moeten spiegelen en hun macht en invloed 

moet afzetten. 

De betrokkenheid van de gouverneur bij de fortificatie betreft in de eerste plaats de 

keuze van de uit te voeren projecten en de ondersteuning bij het werven van de financiële 

middelen. De sterkte van ’s-Hertogenbosch als vesting berustte op twee pijlers: inundatie én 

de stadsmuren en verdere verdedigingswerken. Vanaf 1578 speelde het stadsbestuur met de 

gedachte om de omgeving van de stad onder water te zetten. Het was immers een relatief 

goedkope manier om de stad te beveiligen en bovendien had de stad ten enenmale te weinig 

geld om bastions, forten en andere verdedigingswerken te bouwen. Maar ook dan nog bleven 

garnizoenen nodig. Vanaf 1587 werd inundatie concreet ter ondersteuning van de verdediging 

ingezet en tot 1601 liet de magistraat vele afgravingen in het Bosch’ veld en Orthen 

plaatsvinden, alsmede nieuwe sluizen bouwen om het inundatiesysteem te verbeteren.
776

 Maar 

inmiddels kregen ook de kwaliteit van de stadsmuren en poorten extra aandacht.
777

 Inspectie 

en verbetering van stadsmuren, poorten en andere verdedigingswerken gebeurden meestal 

alleen na hoog water of na schade als gevolg van beschietingen.
778

 Vanaf 1597 en vooral 

tijdens het Bestand bouwde de stad een groot aantal nieuwe verdedigingswerken. Aan het 

eind van het Bestand was de stad dan ook een indrukwekkend bolwerk. Het resultaat bracht 

Gudde in zijn onderzoek naar de fortificatiewerken tot de conclusie dat de acht bastions, de 

drie forten en de werken bij de poorten, samen met een uitgestrekte inundatie de stad tot een 

vesting van formidabele sterkte maakten.
779

 Een gedeelte van de kosten moest de stad zelf 

opbrengen, maar door vasthoudendheid, door te wijzen op haar unieke ligging en haar belang 
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als frontierstad, en via haar netwerk in Brussel slaagde de stad erin in de jaren 1614, 1615 en 

1616 via een speciale bede telkens 25.000 gulden te krijgen als bijdrage voor de fortificatie.
780

 

Bovendien kreeg de stad gedurende een groot aantal jaren tijdens het Bestand jaarlijks 6000 

gulden uit de buitengewone bede ten behoeve van de fortificatie onder voorwaarde van een 

degelijke verantwoording en mits de stad en de Meierij hieraan elk eenzelfde bedrag 

toevoegden.
781

 

Vooral de activiteiten van Van Grobbendonck voor het verkrijgen van de bede-

bedragen voor de fortificatie – maar ook het afwenden van een citadel voor de militairen 

binnen de stad in 1610 – zijn door meerderen genoemd als (gedeeltelijke) verklaring voor de 

door hem en zijn vrouw verkregen vereringen.
782

 Dat ook zijn broer, de heer van Wezemale, 

hierbij een belangrijke rol speelde, komt naar voren uit de condoleance die het stadsbestuur na 

diens overlijden richtte tot Van Grobbendonck.
783

 De uitvoering van de fortificatiewerken zelf 

was een zaak van de fortificatiemeesters en de stadsrentmeesters. Dezen begrootten de 

werken, kochten de materialen in en volgden de voortgang. 

De relatie tussen de burgerij en de militairen binnen de stad was steeds een precaire. 

Tot 1610 speelde bovendien dat de militairen voor het grootste gedeelte bij de burgers waren 

ingekwartierd. Dit was vooral tussen 1603 en 1607, met een garnizoen van 2500 man op een 

bevolking van 20.000, een uiterst zware belasting, te meer omdat de betaling van soldij en de 

vergoeding voor de burgers voor de inkwartiering vaak te wensen overlieten. Voor het 

aanpakken van vandalisme en crimineel gedrag van soldaten – ook richting burgers – maakt 

het stadsbestuur al in 1594 speciale afspraken met de militaire leiding.
784

 In 1598 waren de 

spanningen in de stad desondanks zo hoog opgelopen dat een vlugschrift in de stad 

circuleerde dat opriep om gouverneur Van Grobbendonck en de Spaanse troepen buiten de 

stad te jagen. Vergelijkbare spanning was ook in 1601 weer voelbaar toen het derde lid zich 

zelfs verzette om aan de twee vendels van elk honderd man (onder Arnt Heym en Gregorius 

van de Meer) en de ruiterijen (onder Adolf van de Bergh en Van Grobbendonck) honderd 

bootsgezellen toe te voegen wegens het risico op muiterijen.
785

 Dit alles resulteerde niet 

slechts in een verscherpte controle van alle binnenkomende personen en het wachthouden in 

bij lot te bepalen samenstelling, maar ook loofde het stadsbestuur een beloning van 600 

gulden uit voor het aanbrengen van degenen die tot oproer hadden opgeroepen.
786

 Van de 

zijde van de aartshertog was het binnenbrengen van een garnizoen in 1603 – ondanks fel 

verweer van het stadsbestuur – dan ook alleszins verklaarbaar. Bovenop de hiervoor vermelde 

onrust kwam immers dat ook geografisch gezien de positie van ’s-Hertogenbosch hachelijk 

was. Heusden was Staats en Grave sinds 1602 ook. Het fort Crèvecoeur was al vanaf 1590 in 

Staatse handen en bovendien waren omstreeks de eeuwwisseling vrijwel alle sterkten rond de 

stad verloren waren gegaan. Maurits en de zijnen kozen de stad dan ook steeds vaker als 

doelwit uit, te meer omdat ze wisten dat ’s-Hertogenbosch slechts een garnizoen van enkele 

honderden soldaten binnen de muren had. 

Ook in oktober 1609 waren er problemen rond het inkwartieren van de soldaten.
787

 De 

irritaties en onvrede over het garnizoen zaten over en weer zo diep dat een soldaat in een 

herberg had verklaard: Wij souden ’tgeschut aende Vuchterpoort omsetten, ter stadt waert 

inne, ende schieten opte borgerije ende hier ende daer ’tvuer insteecken, ende dat wij vijff of 
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sess uren respijts hadden wij souden volcx genoeg crijgen ende allzoe wel meester 

worden…
788

 De achtergrond van deze laatste spanningen was vooral de druk van de kant van 

de ambachten om van het in 1603 binnengebrachte garnizoen te worden verlost. Het 

garnizoen zou immers door de hertog worden teruggetrokken zodra de dreiging voor inname 

van de stad door de rebellen niet meer bestond en het op 5 mei 1609 ingegane Bestand was 

daarvoor het signaal.
789

 Door echter openlijk inkwartiering te weigeren laadden de ambachten 

de verdenking op zich minder trouw aan de hertog te zijn. Het gevolg van de weerbarstigheid 

was dat de stad slechts met steun en bemiddeling van de bisschop – wiens steun eerder nog 

opzichtig door de ambachten was afgeslagen – en gouverneur Van Grobbendonck kon 

voorkomen dat een citadel binnen de stadsmuren werd gebouwd en de garnizoenssterkte werd 

verdubbeld.
790

 In 1614 was de verstandhouding met het garnizoen zeer verbeterd en werd 

openlijk gepleit dat men, indien vervanging aan de orde zou komen, via Van Grobbendonck 

zou proberen te voorkomen dat het garnizoen door een ander zou worden vervangen.
791

 

Vervanging van de garnizoenen vond evenwel toch plaats, al hebben de aartshertogen wel 

bepaald dat de kapiteins Blyleven en Verreycken hun nieuwe binnen te brengen regimenten 

moesten ontdoen van Fransen en Ieren.
792

 Veel van deze militairen waren namelijk afkomstig 

uit oude garnizoenen, waarbij een grote betalingsachterstand bestond. Tegen het einde van het 

Bestand nam het militair verkeer sterk toe en in november 1622 moest de stad extra garnizoen 

opnemen, afkomstig van het opgebroken beleg van Bergen op Zoom.
793

 In april 1623 volgde 

andermaal een versterking, omdat de hertogin had vernomen dat er een aanslag op de stad op 

handen was.
794

 Reeds de volgende dag benoemde het stadsbestuur een commissie om 

financiële middelen te zoeken om op de kortst mogelijke termijn barakken voor de militairen 

te bouwen. Men wist uit het verleden dat huisvesting bij de burgers snel tot onrust en verzet 

zou leiden, en tevens dat het uitoefenen van ambachtsactiviteiten door militairen en hun 

gezinnen bij hen uiterst gevoelig lag. Geen verbazing mag het dan ook wekken dat de stad in 

1624 een verzoek tot de gouverneur richtte dat allen die in de barakken zaten, maar niet direct 

onder de gouverneur waren militerende, de barakken – en ook de stad – zouden moeten 

verlaten.
795

 De relatie met het garnizoen bleef gevoelig en een periode van zeven weken 

zonder soldij leidde al snel tot zichtbare fricties en onrust.
796

 De stad had in de voorliggende 

periode van dertig jaar echter wel ervaring opgedaan hoe dreigende onrust tussen burgers en 

militairen kon worden beteugeld en de militair gouverneurs, en dan vooral Van 

Grobbendonck, werden daar steeds indringender bij betrokken. 

In de afspraken tussen stadsbestuur en Van Cortenbach is bij zijn aanstelling niets 

concreets vermeld over de bescherming van burgers, maar het recht op bescherming vloeide 

uiteraard vanzelf voort uit het poorterschap en de daaraan verbonden privileges. In de 

stadsresoluties van 1 september 1582 wordt in dit kader uitgebreid gerapporteerd zowel over 

bescherming bij het binnenhalen van de oogst en het begeleiden van transporten van 

producten voor levensonderhoud als over het maken van een ordonnantie om het begeleiden 

te organiseren.
797

 Het stadsbestuur stelde daartoe tarieven vast voor het inhuren van ruiters en 
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voetvolk die bescherming moesten bieden bij het binnenhalen van de oogst: één gulden per 

dag voor ruiters en acht stuivers voor voetknechten. Bleven ze ook ’s nachts buiten dan 

bedroegen de vergoedingen inclusief proviand een daalder respectievelijk een halve daalder. 

Maar werkten ze voor de stad, dan kregen ze geen vergoeding. Het begeleiden van inkomende 

en uitgaande transporten en reizigers bleef in feite tot na 1629 noodzakelijk. Zo kwam Van 

Grobbendonck in 1603 in actie in de Brabantse Kempen tegen Staatse ruiters die de boeren 

veel last bezorgden bij het uitvoeren van hun landwerk.
798

 In 1605 was de situatie zo 

gevaarlijk dat zelfs een aantal van 150 ruiters waarmee Van Grobbendonck zich bij een tocht 

naar Brussel liet begeleiden, onvoldoende was.
799

 Op de terugtocht werd hij door Staatse 

ruiters overvallen en verloor 50 ruiters en 120 paarden. Menig keer was dan ook de eerste 

reactie van een pensionaris of stadsbestuurder, dat hij – daeraff Godt allmachtich zij gedanckt 

– veilig op zijn bestemming was aangekomen.
800

 In 1622 was de situatie echter zodanig dat de 

stad het onverantwoord achtte Johan van Breugel – zelfs niet onder bescherming van 

begeleiders – van de dagvaart uit Brussel te laten terugkeren.
801

 

Ten slotte werden de militair gouverneurs ingezet bij oorlogsactiviteiten die door de 

gouverneur-generaal en vanuit de centrale legerleiding werden gecoördineerd. Zo was Van 

Cortenbach betrokken bij de belegering van Eindhoven in 1583 en bij een aantal militaire 

activiteiten rond Helmond. Ook speelde hij een voorname rol bij het afslaan van de 

verrassingsaanval door Hohenlohe op ’s-Hertogenbosch in januari 1585.
802

 Van 

Grobbendonck kreeg een nog prominentere positie, vooral nadat in oktober 1603 het tweede 

Spaanse garnizoen de stad was binnengetrokken en de stadssleutels onder zijn beheer 

kreeg.
803

 In het kader van de oorlogsactiviteiten was hij in 1603 betrokken bij acties bij 

Hardinxveld en in 1605 ondernam hij met 1600 man een vergeefse aanslag op Grave.
804

 

 

5.5.2.3 Macht en verering 

De macht van de militair gouverneurs was gedurende de laatste twee decennia van de 

zestiende eeuw beperkt. Zij hadden weliswaar het commando over een vijftigtal ruiters en een 

compagnie voetvolk, maar rapporteerden aan het stadsbestuur. Door de inname van het 

tweede garnizoen in oktober 1603 werd de militair gouverneur in de persoon van Van 

Grobbendonck een afzonderlijke machtsfactor naast het stadsbestuur.
805

 Via een bevelschrift 

van de aartshertog was hij hiërarchisch niet langer ondergeschikt aan het stadsbestuur. Hij 

bleef de titel bevelhebber van de stad houden, maar moest de burgerlijke bestuurszaken aan de 

magistraat laten. Verder kon hij zijn gezag alleen over de bezetting van de stad laten gelden 

en de wacht over de stad organiseren, maar het stadsbestuur moest de stadssleutels aan de 

bevelhebber overhandigen. Hoe pijnlijk dit het stadsbestuur viel is af te leiden uit het feit dat 

het de sleutels slechts door een notaris en een stadsbode aan hem liet overhandigen, terwijl 

dezelfde sleutels een maand eerder nog aan de aartshertog waren aangereikt in eenen groenen 

fluweelen beurs in aanwezigheid van de gouverneur, de hoogschout, het stadsbestuur en de 

secretarissen.
806

 De gouverneur groeide spoedig uit tot de machtigste man van de stad. In 

1603 werd gouverneur Van Grobbendonck nog als tweede genoemd na de bisschop, maar in 

1614 liet rentmeester Van Delft er geen twijfel over bestaan dat de gouverneur de nummer 
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één in de stad was.
807

 Hij was niet enkel de bevelhebber van de stad, maar werd gaandeweg 

ook steeds vaker over bestuurskwesties geconsulteerd door het stadsbestuur. Vooral de 

samenwerking met de presidenten Henrick van Gestel en David Everswyn was intensief. Van 

Gestel, die veelvuldig president-schepen was en tevens vanaf 1598 sergeant-majoor en 

hoofdwacht van de Bossche schutterijen, behoorde samen met Bartholomeus Loef van der 

Sloot tot de laatsten die Van Grobbendonck steunden in diens beleid tijdens het Beleg van de 

stad in 1629.
808

 David Everswyn consulteerde Van Grobbendonck veelvuldig ten tijde van de 

discussies over het al of niet blijven van de garnizoenen en de perikelen rond de huisvesting 

van de militairen in 1610. Van Grobbendonck was niet enkel adviseur voor het stadsbestuur 

zoals bij de afhandeling van het conflict met de oud-rentmeester Van Delft in 1624.
809

 In 

voorkomende gevallen kon hij het stadsbestuur ook met harde beslissingen confronteren, 

zoals in 1617, toen de dekens van de ambachten zich bleven verzetten tegen de 

financieringsvoorstellen voor het munitiedepot.
810

 

De zeer grote beschenkingen die door het stadsbestuur aan vooral Van Grobbendonck 

zijn gedaan, zijn vaak gememoreerd.
811

 Waren het schenkingen of was het omkoping? Tussen 

1610 en 1620 ging niet minder dan dertig procent van het totale bedrag aan schenkingen door 

de stad, ofwel 17.563 gulden, naar Van Grobbendonck en zijn vrouw Maria van Malsen. Het 

totaal door de gouverneur tussen 1596 en 1625 ontvangen bedrag was bijna het dubbele.
812

 En 

dit was zeker niet alles. Ook de goedkeuring door het stadsbestuur van de verkoop van de 

heerlijkheid Tilburg en Goirle aan Van Grobbendoncks zwager Adriaan van Malsen valt 

wellicht onder de ‘vereringen’, zeker als we weten dat Maria van Malsen in 1621 vrouwe van 

Tilburg en Goirle werd na het overlijden van haar broer.
813

 Wat de rechtvaardiging van de 

schenkingen betreft lijken Bosman, Van den Oord en Vos de visie van Gudde min of meer te 

volgen: Van Grobbendoncks rol bij de uitbreiding van de vestingwerken, zijn inzet voor het 

verkrijgen daartoe van financiële bijdragen uit Brussel en zijn bijdrage aan het verbeteren van 

de verstandhouding tussen het garnizoen en de Bossche bevolking, zouden deze schenkingen 

ten minste begrijpelijk maken.
814

 

 

 5.5.3 Rentmeesters van de domeinen en de beden 

Met de benoeming van Jacob Bacx tot rentmeester van de beden ontstond in 1559 een 

definitieve splitsing tussen het rentmeesterschap van de domeinen en het rentmeesterschap 

van de beden. De rentmeesters van de beden werden nadien aangeduid als rentmeester van de 

Staten van Brabant in het kwartier ’s-Hertogenbosch. De rentmeesters van de domeinen 

werden aangeduid als rentmeester van onze domeinen van Brabant in het kwartier ’s-

Hertogenbosch.
815

 De eersten ontvingen hun instructie vanuit de Staten van Brabant, de 

laatsten van de landsheer. Inhoudelijk besteden we in deze paragraaf eerst aandacht aan de 

vraag wie de functies bekleedden. In een tweede deel volgt een korte uiteenzetting over de 

inkomsten uit de domeinen, terwijl uitgebreid wordt ingegaan op de problematiek van de 

gewone en buitengewone beden. De beweegredenen achter de ruime aandacht voor de beden 

zijn vooral dat de Van Broechovens bijna vijftig jaren actief waren als rentmeester van de 

beden én dat de beden een overheersend onderwerp waren in de stadsvergaderingen en ook in 
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een aantal paragrafen van dit onderzoek nadrukkelijk aan de orde komen.
816

 Het laatste deel 

van deze paragraaf handelt over de reputatie en macht van de rentmeesters. 

 

5.5.3.1 Wie werden benoemd? 

De rekeningen van de rentmeesters van de domeinen van het kwartier van ’s-Hertogenbosch 

en de Meierij zijn bewaard gebleven. Aan de hand daarvan is nagegaan wie als rentmeester 

van de domeinen hebben gefunctioneerd tussen 1530 en 1648.
817

 In de gehele periode waren 

tien rentmeesters actief, exclusief substituten en de weduwen; in de periode tussen 1579 en 

1629 slechts drie (zie tabel 5.5.1). Vooral de onderlinge relaties en connecties tussen de 

verschillende rentmeesters springen in het oog. Zo hertrouwde de weduwe van Jan Pelgrom 

met de substituut van Cornelis Cleerhagen. Verder komen een aantal links met de 

rentmeesterfamilie Bacx naar voren. De vrouw van Marten Fierlands was een kleindochter 

van Jacob Janszn. Bacx; Simon Jacob Janszn. Bacx was getrouwd met Anna van Gameren, 

een oomzegster van rentmeester Lambert van Gameren. Van Simon Fierlants is niet bekend of 

hij ook een plek had in dit knooppunt. Hij verwierf het rentmeesterambt wellicht via een 

carrière binnen de organisatie van het rentmeesterschap van de domeinen.
818

 Hij was daar 

eerder bode en executeur, en vervolgens klerk. 

De benoeming van de rentmeesters van de domeinen geschiedde via een 

commissiebrief van de landsheer, die in dat verband de president van de rekenkamer de 

opdracht gaf de benoemde kandidaat in het bezit van het ambt te stellen zodra deze tegenover 

de president en de leden de eed had afgelegd en de vereiste borgtocht had afgegeven.
819

 De 

Staten van Brabant op hun beurt verzorgden zeker vanaf 1550 de benoeming van de 

rentmeesters voor het ontvangen van de beden. Om tot rentmeester te worden benoemd waren 

vakkennis en ervaring van de kandidaat zeker zwaarwegend. Maar uiteindelijk waren het de 

adviezen van superieuren in de functies – Raad voor Financiën en Rekenkamer – en de 

benoemende instanties zelf die het zwaarst wogen. 

In 1572 hadden de Staten goedgekeurd dat de oudste zoon van Jacob Bacx, mr. Simon 

Bacx, hem voortaan assisteerde als rentmeester van de beden en te zijner tijd zou opvolgen.
820

 

Na het vroegtijdig overlijden van Simon in 1579 besloten de Staten de schoonzoon van Jacob 

Bacx, Goyaert van Eyck, als adjunct te benoemen. Maar ook deze benoeming was van korte 

duur, omdat Goyaert de nieuwe religie aanhing. Jacob Bacx kwam ook zelf in ernstige 

aanvaring met het Bossche stadsbestuur, omdat zijn zoons – eveneens aanhangers van de 

reformatie – in het begin van de jaren 1580 met hun ruitereenheden geregeld dorpen in de 

Meierij overvielen.
821

 Jacob bleef als rentmeester in functie tot en met de bede van Sint-Jan 

1590 en overleed in maart 1591.
822

 Zijn weduwe Anna Hack gaf vervolgens een nieuwe 

borgtocht af en haar commies rondde de verantwoording van de beden tot en met Sint-Jan 

1590 aan de Staten van Brabant af.
823
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Tabel 5.5.1: Rentmeesters van de domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch (Vera, 

2011; Berkelmans, 1977; DVC). 

 

naam periode geboren overleden vader moeder echtgeno(o)t(e) 
Jan Bacx 

Simonzn. 

1529-1544  22 juli 1552 Simon 

Bacx (van 

Herentals) 

 Heylwich van de 

Hove 

Simon Bacx 

Janzn. 

1544-1550  1550 Jan 

Simonzn. 

Bacx 

Heylwich 

van de 

Hove 

 

Anton van der 

Straten 

1550-1556  1557   Johanna de Hertoge 

Johanna de 

Hertoge wed. 

Anton van der 

Straten 

1556-1557     Anton van der 

Straten 

Johanna van 

Ouwen, wed. 

Jan Pelgrom 

1557-1558 Pelgrom 

geb. 1521 

 Joost Jans 

van Ouwen 

Elisabeth 

Jacobs 

Spyckers 

Jan zv Henrick Gerrit 

Pelgrom 

Erfgen Jr. 

Lambert van 

Gameren 

1558-1559 

(brief 16 

dec. 1558) 

 1559 Arnt Janzn. 

van 

Gameren 

Marye 

Goyaert 

Sterck 

 

Cornelis de 

Backer alias 

van Ophem 

1559-1570 

(substituut)
824

 

    Johanna dv Joost 

Janzn. van Ouwen 

wed. Jan Pelgrom 

Cornelis 

Cleerhagen 

1570-1577 

(brief 30 

april 1559) 

    Francoise Coronel 

Francoise 

Coronel, wed. 

Cornelis 

Cleerhagen 

1577-1578      

Simon 

Fierlants 

1578-1596  8 april 1601    

Marten 

Fierlants 

Simonzn. 

4 juli 

1596-1621 

1570 

(Bots, 

1484) 

15 febr. 1621  Simon 

Fierlants 

Theodora 

de Wolf 

Catharina dv Goyaert 

van Eyck en 

Heiywich Jacob 

Bacx 

Catharina van 

Eyck, wed. 

Marten 

Fierlants 

1621-1622  16 febr. 1635 Goyaert 

van Eyck 

Heylwich 

Jacob Bacx 

 

Jan van der 

Leene 

15 mrt. 

1622-1639 

    Cathalyne Crackaert 

Paul van de 

Leemputte 

18 juli 

1639-1648 

DBL 

33(1984)1

74-176 

30 mrt. 

1612 1611 

(Bots, 

3121) 

20 nov. 1664 Jr. 

Dominicus 

van de 

Leemputte 

Maria 

Gerarddr. 

van de 

Kerckhoff 

 

 

De gedeputeerden van de Staten van Brabant hadden inmiddels besloten – na overleg 

op 5 en 7 december 1588 en 9 januari 1589 – dat Henrick van Broechoven Pzn. Jacob Bacx in 

de toekomst zou opvolgen in het rentmeesterschap van het kwartier van ’s-Hertogenbosch. 
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Als redenen voor de benoeming worden vermeld dat hij (= Jacob Bacx) tzelve sijn 

officie nyet geveugelijck meer selver en soude connen bedienen, maer daertoe gebruijken 

moeten soe hij oijck alrede gebruijct hadde zijne comisen ende andere persoonen gheensins 

wesende inden eedt oft plicht der voirseijde heeren Staten,[….] ende meer andere goede 

considerantien denselven gedeputeerde daertoe moverende.
825

 De Staten hadden hierbij in 

formele zin bepaald dat hij Jacob Bacx vanwege diens indispositie als adjunct in het 

rentmeesterschap zou assisteren. De overname van het rentmeesterschap door Henrick van 

Broechoven Pzn. verliep allerminst soepel en Jacob was verontwaardigd over de 

‘voortvarende’ wijze waarop Henrick van Broechoven Pzn. het adjunctschap vorm gaf.
826

 Al 

in juni 1590 werd de overdracht van het rentmeesterschap een feit. 

 

 

Tabel 5.5.2: De rentmeesters van de beden (Schuttelaars, Heren van de Raad, 1998; DVC). 

 

naam periode geboren overleden vader moeder 

Jacob Bacx 1559-1589 1517 31 mrt. 1591 Jan Bacx Heilwich van 

de Hove 

wed. Jacob Bacx 1589-1590  18 juni 1604 Jan Goessen 

Hack 

Agatha van 

de Eeckaert 

Henrick van 

Broechoven Pzn. 

1590-1601 1okt. 1544 19 juli 1604 Peter van 

Broechoven 

Jutta van 

Doorne 

Peter van 

Broechoven Hzn. 

1601-1626 11 april 1573 19 juni 1627 Henrick van 

Broechoven 

Johanna de 

Weert 

wed. Peter van 

Broechoven Hzn. 

1626-1627  ca. 1640 Marten van 

Hohenstein 

Catharina 

Talii van 

Lutzenburg 

Gerard van 

Broechoven Hzn. 

1627-1638 24 jan 1580 7 febr. 1638 Henrick van 

Broechoven 

Johanna de 

Weerdt 

 

 

Henrick van Broechoven Pzn. was als rentmeester verantwoordelijk tussen Kerstmis 

1590 en Kerstmis 1601.
827

 In ieder geval vanaf 1597 ondersteunt zijn zoon Peter hem bij de 

uitvoering van het rentmeesterschap.
828

 Een andere zoon, Rogier, wordt eind 1601 genoemd 

als facteur en agent van zijn vader.
829

 Het is wellicht ook vanuit die hoedanigheid dat deze 

Rogier in 1600 wordt aangeduid als rentmeester van Kempenland.
830

 In 1601 volgde Peter 

van Broechoven Hzn. zijn vader op als rentmeester van de beden. Na het overlijden van Peter 

van Broechoven Hzn., op 19 juni 1627, werd zijn weduwe Lucia van Hohensteyn in het 

rentmeesterschap benoemd voor de twee gewone beden, verlopende met Sint-Jan en Kerstmis 

1627 – ende nyet voer de verderen – en voor de imposten tot eind november 1627.
831

 In 

september 1627 nam Gerard van Broechoven Hzn. de plaats in van zijn eerder in dat jaar 

overleden broer Peter als rentmeester-generaal van de Staten van Brabant in het kwartier van 

’s-Hertogenbosch.
832

 De keuze viel op hem hoewel hij niet de eerste keus was van het 
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stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch. Dat was namelijk Peter van Gestel, de zoon van Henrick 

van Gestel. Beiden hadden zich schriftelijk aanbevolen bij het stadsbestuur als kandidaat voor 

de rentmeesterfunctie.
833

 Ook na de verovering van ‘s-Hertogenbosch bleef Gerard van 

Broechoven Hzn. namens de Zuidelijke Nederlanden belast met het innen van de contributies 

in de Meierij.
834

 Hij moest in 1629 ’s-Hertogenbosch verlaten en verbleef daarna korte tijd in 

Antwerpen. Begin 1630 hield hij kantoor in Breda. Vervolgens verhuisde hij naar Lier, waar 

hij tot zijn dood in 1638 zijn ambt bleef uitoefenen.
835

 

In tabel 5.5.2 is een overzicht gegeven van alle rentmeesters die tussen 1579 en 1629 

actief waren in die functie. Overleed een rentmeester tijdens het boekjaar, dan stelden de 

Staten zijn weduwe aan om het lopende boekjaar af te ronden, mits zij kon voldoen aan de 

vereiste borgstelling en de belofte om een deugdelijke boekhouding te voeren. Er was een 

duidelijk streven om een opvolger in de familiekring te vinden. Zekerheid daaromtrent 

trachtte men te krijgen via een besluit van de Staten dat deze persoon de rentmeester te zijner 

tijd zou opvolgen. Aan de benoeming van een rentmeester van de beden ging steeds het 

nodige lobbywerk vooraf. Het waren immers de Staten die beslisten en dat betekende dat 

zowel de prelaten, als de edelen en de steden erover gingen. Maar ook dan nog was de mening 

van de hertog en de hoogste ambtenaren doorslaggevend, getuige de benoeming van Gerard 

van Broechoven Hzn. in 1627. Alle rentmeesters en kandidaat-rentmeesters hadden een graad 

in de rechten en hadden over het algemeen een aantal jaren meegelopen in de functie. Een 

opmerkelijk verschil tussen de familie Bacx als rentmeesters en de Van Broechovens is dat de 

Bacxen voordien en later nooit een bestuurlijke functie binnen ’s-Hertogenbosch hebben 

bekleed.
 836

 De familie Bacx was namelijk kort voor 1500 vanuit Herentals naar ’s-

Hertogenbosch gekomen en had daar – alvorens het rentmeesterschap van de domeinen te 

verwerven – gewerkt als notaris, klerk op de secretarie en als rentmeester van een aantal 

organisaties en instellingen. Voor de Van Broechovens was daarentegen het bestuurlijke 

circuit – naast opleiding – de springplank naar het rentmeesterambt. 

 

5.5.3.2 Inkomsten uit domeinen en beden 

 

5.5.3.2.1 Problematiek van de inkomsten van de domeinen 

De scheiding tussen het rentmeesterschap van de beden en dat van de domeinen kreeg, zoals 

gezegd, wat het kwartier van ’s-Hertogenbosch betreft in 1559 definitief vorm. De 

commissiebrief van Cleerhagen van 30 april 1559 geeft een beeld van de 

benoemingsprocedure.
837

 Zijn taak was het onse penningen, cheijnsen, renten ende ander 

innecommen vande voirseijde ontfangerscape van onsen demeijnen van Brabant int 

voirnoemde quartier van Tshertogenbossche te heffen, ontfangen ende doen innecommen tot 

onsen proufijte. Hij diende eventueel daartoe geweld te gebruiken en diende alle transacties 

met kwitanties te staven. Zijn wedde en verdere vergoedingen waren gelijk aan die van zijn 

voorganger Lambert van Gameren. Tevens mocht Cleerhagen een vervanger aanstellen – wat 

hij ook heeft gedaan – om namens hem het ontvangerschap uit te oefenen. In de praktijk lieten 
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de rentmeesters zich zeker in de zestiende eeuw bijstaan door een of meer klerken, en 

daarnaast enkele bodes en executeurs.
838

 

De inkomsten uit de domeinen waren zeer divers en betroffen onder andere tolgelden, 

verpachte of in cijns uitgegeven goederen, tienden uit granen, jachtrechten en inkomsten uit 

de houtschat, maar ook leenverheffingen, vergunningen voor het plaatsen van molens, het 

maken van kelders, overstekken en inkomsten uit de verkoop van bastaardgoederen. Deze 

inkomsten werden ten dele gecollecteerd via verpachting en ten dele via de rentmeester of 

diens klerken. Aan de uitgavenkant drukten vooral de rentelasten die waren ontstaan door het 

verhypothekeren van de domeingoederen tussen omstreeks 1530 tot 1570.
839

 De problemen 

om voldoende inkomsten te genereren om daarmee alle verplichtingen te dekken werden nog 

verergerd doordat de rentmeesters rond 1580 zeer moeilijk tienden en cijnzen konden innen 

wegens de talrijke militaire activiteiten in de Meierij en de vrees de cijnsboeken te 

verliezen.
840

 Inning kon in feite alleen nog door schuldenaars te verplichten hun betalingen te 

doen in forten of in de stad.
841

 Toen de rentmeesters van de domeinen tevens de gewone 

beden inden, konden zij het tekort aan inkomsten uit de domeingoederen enigszins aanvullen. 

Mede door een brief aan het stadsbestuur van de rentmeester van de beden, Jacob Bacx, is de 

assignatie van de kleine gewone bede op renteheffers op de domeinen echter niet 

doorgegaan.
842

 Ook toen rentmeester Fierlants in 1608 confiscaties doorvoerde van 

(geannoteerde) goederen van burgers verzocht de stad de rentmeester deze acties op te 

schorten als zijnde in strijd met de stadsprivileges, en stelde ze zich ook te weer bij de Raad 

van Brabant.
843

 Al met al was het innen van de inkomsten van de domeinen allerminst 

eenvoudig en werden tegelijkertijd de problemen om de renteheffers op de domeingoederen 

tevreden te houden, steeds weerbarstiger. Daarbij kwam dat zowel Simon Fierlants als zijn 

vader nagenoeg uitsluitend konden steunen op Brussel. Zij misten de steun binnen het 

stadsbestuur, zoals de Van Broechovens die wel hadden. De Van Broechovens maakten 

immers zelf als schepen en raadsheer deel uit van het stadsbestuur. 

 

5.5.3.2.2 Gewone en buitengewone beden 

In de aanhef van paragraaf 5.5.3 hebben we aangegeven waarom we uitgebreider stilstaan bij 

de beden. Bij de invulling van dit onderwerp besteden we aandacht aan drie aspecten: 

• de achtergronden en de systematiek van de bedeheffingen; 

• de achterstand in de betalingen van de gewone beden, die in de tweede helft van de 

zestiende eeuw ontstond en hoe dit probleem werd opgelost; 

• de discussies rond het opbrengen van de buitengewone beden. 

Het doel van deze exercitie is dus inzicht te verschaffen in de algemene systematiek 

van de beden en in de besluitvorming, waarbij dit keer de discussies tussen de stad en de 

Staten van Brabant meer accent krijgen. 

 

5.5.3.2.2.1 Achtergronden en systematiek van de bedeheffingen 

De beden vinden hun oorsprong in het recht van landsheren om van hun onderdanen een 

bijdrage te vragen in bijzondere omstandigheden, zoals ter gelegenheid van een huwelijk, in 

geval van gevangenneming of bij de inhuldiging.
844

 In de loop der tijden maakten de vorsten 

echter steeds vaker en voor steeds grotere bedragen van dit bederecht gebruik. In de 
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resolutieboeken komen twee soorten beden voor: de ordinaire of gewone beden en de extra-

ordinaire of buitengewone. Het verschil tussen beide typen is dat de gewone beden in feite 

waren geïnstitutionaliseerd: ze werden jaarlijks geheven volgens een vaste systematiek en met 

een vaste bestemming. Bij de buitengewone beden moest daarentegen telkens opnieuw de 

bestemming en de heffingssystematiek worden vastgesteld. 

De gewone beden stammen uit 1525 en 1571, en waren bedoeld om de rentelasten te 

voldoen op de leningen die in de zestiende eeuw waren afgesloten voor het financieren van 

diverse krijgsverrichtingen. De Staten van Brabant kozen voor deze financieringsvorm omdat 

dan in plaats van de op te brengen bedragen zelf, alleen de renten (en aflossingen) hoefden te 

worden betaald.
845

 In de praktijk werd van dit aflossingsrecht geen gebruik gemaakt, zodat de 

Brabantse staatsschuld niet verminderde en het beslag op de beden even groot bleef. Deze 

twee gewone beden waren de enige twee beden, waaraan ook de prelaten en de overige 

geestelijken moesten bijdragen.
846

 De buitengewone beden werden gevraagd voor de 

financiering van militaire aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld in 1601 voor het onderhoud 

van de garnizoenen, tussen 1613 en 1616 voor een bijdrage aan de fortificatiekosten van ’s-

Hertogenbosch, in 1606 voor de kosten van het leger bij Rheinberg en in 1627 ter 

ondersteuning van het ontzet van Groenlo.
847

 De aanduiding ‘buitengewone beden’ suggereert 

dat ze een incidenteel karakter hadden, maar vanaf 1590 waren er nauwelijks jaren waarin 

geen buitengewone bede werd gevraagd. Brokken en De Schepper constateren dan ook terecht 

dat de beden door de frequentie waarmee ze als financieringsbron werden ingezet, in de tijd 

volledig evolueerden van buitengewone inkomsten tot een gewone bron van inkomsten.
848

 

Het verzoek voor een bede werd voorbereid vanuit de Raad van Financiën. Het 

concrete bedeverzoek werd daarna namens de hertog gedaan door de (vice-)kanselier in de 

vergadering van de drie Staten van Brabant. Een dergelijk verzoek bevatte naast een brede 

argumentatie het doel en de grootte van de bede, de tijdsduur en het moment van ingang, en – 

eventueel – hoe deze moest worden opgebracht. Zo verzocht vice-kanselier Jan van Winghene 

in juli 1595 de Statenvergadering om de per november 1595 aflopende bede van 25.000 

gulden per maand voor de duur van een jaar te continueren.
849

 De bede was bedoeld tot 

onderhoude vande garnizoenen te voete en te peerde dienende tot bewaernisse van desen 

lande ende Hertoghdomme van Brabant. Omtrent de wijze van opbrengen stelde de vice-

kanselier dat dit kon gebeuren zoals tot op heden was geschied of op een manier die ghij 

bequaemer ende redelijcker sult bevinden. Als extra argument om de Staten tot instemming 

op te roepen voegt hij eraan toe dat niet honoreren van het verzoek zou lijden tot het niet 

tijdig betalen van de garnizoenen en daardoor mogelijk tot groote schade ende confusie, zoals 

ook in enige andere kwartieren was gebeurd. Dreigde het proces van instemming te lang te 

duren of was er grote tijdsdruk om over het geld te beschikken, dan konden de Staten 

beslissen het gevraagde geld in de vorm van kortlopende leningen in Antwerpen of Brussel op 

te nemen met de bede als onderpand.
850

 

Het collecteren gebeurde via een reeds lang vaststaande systematiek. Voor de twee 

gewone beden bestond een vaste verdeling over prelaten en kwartieren, vrijheden, steden en 

dorpen: de quoten of tauxen. Als instructie volstond dan ook een korte brief van de griffier 

van de Staten: Mijne heeren gedeputeerde vande Staeten van Brabant, overmits redenen, 

ordonneren hunne rentmeesters [..] alsnoch te continueren het uuijtseijnden vande tauxen 
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vande leste augmentatie van de twee ordinarise [..]ende dat tot naerdere betaelinge vande 

gemeijne renthieren.
851

 Voor de buitengewone beden en subsidies werd per bijdrage een 

aparte ordonnantie opgesteld.
852

 De instructies geven gedetailleerd aan welke bedragen voor 

hoe lang moesten worden opgebracht, op welke middelen ze werden geheven, of het innen via 

verpachting of door de rentmeesters gebeurde en waartoe ze dienden. De rentmeesters inden 

de bedragen via verpachting of in een enkel geval rechtstreeks. Zij droegen het geld over aan 

de ontvanger die in de instructie werd genoemd. Als voorbeeld zij hier genoemd een nieuwe 

instructie van juli 1600 voor het vaststellen en innen van het schouw- en ploeggeld als middel 

van buitengewone subsidie: der welcker men tellen sal allen de heerden van allen de 

schouwen, hovens, asten, fournaijsen met den ploeghen binnen den lande van Brabandt 

bevonden innen ende collecteren die impositie van eenen gulden op ijederen heert, schouwe, 

hoven, ast, fournaijs ende ploeghen.
853

 

 

5.5.3.2.2.2 Gewone beden: achterstandenproblematiek 

Het bedrag van de gewone beden was via vaste taux of quoten naeradvenant een eijgelijcken 

staet, mecht ende middelen verdeeld over ieder kwartier, onderkwartier, stad en dorp.
854

 Als 

basis diende het aantal huizen: haardentellingen. Aanvankelijk werd per dorp of stad 

gecorrigeerd voor een bepaald percentage armen, en werd met drie categorieën huizen 

rekening gehouden. Vanaf 1525 bleven de quoten, afgezien van enkele kortingen en 

kwijtscheldingen, onveranderd. 

In het begin van de zeventiende eeuw wilden vooral de eerste stand en de stad 

Antwerpen de quoten aanpassen. Het argument voor dit verzoek was met name dat ze door de 

verarming van het platteland en de verwoestingen van grond en gebouwen niet meer 

overeenstemden met het uitgangspunt: naer staet, macht ende middelen.
855

 Voor de stad 

Antwerpen kwam hierbij dat haar bevolkingsaantallen als gevolg van de afsluiting van de 

Schelde en de transformatie van de economie ingrijpend waren gewijzigd. Bovendien waren 

er in zijn algemeenheid grote betalingsachterstanden aan de renteheffers ontstaan zowel door 

het achterwege blijven van de aflossingen als ook doordat de jaarlijkse rentebetalingen niet of 

niet volledig gebeurden. Dit probleem verergerde, toen de Staten achterstallige bede-

betalingen van de kwartieren via dezelfde systematiek van lijfrenten en losrenten gingen 

financieren en toen – vooral vanaf 1574 – een deel van de bede-contributies werd gebruikt 

voor het onderhoud van de garnizoenen en cavalerie. 

Pas in 1587 kwam in de Staten het proces van heffen van beden en daaruit betalen van 

de renteheffers weer op gang.
856

 In 1589 maakten de Bossche raadsman Arnt van Breugel en 

de rekenmeester Sterck in opdracht van de hertog van Parma een overzicht van de inkomsten 

die de Staten van Brabant hadden uit de gewone beden, en de renten en overige lasten die 

eruit moesten worden betaald.
857

 Het rapport noemde als basis voor structurele inkomsten de 

bede van Luik of kleine bede van 35.000 £. uit 1525, en de grote bede van 210.000 £. Arthois 

uit 1571. De rentebrieven waren geassigneerd op de rentmeesters van één van de vier 

kwartieren van Brabant. Door deze systematiek wist de debiteur waar hij zijn schuld zo nodig 

kon verhalen. Een derde inkomstenpost voor de Staten vormden rente-inkomsten uit de vier 

kwartieren. Deze hadden namelijk op hun beurt, zoals we hiervoor aangaven, bij de Staten 
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(een deel van) hun betalingsachterstanden gefinancierd. De conclusie van Van Breugel en 

Sterck was dat de te betalen rentenverplichtingen die de Staten oorspronkelijk waren 

aangegaan nagenoeg uit de inkomsten konden worden betaald, maar niet de loonkosten voor 

de betrokken rentmeesters en ambtenaren, de kosten voor het afhoren der rekeningen en 

nieuwe aangegane verplichtingen. Zo was er in 1589/1596 een structureel tekort van meer dan 

66.000 £., wat in juli 1606 werd becijferd op bijna 92.000 £. Ten slotte voegden Van Breugel 

en Sterck nog als slotopmerking toe: item dat alle de voerseijde renten deen deur d’andere 

sijn onbetaelt negen oft thien jaeren. 

Ter leniging van het achterstandenprobleem stelden de aartshertogen in 1606 aan de 

Staten van Brabant voor om de beden met twee achtste deel te verhogen (eigenlijk én een 

verhoging van het op te brengen bedebedrag én een nieuwe belasting op bier) en daarbij een 

verandering in de quoten van de kwartieren aan te brengen.
858

 Bij herhaling wees ’s-

Hertogenbosch dit voorstel af, omdat de stad geen nieuwe belastingen op bier wilde en omdat 

ze kost wat kost aan de bestaande quoten wilde vasthouden. Als argumenten gebruikte de 

magistraat dat ze zelf geen achterstallige afdrachten aan de Staten via lijfrenten had 

voorgefinancierd en dat een extra belasting op consumptie vooral degenen zou belasten die 

hen alleenlijck met aerbeijt, sweet ende travail moeten onderhouden.
859

 Uiteindelijk werd in 

december 1607 door de magistraat een voorstel geformuleerd, waarmee ook de Staten van 

Brabant en de aartshertogen instemden.
860

 Voor het betalen van de gewone beden mochten 

stad en Meierij blijven uitgaan van de oude quoten, maar ze zouden een augmentatie betalen 

van een zesde deel in plaats van het eerder voorgestelde een achtste. Dit betekende weliswaar 

een grotere bijdrage van zo’n vier procent, maar de feitelijk te lage quoten als zodanig bleven 

ongewijzigd. Ook mocht de augmentatie volledig worden gebruikt voor betaling van de 

renteheffers in het eigen kwartier. Vanaf dat moment – februari 1608 – kon de stad ook een 

definitieve regeling met de rentmeester van de beden maken om de betalingsachterstand vast 

te stellen en deze vervolgens weg te werken. 

Intern had ’s-Hertogenbosch al vele jaren intensieve discussies over de 

betalingsachterstand van de stad aan de rentmeester van de beden achter de rug. Bij de 

eindafrekening met de weduwe van rentmeester Bacx in 1590 was de betalingsachterstand 

van de stad 20.983 gld. en 3 st., ofwel bijna zesenhalf keer de verschuldigde jaarlijkse bede, 

en in augustus 1597 was deze opgelopen tot ongeveer 34.000 gld.
861

 Na uitgebreide discussies 

in de stadsvergadering in augustus en oktober 1597, besloot de magistraat een augmentatie 

van de gewone bede met 800 gulden voor de duur van een jaar toe te staan.
862

 Kort daarop 

schreef Henrick van Broechoven echter andermaal een verzoek aan de magistraat en voerde 

daarmee de druk nogmaals op.
863

 Bovendien dreigde hij het achterstallige bedrag met 

toepassing van dwang te innen. Zoals blijkt uit de betalingen door de stad is vanaf dat 

moment jaarlijks gedurende een aantal jaren ongeveer anderhalf maal het bedebedrag betaald. 

Een nauwkeurig beeld omtrent de betalingsachterstand had het stadsbestuur echter niet 

en in december 1603 benoemde de magistraat daarom een commissie onder leiding van de 

latere stadsrentmeester Willem van Delft.
864

 Het resultaat was blijkbaar onvoldoende, want in 

september 1605 werd een nieuwe commissie benoemd, ditmaal onder leiding van president-
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schepen Henrick van Gestel.
865

 De commissarissen zaten verscheidene dagen samen met alle 

betrokken partijen: stadsrentmeesters, hun klerken en de hertogelijk rentmeester Peter van 

Broechoven Hzn. Hun gezamenlijke conclusie was dat de betalingsachterstand tot en met 

kerstmis 1604 nog 11.654 gld. 2 st. 12 d. bedroeg.
866

 Na dit rapport werd in enkele jaren tijd 

de betalingsachterstand ingelopen. Nadat de hiervoor genoemde goedkeuring uit Brussel over 

de definitieve regeling van de augmentatie met een zesde deel op 8 februari 1608 was 

ontvangen op, werd reeds de volgende dag een commissie ingesteld om tot finale afrekening 

met rentmeester Peter van Broechoven Hzn. te komen.
867

 Het jaarlijks door de stad te betalen 

bedrag werd het vanouds bekende bedrag van 3241 gld. 4 st. 12 p., vermeerderd met een 

zesde deel, zijnde 540 gld. 10 st. 12 2/3 p. Het te betalen bedebedrag voor de gewone beden 

blijft vanaf 1608 tot 1627 onveranderd, en komt jaarlijks terug in de stadsrekening.
868

 

De conclusie uit het voorgaande relaas is dat ’s-Hertogenbosch ook in haar discussies 

met de Staten de herkenbare lijn volgde die binnen het stadsbestuur naar voren kwam, 

namelijk om (nieuwe) belastingen op consumptie, maar met name Bossche bieren, zo veel 

mogelijk te voorkomen. Verder kende de stad haar voordelige positie ten aanzien van de 

quoten en wilde ze deze als basis in stand houden. Ze waren (te) laag voor de stad en een 

bijkomend effect was, dat ook de prelaten en de overige geestelijken moesten bijdragen als ze 

werden gebruikt. Hoewel de lijn van de hiervoor genoemde bedragen via talrijke rapporten tot 

stand is gekomen, lijkt helder dat via de stadsrekeningen de betalingen van de stad aan de 

rentmeester niet volledig verifieerbaar zijn. 

 

5.5.3.2.2.3 Buitengewone beden: hoe op te brengen? 

Het geld uit de buitengewone beden werd, zoals eerder gemeld, vooral gebruikt voor het 

onderhoud van de volcke van oorloge of ten dienste van Zijnen voorscreven Majesteijt. De 

gelden van de buitengewone beden kwamen uit belastingen op de middelen van consumptie, 

met name wijn, bier, vlees en graan, uit het schouw- en ploeggeld, of uit andere imposten, 

zoals de generale kapitale impositiën. 

In de discussies over de gewone beden kwam met regelmaat over tafel dat de 

renteheffers op een of andere manier betaald moesten worden, onder andere omdat niet tijdig 

betalen tot gevangenneming van kooplieden buiten de stad of het hertogdom kon leiden, 

alsmede tot de confiscatie van hun handelsgoederen. Bij de discussie over de buitengewone 

beden stond veelal de armoede van de stad en de Meierij en de slechter wordende 

economische situatie centraal, alsmede de gevolgen van de steeds maar voortdurende oorlog 

met de rebellen. Daarnaast boden de verweren de stad in de Staten en het regeringscentrum 

een podium om steun te verwerven voor de fortificatie en voor een mildere behandeling als 

betaler via het instrument van exemptie. Het belang van het meedragen van deze beden was 

voor het derde lid in zijn algemeenheid geringer, terwijl de twee eerste leden van het 

stadsbestuur er belang bij hadden met de argumenten van het derde lid rekening te houden. 

Het derde lid schakelde alleen over in een hogere versnelling als het spook van muitende 

garnizoenen dreigde of als het belang van de stad wel erg duidelijk zichtbaar was, zoals ten 

tijde van de beden ten behoeve van de fortificatie. Dit alles droeg ertoe bij dat de discussies 

over de buitengewone beden moeizamer verliepen dan die over de gewone beden. De toon in 
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de verweren werd met het verstrijken van de jaren somberder en de argumentatie werd steeds 

uitgebreider, zoals we verderop zullen zien in paragraaf 6.2.2.1. Daar komen de buitengewone 

beden immers aan de orde als onderdeel van de politieke documenten om de schrijnende 

toestand van de Bossche economische situatie onder de ogen van Brussel te brengen. 

De buitengewone beden moesten vooral opgebracht worden uit belastingen op de vier 

speciën: wijn, bier, graan en vlees. Maar ook vis, haring en zout of allerhande koopwaar kon 

onder de bede-opbrengende belastingen vallen.
869

 Via herhaalde verzoeken konden 

belastingen soms worden afgekocht of op een andere wijze worden opgebracht. Zo keerde ’s-

Hertogenbosch zich meermalen en uiterst hardnekkig tegen het heffen van buitengewone 

beden via het schouw- en ploeggeld. In 1617 was de kern van het verweer ertegen dat het 

systeem minder goed toepasbaar zou zijn in tijden van oorlog, en de lasten minder 

rechtvaardig zouden worden verdeeld dan wanneer werd geheven via imposten op consumptie 

en economische activiteit.
870

 

In 1620 kwam het schouwgeld weer aan de orde, maar ook nu wees het stadsbestuur 

het af en vroeg wederom het bedrag op te lichten conform de in 1610 en 1611 gevolgde 

systematiek. Toen immers betaalde de stad van de totale bede van 75.000 £ telkens 2000 gld. 

via exemptie, en de Meierij 19.945 £.
871

 Met het voorstel van de stad gingen de kanselier en 

de Staten niet akkoord. De stad zette haar verzet vervolgens voort met het benoemen van een 

commissie om dese saecke texamineren ende te deduceren de redenen dienende tot affweringe 

van schou ende ploeggelt binnen dese stadt ende meijerije, ende om voor te slaen eenige 

andere middelen daermede dese stadt ende meijerije ter minste quetsinge souden mogen 

gestaen.
872

 De commissie, waarvan ook de rentmeester van de Staten Peter van Broechoven 

Hzn. lid was, betoogde dat de systematiek van schouw- en ploeggeld zou leiden tot veel 

onrust en geklaag, omdat deze onrechtvaardig was: de armen en de ambachtslieden werden te 

hard getroffen omdat zij niet minder schouwen – eerder meer – hadden dan de rijke 

kooplieden. Bovendien telde ’s-Hertogenbosch in vergelijking met andere steden meer 

kloosters, geefhuizen, armenhuizen en die zouden het schouwgeld moeilijk kunnen 

opbrengen. Maar ook voor de Meierij zou het schouw- en ploeggeld strecken totte seer 

ongelijcke beswaernisse, disproportie ende inegaliteijt ten regarde vande andere quartieren 

van Brabant. Per ploeg werden in de Meierij immers slechts enkele bunders bewerkt, en in de 

andere kwartieren wel 17 tot 20. Verder was de opbrengst van de grond er lager en vroeg deze 

meer bemesting. Ten slotte woonden de boeren in de Meierij vaak slechts in hutten, waarin 

ook nog een schouw, oven en est waren. In september 1620 werd het aldus onderbouwde 

verzoek om het schouw- en ploeggeld te mogen opbrengen zoals in 1610 en 1611 naar 

Brussel verzonden.
873

 De Statenvergadering bleef – ook na meerdere verzoeken van Bossche 

zijde – gekant tegen exemptie en eind december kondigde de magistraat alsnog de ordonnantie 

af tot het doen van de telling van schouwen en ploegen.
 874

 Uit de resultaten bleek dat de stad 

door gebruik te maken van de schouwtelling 831 gld. 10 st. meer zou moeten afdragen dan de 

eerder door haar aangeboden 4000 gld., maar de Meierij 3465 gld. minder. Eind februari 1621 

werd het besluit van de stadsregering geformuleerd, waarin deze aan Brussel aanbood de 

bedragen, zoals die bleken op basis van de tellingen van schouwen en ploegen, te betalen in 

vier termijnen.
875

 Binnen de Meierij zou de omslag per stad en dorp gebeuren zoals 
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gebruikelijk bij het heffen van de buitengewone beden. Tevens vroeg de stad haar deel te 

mogen gebruiken voor haar eigen fortificatie. Eind maart stemde Brussel ermee in, dat de stad 

de bede-bijdrage naar eigen inzicht opbracht, en wel binnen drie weken na aanschrijving.
876

 

De stadsrekening laat zien, dat de stad het bedrag van 4831 gld. 10 st. in twee termijnen op 

respectievelijk 26 mei en 1 juli 1621 aan rentmeester Peter van Broechoven betaalde.
877

 

Het meest opvallende in het hele relaas over het schouw- en ploeggeld is wel de 

vasthoudendheid waarmee het stadsbestuur telkens weer de discussie met de Staten van 

Brabant aanging. De redenen achter deze vasthoudendheid zijn zeker tweeledig. Op de eerste 

plaats spelen de formele redenen waarom het heffen via het schouw- en ploeggeld als systeem 

onrechtvaardig was. Daarnaast wilde de stad vrijwel zeker geen nieuwe schouwtellingen 

omdat het ondenkbaar is dat de magistraat niet wist dat de uitkomsten ervan in haar nadeel 

zouden werken. Bovendien was er de dreiging dat de gegevens tevens werden gehanteerd 

voor het aanpassen van de quoten die golden voor de gewone beden. 

 

5.5.3.3 Macht en reputatie van de rentmeesters 

De ambten van rentmeester van de domeinen en rentmeester van de beden waren hoge 

functies en zeer begeerd door de politieke elite. De voornaamheid van de functies komt 

pregnant naar voren in het geabstraheerde schema van de hertogelijke organisatie van Vera.
878

 

Hij plaatst daarin de kwartierrentmeesters naast de laagschout en de kwartierschouten, maar 

hoger dan de schepenen. 

De macht van de rentmeesters was op de eerste plaats gestoeld op hun functie en 

daarmee op de steun van diegenen, die hen hadden benoemd. Dat deze steun voorwaardelijk 

was, ondervonden zowel de familie Van Brecht als Pynappel in de zestiende eeuw. De Van 

Brechts bleven in de gunst van Brussel vanwege hun verdiensten voor de katholieke zaak, 

ondanks dat zij als schout vele conflicten hadden met het Bossche stadsbestuur. De familie 

Pynappel werd tussen 1562 en 1581 bewust uit de schepenbank geweerd omdat ze in de ogen 

van Brussel ernstig te kort was geschoten bij het innen van de beden.
879

 

Zowel bij elkaar opvolgende rentmeesters van de domeinen als bij de rentmeesters van 

de beden kwamen veel familierelaties voor. Met name de relaties met de familie Bacx, die 

vier generaties rentmeesters leverde, en de positie van de Van Broechovens springen hierbij in 

het oog.
880

 In het aanstellingspatroon van de Bossche rentmeesters is dan ook allerminst terug 

te vinden de stelling van Van Cauwenberghe dat een rentmeester niet geboortig mocht zijn in 

zijn toekomstige standplaats om eventuele partijdigheid en misbruiken te voorkomen.
881

 

De rentmeesters waren in staat om aanzienlijke vermogens te verwerven tijdens hun 

ambtsperiode. De families Bacx en Van Broechoven zijn daarvan eclatante voorbeelden. Zo 

behoorden Jacob Bacx en zijn zoon Simon in 1578 tot de negen burgers die de stad in 1578 

het hoogste bedrag: 100 £., leenden.
882

 De vermogenssprong die Henrick van Broechoven 

Pzn. en zijn zoon Peter maakten, komt in paragraaf 8.2 uitgebreid aan de orde. Als (hoge) 

functionarissen verbleven ze vaak in het centrum van de macht en werden ze ook regelmatig 

geconsulteerd over Bossche kwesties. Zo kon de kanselier hen eenvoudig polsen aangaande 

de jaarlijkse schepenadvieslijst. Daarnaast was uiteraard het netwerk relevant dat ze 

gedurende hun ambtstermijn wisten op te bouwen. Vanuit de resolutieboeken komt hierbij een 

meer nadrukkelijke positie naar voren voor de rentmeesters van de beden dan voor die van de 
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domeinen. Verklaringen voor het verschil kunnen zijn dat de rentmeesters van de domeinen in 

mindere mate deel uitmaakten van het Bossche politieke milieu, dat de hoeveelheid geld die 

omging in de domeinen relatief en absoluut minder was en werd, en dat de discussies over de 

belastingen die de domeinen moesten opbrengen veel minder de politiek beheersten. De 

domeingoederen waren immers iets dat het individu betrof, terwijl de beden in feite de hele 

gemeenschap aangingen. De rentmeesters van de domeinen waren weliswaar hoge 

functionarissen, maar ze verkeerden in het ambtelijke milieu en maakten in dat milieu – en 

dus niet in het geheel van de Staten van Brabant en het bestuurlijke milieu – carrière. Een 

uitzondering hierop vormde de familie Fierlands, van wie Simon, de zoon van rentmeester 

Marten en Catharina van Eijck, een imposante carrièresprong maakte en tussen 1668 en 1686 

kanselier van de Raad van Brabant was.
883

 

De verwevenheid van de rentmeesters van de beden in de Bossche politiek komt zowel 

bij de familie Bacx als de Van Broechovens naar voren. Jacob Bacx en zijn familie hadden 

hierbij het nadeel dat zij niet in Bossche bestuursorganen waren vertegenwoordigd. 

Bovendien waren het vroege overlijden van Jacobs zoon en beoogd opvolger Simon, de rol 

van zijn zonen Paul en Marcelis bij het Schermersgilde en de overvallen in de Meierij en de 

(zakelijke) verwevenheid met de aanhangers van de reformatie, met name Dirck Aertsen, 

nadelig voor hun relatie met de politieke, Bossche elite.
884

 De Van Broechovens waren 

daarentegen volop onderdeel van de Bossche politiek. Bovendien had Henrick aanvankelijk 

zeker een voorzichtige koers gevaren door de eed af te leggen op het document van de 

religievrede in 1578.
885

 In 1603 werd hij gezien als een van de machtigste en meest 

invloedrijke mannen in de stad.
886

 Hij had het rentmeesterschap van de Staten kort tevoren 

overgedragen aan zijn zoon Peter, maar hij draaide zelf nog volop mee in het politieke bedrijf. 

Hoezeer hij werd gewaardeerd moge blijken uit de eretitel ‘oud-rentmeester van de Staten van 

Brabant, die hij op gezag van de Staten had verworven.
887

 Zelfs na zijn dood werd door zijn 

zoon Christiaan in zijn sollicitatiebrief om het ambt van pensionaris te verwerven nog breed 

uitgemeten en becijferd dat Henrick tijdens zijn politieke leven de stad enorm geldelijk 

voordeel had bezorgd.
888

 Ook zijn zoon Peter had een goede reputatie als rentmeester. De 

ambachten waren ten tijde van de verhoging van de gewone beden omstreeks 1606 kritisch 

over enkele aspecten van zijn handelen. Deze kritiek betrof vooral het voor eigen voordeel 

opkopen van renten met achterstallen en de voorkeursbehandeling van de rentmeester bij het 

uitbetalen van de renteheffers.
889

 Zijn veelvuldige aanwezigheid in de vergaderingen van het 

stadsbestuur, zijn inzet voor het afweren van bedeheffing op basis van schouw- en ploeggeld 

en zijn luisterend oor om bij bedeheffingen ook rekening te houden met de noden van de stad, 

maken het verklaarbaar dat hij meermaals een schenking van de stad mocht ontvangen. 

Kortom, Peter bezat macht vanuit zijn functie en vanuit zijn reputatie in het stadsbestuur, 

maar ook vanuit zijn netwerk in Brussel. Hij was immers gehuwd met de dochter van Marten 

van Hohensteyn, secretaris van de Raad van State.
890

 De macht van rentmeester Gerard van 

Broechoven was vooral gestoeld op de rechten die de functie hem boden en op de 

bescherming van de familie Maas en Boisschot in Brussel. Als rentmeester van de (Spaanse) 

Staten van Brabant was hij niet onomstreden. Zo klaagden de Meierijenaars na Broechovens 

verhuizing naar Lier dat hij zo ver weg woonde, dat hij Meierijenaars lang op antwoord liet 
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wachten, en dat zijn boden en deurwaarders hoge lonen eisten.
891

 Waar nog bij kwam dat hij 

gijzeling van lokale bestuurders als drukmiddel voor betaling allerminst schuwde.
892

 

 

 

5.6 De Bossche bestuursorganisatie in vergelijking met die van andere steden 

 

In de voorgaande paragrafen hebben we de groepen en personen beschreven die een 

sleutelpositie innamen in de bestuurlijke organisatie van de stad. In deze paragraaf leggen we 

de nadruk op de organisatorische samenhang van deze groepen en op de vraag in hoeverre de 

bestuursstructuur van ’s-Hertogenbosch omstreeks 1600 meer of minder democratisch was 

dan die in andere steden in die tijd. We zijn daarbij op zoek naar een bestuursorganisatie die 

rekening houdt met inspraak van onder af en met de stratificatie omstreeks 1600. Daarnaast 

moet het toezicht op de taken van de stadsdienaren – de professionals – goed geregeld zijn. In 

de loop van de tekst zullen we de door ons geformuleerde bestuurlijke organisatie toelichten. 

Het betreft hier dus een statische vergelijking tussen de steden, waarbij tevens wordt getoetst 

aan de hand van een democratisch model dat gelijkenissen toont met onze huidige opvattingen 

over bestuursmodellen. Het hoofddoel is het verkrijgen van inzicht in de situatie op een zelfde 

moment, in dit geval omstreeks 1600. Feitelijk verdient het in samenhang beschouwen van de 

manier waarop de bestuursorganisatie op een bepaald moment past in de historische 

bestuurlijke ontwikkeling van de steden, het ontrafelen van een eventuele onderlinge 

samenhang tussen de bestuursmodellen van deze steden en de positie van de steden ten 

opzichte van het provinciaal bestuur en de Staten Generaal een aanzienlijk uitgebreidere 

aanpak dan hier mogelijk is en dit is daarom buiten dit onderzoek gelaten. 

Bij de moderne democratie staan de scheiding van wetgevende, uitvoerende en 

rechtsprekende macht centraal, alsmede de controle op (vooral) de wetgevende en uitvoerende 

macht door een volksvertegenwoordiging die de hele bevolking representeert. Omstreeks 

1600 was van een dergelijke scheiding en een het hele volk representerend stadsbestuur 

absoluut geen sprake. Bovendien waren er nagenoeg evenveel verschillende 

bestuursorganisaties als er steden en dorpen waren. Allemaal vulden ze hun 

bestuursorganisatie op hoofdlijnen of details verschillend in. Een voor die tijd ideaal systeem 

had er kunnen uitzien als een klein centraal bestuursorgaan (het kernbestuur) voor alle 

dagelijkse activiteiten, ondersteund en bijgestaan door juridische, administratieve en 

financiële ambtenaren. Periodiek zou het bestuursorgaan met een gremium uit de bevolking 

overleggen om instemming te vragen voor maatregelen die tot welvaren van stad of 

anderszins nodig waren. De ambtenaren waarop wordt gedoeld zijn de pensionarissen, 

griffiers, secretarissen en rentmeesters. Het gremium kan betreffen het tweede en derde lid 

van het Bossche stadsbestuur, het tweede, derde en vierde lid van de Antwerpse Brede Raad, 

de meente uit Zwolle, de vroedschap in de Hollandse steden of de tienraad in Breda. 

Om uitspraken te kunnen doen over het relatief democratisch gehalte van ’s-

Hertogenbosch omstreeks 1600 hebben we de bestuursorganisaties van de Hollandse steden 

Hoorn, Gouda en Leiden, het Oost-Nederlandse Zwolle en de Brabantse steden Breda en 

Antwerpen als referentiekader gebruikt. Door deze keuze krijgen zowel het West- als het 

Oost-Nederlandse bestuursmodel aandacht, alsmede het Zuid-Nederlandse model, waarin 

veelal ook een positie beschikbaar was voor de gilden.
893

 Dit laatste is voor ons onderzoek 

belangrijk omdat ook in ’s-Hertogenbosch de gilden een plaats in het stadsbestuur hadden en 

omdat de gilden in de steden ongeveer de helft van de bevolking uitmaakten. Wij hebben ons 

bij deze vergelijkende conclusies over bestuurlijke organisatie gebaseerd op de studies van 
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Prak en Noordam over Leiden, De Jong over Gouda, Kooijmans over Hoorn, Streng over 

Zwolle, Van der Meij over Breda en Timmermans en De Ridder-Symoens over Antwerpen.
894

 

De vragen waarop we ons bij de vergelijking hebben geconcentreerd, zijn: welke lagen in de 

samenleving werden bij het besturen betrokken, hoe (homogeen) was de samenstelling van 

het kernbestuur van de steden, en in welke mate werden verschillende lagen van de bevolking 

bij benoemingen betrokken? Voor deze laatste beoordeling gebruiken we de schaal zoals die 

is gepresenteerd door Van der Meij (tabel 5.6.1).
895

 

 

 

Tabel 5.6.1: Sociale stratificatieschaal (Van der Meij, Tussen Spanje en Oranje, 293). 

 

I            adel en burgerlijk patriciaat (regenten) 

II          grote ondernemers en hoge ambtenaren  

III         brede burgerij: kooplieden, academici 

IV         middenstand: kleine zelfstandigen 

V          loonafhankelijken  

VI         dagloners en armen 

 

 

De samenstelling van de vertegenwoordiging waarmee de schepenen of het dagelijks 

bestuur van de stad te nemen maatregelen afstemden, geeft de beste indruk hoever de 

democratie in de diepte van de gelaagde vroegmoderne stadsbevolking reikte. Voor de 

Hollandse steden, zoals Leiden en Hoorn, waren dat de regenten van de vroedschap.
896

 In 

deze steden kwam de participatie van de burgers niet verder dan de eerste laag. Voor 

Antwerpen was het de Brede Raad, waarin naast de magistraat ook een geleding van oud-

schepenen, wijkmeesters en als vierde lid de ambachtsafgevaardigden plaatsnamen.
897

 In 

Breda had de magistraat een formeel contact met de tienraad.
898

 Deze raad bestond 

voornamelijk uit oud-schepenen en handwerkslieden en had het medetoezicht op de stedelijke 

financiën bedongen. In Zwolle was er jaarlijks overleg tussen een vertegenwoordiging van de 

magistraat en de ‘meente’ (altijd waren twee magistraatsleden erbij, anders waren de besluiten 

niet geldig), een vertegenwoordiging van de vier wijken met elk twaalf man.
899

 Hierbij 

werden alle rekesten behandeld. In ’s-Hertogenbosch waren het de dekens van de ambachten 

die als derde geleding in het stadsbestuur functioneerden, zoals in paragraaf 5.2 is uiteengezet. 

Voor alle vier steden ging de reikwijdte van de participatie tot niveau III tot IV, met dien 

verstande dat het welvaartsniveau van de participanten in Antwerpen en Breda enigszins 

hoger zal hebben gelegen dan in ’s-Hertogenbosch en Zwolle. In de twee laatste steden 

werden ze immers uit een brede groep gerekruteerd. 

Het kernbestuur – meestal aangeduid als magistraat of (klein-)bestuur – van de 

verschillende steden was divers van samenstelling. Alle steden hadden een schout als 

vertegenwoordiger van de landsheer of het centrale gezag, voorzitter van de rechtbank en 

hoofd van justitie en politie. Alleen in Breda waren de taken gesplitst en kende men een 

drossaard als vertegenwoordiger van de landsheer en tevens hoofd van politie en justitie, en 
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een schout als hoofd van de middelbare en lage justitie.
900

 Het kernbestuur of de magistraat 

van de Hollandse steden Hoorn, Leiden en Gouda bestond behalve de schout uit vier 

burgemeesters en zeven of acht schepenen.
901

 In Zwolle bestond de magistraat uit acht 

schepenen en acht magistraten.
902

 De acht schepenen vormden het dagelijks bestuur en 

hadden telkens gedurende vier weken bij toerbeurt twee aan twee de dagelijkse leiding. In 

Breda bestond de kerngroep uit tien schepenen, van wie één de functie van 

binnenburgemeester (vergelijkbaar met de functie van president-schepen) kreeg en één die 

van buitenburgemeester of tresorier (beheerder van de stedelijke financiën).
903

 In ’s-

Hertogenbosch was de dagelijkse leiding in handen van de negen schepenen. Antwerpen, ten 

slotte, had niet minder dan 22 stemgerechtigde ‘wethouders’: een buitenburgemeester (die 

veelal samen met een pensionaris te Brussel verbleef), achttien schepenen, van wie één door 

hen tot binnenburgemeester werd gekozen, twee thesauriers en een rentmeester.
904

 

Ten aanzien van de functionele gelijkheid van de leden van de kerngroep valt in de 

Hollandse steden, maar ook in Zwolle, een tweedeling te constateren. In de Hollandse steden 

zijn de schepenen op de eerste plaats deelnemers in de rechtbank en medeverantwoordelijken 

voor de ordehandhaving, terwijl de burgemeesters feitelijk het dagelijks bestuur vormden.
905

 

In Zwolle was de tweedeling erin gelegen dat de schepenen compleet het dagelijks bestuur en 

de rechtspraak en ordehandhaving in hun portefeuille hadden en de acht overige magistraten 

vooral een rol speelden bij de afstemming van te nemen maatregelen.
906

 In Breda en ’s-

Hertogenbosch vormden de tien respectievelijk negen schepenen als kerngroep tevens het 

dagelijks bestuur.
907

 In beide steden was een leidende positie ingeruimd voor de president-

schepen. Het verschil tussen de colleges bestond vooral hierin dat in Breda het financiële 

beheer aan een schepen binnen het college – de buitenburgemeester – was toevertrouwd, 

terwijl ’s-Hertogenbosch twee of drie stadsrentmeesters in functie had. De kerngroep van 

Antwerpen was op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van Breda, echter met dit verschil dat de 

uitvoerders van het financiële beleid niet als schepen, maar uit hoofde van hun functie een 

stem in de magistraat hadden.
908

 

Beoordeeld tegen de eerder gestelde vraag hoe een bestuurlijke organisatie er idealiter 

zou moeten uitzien, rijzen er ten aanzien van de samenstelling en functionaliteit van de 

kerngroep twee problemen: de homogeniteit van de groep en het feit dat de stedelijke 

financiën in de taken van de kerngroep zijn opgenomen. De overlegfunctie binnen een groep 

functioneert – zo is onze inschatting – beter, als deze minder variabel is en de 

machtsverschillen daardoor binnen de groep geringer zijn. Als ondersteunend bewijs voor 

deze stelling kan ook worden aangevoerd dat de Staten van Holland met als leden de 18 

stemmen van 18 steden en een stem voor de adel veel gemakkelijker tot besluiten kwamen 

voor oorlogsheffingen dan de Staten van Brabant met haar drie Staten en waarbij de steden 

ook rekening moesten houden met de stem van de ambachten.
909

 Ook binnen het Antwerps 

stadsbestuur leidde de oligarchisering binnen het bestuur van de ambachten tot een 

gemakkelijker besluitvormingsproces.
910

 Een tweede stelling is dat leden binnen een groep 

elkaar minder intensief en minder scherp zullen controleren. Voor het gebied van de stedelijke 
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financiën betekent dit dat de kerngroep een betere controle op de rentmeesters kan uitoefenen 

wanneer de rentmeesters daarvan zelf geen deel uitmaakten. In Breda trachtte men dit 

probleem enigszins te ondervangen door de buitenburgemeester (tresorier) alleen als schepen 

te laten functioneren als het niet de financiën betrof.
911

 In de Zwolse situatie is extra 

homogeniteit gecreëerd door de dagelijkse voortrekkersrol en het financiële beheer over 

telkens twee schepenen te laten rouleren. Al met al wordt de beste score qua 

organisatiestructuur gerealiseerd door ’s-Hertogenbosch, gevolgd door Zwolle en Breda. Het 

minst gunstig scoort Hoorn. Hier was het financiële beleid volledig in de kerngroep 

ondergebracht en was er tevens weinig homogeniteit in de kerngroep, daar ze bestond uit de 

uit de vroedschap voortkomende machtige burgemeesters enerzijds en jonge, politiek 

onervaren schepenen. 

Ten aanzien van de benoemingen van de kerngroep en de ondersteunende ambtenaren 

– de ministers – is een opmerkelijk verschil zichtbaar tussen de Hollandse steden. In Hoorn 

was de burgerij duidelijk betrokken bij de keuze van de burgemeesters. De stad kende een 

systeem waarbij negen keurmannen de vier burgemeesters kozen uit de vroedschap en tevens 

21 mannen nomineerden voor het schepenambt.
912

 De keurmannen waren geloot uit de 

zogenoemde boongangers: burgers die voor het leven waren benoemd op basis van door de 

regenten opgestelde criteria. In Leiden en Gouda werden de schepenen in dubbeltal door de 

vroedschap genomineerd en vervolgens werden er acht respectievelijk zeven benoemd door 

de stadhouder.
913

 De vroedschapsleden benoemden uit hun midden de burgemeesters.
914

 In 

Gouda nomineerde de vroedschap voor de vier te kiezen burgemeesters acht kandidaten, 

waaruit zij een week later de vier te benoemen burgemeesters kozen.
915

 In Zwolle kozen 

twaalf uit de meente uitgelote leden – keurnoten genoemd – de zestien magistraten.
916

 Wie de 

kandidaat-magistraten nomineerde, vermeldt Streng niet. Wel geeft hij aan dat ze aan 

bepaalde leeftijdscriteria en vermogenseisen moesten voldoen en uiteraard van protestantse 

huize moesten zijn. In Breda bestond de schepenkieslijst uit de zittende schepenen, de oud-

schepenen en enkele nieuwelingen.
917

 De drossaard – dus niet de schout – stelde daaruit een 

lijst van twintig namen samen en stuurde deze naar de domeinraad. De benoeming geschiedde 

door de heer van Breda. In Antwerpen bracht de schout het advies uit over de lijst van 

kandidaat-schepenen aan de Geheime Raad, waarna de hertog de benoeming deed.
918

 Op de 

lijst van de genomineerden stonden de achttien zittende schepenen, negen kandidaten die door 

de poorterij waren voorgedragen en negen kandidaten die vanuit de wet naar voren waren 

geschoven. De procedure in ’s-Hertogenbosch is eerder al uitgebreid beschreven. De door de 

schepenen opgestelde lijst bevatte de ongeveer veertig namen van alle verkiesbare schepenen 

en oud-schepenen en enkele nieuwelingen. De schout voorzag de lijst van een advies en 

bezorgde deze bij de kanselier. De hertog benoemde vervolgens de schepenen voor het 

nieuwe jaar. 

In de Hollandse steden werden de ministers benoemd door de vroedschap, in Zwolle 

en Antwerpen door het kernbestuur. Een uitzondering betrof de thesaurier in Antwerpen, die 

werd gekozen door de drie dekens van de hoofdambachten uit een naamlijst van de oud-

schepenen die door de magistraat was opgesteld.
919

 In ’s-Hertogenbosch beslisten de drie 
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geledingen in een gezamenlijke stadsvergadering over de keuzes van pensionarissen, griffiers, 

secretarissen en rentmeesters op basis van door het eerste en tweede lid genomineerde 

kandidaten. In de heerlijke stad Breda, ten slotte, was het de heer in de persoon van de prins 

van Oranje die de hoge ambtenaren benoemde.
920

 

Ook de ambtsduur van de leden van het kernbestuur verschilde van stad tot stad. De 

ministers werden in het algemeen ofwel voor het leven benoemd, ofwel voor een termijn van 

drie of zes jaar, die vervolgens normaliter werd verlengd met eenzelfde periode. Een 

uitzondering vormden de rentmeesterfuncties. Hierbij werd over het algemeen een termijn van 

één, soms twee jaar, aangehouden. De burgemeesters in de Hollandse steden werden meestal 

voor een jaar benoemd. Na een jaar werd er één herbenoemd en hij kreeg dan de functie van 

president-burgemeester. Bovendien waren de vroedschapsleden in veel steden een 

toerbeurtsysteem overeengekomen, waardoor van tevoren vaststond wie wanneer 

burgemeester zou worden. De ambtsduur voor de schepenen verschilde sterk in de Hollandse 

steden. In Hoorn was de ambtsduur een jaar. Een herbenoeming gebeurde zelden en het 

schepenambt was min of meer een opmaat voor een verdere carrière.
921

 In Gouda en Leiden 

kwamen de schepenen meestal voort uit de vroedschap. In Leiden konden de schepenen in de 

zeventiende eeuw vrijwel onbeperkt in de schepenbank zitten, terwijl in Gouda de 

zittingsduur tot twee jaar was beperkt.
922

 Ook in Breda, Antwerpen en Zwolle mochten 

schepenen gedurende een lange periode in de schepenbank zitten, zoals ook uit de nominatie- 

en benoemingsprocedures kan worden afgeleid.
923

 In ’s-Hertogenbosch was een lange, 

aaneengesloten zittingsperiode daarentegen onmogelijk. Volgens de bestuursordonnantie uit 

1525 werden jaarlijks twee van de negen schepenen gecontinueerd en mochten afgetreden 

schepenen pas na twee jaar opnieuw worden benoemd. 

Uit het voorgaande komt naar voren dat de schepenen in de meeste steden door een 

vertegenwoordiger van het land werden benoemd: stadhouder, landvoogd of heer. Alleen in 

Hoorn en Zwolle werd de (gegoede) burgerij erbij betrokken: de lagen III en IV uit tabel 

5.6.1. De benoeming van de burgemeesters en de hoge ambtenaren was in de Hollandse 

steden meestal het domein van de vroedschap, en in Zwolle en Antwerpen dat van de 

magistraat. In ’s-Hertogenbosch benoemden de drie geledingen van het stadsbestuur de hoge 

stadsbeambten en in Breda de heer. De verschillen in ambtsduur tussen de leden van het 

kernbestuur ondermijnde in feite de homogeniteit van het bestuur en bracht extra 

mogelijkheden voor ongelijkheid. Specifiek is dit onder andere voor de steden Antwerpen en 

Breda gesignaleerd, maar het speelde zelfs in ’s-Hertogenbosch, ook al mocht het 

schepenambt daar niet continu mocht worden bekleed. 

De grote macht van de vroedschapsleden, het feit dat dit college haar nieuwe leden via 

coöptatie benoemde en daarbij blijkbaar in eerste instantie opvolging in de familie nastreefde, 

bracht Adams ertoe de Nederlandse Staat ten tijde van de Republiek te omschrijven als 

familial State: het regeringssysteem werd immers in de praktijk gedomineerd door de vaders 

van zo’n 2000 machtige patriciërsfamilies, die bovendien het toetreden van andere families tot 

de bestuurderselite bemoeilijkten.
924

 Hoewel ook in de Zuidelijke Nederlanden een duidelijke 

mate van oligarchisering optrad, was hier – en zeker in ’s-Hertogenbosch – geen sprake van 

een familial state situatie: de steden kenden geen gremium vergelijkbaar met de vroedschap, 

de macht werd in veel grotere mate gedeeld met andere groepen, zoals de gilden, en er werden 

duidelijker kwalificatie-eisen, zoals opleiding, gesteld aan nieuwe bestuurders. 
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Samenvattend komen we tot de conclusie dat de Bossche bestuursorganisatie en die 

van Zwolle van alle onderzochte steden het bovengenoemde ideaalbeeld het dichtste 

benaderden. ’s-Hertogenbosch kende de meest homogene samenstelling van de kerngroep. De 

ondersteunende ambtenaren, en dan vooral pensionarissen en rentmeesters, overvleugelden 

het kernbestuur niet. Het beheer van de stadsfinanciën was buiten de kerngroep 

ondergebracht, waardoor een goede controle kon plaatsvinden. In géén van de onderzochte 

steden was de betrokkenheid van de lagere echelons bij de controle op het financiële beleid, 

benoemingen van de hogere stadsdienaren en overige stadszaken intensiever dan in ’s-

Hertogenbosch. In tegenstelling tot Zwolle – en in iets mindere mate Hoorn – hadden de 

ambachten en gegoede burgers echter geen zichtbare invloed op de voordracht en verkiezing 

van het kernbestuur. Bovendien zien veel historici de Zwolse meente als een orgaan naast de 

magistraat, dat de voorstellen en besluiten van de magistraat beoordeelde. In ’s-

Hertogenbosch daarentegen was het derde lid steeds onderdeel van de brede stadsvergadering. 

Het vormde weliswaar afzonderlijk zijn mening, maar bij de besluiten was het steeds 

onderdeel van het totaal. 

 

 

5.7 Conclusie 

 

We begonnen dit hoofdstuk met een uitgebreide analyse van de Bossche, politieke elite. 

Achtereenvolgens passeerden de drie geledingen van het stadsbestuur, de stadsrentmeesters en 

de hoge stadsdienaren de revue. We constateerden de grote verschillen in macht tussen 

individuele personen en een relevante invloed van de dekens van de ambachten op een aantal 

besluiten. Ten slotte besteedden we aandacht aan een viertal hertogelijke en andere hoge 

functies, die een belangrijke schakel vormden tussen de stad en het centrale gezag. Het 

hoofdstuk werd afgesloten met een evaluatie van de politieke organisatie van ’s-

Hertogenbosch in vergelijking met een zestal steden in het Zuiden en het Noorden met als 

vraag: hoe democratisch was de Bossche bestuursorganisatie? 

In de voorgaande delen van dit hoofdstuk kwamen herhaaldelijk aspecten van macht 

en besluitvorming aan de orde. We sluiten dit hoofdstuk af met enkele conclusies betreffende 

deze twee kernthema’s. 

De belangrijkste machtsvorm van degenen die deel uitmaakten van de Bossche 

bestuurlijke elite was legitieme macht. Ieders macht was immers vooral gebaseerd op de plek 

in de organisatorische hiërarchie en de instructies voor de functies. Daar kwam iemands 

reputatie nog bij: de manier waarop de omgeving tegen iemand aankeek en de mate waarin hij 

zich competent betoonde in de vervulling van zijn functie. We constateerden dat de 

stadsdienaren – met name de rentmeesters – gaandeweg met strengere instructies werden 

geconfronteerd en daardoor macht moesten inleveren. Het Bossche schepencollege had de 

meest uitgebreide macht in ’s-Hertogenbosch. Vrijwel alle uitvoeringszaken vielen binnen 

zijn competentie en zijn besluiten hadden consequenties voor iedereen binnen de stad. 

Sommige functies werden in de onderzoekperiode belangrijker binnen de totale 

bestuurlijke organisatie (de militair gouverneur, de president-schepen en de griffier) en deze 

functiehouders werden machtiger, terwijl andere juist aan belang inboetten (de secretaris). 

Ook veranderde gaandeweg de combinatie van de vormen van macht, die aan de 

machtsuitoefening ten grondslag lag. Vooral de president-schepenen toonden hun macht 

meermaals op een manier dat hun gezag vaak gepaard ging met dwang. Voor een aantal 

functionarissen met een lange staat van dienst was het vooral de reputatie die als machtsvorm 

in belang toenam. 

Tussen 1579 en 1629 verschoof de machtsverhouding tussen de stad en het centrale 

gezag, doordat de stad een deel van haar macht moest afstaan aan Brussel. Zowel de 
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rapportage van de militair gouverneur aan het centrale bestuur in plaats van aan het Bossche 

stadsbestuur als de inname van het garnizoen in 1603 en de druk op de stad om bepaalde 

besluiten te accepteren, zijn daarvoor de bewijzen. Het feit dat de tweede pensionaris vanaf 

ongeveer 1606 vrijwel steeds in Brussel was geposteerd, is een aanwijzing dat ook de stad het 

centrale machtscentrum als steeds belangrijker inschatte. Het is bovendien zeer wel mogelijk 

dat de stad een deel van haar macht afstond aan Brussel in ruil voor financiële steun voor de 

fortificatie. 

Wat het besluitvormingsproces betreft hebben we vooral de besluitvorming op het 

Bossche bestuursniveau bestudeerd. De besluitvorming op het centrale niveau – bijvoorbeeld 

in de Staten van Brabant – is alleen zijdelings bij de discussies over de beden aan de orde 

gekomen. De hoofdlijnen van het besluitvormingsproces – aangeduid als de beleidscyclus – 

zijn te herleiden uit de resolutieboeken en uit het hetgeen hiervoor is geanalyseerd. 

Hoe problemen op de agenda kwamen en of ze in een voortraject evolueerden wat 

vraagstelling betreft, is slechts summier bekend. In het algemeen formuleerde de president-

schepen het probleem dat moest worden opgelost in de vorm van een concrete vraag met de 

daarbij horende toelichting (door de pensionaris). Het vrijwel dagelijkse overleg van de 

schepenen, rapporten die door commissarissen op verzoek van het stadsbestuur werden 

opgesteld en rekesten van burgers en instituties leverden de onderwerpen, waarover in de 

stadsvergadering besluiten moesten worden genomen. De wijze waarop de discussies tijdens 

dit proces verliepen en de vraag welke punten eventueel buiten de agenda bleven, kunnen op 

basis van de bronnen amper worden achterhaald. In de praktijk lag slechts één oplossing voor, 

waarover de mening van een of meer geledingen van het stadsbestuur werd gevraagd. 

De eigenlijke besluitvorming gebeurde trapsgewijs, en wel als volgt: allereerst 

vormden het eerste en tweede lid hun oordeel in een – over het algemeen – afzonderlijk 

beraad, en pas nadat de eerste twee geledingen het eens waren geworden, werd een voorstel 

aan het derde lid voorgelegd. Slechts zelden gebeurde het dat het derde lid om zijn mening 

werd gevraagd, op een moment dat de eerste twee het nog oneens waren. Meermaals komt 

naar voren dat voorstellen van het eerste lid in deze procesfase door het tweede lid succesvol 

werden geamendeerd. Het is uitzonderlijk dat standpunten van de individuele schepenen, 

gezworenen en raadsheren naar voren komen. Één van deze uitzonderingen was ten tijde van 

de discussie over de huisvesting van het garnizoen in 1610. De procedure van overleg met het 

derde lid was er altijd op gericht om een voorstel met zo weinig mogelijk aanpassingen 

aangenomen te krijgen. Het herhaaldelijk terugsturen van het derde lid naar hun gezworenen, 

zelfs zonder het voorstel tussentijds aan te passen, was dan ook niet uitzonderlijk. De 

tussentijdse evaluaties die daarbij door het eerste en tweede lid werden gemaakt, waren vaak 

fel, en voorzien van een kleuring – meestal verwoord door de president-schepen – die het 

midden hield tussen teleurstelling en verontwaardiging. 

De uiteindelijke besluiten van de eerste twee leden waren nagenoeg altijd eenstemmig. 

Het derde lid rapporteerde zijn standpunt altijd voor elk gilde afzonderlijk. Het derde lid werd 

geacht te hebben ingestemd indien de meerderheid van de gilden zulks had gedaan. Vooral bij 

financiële zaken stemde het derde lid vaak verdeeld. Kortom: de besluitvorming vond in ’s-

Hertogenbosch plaats op een manier die te typeren is als het gestructureerd en procedureel 

bereiken van een compromis waarin beperkte ruimte was voor de mening van de ambachten. 

In het volgende hoofdstuk belichten we de economische situatie in de stad. Twee 

vragen staan daarbij centraal: hoe goed verging het de burgers en hoe goed kon de stad haar 

economische eindjes aan elkaar knopen? 
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Gezicht op ’s-Hertogenbosch. Kopergravure uit 1612. Stadsarchief ’s-Hertogenbosch. 
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Hoofdstuk 6 

 

ECONOMISCHE SITUATIE TUSSEN 1579 EN 1629 
 

 

Dit hoofdstuk belicht de stadseconomie van ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629. Hoe 

verging het de stad en haar bewoners in de roerige periode tussen 1579 en 1629 in 

economische zin en onder welke economische omstandigheden realiseerden de Van 

Broechovens de enorme groei van hun vermogen? Het vertrekpunt vormt de studie van Hanus 

uit 2010 over ’s-Hertogenbosch tijdens de lange zestiende eeuw, en dan met name de 

ontwikkeling van het reële loon tussen 1579 en 1629. Gepoogd wordt de resultaten van andere 

onderzoeken hieraan te spiegelen. De onderzoekvraag is telkens: in hoeverre sluiten de 

bevindingen aangaande de onderzochte factoren, die in de deel-paragrafen aan de orde 

komen, aan bij het verloop van het reële loon? De resultaten van hoofdstuk 6 en het daarin 

gevormde beeld van de economische situatie maken het mogelijk de bevindingen in de 

volgende hoofdstukken over economische macht in een context te plaatsen. Daar zal het 

detecteren van vermogende groepen en personen aan de hand van de zestigste penning op 

onroerendgoedtransacties centraal staan. 

 

 

6.1 Economische trend en ontwikkeling van het reële loon 

 

In de historiografie overheerste tot voor kort grote somberheid over de stadseconomie in de 

decennia na 1579. Deze somberheid was vooral gestoeld op de grootscheepse uittocht van 

bewoners uit ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629, het beeld rond de stadsfinanciën, het 

sterk toenemend gebruik van boekweit in plaats van rogge als broodgraan en de 

verweerschriften tegen de beden en klaagzangen uit 1583 en 1610 over de economische 

toestand van de stad.
925

 Hanus kleurt het negatieve beeld over de Bossche economie – en dan 

vooral voor de periode vanaf 1600 – in positieve richting bij.
926

 Hij bouwt voort op het werk 

en de methodieken van Van de Laar en Blondé.
927

 Hij baseert zijn onderzoek met name op de 

belastinglijsten van 1511/12, 1552/53 en 1636, én op de inschrijvingen in poorterboeken en 

de ambachtsgilden. Daarnaast gebruikt hij de gegevens van de bieraccijns, maalaccijns en de 

zestigste penning op onroerendgoedtransacties. Aan de hand van uur- en daglonen van 

ambachtslieden in dienst van de stad en huishuren vertaalt hij de belastinggegevens in 

inkomens en inkomensverschillen. 

Hanus’ kritische beschouwing van eerdere schattingen van het verloop van de 

bevolkingsaantallen en de berekende bierconsumptie leiden tot een aanzienlijk hogere 

inschatting van het aantal inwoners in het eerste kwart van de zeventiende eeuw: circa 20.000 

(inclusief het garnizoen) in plaats van de door Van Gurp genoemde 12.000.
928

 

Ook ontwikkelt Hanus een meer genuanceerde benadering van de stedelijke economie. 

Vanouds steunde deze op de exportindustrie, de transitofunctie van de stad voor handel, en op 

de centrumfunctie binnen de regio.
929

 De rol van de stad binnen de noord-zuid handel bleef 
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OSA 5414, staet deser, juni 1583; OSA 3412, Redenen, waer doir; Uytven en Blondé, ‘Consumptie en 

conjunctuur’, 119-128. 
926

 Hanus, Affluence and inequality, 83-95. 
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ook na 1579 grotendeels intact, en werd zelfs belangrijker door het afsluiten van de Schelde in 

1585 door Zeeland. 

 

 

Grafiek 6.1: Het verloop van het reële loon tussen 1500 en 1670 (Hanus, Affluence and 

inequality, 2010). 

 

 
 

 

Bovendien transformeerde de Bossche economie tussen 1500 en 1650 van een sterk 

gediversificeerde economie naar een minder complexe economische structuur. De 

exportindustrie (schoenen, spelden, messen en weven) werd steeds minder belangrijk. Het 

aantal messenmakers, speldenmakers en linnenwevers daalde dramatisch.
930

 Alleen de 

enkelen die zich zowel met fabricage als afzet bezighielden, bleven succesvol. Oorzaken van 

de teloorgang moeten worden gezocht in de eisen van productie en productkwaliteit, de 

concurrentie van het platteland en uitgeweken Bosschenaren, en de problematiek van de 

grondstoffenvoorziening.
931

 De nijverheidstakken, gericht op productie voor de eigen 

bevolking – voedsel en onderhoudsambachten – hielden goed stand, maar de centrumfunctie 
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voor het achterland – toch de reden achter het ontstaan en de bloei van de stad – werd 

zichtbaar minder.
932

 Hanus vat dit kernachtig samen als een ontwikkeling richting ‘a 

commercialising urban economy’.
933

 Het verloop van het aantal nieuwe ambachtsmeesters, 

het aantal onroerendgoedtransacties en de voor tariefwijzigingen en aantal inwoners 

gecorrigeerde belastingopbrengsten van bier zijn volgens hem stuk voor stuk bevestigingen 

voor de grote dip in de Bossche economie tussen 1570 en 1590, maar het zijn tevens 

aanwijzingen voor een meer dan tot nu aangenomen herstel in de eerste kwart van de 

zeventiende eeuw.
934

 Vanaf 1600 volgde weliswaar een krachtig herstel, maar het niveau van 

weleer bereikte de stad niet meer. Over de eerste helft van de zestiende eeuw bedroeg de 

economische groei op jaarbasis ongeveer 0,25 procent, maar in de tweede helft van de eeuw 

ging deze weer geheel verloren door de enorme terugval.
935

 

Hoewel onder anderen Hanus en Van Gurp diepgaand onderzoek hebben verricht naar 

de economische situatie in de decennia na 1579, is een nader onderzoek van de bewogen 

periode in de Bossche historie tussen 1579 en 1629 zeker op zijn plaats. Als uitgangspunt 

voor het trendmatige verloop van de Bossche economie is hierbij genomen Hanus’ grafiek 

over de ontwikkeling van de reële lonen. Deze grafiek (6.1) kon Hanus immers op een stevig 

fundament bouwen omdat zowel de lonen van dagloners en ambachtslieden als de prijzen van 

de belangrijkste primaire levensbehoeften uit bronnen over deze periode (en langer!) bekend 

zijn.
936

 Hanus concludeert terecht dat het reële gezinsinkomen een betere maat is voor het 

meten van welvaart dan het reële loon: behalve inkomen uit arbeid zijn daarin immers ook 

inkomsten uit winsten en uit kapitaal en land opgenomen. Bovendien wordt de 

loonontwikkeling van één groep dan gebruikt als maat voor alle groepen in een bevolking. 

Toch kiezen wij voor het verloop van het reële loon als referentie. Het belangrijkste argument 

voor deze keuze is dat Hanus niet beschikt over meetpunten van het reële gezinsinkomen in 

de periode tussen 1579 en 1629. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk tot gevolg dat het 

gezinsinkomen tussen 1580 en 1600 – het dieptepunt van de economische crisis – in zijn 

grafiek is overschat.
937

 De constatering van Hanus dat de ontwikkeling van het reële loon en 

het reële gezinsinkomen tussen 1550 en 1650 nagenoeg parallel verliep, geeft steun aan de 

bruikbaarheid van het reële loon als toetsingsparameter. Daarentegen is het uitermate 

twijfelachtig dat loon, winsten en inkomen uit kapitaal en land in gelijke mate leden onder het 

strijdgewoel tussen 1580 en 1609. Ten derde zijn wij op zoek naar een gedetailleerd verloop 

van de economische situatie, terwijl Hanus het verloop in feite moest baseren op drie clusters 

van punten, zoals we hierboven vermeldden. Als basis voor het reële loon bouwt Hanus voort 

op het werk van Allen over de welfare-ratio. Deze ratio is te definiëren als de loonkoopkracht 

gemeten in eenheden overeenkomende met het geld dat nodig is om een gezin van vier 

personen in voldoende mate te kunnen onderhouden. In laatste instantie brengt hij nog een 

versobering aan van de samenstelling van het voedselpakket alsmede de kosten voor kleding 

en huishuur. Basis voor de berekening ervan zijn dus de loonontwikkeling in de tijd, de 

samenstelling van het (voedsel)pakket en de prijsontwikkeling ervan. Loon- en 

prijsontwikkeling in de tijd leverden Hanus het beeld van het verloop van de economie over 

een langere periode, waarbij hij als index-eenheid de genoemde welfare-ratio nam.
938

 Voor de 

lange zestiende eeuw was de trend een meer dan halvering van de welfare–ratio tussen 1500 
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en 1570, en vervolgens vanaf 1585 een stijging met 50 tot 60%. Het beeld dat grafiek 6.1 in 

detail laat zien voor de voor ons relevante periode is als volgt: 

• een sterke daling in de periode tussen 1564 en 1575; 

• een laag niveau – de bodem in de grafiek – tussen 1575 en 1583; 

• een bescheiden stijging tussen 1583 en 1595; 

• een geringe dip rond 1595 tot 1598; 

• een redelijk explosieve stijging tussen 1598 en 1608; 

• een stabilisatie en nagenoeg gelijkblijvend niveau tussen 1608 en 1620; 

• een continue daling tussen 1620 en 1629, waarbij omstreeks 75% van de verbetering die 

sinds 1583 was gerealiseerd, weer verloren ging. 

 

 

6.2 Onderzochte factoren ter toetsing van de grafiek van Hanus 

 

In deze paragraaf spiegelen we de resultaten van andere onderzoeken aan de bevindingen van 

Hanus, met name over het verloop van de reële lonen – en daarmee de Bossche welvaart – en 

gaan we na in hoeverre deze daarbij aansluiten. Meer concreet kijken we naar het verloop van 

de Opstand, de toon in politieke documenten en verweerschriften, de trek uit de stad en het 

graanverbruik. Maar ook proberen we een beeld te vormen van de financiële situatie van de 

stad en of dit beeld past bij dat van de ontwikkeling van de reële lonen. 

 

6.2.1 Verloop van de Opstand als verklarende factor 

 

Om het verloop van de Opstand als verklarende factor voor de ontwikkeling van de reële 

lonen te beoordelen, beschrijven we allereerst de Opstand op hoofdlijnen.
939

 Hierbij ligt het 

accent op de situatie in Brabant. Vervolgens besteden we aandacht aan de economische 

gevolgen van de Opstand met een focus op ’s-Hertogenbosch en de Meierij in de periode 

tussen 1579 en 1629. Ten slotte leggen we de link tussen de Opstand en de grafiek over de 

reële lonen. 

 

6.2.1.1 Opstand op hoofdlijnen 

De Opstand was in eerste aanzet een roep om erkenning van de nieuwe religie en een uiting 

van algemene onvrede die speelde bij diverse groepen. Spoedig werd het ook een opstand 

tegen de in 1567 naar de Nederlanden gezonden hertog van Alva: tegen diens wrede optreden, 

het gedrag van zijn soldaten ten opzichte van de burgers in de steden en tegen de 

belastingmaatregelen, die waren genomen om de militaire kosten voor het herstellen van de 

orde te financieren. Na het vogelvrij verklaren van Willem van Oranje in 1580 en het tekenen 

van het Placcaet van Verlatinge in 1581 werd ook de afscheiding van Spanje nadrukkelijk een 

doel. 

De eerste jaren werden van de kant van de opstandelingen vooral gekenmerkt door 

lokale acties, aanslagen en daden van piraterij, maar het karakter veranderde in gecoördineerd 

verzet door de verovering van Den Briel door de Watergeuzen in 1572 en doordat vervolgens 

verschillende steden zich al dan niet gedwongen bij het verzet aansloten. De vergadering van 

de Staten van Holland te Dordrecht en de benoeming van Willem van Oranje tot stadhouder in 

datzelfde jaar 1572 brachten niet alleen meer coördinatie in de opstand, maar leidden tevens 

tot de eerste afspraken om de opstand te bekostigen. Hiermee was in feite ook aan de laatste 

van de vier door ’t Hart genoemde voorwaarden voor het realiseren van een succesvolle 

revolutie voldaan.
940

 Behalve het veiligstellen van de financiering waren dit: ten eerste de 
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motieven en kritiek op de bestaande situatie, in dit geval onder andere de onderdrukking van 

de nieuwe godsdienst en de belastingmaatregelen van Alva; ten tweede een sociale structuur 

die de massa van ontevredenen kon mobiliseren, hier de steden met hun privileges; en ten 

slotte een goed georganiseerde revolutionaire minderheid in de zin van de sterk ondergronds 

georganiseerde protestantse kerk en de schutterijen om het revolutionaire vuur aan te steken. 

Tegenover de kracht van het Spaanse leger stelden de opstandelingen een tactiek van 

uitputting doordat Alva steden pas na kostbare belegeringen kon innemen. Dit deed de kansen 

keren en het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574 betekende feitelijk het einde van de 

Spaanse aanwezigheid in het gewest Holland. Het strijdtoneel verplaatste zich vanaf 1576 

naar de IJssel in het oosten en de Maas in het zuiden. De plundering van Antwerpen in 1576 – 

vooral een gevolg van de slechte betaling van de Spaanse troepen na het bankroet van Spanje 

in 1575 – was de afsluiting van de periode dat Holland en Zeeland, onder protestants bestuur, 

alleen de strijd voerden tegen de Spanjaarden. 

De jaren tussen 1576 en 1579 kunnen worden aangemerkt als de jaren van de 

algemene opstand. Als reactie op de plundering van Antwerpen hadden de gewesten van de 

Nederlanden in november 1576 besloten zich te verenigen in de generale Unie. Het directe 

doel van deze Unie was om alle buitenlandse troepen – met name de Spaanse – uit de 

Nederlanden te verdrijven. De Unie werd in feite binnen een jaar al weer verbroken toen Don 

Juan, die door Filips II als landvoogd naar de Nederlanden was gestuurd, vanuit Luxemburg 

de citadel van Namen innam.
941

 Begin 1579 kwam de Unie van Atrecht tot stand waarbij een 

aantal Waalse gewesten – Rijsel, Douai, Orchies, Artesië en Henegouwen – die zich in 1576 

bij de pacificatie van Gent hadden aangesloten, zich weer verzoenden met de landsheer, de 

hertog van Parma.
942

 Als reactie op de Unie van Atrecht werd op 23 januari 1579 de ‘Nadere 

Unie’ getekend door Holland, Zeeland, Gelre, Utrecht en Groningen. Later dat jaar en in 1580 

sloten zich ook een aantal Vlaamse en Brabantse steden aan. 

In de periode tussen 1579 en 1588 veroverde Parma een aantal steden in het Zuiden 

(en ook het Noorden) en schoof de zuidgrens van het naar onafhankelijkheid strevende gebied 

van de Nederlanden min of meer terug van de taalgrens naar de Maas. In het Noorden 

overheerste in die periode politieke onzekerheid. Zowel een nagestreefd bondgenootschap met 

Frankrijk als daarna met Engeland strandde. Parma nam ondertussen in 1579 Maastricht in, in 

1581 Breda, in 1582 Steenbergen en in 1583 Lier. Brussel capituleerde in maart 1585 en 

Antwerpen in augustus. Een beslissende slag, door de waterlinie in werking te zetten en 

daarmee Holland en Zeeland op de knieën te krijgen, werd door Filips II afgewezen wegens 

de vernietigende werking die dit zou hebben op de economie en dus op de broodnodige 

belastinginkomsten. In september 1585 namen de gedeputeerden van Brabant afscheid van de 

Staten-Generaal van de 17 gewesten, omdat na de overgang van Brussel en de val van 

Antwerpen geen Brabantse hoofdstad meer deel uitmaakte van de Unie. Zoals verderop zal 

blijken, bleef er Noordelijke invloed bestaan in het Zuiden, onder andere omdat het Noorden 

een aantal steden bezat en door de manier waarop het Noorden met name in de Meierij als 

bezettingsmacht opereerde. 

Na 1588 hielden de successen voor Spanje grotendeels op omdat Filips II geen hoge 

prioriteit meer gaf aan de verdere onderdrukking van de opstand.
943

 Acties tegen Engeland en 

Frankrijk waren zijn doelen. Hij wilde de protestantse Elisabeth in Engeland van de troon 

stoten, en Parma moest zijn leger gereed houden om acties tegen Frankrijk te ondersteunen. 

De benoeming van Maurits tot commandant van de troepen van Holland en Zeeland begin 

1587 en tot kapitein-generaal over alle troepen in Brabant in 1588, en de hiervoor genoemde 

ommezwaai in de politiek van Filips II betekenden de definitieve ommekeer in het verloop 
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van de Opstand.
 944

 Willem van Oranje en Maurits vormden de troepen om tot een geregeld en 

gedisciplineerd leger, dat gehuisvest werd in kazernes en op tijd werd betaald in plaats van 

logerend bij en ravitaillerend op de burgerbevolking.
945

 Bovendien heroverde Maurits een 

aantal steden en forten aan de grens van Brabant. Dit betrof onder andere Breda in maart 

1590, Steenbergen in oktober 1590, de forten te Hemert en Crèvecoeur in 1590 en de stad 

Geertruidenberg in juni 1593. Een extra zwakte aan Spaanse zijde was het grote aantal 

muiterijen onder haar troepen.
946

 

Vanaf 1598 was er nog een periode van elf jaar strijd. Maurits slaagde er in september 

1602 in Grave te veroveren, en zette zijn strategie voort de verdedigingsgordel van sterkten 

van de Spanjaarden en de stad ’s-Hertogenbosch rondom de stad verder te ondermijnen. De 

inname van ’s-Hertogenbosch mislukte zowel in 1601 als 1603. De belegering van 1603 

leidde voor de stad tot de opname van een sterk Spaans garnizoen. In augustus 1604 werd het 

drievoudig verbond gesloten tussen Engeland, Frankrijk en de Republiek tegen Spanje. Dit 

betekende in feite de impliciete erkenning van de Republiek. In 1606 waren zowel de 

Republiek als Spanje oorlogsmoe, en in april 1607 – Spanje ging in dat jaar opnieuw bankroet 

– werd dan ook een bestand voor acht maanden afgesproken, ingaande 4 mei 1607. In 

december 1607 werd de Republiek – een voorwaarde voor het aangaan van een bestand – 

erkend door de Spaanse koning Filips III. 

Op 9 april 1609 werd een bestand effectief en dit zou voortduren tot 9 april 1621. Bij 

de onderhandelingen, die namens aartshertog Albert waren geleid door Spinola, was een 

belangrijk element: hoort het platteland bij de steden of niet? Belangrijkste punten van de 

Bestandsovereenkomst waren:
947

 een bestand voor twaalf jaar op basis van de territoriale 

status quo. De dorpen onder de steden van Staats-Brabant (vooral de Baronie van Breda en 

het Markizaat Bergen op Zoom) hoorden bij de Republiek. De koning zou daar geen 

contributies heffen, maar de dorpen mochten wel het katholieke geloof belijden. In de Meierij 

werd de contributieheffing tijdens het Bestand door de Verenigde Provinciën dan ook 

verboden.
948

 Wel werden nog betalingsachterstanden geïnd. 

Het Bestand werd voor het Noorden vooral gekenmerkt door de ruzie tussen de 

remonstranten en de contraremonstranten, de synode van Dordrecht en de veroordeling van 

Oldenbarnevelt. ’s-Hertogenbosch besteedde in de bestandsperiode vele duizenden guldens 

aan de fortificatie van de stad door het bouwen van nieuwe bastions en het maken van 

schansen in de directe nabijheid van de stad. 

Na afloop van het Bestand concentreerde de oorlog zich min of meer langs de grenzen 

met het ontzet van Bergen op Zoom in 1622 en het beleg van Groenlo in 1627. In mei 1629 

startte Frederik Hendrik het beleg van ’s-Hertogenbosch met 24.000 infanteristen, 4000 

ruiters en 110 kanonnen. Op 14 september capituleerde de stad met de ondertekening van het 

dictaat van de Staten-Generaal. De uittocht van het Spaans garnizoen vond plaats op 17 

september 1629. In 1632 nam Frederik Hendrik na een succesvolle veldtocht langs de Maas 

ook Venlo, Roermond en Maastricht in. Nog verscheidene veldslagen – met name in Midden-

Limburg en het Zuid-Westen (Breda, Hulst en Antwerpen) – zouden plaatsvinden voordat 

uiteindelijk in 1648 de Vrede van Munster werd gesloten. 

 

6.2.1.2 Economische implicaties van de Opstand 

De intensiteit van het militaire geweld en de enorme schade die de Meierij van ’s-

Hertogenbosch in de periode tussen 1572 en 1629 door de Opstand werd toegebracht, zijn 
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recentelijk beschreven door Adriaenssen.
949

 De economische implicaties betroffen met name 

de vernietiging en roof van (landbouw)producten, de inbreuken op het handelsverkeer en de 

bijdragen via contributies en het leveren van arbeid. 

In de eerste helft van de jaren 1580 hanteerden de Verenigde Provinciën een harde lijn 

tegen de Spaansgezinde gebieden. Ze voerden grote vernietigingscampagnes uit en 

probeerden met alle middelen de bevoorrading van ’s-Hertogenbosch te voorkomen. Deze 

campagnes brachten echter niet het beoogde succes: niet hun echte doelwit ’s-Hertogenbosch 

was uitgehongerd, maar het platteland. Na 1587 volgde een ommezwaai. In de praktijk werd 

daarbij gekozen voor een zogenoemde bureaucratische beheersingsmacht.
950

 Er was meestal 

geen bezettingsleger in de Meierij, maar de bezetter eiste contributies in de vorm van 

belasting, arbeid en materialen, en dwong de levering daarvan met militaire middelen af. Van 

de Staatse garnizoenen van Bergen op Zoom, Breda, Heusden, Geertruidenberg, Zaltbommel 

en Tiel ging een permanente dreiging uit. Dorpen konden de geweldsdreiging afkopen door 

het sluiten van een non-agressieovereenkomst. Als tegenprestatie ontvingen ze een 

sauvegarde, een beschermbrief, die min of meer de betekenis had van onderwerping aan de 

opstandelingen. De sauvegardes moesten vrijwaring van soldatenoverlast brengen en het recht 

van handel met steden en markten onder de strijdende partijen, zij het uiteraard binnen de 

konvooi- en licentwetgeving. Vanaf 1596 moesten de sauvegardes halfjaarlijks worden 

vernieuwd tegen betaling van een extra-maand contributie. 

’s-Hertogenbosch zelf was voor de Verenigde Provinciën geen bezet maar vijandelijk 

gebied. Na de val van de laatste van de vier hoofdsteden van Brabant – Antwerpen – in 1585 

waren de Staten van Brabant uit de Generaliteit getreden en belastten de Staten-Generaal de 

Raad van State met het bestuur van Brabant en Vlaanderen en het beheer van de inkomsten uit 

deze gewesten. De Raad van State stelde daartoe ontvangers aan om de contributies te 

ontvangen.
951

 Zij waren daarmee de tegenhangers van de rentmeesters van de Staten van 

Brabant en de domeinen in de vier kwartieren. De beheerders van de ontvangbureaus 

onderhandelden met de vertegenwoordigers van steden en dorpen over sauvegardes en de 

condities waarvoor deze konden worden gekocht. Bij weigering werden de steden en dorpen 

weer publieke vijanden, en werd (achterstallige) contributie ook met militaire ondersteuning 

geïnd. De Raad van State was na 1587 terughoudend met het rigoureus executeren en 

prefereerde een betalingsregeling, omdat er een reëel gevaar was dat de inkomsten voor de 

generaliteit door plunderen en platbranden naar de toekomst in gevaar kwamen. Na 1590 

vonden in de Meierij geen grote brandschattingen meer plaats. Hieruit blijkt eens te meer dat 

van de (militaire) bescherming van de Meierij, die in de verzoeningsovereenkomst door 

Parma aan ’s-Hertogenbosch was toegezegd, weinig terecht was gekomen. De stad zelf 

concentreerde zich in militaire zin via het bemannen van een aantal strategische plaatsen met 

stadssoldaten vrijwel uitsluitend op het openhouden van de aanvoerroutes naar de stad over 

land en het water, het beschermen van transporten naar de stad en het verhinderen dat 

landbouwproducten uit de Meierij naar het gebied van de Unie werden vervoerd.
952

 

De handel was aan twee beginselen gebonden: handel met de vijand was geoorloofd 

mits er een speciale exportbelasting (het licent) werd betaald, én daar waar werd gevochten, 

werd alle toevoer opgeschort.
953

 De tolvrijdom die ’s-Hertogenbosch eerder genoot voor zijn 

handel met Holland en Zeeland, en Gelre en Zutphen, en in het traktaat van Keulen nog door 

Parma was bevestigd, werd niet langer gerespecteerd.
954

 Oorlog en handel stonden op 
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gespannen voet met elkaar, maar de lobby van de kooplieden (vooral Hollandse) om het 

commerciële verkeer ongemoeid te laten was niettemin vaak effectief. Een stilstand van de 

handel werd nooit gerealiseerd. Vanaf 1586 werden door het Noorden in havens en op 

marktplaatsen licentkantoren opgericht, waar kwaliteit, kwantiteit en bestemming van de 

lading moest worden aangegeven. In navolging hiervan ging ook het bewind van Requesens 

licenten heffen. De oorlogsactiviteiten bepaalden in feite in welke mate en voor welke 

producten handelsverboden golden, maar ook de concrete bedragen die als licent moesten 

worden betaald voor elk product. Ook werden aan beide zijden (Staats en Spaans) ambtelijke 

netwerken ontwikkeld om daadwerkelijk te controleren. Bij Engelen lag het Spaanse 

licentkantoor dat alle levensmiddelen uit Holland en de grondstoffen uit het Zuiden over de 

Maas licentvrij moest doorlaten. De Staatsen controleerden bij Heusden. De inhoud van de 

sauvegardes en de militaire situatie bepaalden waarheen de inwoners hun landbouw- en 

huisnijverheid-producten mochten uitvoeren. Ook personen mochten niet vrij reizen. Vanaf 

juli 1588 werden door de Staten-Generaal de paspoorten op individuele basis afgegeven, maar 

soms ook voor dorpen als dat op basis van de sauvegardes in de rede lag: bijvoorbeeld als 

linnenwevers hun linnenlakens in Goch lieten bleken. 

 

6.2.1.3 Conclusie 

Overzien we het verloop van de Opstand en de economische implicaties samen, dan waren de 

jaren tot omstreeks 1585 het meest troosteloos. De situatie in de jaren zeventig van de 

zestiende eeuw was slecht vanwege de grote onrust, met als een van de dieptepunten de 

Antwerpse furie. Tegen het eind van de jaren tachtig werd ingezien dat 

vernietigingscampagnes voornamelijk destructief uitwerkten. Door de systematiek van de 

sauvegardes, het opzetten van licentkantoren en het gecontroleerd innen van contributies werd 

een modus vivendi ontwikkeld en kon de economie weer op gang komen. Dit is ook te zien in 

de grafiek van Hanus over de ontwikkeling van de reële lonen in ’s-Hertogenbosch. Vanaf 

1585 tot het eind van het Bestand is er nauwelijks een logisch verband te onderkennen tussen 

het verloop van Hanus’grafiek en de militaire situatie. Immers, de grootste verbeteringen 

traden op in de periode tussen 1598 en 1609, een periode waarin de stad het meest onder vuur 

lag. En tijdens het Bestand bleef het reële loon nagenoeg onveranderd, hoewel in die periode 

een sterke economische groei mocht worden verwacht, zoals door Adriaenssen en Van Gurp 

ook daadwerkelijk wordt aangegeven.
955

 Een eerste verklaring voor de discrepantie tussen de 

militaire situatie en de ontwikkeling van het reële loon (en dus de economische situatie voor 

de burgers) is dat, nadat beide partijen hadden onderkend dat economische bedrijvigheid het 

beste was om de oorlog te kunnen financieren, de destructieve politiek van het vernietigen van 

bedrijvigheid (vrijwel volledig) werd verlaten. De druk van de Hollandse kooplieden om de 

handel met bijvoorbeeld Tilburg ‘ongemoeid’ te laten, zal hieraan zeker hebben bijgedragen. 

Men respecteerde de oorlogsmaatregelen wat licenten en contributies betreft en kon daarmee 

leven. Een laatste factor kan zijn dat de economie evolueerde naar een vorm van autarkie: de 

behoeften en zelfvoorzieningsgraad in de oorlogssituatie, een verandering waaraan ook Van 

Gurp uitgebreid aandacht besteedt in zijn bijdrage over de emigratie uit ’s-Hertogenbosch 

tussen 1579 en 1629.
956

 

 

6.2.2 Politieke documenten, emigratie en graanverbruik als indicator 

 

6.2.2.1 Politieke documenten 

In de communicatie van de stad met het centrale gezag van het hertogdom was gedurende de 

hele periode tussen 1579 en 1629 somberheid troef, en hamerde de stad continu op het 
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teruglopen van de stadseconomie van ’s-Hertogenbosch. Deze politieke documenten bevatten 

ongetwijfeld een kern van waarheid, maar ze moeten met omzichtigheid worden gewogen 

vanwege het specifieke doel dat de schrijvers met een bepaald stuk hadden. Omzichtigheid is 

ook geboden omdat de aangegeven narigheden in dergelijke geschriften meestal niet zijn 

gekwantificeerd of wellicht werden uitvergroot. Onder de hier bedoelde documenten vallen 

vooral de instructies voor de afgevaardigden ter dagvaart naar de vergaderingen van de Staten 

van Brabant, de verweerschriften tegen de beden en ad hoc-notities. Tot de laatste categorie 

moeten we zeker ook rekenen het geschrift uit 1610 van Adriaen van Empel, waarin hij 

uiteenzette hoe weinig licentgeld hij ontving van de Bossche handwerknijverheid en 

tegelijkertijd het stadsbestuur vroeg deze licenten vanwege de slechte ambachtelijke 

bedrijvigheid niet langer te doen heffen. Ook de notitie van Noppen uit 1583 over de 

economische situatie sinds het sluiten van het verzoeningstraktaat in 1579 is zo’n ad hoc-

notitie.
957

 

Een van de doelen van het stadsbestuur ten tijde van de verzoening met de koning in 

december 1579 was om de gehavende economie weer op de rails te krijgen. In de 

verzoeningsovereenkomst komt dit prominent tot uiting.
958

 Allereerst worden daarin genoemd 

het herstellen van de Bossche tolprivileges en het Dordtse stapelrecht. Tolvrijdom voor 

Hollandse en Gelderse wateren was in feite een utopie en ook het verzoek tot ontheffing van 

de onderhorigheid aan het Dordtse stapelrecht was nauwelijks uitvoerbaar omdat de 

Spanjaarden al jaren niets te vertellen hadden in Dordrecht.
959

 Wel was de toegezegde vrije 

vaart van Bossche schippers op de Maas haalbaar, indien een Spaans garnizoen in het kwartier 

Maasland werd gestationeerd. Daarnaast had het stadsbestuur gevraagd de discussie over het 

bezit van de ossenstapel van Lier in het voordeel van de stad te beslechten, en had het erop 

aangedrongen het muntatelier van Antwerpen naar ’s-Hertogenbosch te verplaatsen omdat de 

stad een volledig muntprogramma wilde voeren. Kort voor 20 december 1579 willigde Parma 

het laatste punt in, maar in de praktijk zijn er maar weinig munten geslagen, vanwege de 

spoedige oprichting van het koninklijke muntatelier.
960

 Ook deed hij geen harde toezegging 

over de ossenstapel. Nog steeds bestond immers de mogelijkheid dat ook Lier de koning weer 

zou erkennen als wettig hertog van Brabant, en in dat geval wilde Parma de stapel zeker niet 

volledig aan Lier ontnemen. Ten slotte waren garanties voor de veiligheid van de stad 

gevraagd, zonder echter de Meierij ernstig te belasten: dus niet teren op de boer, maar zorgen 

voor goede eigen ravitaillering. Kuijer stelt dan ook nadrukkelijk de vragen: betaalde de stad 

in 1579 een te hoge prijs en werd de band met het Noorden niet opgeofferd om eigen 

economisch voordeel te halen, en dit ten koste van Antwerpen en Lier?
961

 Spoedig bleek hoe 

moeilijk het was om de toezeggingen uit de verzoeningsovereenkomst te verwezenlijken. 

Reeds in 1581 gaf de magistraat het item rond de ossenstapel van Lier als een zwaar punt mee 

aan de afgevaardigden naar de Staten van Brabant en waarschuwde hij ook te voorkomen dat 

de rebellerende provincies Heusden tot een niet in te nemen vesting ombouwden.
962

 Pas in 

1585 kwam er een voorlopige uitspraak over de ossenstapel en kregen Lier en ’s-

Hertogenbosch samen de stapel, samen met een weekmarkt voor vette en magere beesten. In 

maart 1587 werd deze regeling definitief.
963

 In 1615 procedeerde Lier echter nog steeds over 

deze zaak voor de Raad van Brabant en pas na de verovering van ’s-Hertogenbosch in 1629 
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eindigde het geschil definitief.
964

 Er kan dan ook worden geconcludeerd dat na de verzoening 

nauwelijks iets is waargemaakt van al hetgene dat in het traktaat was beloofd. De gehavende 

economie kwam niet alleen niet op de rails, maar zakte diep weg, hetgeen gezien de 

oorlogsomstandigheden zeker in de eerste 10 jaar geen grote verbazing mag wekken. 

De teleurstelling en onvrede over de uitwerking van de verzoeningsovereenkomst en 

de oorlog met de rebellen wordt in juni 1583 verwoord door Roelof Noppen in een rapport dat 

hij op verzoek van president-schepen Everaert Berwouts voor Parma opstelde over de situatie 

in de stad, opdat dese stadt soude moegen wordden geholpen ende verlost uuijt haere 

benouwtheijt.
965

 In de notitie brengt hij vooral de kritieke economische situatie van de stad 

voor het voetlicht. Dat Parma overigens de slechte situatie kende, blijkt uit een notitie van 

hem aan de stad van mei 1582, waarin hij zei dat haar armoede dagelijks toenam door de 

afname van de ‘koopmanshandel, handwerken en de negotiacie van de schamele 

gemeente’.
966

 

Allereerst wijst Noppen erop dat de rebellen als strategie hadden gekozen om de stad – 

‘die door de waakzaamheid van haar burgers en door haar versterkingen onneembaar was’ – 

te verdrucken doer ende metden honger ende gebrecke van allen dingen. Al vier jaar lang 

werd door het afsluiten van alle wegen en passages verhinderd dat goederen de stad 

binnenkwamen, zelfs vanuit de Meierij. Aan alles zou gebrek zijn en bovendien kregen de 

Bosschenaren geen pachten meer en werd het platteland verwoest door het oorlogsvolk. De 

Spaanse garnizoenen beschermden de transporten via de Maas niet, en zelfs stonden de 

autoriteiten – tegen betaling – aan de rebellen transport over dezelfde rivier toe. De notitie 

werd gecompleteerd met een overzicht van alle ambachtsactiviteiten en de grondstoffen die 

nodig waren, alsmede de herkomst ervan. Werd geen gehoor gegeven aan deze roep om hulp, 

dan zouden veel inwoners om economische redenen gedwongen worden – zoals velen al 

hadden gedaan – naar de gebieden van de rebellen te vertrekken. 

Ook in twee notities uit 1610 – zeker geschreven als verweer tegen het plakkaat op de 

licenten – klinkt enkel somberheid door. De notities sommen de voornaamste redenen op 

waarom de Bossche handel sterk was teruggelopen en meldt ook de grote teruggang in 

bedrijvigheid van de handwerken.
967

 Het aantal linnenwevers was teruggelopen van eertijds 

driehonderd naar honderd, het aantal speldenmakers van tweehonderd naar veertig en het 

aantal messenmakers van veertig naar zo’n twintig. Bij de overige handwerken was de 

teruggang navenant. Vroeger vormden de handwerkslieden een grote groep, nu was het een 

klein aantal arme lieden, die lokaal afzetten met slechts af en toe een klein partijtje voor afzet 

buiten de stad. De tweede notitie ging nog explicieter in op de redenen waarom de Bossche 

nijverheid grote klappen had gekregen. De Bossche producten zoals messen, spelden, 

lijnwaad, nastels en linten werden door uitgeweken Bosschenaren elders gemaakt, en voor de 

handwerkers in de stad werden zowel de grondstoffen voor hun producten als de uit te voeren 

gerede producten met meer licent belast dan gold voor de concurrentie in de Verenigde 

Provinciën. Van de kleine manufacturen – uitgezonderd lijnwaad – was de productie zelfs zo 

groot, dat de Verenigde Provinciën import vanuit ’s-Hertogenbosch voor het Bestand hadden 

verboden. Bovendien was het platteland door verkeersbelemmeringen met de stad en door de 

(door de rebellen gestimuleerde) opzet van week- en jaarmarkten in diverse plaatsen zakelijk 

min of meer van de stad vervreemd geraakt. Hierdoor was een situatie ontstaan dat de 

Bossche handwerkslieden vaak op die markten waren aangewezen om hun producten af te 

zetten en zich aldaar ook metterwoon vestigden. Bovendien was het geld op het platteland 

zo’n vijf tot zelfs tien procent meer waard, waardoor het voor de Bosschenaren aantrekkelijk 
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was in de stad verdiend geld op het platteland uit te geven. De handel die de stad voorheen 

dreef met onder andere Holland, Gelderland, Luik en Kleef was steeds meer verplaatst naar de 

grenssteden van de Verenigde Provinciën om soortgelijke redenen als hiervoor genoemd: 

minder licenten en tol, en grotere koopkracht van het geld. 

De notitie van Roelof Noppen uit 1583 was vooral bedoeld om Parma te wijzen op het 

niet nakomen van het verzoeningstraktaat en om bij hem nogmaals de trouw, het belang en de 

grootsheid van de stad onder ogen te brengen. De notitie aangaande de licenten en de 

teruggang van de nijverheid uit 1610 was niet alleen bedoeld om de ongelijkheid in 

productiekosten tussen het Noorden en de stad te accentueren, maar wellicht veel meer een 

opmaat voor de campagne om het aantal jaar- en weekmarkten in de Meierij terug te dringen 

en om de stad haar oude centrumfunctie terug te geven.
968

 Niets in deze laatste notities wijst 

op een stijging van de koopkracht die de Bossche ambachtslieden en dagloners in de jaren 

rond 1600 ten deel zouden moeten zijn gevallen, afgaande op de grafiek van Hanus. 

Ook het verweer van ’s-Hertogenbosch tegen de buitengewone beden onderbouwde de 

stad met argumenten die verwijzen naar de slechte economische situatie en de alsmaar 

voortdurende oorlogssituatie. Bij een verzoek tot instemming in 1593 gingen de twee eerste 

leden van de Bossche magistraat – naar het lijkt – soepel akkoord.
969

 De dekens wezen het 

verzoek af, met als argumenten de grote armoede, het dagelijks wachthouden en de lasten van 

de fortificatie van de stad. In 1595 wees de stad het verzoek om de buitengewone bede 

eensgezind af.
970

 Naast eerder genoemde redenen voerde de stad nu aan dat haar 

inwonersaantallen deur de benautheijt des tijts ende henne continuele omcingelinghe metten 

wateren ende anderssins boven mate (Godt betert) seer sijn vermeerdert ende deshalven 

daegelijcx in groote miserie, ellende ende verdriet boven alle andere hooftsteden hen sijn 

bevijndende. Ook in 1604 vroeg het Bossche stadsbestuur om vrijgesteld te worden van het 

betalen van een buitengewone bede.
971

 De stad lag immers al 26 jaar onafgebroken rontomme 

inden mont vanden vijandt, was belast met overswaere garnizoenen, boven oijck bijnae de 

geheele cesseringe der gewoonlijcke handtwercken, negociatien ende manufacturen, ende 

gebreck van betalinge der gemeijne renthieren. Dit laatste had weer confiscaties tot gevolg. In 

latere verweerschriften werd veelal gesteld dat men in Brussel zeer goed op de hoogte was 

van de miserabele toestand, daervan inne d’opinien van hunne voirgaende consenten in 

d’besundere is geparticulariseert.
972

 Wel werden maatregelen van de Brusselse overheid 

gevraagd die konden helpen om de economie op te krikken, zoals het paal en perk stellen aan 

het aantal jaar- en weekmarkten in de Meierij. Vanaf 1611 was de interne weerstand tegen de 

bede minder en vereiste het instemmingsproces minder frequent nairder rapport van de 

ambachten. De uitgeschreven besluiten bleven wijzen op de innundaties van enkele duizenden 

morgen land rond de stad, die al bestonden vanaf 1593 door het toepalen ende stoppen van 

tcanael, het verschuiven van de handelsactiviteiten van de stad niet slechts naar de Meierij, 

maar ook naar de grensplaatsen en dorpen gelegen in het gebied van de Verenigde Provinciën 

ende stille staen bijnae alle gewoonlijcke commercien ende handtwercken van de gemeijne 

ambachtslieden, veroorzaakt ook door de licentenproblematiek en de grotere koopkracht van 

het geld in die gebieden.
973

 Al deze argumenten kwamen we al eerder tegen in de hiervoor 

geciteerde notitie uit 1610 over het waarom van de teruggang van de handwerksnijverheid. Na 

het aflopen van het Bestand wordt de toon vergelijkbaar met begin jaren 1580: verzuchtingen 
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tegen het wederom instellen van zware licenten en tegen het verbod om goederen in en uit te 

voeren. De inwoners zouden in een toestand geraken zoals die ook bij eerdere belegeringen 

was opgetreden en de situatie zou hen tot d’uuijterste desperatie brengen.
974

 In 1623 klinkt 

het verweer van het stadsbestuur nog indringender, als de stad stelt niet te kunnen instemmen 

met zwaardere lasten dan de bestaande om nijet te causeren geheele bederffnisse deser stadt 

van Shertogenbossche.
975

 Bovendien zou door nieuwe lasten de steun voor de zaak van de 

heijlige, Catholicque, Roomsche religie connen coemen te cesseren. Veel arme burgers 

zouden immers de komende winter langs de deuren moeten om aalmoezen te vragen. Een 

aanmerkelijk deel van de burgers zou wegtrekken naar neutrale en andere plaatsen als ze 

noodgedwongen hun handwerk niet meer konden uitoefenen. Daardoor werd de stad minder 

solvabel, hetgeen te meer schadelijk was, omdat ze zwaar was belast door de 

fortificatiekosten, munitiehuis, barakken voor soldaten, en het onderbrengen van de legerstaf. 

Hierbij kwam nog dat bijna een derde deel van de stad bestond uit kloosters, congregaties, 

godshuizen, geefhuizen en dergelijke, die ook nauwelijks geld hadden om van te leven. Ten 

slotte betoogde het stadsbestuur dat het veel geld had moeten opnemen voor het kopen van 

rogge, tarwe en zout, én dat het in het verleden vaker ermee had ingestemd steden korting te 

verlenen ten aanzien van de bede, wanneer deze het moeilijk hadden. Na 1623 veranderde de 

argumentatie en in 1628 is men duidelijk bang voor muiterij van de garnizoenen vanwege de 

armoede en onderbetaling van de soldaten in de uuijtgeteerde ende rontsomme besloten stadt 

van Shertogenbossche.
976

 

De extensies met de argumenten om de bedeverzoeken af te wijzen of waarom het 

logisch was dat de stad ervan werd vrijgesteld waren grotendeels een herhaling van 

argumenten. Wel waren uiteraard de grote gebeurtenissen in de tijd erin opgenomen, zoals het 

afsluiten van de Dieze, de belegeringen van de stad, en de economische teruggang na het 

Bestand. Ook hamert de stad telkens op haar betrouwbaarheid en katholieke gezindheid. Een 

opleving van de economie rond 1600 is in de verweerschriften niet herkenbaar. Het lijkt erop 

dat een positieve grondhouding om de bedeverzoeken in te willigen vooral dan herkenbaar 

was als de bedreiging van de stad groot was (bijvoorbeeld als muitende troepen een 

bedreiging vormden) of toen de stad tijdens het Bestand een bijdrage wilde uit de beden voor 

de financiering van de fortificatiewerken. Een lijn parallel met het verloop van de koopkracht 

– de grafiek van Hanus – is er niet in te onderkennen, met uitzondering wellicht van de 

teruggang na afloop van het Bestand. Eerder is het een mate van oorlogsmoeheid die steeds 

luider in de argumentatie lijkt door te klinken. 

 

6.2.2.2 Emigratie 

Menig onderzoeker citeert het werk van Van Gurp over de emigratiestroom uit ’s-

Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 om de sombere toestand van de Bossche economische 

situatie te onderbouwen.
977

 Voor de periode tussen 1579 en 1629 identificeert Van Gurp naar 

schatting zo’n 3100 emigranten die ’s-Hertogenbosch verlieten, met name naar het 

rivierengebied (40%), Holland (44%), Utrecht (6%), en Antwerpen en Bergen op Zoom 

(10%). Het leeuwendeel van deze emigratie vindt plaats tussen 1579 en 1584. Daarna treedt 

nog een kleine piek op tussen 1600 en 1605. De meest gekozen vestigingsplaatsen waren 

Dordrecht (550), Haarlem (500) en Gorinchem (400). De redenen voor de uittocht waren 

vooral van religieuze aard, maar ook wilden de emigranten de oorlogstoestand en de dubbele 

belastingen (zowel aan de koning als aan de Verenigde Provinciën) ontlopen. De vertrokken 

burgers behoorden voornamelijk tot het armere deel van de beroepsbevolking: linnenwevers, 
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speldenmakers en messenmakers. De keuze van de vestigingsplaats geschiedde vaak groeps-

gebonden en beroeps-gebonden, en uiteraard op sociale gronden zoals gezinshereniging. In de 

periode tussen 1580 en 1584 was 65% van de immigranten in Dordrecht speldenmaker, en 

ook tussen 1600 en 1605 was er een grotere toestroom van speldenmakers. Van Gurp 

beargumenteerde de keuze voor Dordrecht met de aanwezigheid van een stapelmarkt, een 

haven – en dus een gemakkelijke aanvoer van grondstoffen – en met de afwezigheid van de 

betreffende activiteit. Haarlem was vooral in trek bij met de linnenweverij gelieerde 

ambachtslieden. 

Van Gurps werk toont een tweetal voor ons interessante bevindingen. Hij signaleert 

twee emigratiepieken, waarvan de eerste plaats vond rond en na het afsluiten van het 

verzoeningstraktaat en de tweede (aanzienlijk kleinere) ten tijde van de belegeringen van ’s-

Hertogenbosch. De tweede bevinding is dat de uittocht met name de handwerkslieden betrof, 

en dat daarmee inderdaad wordt bevestigd datgene wat ook in de politieke documenten wordt 

gesignaleerd. De vraag in hoeverre de uittocht al begon vóór het afsluiten van het 

verzoeningstraktaat blijft echter openstaan. 

 

6.2.2.3 Graanverbruik 

Van Uytven en Blondé onderzoeken het graanverbruik van ’s-Hertogenbosch tussen 1569 en 

1592.
978

 In hun onderzoek tonen zij de inkrimping van de marktvraag naar graan en de 

loonkoopkrachtdaling (loon in liters rogge). Beide parameters geven een indringend beeld van 

de economische en sociale crisis die ’s-Hertogenbosch tijdens de jaren 1570 en 1580 trof. Zij 

spreken van een volumedaling van 12.883 mud graan omstreeks 1570 naar 9.389 mud (=73%) 

omstreeks 1590, en merken op dat deze volumedaling volledig verklaard zou moeten worden 

uit de daling van de bevolking. De Bosschenaren hadden vooral door de overschakeling van 

rogge naar boekweit gereageerd op de vermindering van hun koopkracht. Het aandeel 

boekweit als broodgraan steeg in die tijd namelijk van 0,75% naar 21,25%. De trend van de 

loonkoopkracht in rogge was gedurende zestiende eeuw tot ongeveer 1575 continu 

neerwaarts. Het laagste niveau was in de periode tussen 1575 en 1583 met een absoluut 

dieptepunt in 1582. Daarna werd een duidelijke stijging zichtbaar. Zoals mag worden 

verwacht is het verloop nagenoeg parallel aan het verloop van de reële lonen in de grafiek die 

door Hanus voor deze periode werd geconstrueerd. 

 

6.2.3 Verloop van de onroerendgoedprijzen 

Hanus noemt in zijn studie het aantrekken van de onroerendgoedmarkt, en dan vooral de 

stijging van het aantal transacties, als een van de indicatoren dat de Bossche economie beter 

draaide en sneller opkrabbelde dan veelal in de literatuur wordt aangegeven.
979

 De individuele 

gegevens van de zestigste penning – een belasting die moest worden betaald bij de overdracht 

van onroerend goed – worden in hoofdstuk 7 gebruikt om de waardeontwikkeling van huizen 

in de periode tussen 1579 en 1628 nader te analyseren en om vermogende groepen en de 

vermogende Bosschenaren te onderkennen.
980

 Om de ontwikkeling van de huizenprijzen te 

beoordelen als afspiegeling van de economische situatie en in relatie tot het reële loon, hebben 

we de waardeontwikkeling van de huizen in ’s-Hertogenbosch gemeten op drie niveaus. Op 

de eerste plaats beschouwen we de mediaanwaarde: de middelste waarde van een groep 

getallen. Daarnaast nemen we de waarden bij het tiende en het negentigste percentiel. Het 

negentigste percentiel kiezen we als punt, omdat het tevens dient als truncatiepunt voor de 

aanduiding van de vermogenden in het onderzoek naar de vraag wie de vermogende 
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Bosschenaren waren (zie hoofdstuk 7). Het tiende percentiel nemen we, omdat het als 

benedengrens kan worden beschouwd om uitbijters aan de onderkant te elimineren. Grafiek 

6.2 laat zien hoe de waarden van de drie parameters zich in de periode tussen 1579 en 1628 

ontwikkelden. 

 

 

Grafiek 6.2: De ontwikkeling van de huizenprijzen tussen 1579 en 1628 (Stadsrekeningen ’s-

Hertogenbosch). 

 

 
 

 

In de onderzochte periode verdrievoudigt de mediaanwaarde van de verkochte huizen 

van ongeveer 400 gulden naar 1200 gulden. Globaal vinden we deze verdrievoudiging ook 

terug bij de waarden van het tiende en negentigste percentiel. Dat de stijgingen van alle drie 

de waarden veel gelijkenis vertonen, komt ook naar voren via het berekenen van de Pearson-

correlatiecoëfficiënten.
981

 De correlatie tussen het verloop van de mediane waarde en de 

waarde van de tiende percentiel bedraagt 0,917 en die tussen de mediane waarde en de waarde 

van de negentigste percentiel 0,934. Zelfs de correlatie tussen de waarden van de tiende 

percentiel en de negentigste is nog 0,861. Omdat in statistische zin een en ander valt af te 

dingen op het gebruik van de Pearson-correlatie – deze veronderstelt immers een normale 

verdeling van de beide variabelen – en omdat we ook de waardestijging in de tijd wilden 

bezien, hebben we eveneens de rangcorrelatie volgens Spearman berekend. Deze resultaten 

laten nauwelijks lagere waarden zien: 0,881 tussen het tiende percentiel en de 

mediaanwaarde; 0,877 tussen de mediaanwaarde en het negentigste percentiel; en 0,817 

                                                 
981

 Moroney, Feiten uit cijfers, 309. Een correlatiecoëfficiënt geeft de mate aan waarin twee reeksen getallen 

eenzelfde tendens vertonen. De waarde varieert tussen -1 en +1. Een waarde 0 betekent dat er geen verband is 

tussen de twee reeksen getallen. Een waarde 1 betekent dat ze in dezelfde mate in de zelfde richting veranderen. 

Een waarde van -1 betekent dat ze in tegengestelde richting veranderen: de ene reeks neemt in dezelfde mate toe, 

als de andere afneemt.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630

percentiel 10

mediaan

percentiel 90



199 

 

tussen het tiende en negentigste percentiel. De conclusie blijft bij beide berekeningsmethoden 

gelijk: de procentuele stijging van de waarde van de huizen op alle drie de meetniveaus is 

nagenoeg gelijk en er is sprake van een sterke, opwaartse beweging van de prijzen over de 

volle breedte van de markt. De vorm van de grafiek van de reële lonen is nauwelijks terug te 

zien in die van de onroerendgoedprijzen. De stijging van de onroerendgoedprijzen krijgt pas 

vorm vanaf 1606, het moment dat de strijdende partijen in de Opstand hun eerste bestand 

sluiten en de erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Provinciën vrijwel een 

feit is. De stijging van de reële lonen begon al vóór 1590 voorzichtig gestalte te krijgen. 

Ten slotte vergelijken we de ontwikkeling van de huizenprijs met de stijging van de 

consumentenprijsindex (grafiek 6.3). Immers, zodra de onroerendgoedprijzen sneller en meer 

stijgen dan de lonen, kan met recht worden gesteld dat de onroerendgoedmarkt aantrekt. 

Grafiek 6.3 laat zien dat de prijsindex tussen 1579 en 1629 bij benadering verdubbelde, ten 

dele veroorzaakt door de sterke geldontwaarding – zo verloor de gulden tussen 1500 en 1700 

de helft van zijn waarde in zilver en alleen al tussen 1570 en 1604 veertig procent – en ten 

dele door andere kostenstijgingen.
982

 De lonen van de ambachtslieden stegen in dezelfde 

periode van zes stuivers per dag naar veertien stuivers, ofwel een stijging van 233 procent, en 

die van dagloners van vier naar negen stuivers, ofwel 225 procent.
983

 Vergelijking echter van 

de grafieken 6.1 en 6.3 met de stijging van de onroerendgoedprijzen laat zien dat de waarde 

van het onroerend goed meer steeg dan de lonen en de prijsindex, en dat de stijging later 

inzette, waarmee het bewijs voor een aantrekkende onroerendgoedmarkt inderdaad is 

geleverd. 

 

 

Grafiek 6.3: Prijsstijgingen tussen 1500 en 1650 (Hanus, Affluence and inequality, 101). 
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6.2.4 Financiële situatie van de stad 

Ook de financiële situatie van de stad kan worden gezien als een afspiegeling van de 

economie. Te weinig (belasting)inkomsten, negatieve kassaldi en oplopende schulden zijn 

tekenen zijn van een stadseconomie in moeilijkheden. In zijn werk over de geschiedenis van 

’s-Hertogenbosch tot 1629 is Kuijer somber over de stadsfinanciën in de periode tussen 1579 

en 1629. Hij baseert dit sombere beeld vooral op twee zaken. Schrijvend over de economische 

situatie tijdens het Bestand tussen 1609 en 1621, stelt hij: ‘Vanaf het begin van het Bestand 

sluiten deze [= de stadsrekeningen] een onafgebroken reeks van zes jaren met een fors 

negatief saldo, dat schommelt tussen de 12,5 en 16 duizend gulden, alleen dat van 1614-1615 

bedraagt ‘maar’ 10 duizend gulden. […]. In 1615 gaat het financiële beeld er wat beter 

uitzien: de rekening van 1615-1616 vertoont een voordelig slot van 16 gulden’.
984

 Over de 

periode na het Bestand schrijft hij aangaande de financiële situatie kort en bondig: ‘De 

toestand van de stadskas is zorgwekkend’.
985

 Maar was de toestand zo slecht? 

Als bijdrage aan de discussie over de financiële situatie van de stad analyseren we in 

deze paragraaf – na een korte uiteenzetting over de Bossche stadsrekeningen als bron – een 

aantal items meer in detail, en wel de stadsinkomsten en het saldo van de stadsrekeningen, de 

stadsschuld tussen 1579 en 1629, de betalingsachterstand op de lijf- en losrenten op de stad en 

de betalingsachterstand op de hertogelijke beden. 

 

6.2.4.1 Bossche stadsrekeningen als bron 

’t Hart en Van der Heijden beschrijven in een uitgebreid inleidend artikel in een 

themanummer over ‘Het geld van de stad’ de talrijke mogelijkheden die stadsrekeningen 

bieden voor historisch onderzoek.
986

 Zij – en met hen andere auteurs – wijzen tevens op een 

aantal valkuilen.
987

 Een ervan is het vaak voorkomende gebrek aan kaseenheid en een andere 

het bestaan van fictieve bedragen in deze rekeningen: een boeking betekent niet altijd dat op 

dat moment werkelijk een uitgave is gedaan of een bedrag is ontvangen. Daardoor geven de 

stadsrekeningen in het algemeen geen volledig beeld van de totale inkomsten en uitgaven van 

een stad. Onderzoekers zullen daarom aangewezen zijn op aanvullende bronnen: 

accijnsregisters, ordonnanties, ambtenboeken, schepenarchieven en de boekhouding van 

personen die belastingen inden (pachters) of die op andere wijze financieel bij de stad 

betrokken waren. 

Ook voor ’s-Hertogenbosch geldt dat alleen het geld dat via de handen van de 

rentmeesters in de stadscomme kwam in de rekeningen wordt verantwoord. In de praktijk 

betekent dit dat onder meer de fortificatiesubsidies die vanuit Brussel werden ontvangen in 

het eerste kwart van de zestiende eeuw niet in de stadsrekening maar in een aparte rekening 

voor de fortificatie werden verantwoord, evenals bijvoorbeeld de vergoedingen die de 

secretarissen ontvingen voor het opmaken van akten. 

De algemene opzet van de rekeningen veranderde nauwelijks in de periode tussen 

1579 en 1629. Eenmaal gebruikte rubrieken bleven bestaan als apart hoofdstuk, ook al ging er 

weinig geld in om. Werden belastingen verpacht, terwijl de stad ze eerder zelf inde, dan 

verdwenen ze als aparte rubriek uit de rekening. Zaken waarin op een bepaald moment veel 

geld omging, konden als een apart hoofdstuk worden opgenomen. Het vegen van de haven in 

1610 werd in de stadsrekening verantwoord onder een apart hoofdstuk 15, evenals het 

aflossen van een aantal obligaties aan burgers ten bedrage van ruim 12.000 gulden in 
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hetzelfde jaar onder hoofdstuk 17.
988

 Meestal kwamen de posten: betaalde renten en 

aflossingen van leningen van particulieren, terecht onder ‘allerhande uitgaven’. 

Nog weer anders liep het met de salarissen van onder andere de rentmeesters en de 

pensionaris. Zolang de rentmeesters een extra toelage ontvingen voor het innen van de 

bieraccijns, vermeldden zij dit bedrag – 100 gulden per rentmeester – onder uitgaven voor de 

stadsdienaren, en stond het jaarsalaris onder ‘allerhande uitgaven’.
989

 Vanaf 1603 was het 

echter precies omgekeerd. Vanaf dat jaar namen de rentmeesters hun salaris op onder 

‘uitgaven voor de stadsdienaren’ en omschreven ze de inkomsten die ze ontvingen voor het 

bijhouden en innen van onder andere de bieraccijns als extra-ordinarisse diensten.
990

 Bij de 

verantwoording van de beloning van de pensionaris maakten ze een gelijke switch. Ook voor 

andere personen treft men beloningen op verschillende plaatsen en in verschillende 

hoofdstukken aan, met name als iemand meerdere functies bekleedde. Ten slotte was het 

mogelijk dat de stad slechts een deel van de salariskosten van een ambtenaar hoefde te 

betalen. Zo betaalde de griffier van de schepenbank de helft van het salaris van pensionaris 

Loekemans.
991

 Een en ander betekent dat onderzoek aan de hand van de stadsrekeningen in 

laatste instantie extra alertheid vraagt. De kans op inconsistentie in de verslaglegging door de 

rentmeesters is te groot. Ook de definitie van de ontvangsten van de stad, zoals vermeld in de 

stadsrekeningen veranderde in de door ons onderzochte periode evenals de rubricering van de 

lijf- en losrenten, zoals in de volgende paragrafen zal blijken. 

 

6.2.4.2 Verloop van de stadsinkomsten en het saldo van inkomsten en uitgaven 

Allereerst onderzochten we het verloop van de stadsinkomsten en het jaarlijkse verschil 

tussen inkomsten en uitgaven. Bij deze analyse namen we ook de gegevens van de jaren 

zeventig onder de loep om te zien of al vóór 1579 een neergaande trend te ontdekken was, 

zoals de eerder genoemde onderzoeken van Van Uytven en Blondé en van Hanus aangaven. 

Grafiek 6.4 toont het verloop van de inkomsten van de stad in de periode tussen 1567 en 

1628. De ontvangsten komen hierbij voort uit de sommatie van de ontvangsten in de diverse 

hoofdstukken. Een inconsistentie betrof de wijze waarop de behandeling van de zogenaamde 

faulten of tachterheden – de uitstaande en nog niet betaalde posten – geschiedden. 

De tachterheden werden tot 1582 op het moment dat een of meer van de rentmeesters 

aftraden voor het volle bedrag overgedragen aan de nieuwe rentmeesters en daarmee feitelijk 

als volledig inbaar beschouwd, zoals blijkt uit de ‘eindafrekening’ van de rentmeester met de 

stad. De vertrekkende rentmeesters boekten deze post in hun rekening als inkomsten en de 

nieuwe rentmeesters als uitgaven.
992

 Behalve dat de aanname van een inbaarheid van 100% in 

de praktijk volstrekt onhaalbaar was, gaf dit uiteraard ook een overschatting van de werkelijke 

inkomsten in die jaren. Het kon hierbij gaan om aanzienlijke bedragen. Aan het eind van het 

rekeningjaar 1585 was het bedrag aan achterstanden opgelopen tot 8.218 gld. 19 st. 9 d.
993

 

Henrick van Broechoven Pzn. en de zijnen, in 1585, en vervolgens ook Adrian Zegers en de 

zijnen, in 1589, boekten voor ontvangst alleen de bedragen die tijdens hun rentmeesterschap 

daadwerkelijk op de achterstallen waren binnengekomen, voorzien van een uitgebreide 

toelichting bij de betreffende post.
994

 Het punt van het overschatten van de inkomsten was 

hiermee weg. Deze werkwijze bleef tot aan het einde van de rentmeesterperiode van Pelgrom 

en Van Tulden in 1604 bestaan. Daarnaast stelde het stadsbestuur meerdere keren 
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 OSA 1462, uuijtgeven kapittel 15, 1610; OSA 1462, uuijtgeven affgequeten obligatien, 1610. 
989

 OSA 1447, kapittel 3, 1595. 
990

 OSA 1462, 1610. 
991

 Schuttelaars, Heren van de Raad, 268. 
992

 OSA 1432, z.p. 1580. 
993

 OSA 1441, 1589. 
994

 OSA 1437, 1585; OSA 1441, 1589. 



202 

 

commissarissen aan om te bezien in hoeverre openstaande posten dienden te worden 

afgeboekt, omdat steeds opnieuw bleek dat oude posten nauwelijks inbaar waren.
995

 

 

 

Grafiek 6.4: Verloop van de stadsinkomsten (in guldens) tussen 1567 en 1628 

(Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch). 

 

 
 

 

Tijdens het rentmeesterschap van Van Delft en Janssen tussen 1604 en 1615 maakte 

de stad zeker schoon schip, hoogstwaarschijnlijk door de achterstallige posten vrijwel 

volledig als oninbaar te kwalificeren. Aan het eind van hun periode werden alleen nog de in 

hun periode ontstane achterstallige betalingen ten bedrage van 2.976 gld. 11 st. 4 d. vermeld, 

evenals de bedragen die alsnog via akkoorden binnenkwamen.
996

 Restanten van aude faulten 

uit de periode vóór 1604 werden in hun laatste rekening niet vermeld. Evenmin was in de 

eerste rekening van hun opvolgers het bedrag van 10.063 gld. 18 st. 2 d. te traceren dat de 

laatstgenoemde rentmeesters nog van de stad te goed hadden, en waaromtrent Willem van 

Delft op 8 december 1614 had verklaard: Ick heb mij in mijn particulier voor de stadt 

verborcht ende verschooten over de thien duijsent guldens.
997

 Bij het – overhaast – afsluiten 

van de laatste rekening van Jacob van der Cammen en de zijnen op 9 september 1629 werden 

geen achterstallige bedragen genoemd. Wel was een bedrag van 9.508 gld. 2 d. opgenomen 

dat de rentmeesters over hun veertienjarige ambtsperiode nog van de stad tegoed hadden, en 

welk bedrag Zeger Zegers op 19 juli 1632 verklaarde te hebben ontvangen uit handen van de 

in 1629 aangetreden pensionaris Van Zonst.
998

 Uit de stadsrekeningen komt naar voren dat 

betalingsgeschillen na 1615 veelal tussentijds werden opgelost, en dat de pensionarissen over 

het algemeen tekenden voor het fiatteren van deze akkoorden. 
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Op hoofdlijnen vertonen de getallen in de grafiek 6.4 aanvankelijk een sterke daling 

van de inkomsten, die begint rond 1575. Globaal dalen de inkomsten van omstreeks 55.000 

gulden naar 42.000, ofwel ongeveer 30%. Het dieptepunt van de stadsinkomsten ligt in de 

periode tussen 1581 en 1586. Het niveau tussen 1586 en 1595 is enigszins hoger, maar het 

verschil is uiterst marginaal. Vanaf 1595 tot 1623 nemen de stadsinkomsten jaarlijks sterk toe, 

om daarna weer een scherpe daling in te zetten tot 1628. De geconstateerde stijging tussen de 

jaren tachtig van de zestiende eeuw en het einde van het Bestand bedraagt omstreeks 225 

procent: van 40.000 naar 90.000 gulden. Extra sterke stijgingen traden onder andere op in 

1605, 1610 en 1623. Zo werd in 1605 een ‘winst’ behaald van 11.084 gulden op het inkopen 

van achterstallige losrenten – de achterstallige bedragen werden voor vijftig procent van de 

nominale waarde afgekocht -, in 1610 werd voor een bedrag van 13.350 gulden aan leningen 

afgesloten voor het financieren van barakken voor de garnizoenen en in 1623 werd voor een 

bedrag van 5.300 gulden uit Brussel ontvangen als vergoeding voor logiesgelden voor 

militairen.
999

 

 

 

Grafiek 6.5: Het saldo van inkomsten en uitgaven (inclusief faulten) van de stadsrekeningen 

tussen 1567 en 1628 (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch). 

 

 
 

 

Hoewel er een globale gelijkenis is tussen het verloop van de stadsinkomsten in de tijd 

en het verloop van de reële lonen, is het onlogisch om de gelijkenis tussen de curve van de 

ontvangsten en die van de reële lonen aan een oorzakelijk verband toe te schrijven. Het ligt 

meer voor de hand dat er een relatie bestaat tussen de bevolkingsaantallen van de stad en de 

ontvangsten, tussen de brutolonen en de stadsinkomsten én dat prijsstijgingen en wijzigingen 

in de belastingtarieven mede als verklaring gelden. Een beschouwing in deze richting ligt te 

meer voor de hand omdat accijnzen op consumptie het leeuwendeel van de stadsinkomsten 
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vormden, zoals ook uit de beschouwingen van Blondé, Kappelhof en Schuttelaars volgt.
1000

 

Wordt de beschouwing van Hanus gevolgd over de verdubbeling van de prijzen tussen 1570 

en 1629 en de loonstijging over de periode tussen 1579 en 1629 van 225 procent, alsmede 

over de bevolkingsaantallen, waarbij hij uitgaat van 20.000 inwoners omstreeks 1570 en rond 

1625, en een daling met bijna dertig procent kort na 1579, dan blijkt dat de grafiek over de 

stadsinkomsten hierbij nauw aansluit. 

Grafiek 6.5 geeft het saldo tussen inkomsten en uitgaven weer. Als saldi namen we 

hierbij de bedragen die in uitgaven respectievelijk inkomsten ‘allerhande’ zijn vermeld als het 

bedrag dat de stad over het voorgaande jaar aan de rentmeesters verschuldigd was (saldo van 

ontvangsten en uitgaven was negatief) of de rentmeesters aan de stad verschuldigd waren 

(saldo is positief). De facto betekent dit dat we hebben gewerkt met het saldo na verwerking 

van de post faulten.
1001

 

Kuijer maakte bij de interpretatie van het saldo van de stadsrekeningen een 

fundamentele denkfout, die tevens leidde tot een te negatieve voorstelling van de financiële 

situatie van de stadscomme. Een directe aanwijzing daarvoor is zijn eerdere conclusie dat het 

negatieve resultaat over de jaren 1541 tot en met 1545 ongeveer 107.000 gulden bedroeg.
1002

 

 

 

Tabel 6.1: Het jaarsaldo van de stadsrekeningen tussen 1608 en 1614 (Stadsrekeningen ’s-

Hertogenbosch). 

 

jaar ontvangsten uitgaven saldo 

1608 76.116 75.172 +     944 

1609 81.164 96.315 - 15.151 

1610 93.318 106.055 - 12.737 

1611 75.606 91.729 - 16.123 

1612 74.429 87.005 - 12.576 

1613 70.269 84.302 - 14.033 

1614  82.236 92.299 - 13.040
1003

 

 

 

Hij verkreeg dit getal door het resultaat van de betreffende jaren te sommeren. Hem 

ontging daarbij blijkbaar de systematiek waarmee de rekeningen van jaar tot jaar aan elkaar 

worden gekoppeld. Het eindsaldo van het ene jaar is immers het beginsaldo voor het 

volgende. Het resultaat over een periode over meerdere jaren verkrijgt men dus door het 

beginsaldo van het eerste jaar van een periode en het eindsaldo van het laatste jaar te salderen, 

en dus niet door de verschillende jaarsaldi op te tellen. Deze systematiek volgend bedraagt het 

totale resultaat over de jaren 1608 tot 1614 bijna 14.000 gulden negatief en niet ongeveer 

79.800 zoals Kuijer in zijn beschrijving veronderstelt (zie tabel 6.1).
1004

 

In de saldi over de totale periode op zich is geen duidelijke lijn te ontdekken. Bij 

eerste beschouwing komt naar voren dat in de jaren zeventig en begin tachtig – de tijden van 

de grote onrust en de grootste crisis in de stad – de meeste positieve saldi worden 

gerealiseerd, en rond 1610 – en dus tijdens de relatieve rust van het Bestand – de meest 

                                                 
1000

 Blondé, De sociale structuren, 1-3; Schuttelaars, Heren van de Raad, 70-76; Kappelhof, ‘De stedelijke 

financiën’, 96-117. 
1001

 In de inventaris der archieven van de stad ’s-Hertogenbosch door R.A. van Zuylen is als saldo het verschil 

tussen ontvangsten en uitgaven vermeld, zonder dit te verminderen met de post faulten. 
1002

 Kuijer, ’s-Hertogenbosch, stad in het hertogdom, 326. 
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 Inclusief faulten tot een bedrag van 2977 gulden.  
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negatieve saldi, en dat is het omgekeerde van hetgene wordt verwacht. De afwezigheid van 

een duidelijk verband in de tijd blijkt ook uit de hoogte van de correlatie-coëfficiënt (r= -

0,126). Ook tussen de hoogte van het saldo en het niveau van de stadsinkomsten bestaat geen 

onderkenbare relatie. Wel blijkt – tot omstreeks 1615 – dat het saldo in het algemeen negatief 

is als de rentmeesters nog een jaar in functie blijven, maar dat het positief is in de jaren waarin 

daadwerkelijk met de rentmeesters wordt afgerekend. Deze omkering treedt op zodra de post 

faulten wordt ingebracht. Het feit dat de faulten tot omstreeks 1605 altijd een groter bedrag 

uitmaakten dan het jaarlijkse negatieve saldo betekent dat de rentmeesters in feite niet 

werkelijk geld hoefden voor te schieten in de tussenliggende jaren. 

 

6.2.4.3 Stadsschuld tussen 1579 en 1629 

Een tweede aspect dat we nader onderzoeken, is hoe de stadsschuld – en dan gemeten aan de 

hand van door de stad betaalde rentebedragen – globaal verandert in de jaren tussen 1579 en 

1629. Hierbij krijgen vooral twee zaken aandacht: de jaarlijkse rentelasten en de 

betalingsachterstand. 

 

6.2.4.3.1 Jaarlijkse rentelasten 

De stad financierde van oudsher haar betalingsverplichtingen via het verkopen van lijfrenten 

of losrenten.
1005

 Zelden komen in de stadsrekeningen bedragen gedurende meerdere jaren 

terug als een lening op interest. In de rekening van 1625 betaalden de rentmeesters 

bijvoorbeeld slechts 341 gulden voor geld opgenomen op rente, terwijl de betaalde bedragen 

voor lijf- en losrenten 20.214 gulden bedroegen.
1006

 Had de stad snel geld nodig, dan kregen 

de rentmeesters opdracht van het stadsbestuur op de kortst mogelijke termijn en tegen de 

meest gunstige voorwaarden de benodigde som geld op te nemen in de stad of elders. In 

tweede instantie zetten ze de geldlening eventueel om in een los- of lijfrente, al of niet met 

dezelfde personen als renteheffers. Hierbij verkochten de rentmeesters dus een los- of lijfrente 

en losten ze met de gestorte koopsommen de eerder afgesloten lening op interest af. Zo maakt 

de stadsrekening van 1610 onder ‘uitgaven allerhande’ melding van de aflossing en 

rentebetaling horende bij een hoofdsom van 11.150 gulden, die het jaar te voren was 

opgenomen bij burgers ter financiering van de barakken voor huisvesting van de garnizoenen. 

Onder de inkomsten in hetzelfde jaar 1610 wordt de verkoop van losrenten tot een 

koopsombedrag van 13.350 gulden tegen den penning zestien (6,25%) vermeld. Het gaat 

daarbij zonder twijfel om de herfinanciering van het eerder bij de burgers ‘in der haast’ 

opgenomen bedrag getuige de motivering: om daermede afftequijten twee mael sesseduijsent 

guldens.
1007

 

Tot het jaar 1604 beginnen de hoofdstukken van de betaalde renten met een 

totaalbedrag van de lijf- en losrenten die in het betreffende rekeningjaar waren vervallen, dit 

wil zeggen de totaalsom van de verplichtingen die voortvloeiden uit de termijnbetalingen van 

één jaar van alle lijf- en losrenten. Eventuele achterstanden van termijnbedragen die eerder 

waren vervallen, zijn hierbij niet inbegrepen. Vervolgens volgt een opsomming van de per 

los- en lijfrente betaalde bedragen, opgesplitst naar het rentmeesterjaar waarin deze waren 

                                                 
1005

 Hanus, Tussen stad en eigen gewin, 2007. In geval van een losrente stort de renteheffer een bepaald bedrag 

in de stadskas. De stad betaalt als tegenprestatie een bepaalde rente per jaar (meestal tussen 6 en 7% van de 

koopsom) aan de renteheffer en heeft bovendien het recht om de overeenkomst te beëindigen door terugbetaling 

van de oorspronkelijke hoofdsom. De renteheffer van zijn kant mist het recht om de koopsom terug te vorderen. 

Lijfrentes kennen geen losrecht. In ruil voor het storten van een bepaalde som geld wordt een jaarlijkse rente 

betaald tot het moment dat de in het contract genoemde renteheffer(s) zijn overleden. Deze renten werden 

afgesloten op het lijf van één of twee personen en kenden rentepercentages van ongeveer 12 ½% respectievelijk 

10%. De leeftijd bij afsluiten speelde wat het rentepercentage betreft geen rol. 
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vervallen. Een uitsplitsing naar categorie: lijf- of losrenten, ontbreekt. Vanaf 1605 werd het 

totaalbedrag van vervallen bedragen niet langer gegeven, maar werden de renten wel 

uitgesplitst naar lijfrenten en losrenten. De bedragen werden bovendien in alfabetische 

volgorde geplaatst en tevens werd aangegeven op welk vervaljaar de betaalde rentetermijn 

betrekking had. Deze wijzigingen moesten fraude met affgestorven lijfrenten voorkomen en 

beter inzicht bieden dat renteheffers gelijk werden behandeld door de rentmeesters. Elke 

persoon op wiens naam zij rente uitkeerden, was nu immers veel gemakkelijker 

traceerbaar.
1008

 

Tabel 6.2 toont de bedragen van de jaarlijkse rentelasten (in gld.) en de betaalde renten 

tot 1604 evenals de uitgesplitste bedragen voor lijf- en losrenten vanaf 1605. 

 

 

Tabel 6.2: Jaarlijks betaalde en verschuldigde bedragen aan lijf- en losrenrenten 

(Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch). 

 
jaar betaalde rente 

lijfrente/losrente 

totaal 

verschul-

digd 

lijfrenten 

(incl. 

vervallen) 

vervallen / 

afgestorven 

lijfrenten 

losrenten grond-

renten 

gevangen-

poort 

lasten        

1575  27.728 14.874 623 12.426 112 315 

1580 16.144 28.161 14.899 377 12.828 112 315 

1585 11.532 27.709 14.418 181 12.863 112 315 

1590 18.323 26.768 13.453 333 12.858 141 315 

1595 11.536 26.299 12.975 230 12.867 141 315 

1600 25.803 25.052 11.747 224 12.848 141 315 

1604 28.579 23.972 10.667 332 12.848 141 315 

1605 7.027   9.442       

1610 6.966 11.609       

1615 6.743 14.254       

1620 5.459 15.883       

1625 3.787 16.427       

1627 3.829 15.853       

 

 

De tabel laat zien dat de jaarlijkse lasten voor lijf- en losrenten tussen 1580 en 1604 

ruim 4000 gulden daalden, ofwel bijna vijftien procent. Deze daling kwam volledig tot stand 

door de lastendaling van de lijfrenten. Uit de jaarrekeningen kwam naar voren dat er 

weliswaar nog lijfrentepolissen voor ongeveer 3500 gulden aan rentelasten werden afgesloten, 

maar de vrijvallende rentebedragen als gevolg van overlijden van renteheffers bedroegen in 

die periode bijna 7600 gulden. Het jaarlijks verschuldigde bedrag aan losrenten bleef in de 

periode tussen 1580 en 1604 nagenoeg onveranderd en bedroeg zo’n 12.850 gulden. 

Vanaf 1605 zijn de betaalde rentebedragen door de rentmeesters uitgesplitst in 

lijfrenten en losrenten. De vervallen en afgestorven lijfrenten vermelden de rentmeesters 

echter niet langer meer in een aparte staat. De stad sloot tussen 1600 en 1629 geen nieuwe 

lijfrentepolissen meer af. Een gelijke mate van vrijvallende bedragen als tussen 1579 en 1604 

zou betekenen dat de rentelast voor lijfrenten rond 1627 omstreeks 7500 gulden zou moeten 

bedragen. In grafiek 6.6 is deze aanname ingebracht bij het construeren van de jaarlijkse 

rentelasten. Het werkelijk betaalde bedrag ligt slechts enkele honderden guldens hoger. 

Daarentegen was het jaarbedrag voor de losrenten in 1627 enkele duizenden guldens hoger 

dan in 1604 vanwege de bijfinanciering die meermalen plaatsvond voor bijzondere projecten 

zoals de bouw van de barakken voor de garnizoenen in 1610 en het oksaal in de Sint-Jan in 

                                                 
1008

 OSA 235,1605, brief Van Delft en Janssen. 



207 

 

1615. Een eerste conclusie is dat de stadsschuld uitgedrukt in jaarlijkse rentelasten ook in de 

periode tussen 1604 en 1625 nogmaals met ongeveer 4000 guldens daalde tot een niveau van 

omstreeks 20.000 gulden. Dit betekent voor de totale periode dus een daling van ongeveer 

8000 gulden. 

 

 

Grafiek 6.6: De jaarlijkse betalingen en rentelasten van ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 

1629 (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch). 

 

 
 

 

Uit de verschenen bedragen kunnen we concluderen dat de nieuwe renteschuld uit lijf- 

en losrenten die er jaarlijks bijkwam, tussen 1580 en 1604 globaal daalde van 28.000 gulden 

naar omstreeks 25.000 gulden in 1600 en vervolgens naar 20.000 gulden in 1625. Het bedrag 

uit 1625 is weliswaar een schatting, maar het heeft er alle schijn van dat er op dat moment een 

redelijk goed evenwicht was tussen het jaarlijks ‘verschenen’ bedrag aan rente en het betaalde 

bedrag. 

 

6.2.4.3.2 Betalingsachterstand lijf- en losrenten 

In 1583 meldt de stad in een klaagschrift dat zij vele jaren achter is met het betalen van de 

renteheffers, en in een notitie van december 1605 geven de rentmeesters Willem van Delft en 

Jacob Janssen aan dat het jaar tevoren het eerste was, waarin alle renteheffers ten minste één 

jaarrente hadden ontvangen.
1009

 We hebben voor een aantal jaren tussen 1579 en 1629 de 

rentebetalingen en de betalingsachterstand van de rentetermijnen in beeld gebracht (grafiek 

6.6). Grafiek 6.6 toont dat de jaarlijkse betaalde rentebedragen sterk variëren en de 

betalingspolitiek lijkt dan ook te zijn geweest: er werd betaald zo lang er geld in kas was. Het 

beeld dat naar voren komt, is dat aanvankelijk de rentebetalingen sterk achterblijven bij de 

vervallen bedragen, maar dat omstreeks 1600 een kentering optrad en lasten en betalingen 

dichter bij elkaar kwamen. Tussen 1603 en 1610 lag het betalingsniveau duidelijk boven het 

jaarlijkse lastenniveau en vanaf 1610 tot 1625 waren betalingen en jaarlijkse rentelasten goed 

in balans. 
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 OSA 5414, staet deser, f3, juni 1583; OSA 235, eind 1605 (zie OSA 175, f103v, 10 december 1605). 
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In totaliteit betaalden de rentmeesters niettemin tussen 1579 en 1627 meer dan 

120.000 gulden minder dan de in totaal vervallen bedragen, hetgeen een vergroting van de 

betalingsachterstand zou betekenen van naar schatting vijf jaar en acht maanden. Het bedrag 

van meer dan 44.000 gulden dat in 1605 werd vermeld in de rekening was zo hoog omdat in 

dat jaar veel achterstallige renten werden afgekocht tegen de helft van de nominale 

rentebedragen. Alleen al tussen 1604 en 1606 saneerden de rentmeesters Van Delft en Janssen 

op die manier ruim 41.000 gulden aan achterstand in vervallen bedragen van lijf- en 

losrentetermijnen.
1010

 Het stadsvoordeel werd bij deze regelingen steevast geboekt onder 

inkomsten, terwijl de rentebedragen volledig – dus inclusief het stadsvoordeel – onder het 

hoofdstuk betaalde renten werden geboekt. 

 

 

Tabel 6.3: Betalingsachterstand van lijf- en losrenten tussen 1579 en 1629 (Stadsrekeningen 

’s-Hertogenbosch; DVC). 

 

jaar betaald bedrag 

(gld.) 

lijfrenten/los-

renten 

aantal 

lijfrenten/losrenten 

termijnen 

betalingen 

binnen een 

jaar na 

vervaldatum 

(%) 

betalingstermijn 

(jaar) 

lijf- /losrente 

1580  16.144  25,1 2,67 

1585  11.536  29,1 2,99 

1586  15.748  21,1 3,92 

1589  21.447  21,3 3,89 

1590  18.323  21,5 3,42 

1595  21.881    9,9 7,44 

1596  17.013  18,2 4,31 

1597  14.378  21,4 3,38 

1598  31.757  12,6 5,58 

1599  16.932  31,9 2,28 

1600  25.805  13,3 6,19 

1601  13.857  17,3 5,09  

1602  23.047  15,1 4,34 

1603  32.060  19,7 5,81 

1604  9.592 / 18.988 793 / 1063 48,0 / 36,1 3,83 / 4,30 

1610  6.966 / 11.609 581 / 835 74,5 / 69,9 2,64 / 1,65 

1615  6.743 / 14.255 547 / 883 69,1 / 61,9 2.28 / 2,39 

1620  5.460 / 15.884 424 / 946 82,3 / 73,6 2,49
1011

 / 2,02 

1625  3.787 / 16.428 279 / 843 93,5 / 85,4 0,35 / 1,16 

 

 

Er is geen informatie beschikbaar over de openstaande betalingen en ook de informatie 

over welke lijfrenten door overlijden waren vervallen, is verre van volledig. Het verschijnsel 

van de betalingsachterstand is daarom bekeken via een globale berekening van de gemiddelde 

ouderdom van de betaalde renten: hoeveel te laat werd er betaald? Voor een aantal jaren is de 

gemiddelde betalingstermijn berekend. In bijlage 6 is de berekeningswijze aan de hand van 

het rekeningjaar 1586 weergegeven. De door ons gehanteerde berekeningsmethodiek kan de 
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werkelijke betalingsachterstand echter wel op minimaal twee manieren vertekenen. Indien 

naar verhouding meer jonge renteposten worden betaald zal de gemiddelde achterstalligheid 

worden onderschat. Bij een inhaalproces daarentegen zullen relatief meer oude rentebedragen 

worden betaald, en dit zal leiden tot een overschatting van de werkelijke betalingsachterstand. 

 

In tabel 6.3 hebben we de berekeningen van de betalingsachterstand voor een aantal 

jaren tussen 1579 en 1629 weergegeven. De tabel toont dat de aldus berekende 

betalingsachterstand weliswaar een grillig verloop kent, maar toch ook aansluit bij het beeld 

van grafiek 6.6. Het beeld is een oplopende betalingsachterstand tot omstreeks 1600 en 

vervolgens een kentering en een duidelijk afnemende achterstand tot 1625. De interpretatie 

van de cijfers is echter allerminst eenvoudig. Sommige renteposten konden 25 tot zelfs 40 jaar 

oud zijn – hetgeen de gemiddelde waarde sterk beïnvloedt – en ook betaalden de rentmeesters 

niet consequent de oudste openstaande rentetermijnen. Zo betaalden de eerder genoemde 

rentmeesters Pelgrom en Van Tulden in het rekeningjaar 1599 alleen posten jonger dan zes 

jaar, terwijl er zeker nog diverse oudere termijnen van de betreffende lijf- en losrenten 

openstonden. 

Het beeld van het percentage betaald binnen een jaar na geschatte vervaldatum is 

wellicht nog illustratiever voor het inlopen van de betalingsachterstand aan renteheffers. Tot 

1590 werd 20 tot 30% van de lijf- en losrentelasten binnen een jaar na vervaldatum betaald. 

Tussen 1590 en 1603 lag dit percentage in het algemeen 5 tot 10% lager. Alleen het jaar 1591 

vormt hierop een uitzondering omdat toen uitsluitend posten jonger dan zes jaar werden 

betaald. Vanaf 1604 – het jaar waarin de sanering van de betalingsachterstand werd ingezet 

door het opkopen van oude termijnen – steeg het percentage spectaculair, en in 1625 betaalde 

de stad meer dan 94% van de lijfrenten en meer dan 85% van de losrenten binnen een jaar. 

Niet alleen het percentage posten dat ouder was dan een jaar was spectaculair gedaald tot 

bijna 10%, maar ook het aantal betalingen dat de rentmeesters deden vrijwel direct na de 

verschijningsdatum was hoog. Tot het jaar 1603 kwam het niet voor, dat de rentmeesters 

renteposten betaalden die in hun lopende jaar vervielen, maar dat jaar betaalden de 

rentmeesters Pelgrom en Van Tulden 909 gld. ofwel bijna 3% exact ‘op tijd’. In 1625 was dit 

percentage opgelopen tot omstreeks 50%. 

 

 

6.2.4.3.3 Betalingsachterstand van de beden 

Ook ten aanzien van de beden bestond in de jaren tachtig en negentig van de zestiende eeuw 

een betalingsachterstand zoals in paragraaf 5.5.3.2.2.2 is aangegeven. De problemen met deze 

achterstallige bedragen werden met name opgelost vanaf 1598 door de rentmeesters Henrick 

van Broechoven Pzn. en zijn zoon Peter.
1012

 Tussen 1596 en 1606 waren de gewone beden – 

rentelasten van de Staten van Brabant aan de renteheffers, welke volgens een verdeelsleutel 

waren omgeslagen over de kwartieren en binnen de kwartieren – en de achterstanden daarin 

vele malen onderwerp van discussie in de stadsvergadering. Daarna waren er geen discussies 

meer. Zoals we in paragraaf 5.5.3.2.2.2 vermeldden, betaalde de stad vanaf 1608 tot het 

moment van de inname van de stad jaarlijks een vast bedrag voor de gewone bede. Ook de 

buitengewone beden hebben voor de stad – in tegenstelling tot de dorpen van de meierij – niet 

geleid tot zichtbare bij-financieringen. Meestal werden ze geïnd via speciale belastingen op 

bier, wijn, vlees en brood. Waren de buitengewone beden eenmaal vastgesteld, dan gebeurde 

de inning ook. Er waren geen achterstanden. De inning verliep nagenoeg altijd rechtstreeks 

via de rentmeesters door verpachting. Talmde deze, bijvoorbeeld uit goodwill voor de stad, 

dan dreigde er steevast executie of ontzetting uit het ambt van de rentmeesters. 
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6.3 Conclusie 

 

In de voorgaande beschouwing over de economische situatie van ’s-Hertogenbosch tussen 

1579 en 1629 richtten we ons op twee hoofdvragen: in hoeverre kan het verloop van de 

grafiek van Hanus over de ontwikkeling van de reële lonen als maat voor de economische 

welvaart worden ondersteund vanuit andere invalshoeken én in hoeverre sluit de ontwikkeling 

van de stadsfinanciën hierbij aan? 

Het trendmatige verloop van het reële loon duidt, zoals we hebben gezien, voor onze 

onderzoeksperiode op twee dips in de Bossche economie: de eerste begint in het midden van 

de jaren 1560 en loopt door tot kort voor 1600, met als dieptepunt de periode tussen 1575 en 

1585. De tweede – veel korter durend en minder diep – begint na het einde van het Bestand in 

1621 en duurt tot ongeveer 1635, met als dieptepunt de verovering van ’s-Hertogenbosch in 

1629. Het is verantwoord te concluderen dat deze voorstelling van zaken de werkelijkheid van 

het verloop van de Bossche economie benadert en tevens dat deze een verfijning inhoudt van 

de wat grovere trend zoals in 2010 door Hanus is beschreven.
1013

 

De golfbeweging van de economische prestatie is het resultaat van ten minste vier 

factoren: de verandering in het aantal inwoners van de stad in de loop van de tijd; de 

transformatie van de stadseconomie door de veranderende omgeving; de (positieve) rol die de 

oorlog speelde voor economische activiteiten in de stad; en de modus vivendi die de 

oorlogvoerende partijen ontwikkelden, zodat de economie niet volledig werd vernietigd. De 

motor achter de groei van de economie tegen het eind van de zestiende eeuw was op de eerste 

plaats de behoefte die werd gekweekt door de groei van de stadsbevolking. Omgekeerd wordt 

(een deel van) de dip in de jaren 1570 en het begin van de jaren 1580 en in de jaren na het 

Bestand verklaard door de afname van de bevolking (het vertrek van het garnizoen in 1577 en 

in 1623). In 1603 kwamen ten minste 2500 soldaten, inclusief vrouwen en kinderen de stad 

binnen – in eerste instantie werd zelfs gesproken van 5500 personen – die hun soldij in de 

stad besteedden en daarmee extra omzet betekenden voor de economische infra-structuur van 

de stad.
1014

 Maar daarnaast nam een deel van hen ook actief deel aan het productieproces, 

onder andere als wever en schoenmaker. Na het Bestand en in 1629 deed zich in meer of 

mindere mate het tegengestelde effect gelden. Een deel van de soldaten trok weer ten strijde 

en een deel van de katholieken verliet de stad met als gevolg dat bakkers, brouwers en andere 

ambachtslieden minder efficiënt draaiden. 

Voor ’s-Hertogenbosch betekenden de uitgebreide fortificatiewerken, de bouw van 

barakken voor het onderbrengen van de soldaten, de bouw van een munitiehuis en het herstel 

van de oorlogsschade van de belegeringen in 1601 en 1603 bovenop de impuls aan de 

consumptie door de extra omzetten door de soldaten additionele omzet en werkgelegenheid. 

De aanpassing van de stadseconomie aan de veranderde positie van de stad als gevolg van de 

Opstand – uitgebreid beschreven door Hanus – ontstond niet alleen door extra vraag in 

bepaalde segmenten, maar versnelde ook nog eens door de emigratie van ambachtslieden uit 

de exportgedreven ambachten die geen toekomst meer zagen.
1015

 Ook de systematiek van 

sauvegardes en licenten, indringend beschreven door Adriaenssen, droeg bij aan het herstel 

van de economie.
1016

 Deze bood in de uiterst troebele tijden immers een – zij het kostbare – 

manier om handel te drijven met het noorden, maar ook met het zuiden. 

De volgende factoren in ons onderzoek ondersteunen deze reconstructie van het 

verloop van de Bossche economie tussen 1579 en 1629: het verloop van de stadsinkomsten; 
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het verloop van de huizenprijzen; de modus vivendi die werd gevonden voor de handel en 

transport van goederen; en de financiële situatie van de stad. Deze inzichten vormen een 

aanvulling en ondersteuning van de onderzoekresultaten van Hanus uit 2010. Ten aanzien van 

de stadsinkomsten zijn vooral de dalingen met ongeveer 30% tussen 1575 en 1580 en die van 

ten minste 20% tussen 1623 en 1628 belangrijk. Deze percentages stemmen immers min of 

meer overeen met de dalingen van de reële lonen in die perioden, maar ze kunnen 

tegelijkertijd een aanwijzing zijn voor het percentage Bosschenaren dat op deze beide 

momenten van crisis de stad verliet. De huizenprijzen verdrievoudigden tussen 1579 en 1629 

over de volle breedte van het aanbod. De stijging zette echter pas kort na 1600 in. Een deel 

van de stijging resteert zelfs als wordt gecorrigeerd voor de waardedaling van de gulden. De 

huizenprijzen vertoonden geen dip in 1579-1580 en evenmin na het einde van het Bestand, dit 

in tegenstelling tot de stadsinkomsten. Er is dus zeker een relatie tussen huizenprijzen en het 

economisch herstel, maar ook toen al reageerden de onroerendgoedprijzen minder snel en 

minder heftig op een teruglopende economie dan bijvoorbeeld de stadsinkomsten. 

Hoe de strijdende partijen een wijze vonden om de economie (enigszins) te laten 

draaien en er tegelijk geld aan te verdienen, hebben we al aangegeven. Hierbij lagen de handel 

en nijverheid wel op de pijnbank, maar men beschikte over een systeem dat het mogelijk 

maakte om zaken te doen. Tussen circa 1590 en het einde van het Bestand heeft dit zeker 

bijgedragen aan het herstel van de economische situatie van de stad. Het is verrassend te 

constateren dat de stad in staat was tussen globaal 1600 en 1610 haar financiële situatie op 

orde te krijgen en eveneens dat de situatie minder slecht was dan door veel historici eerder is 

geconstateerd. Deze verbetering werd bereikt door enkele kleine belastingverhogingen – de 

zogenoemde dobbele bede – maar vooral ten koste van de renteheffers op de stad. Zij moesten 

immers vaak de helft van hun achterstallige rentevordering laten vallen. De belastingheffing 

bleef echter laag in relatie tot het bruto stedelijk product en daalde zelfs in de loop van de 

lange zestiende eeuw, zoals Hanus heeft becijferd.
1017

 

Wat betekent het hiervoor geschetste verloop van de Bossche economie voor de rijken 

en met name voor de Van Broechovens? De verschillende invloedsfactoren laten zien in 

welke situatie ’s-Hertogenbosch zaken moest doen en welke risico’s en financiële hobbels de 

Bossche ambachtslieden hadden te overwinnen. Maar een dergelijke omgeving biedt ook 

mogelijkheden om aan de oorlog en de omstandigheden geld te verdienen, zoals door ’t Hart 

voor de Republiek is beschreven.
1018

 Dat een aantal leden van de Bossche elite daarin ook 

wonderwel slaagde, zal in het volgende hoofdstuk blijken. De lakenkopers met in hun kielzog 

de brouwers bleven – ondanks het officiële isolement van ’s-Hertogenbosch – de rijkste 

beroepsgroepen in de periode tussen 1579 en 1629. De Van Broechovens stegen met stip in de 

parade van Pen, zoals naar voren zal komen in hoofdstuk 8. Rogier van Broechoven Pzn. was 

een van de grootste brouwers en tevens lakenkoopman met een eigen blekerij. En Henrick van 

Broechoven Pzn. kocht vanaf het begin van de jaren 1580 volop agrarisch onroerend goed, 

daarbij allerminst afgeschrikt door de op dat moment volop gepraktiseerde tactiek van de 

verschroeide aarde. Blijkbaar zat er toch nog altijd lucht tussen de officiële politiek en de 

politieke praktijk. 

Met deze kennis van de moeilijke situatie in, maar vooral rond ’s-Hertogenbosch 

tussen 1579 en 1629 gaan we in het volgende hoofdstuk op zoek naar de meest vermogende 

groepen en personen. 
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Hoofdstuk 7 

 

ECONOMISCHE MACHT 
 

 

Als vervolg op de uiteenzetting over de economische situatie in de stad tussen 1579 en 1629 

trachten we in dit hoofdstuk nader zicht te krijgen op degenen die de motor waren voor de 

economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch. Welke groepen en welke namen komen 

hierbij naar voren, en verandert deze rangorde in de halve eeuw die we onderzoeken? Bij het 

antwoord op de vraag wie de politiek machtigen zijn, konden we functies als basis van macht 

als uitgangspunt nemen. Voor de selectie van de economisch machtigen gaan we uit van 

huizenbezit. Aan de hand van de gegevens van de zestigste penning analyseren we welke de 

vermogende groepen zijn in ’s-Hertogenbosch. Waar en hoe lopen de scheidslijnen en waar 

treffen we de Bossche politieke elite aan? De vraag wie zijn de economisch machtigen zal 

voornamelijk vanuit de beroepsmatige kant worden beantwoord. De positie van de Van 

Broechovens in de economische elite komt aan de orde in hoofdstuk 8. 

 

 

7.1 Vermogende beroepsgroepen en personen 

 

Onderzoekers gebruiken in studies over inkomensverschillen en om vermogende personen te 

ontdekken bij voorkeur belastinggegevens, inventarissen van nalatenschappen en 

erfdelingen.
1019

 Voor ’s-Hertogenbosch zijn wel een groot aantal belastinggegevens uit met 

name de eerste helft van de zestiende eeuw overgeleverd, maar voor de periode tussen 1579 

en 1629 bestaat alleen een gedwongen lening uit 1586. Het betreft in dit geval een verplichte 

lening, waarvan het te lenen bedrag werd vastgesteld op basis van de waarde van iemands 

woning. De bruikbaarheid van deze gegevens voor ons onderzoek is beperkt omdat slechts 

met een klein aantal woningklassen wordt gewerkt en omdat het bovendien over een 

momentopname gaat. Wij willen echter de hele periode van vijftig jaar overzien. 

Wel zijn vanuit de stadsrekeningen de gegevens bekend van de zestigste penning, een 

belasting op de transactie van onroerend goed. De bruikbaarheid van dergelijke gegevens om 

vermogende groepen en individuen te identificeren volgt uit onderzoeken van onder andere 

Hoffman en anderen, Van den Berg en Van Zanden, Blondé, en Hanus.
1020

 In uitgebreid 

onderzoek naar de relatie tussen inkomen en huishuurbelasting toonden zij aan dat beide 

parameters in belangrijke mate parallel lopen, zij het dat status en het feit dat huisvesting een 

eerste levensbehoefte is, de relatie bij zowel de lage als hoge inkomens enigszins afzwakte. 

Dit fenomeen vormt ook zeker een deel van de verklaring waarom Blondé stelt dat de 

huurwaardebelasting de ongelijkheid onderschat en dat Hanus een lagere waarde van de Gini-

coëfficiënt vindt voor de variatie in de huishuurbelasting (dus minder ongelijkheid) dan voor 

die in de inkomstenbelasting. Ook Van den Berg en Van Zanden beredeneren dat, gaande van 

huishuur naar inkomen en vervolgens vermogen, de gevonden ongelijkheid toeneemt.
1021

 

Blondé stelt dat de verkoopwaarde dit manco in de relatie zeker ten dele ondervangt. De 
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conclusie is dan ook zeker gerechtvaardigd dat de gegevens van de zestigste penning 

technisch goed bruikbaar zijn om te achterhalen welke de vermogende groepen en individuen 

zijn in ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629. Een beperking van de bruikbaarheid van de 

gegevens van de zestigste penning is echter dat personen en families die niet actief waren op 

de onroerendgoedmarkt gedurende de onderzoekperiode – onder wie de huurders – buiten 

onze scope blijven en deze kans van non-participatie is ook aanwezig bij een-kind families, 

waarin een huis zonder verkoop werd doorgegeven aan de volgende generatie. 

 

7.1.1 Materiaal 

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek hebben we alle onroerendgoedtransacties tussen 

1579 en 1628 die in de stadsrekeningen zijn vermeld in verband met de afdracht van de 

zestigste penning in een gegevensbestand ingebracht.
1022

 De stad stelde betaling van de 

zestigste penning eind 1505 in als onderdeel van de sanering van de stadsfinanciën.
1023

 Het 

betreft een belasting op de overdracht van onroerend goed, comende vande coopen, 

vercoopen, overgeven, alieneren oft transporteren van erven, van gronden, huijsen, 

caemeren, campen, hoeven etc.
1024

 Van het rekeningjaar 1628 is alleen de totale opbrengst 

van de zestigste penning bekend. De gegevens van de individuele transacties ontbreken omdat 

de betreffende rekening kort voor de overgave van de stad in september 1629 inderhaast werd 

opgesteld en afgesloten. De stadsrentmeesters tekenden de gegevens volgens een vast format 

op in een apart hoofdstuk. De informatie bestaat standaard uit: de datum van ontvangst van de 

belasting, de koper van het object en dus degene die de belasting afdraagt, het beroep van de 

koper (eventueel), de omschrijving van het object, de locatie, degene(n) van wie het object 

werd gekocht en eventueel diens beroep. Ten slotte staat het betaalde bedrag vermeld in 

guldens, stuivers, oirtjes en eventueel penningen. 

Het totale gegevensbestand bestaat uit 5.201 transacties. Ontbrak de datum van 

betaling, dan werd aangenomen dat deze identiek was aan die van de daarvoor vermelde 

transactie. Het beroep van de verkrijgers was slechts in 784 transacties vermeld. Dat was het 

materiaal dat we gebruikten voor de analyse van economisch-sociale rangorde van de 

beroepsgroepen. Indien een beroepsaanduiding ontbrak bij de tien procent duurste transacties 

(het criterium dat werd gehanteerd om tot de rijken te worden gerekend), probeerden we het 

beroep van de verkrijgers te achterhalen via (schepen)protocollen, schepenlijsten, de 

beëdigingen van dekens en gezworenen van de ambachten of publicaties.
1025

 Deze laatste 

aanvullingen gebruikten we niet om het ‘sociaal-economische’ materiaal van de 784 

transacties qua aantallen aan te vullen, omdat hierdoor de verschillen tussen de 

beroepsgroepen wellicht systematisch worden beïnvloed. Het is immers aannemelijk dat meer 

rijke personen voorkomen in de hiervoor genoemde bronnen. 

In het register van de zestigste penning is de objectomschrijving beknopt en deze wijkt 

daardoor vaak af van de beschrijving zoals die voor het betreffende object in het 

schepenprotocol van de betreffende transactie wordt vermeld. De belastingafdracht werd voor 

alle objecten omgerekend in een waarde in hele guldens.
1026

 Werd slechts een deel van een 

object verkocht, dan rekenden we de transactieprijs om tot de waarde van het totale object. 

Werd bijvoorbeeld de helft verkocht dan werd de transactieprijs met twee 

vermenigvuldigd.
1027

 Bij de analyse zelf is de samenstelling van het object buiten 
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beschouwing gebleven, met andere woorden er is geen onderverdeling gemaakt afhankelijk 

van de exacte objectomschrijving in de stadsrekening. Bestaat het object uit twee huis of vijff 

caemer, dan werd het als ‘huis’ in de gegevens opgenomen. Er is bovendien geoordeeld dat de 

objectomschrijving zeer summier was en dat deze slechts het enkele doel had dat men wist 

waarover het ging. Uit het totale gegevensbestand van 5.201 transacties selecteerden we op 

deze wijze 3.717 transacties die betrekking hadden op de verkoop van huizen (en verdere 

toebehoren) gelegen binnen de stadswallen. Werd in de objectbeschrijving gemeld dat een 

huis of een of meer kamers onderdeel waren van het object, dan viel het onder de beoogde te 

analyseren gegevens. 

In het vervolg van de analyse wordt steeds de aanduiding huis gebruikt, voorbijgaand 

aan de overige zaken die bij de verkopen mee overgingen. 

 

7.1.2 Analyse 

Het hiervoor beschreven materiaal, bestaande uit 3.717 transacties, gebruikten we reeds in 

paragraaf 6.2.3 om het trendmatige verloop van de prijzen voor onroerend goed in de periode 

tussen 1579 en 1628 te bestuderen. In het vervolg van deze paragraaf leggen we het accent 

volledig op de verschillen tussen beroepsgroepen en het vinden van de rijken. 

Hanus schat het aantal huishoudens in ’s-Hertogenbosch in 1621 op 3.110.
1028

 Dit 

betekent dat jaarlijks 2,4 % van het huizenbestand in andere handen overging, en dat over de 

gehele periode alle huizen gemiddeld 1,2 keer werden verkocht. In grafiek 7.1 is het aantal 

transacties per jaar over de onderzochte periode weergegeven. Het gemiddelde aantal 

transacties per jaar bedraagt bijna 76. Het hoogste aantal bedraagt 148, en wel in 1608. In 

1581 werden daarentegen slechts 36 verkopen geregistreerd. 

 

 

Grafiek 7.1: Aantal verkochte huizen per jaar (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch). 
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Een verband tussen het aantal transacties en de hevigheid van de oorlogsactiviteiten is 

nauwelijks aanwezig. De dip in de jaren 1579 tot 1581 is wat dit betreft logisch, maar de 

voortdurende daling van 107 in 1613 naar 41 in 1622 is op zijn zachtst gesproken verrassend. 

Er mocht zeker tot 1618-1619 een hoog transactieniveau worden verwacht. Immers globaal 

vanaf dat moment werd duidelijk dat het Bestand (in 1621) zou aflopen en dat er opnieuw een 

oorlogssituatie ging ontstaan. 

 

7.1.2.1 Waarde huizen van beroepsgroepen 

Uit het gegevensbestand van de 3.717 transacties van huizen is, zoals hiervoor al gemeld, in 

784 gevallen het beroep van de verkrijger in het register vermeld. De beroepen van de 

verkrijgers hebben we zoveel mogelijk geclusterd. Hierbij bewandelden we van de ene kant 

de weg van het clusteren van beroepen naar ambachten conform de lijst van Van den 

Heuvel.
1029

 Anderzijds volgden we de route van sociale of opleidingsachtergrond. Was 

iemand schepen of ten minste eenmaal schepen geweest, dan werd hij ingedeeld bij de groep 

raadsheren. Zo werd Rogier van Broechoven bij de groep raadsheren ingedeeld, hoewel 

bekend is dat hij ook bierbrouwer en lakenkoper was. Ook Henrick van Gestel en Willem van 

Reijs deelden we in bij de raadsheren. Beiden waren weliswaar jonker, maar zij hadden deze 

titel pas van de aartshertogen ontvangen in 1602 op basis van hun bestuurlijke verdiensten 

voor de stad en het hertogdom en behoorden dus niet tot de oude landadel of ridderlijke 

geslachten.
1030

 De groep met de aanduiding mr. verwijst naar opleiding. Schepenen en 

raadsheren met de titel mr. werden ingedeeld bij de raadsheren. Een probleem hierbij is dat de 

aanduiding mr. ook werd gebruikt voor ambachtsmeesters. Zo komt de aanduiding mr. smid 

of mr. barbier meermalen voor. De ambachtsmeesters brachten we uiteraard bij de 

ambachtsberoepen onder, maar een onjuistheid kan in een enkel geval niet worden 

uitgesloten. 

Per groep berekenen we een aantal kengetallen, en wel:
1031

 

• de mediaan: de middelste waarde van een reeks getallen, of bij een even aantal het 

gemiddelde van de twee middelste waarden in de reeks; 

• het groepsgemiddelde: de som van alle waarden in een groep, gedeeld door het aantal; 

• de gemiddelde deviatie: de som van het absolute verschil tussen de waarden en het 

gemiddelde, gedeeld door het aantal waarnemingen; 

• de spreiding: een maat die aangeeft in hoeverre waarden afwijken van het gemiddelde: ‘hoe 

breed en hoe plat is een zwerm waarnemingen, indien deze in een tweedimensionale grafiek 

worden uitgezet’; 

• de variatiecoëfficiënt: een relatieve spreidingsmaat, wat inhoudt dat de spreiding wordt 

gemeten ten opzichte van het gemiddelde; 

• de correlatiecoëfficiënt tussen jaar en gemiddelde waarde: de mate van correlatie tussen 

twee variabelen – ofwel de mate waarin twee variabelen in onderlinge afhankelijkheid samen 

variëren – wordt uitgedrukt in de correlatiecoëfficiënt. De correlatie wordt berekend als het 

quotiënt tussen de covariantie tussen de twee variabelen en het product van de 

standaarddeviatie van de beide variabelen. Het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt (R²) 

wordt de determinatiecoëfficiënt genoemd. Deze geeft aan welk gedeelte van de variatie in de 

ene variabele door de andere wordt verklaard. 
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7.1.2.1.1 Mediaan en trend in de onderzochte periode 

In tabel 7.1 zijn per geclusterde groep de berekende kengetallen weergegeven voor alle 

beroepsgroepen met tien of meer waarnemingen. We hebben hierbij de beroepsgroepen 

gerangschikt op basis van de mediaanwaarde. 

 

 

Tabel 7.1: Berekende parameters voor de waarde van huizen per sociaal-economische 

beroepsgroep (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch; DVC). 

 

rangnr. beroepsgroep aantal medi 

-aan 

gem. 

waarde 

gem. 

devia-

tie
1032

 

spreiding
1033

 

cv
1034

 correla-

tie(jaar, 

waarde)
1035

 

1 speldenmakers 17 350 439 190 251 57,2 0,60 

2 linnenwevers 18 379 424 194 238 56,1 0,27 

3 gewantsnijders 13 433 509 240 301 59,1 0,03 

4 timmerlieden 67 441 570 338 481 84,4 0,45 

4 molenaars 30 441 611 308 412 67,4 0,63 

6 viskopers 13 477 693 430 579 83,5 0,57 

7 smeden 77 552 778 496 720 92,5 0,48 

8 bakkers 72 575 779 460 614 78,8 0,32 

9 geestelijken 48 609 945 711 909 96,2 0,57 

10 schrijnwerkers 49 626 790 459 630 79,7 0,49 

11 hoedenmakers 15 717 630 347 401 63,7 0,39 

12 raadsheren 26 749 1521 1256 1480 97,3 0,31 

13 militairen 30 792 988 571 822 83,2 -0,20 

14 schoenmakers 19 801 852 429 520 61,0 0,67 

15 beenhouwers 16 918 1214 853 967 79,7 0,61 

16 mr. 69 922 1033 634 800 77,4 0,34 

17 brouwers 28 1164 1813 1389 1795 99,0 0,48 

18 chirurgijns 15 1500 1711 606 746 43,6 0,51 

19 kramers 17 1665 1635 1121 1421 86,9 0,37 

20 lakenkopers 10 1929 2016 1088 1283 63,6 0,06 

21 adel 22 2225 2645 1438 2053 77,6 0,39 

         

 totaal 784 651 993 707 1030 103,7 0,33 

 

 

                                                 

1032
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1034
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Bij de interpretatie van de getallen in de tabel behoeft allereerst de 

correlatiecoëfficiënt tussen jaar en waarde van de transacties aandacht. De 

correlatiecoëfficiënt is een maat voor het verband tussen huizenprijs en jaar van transactie. De 

waarde van de correlatiecoëfficiënt kan variëren van +1 tot -1, waarbij +1 betekent dat de 

waarden lineair toenemen met het jaar: alle waarden liggen in dat geval op een rechte lijn. 

Bedraagt de waarde van een correlatie 0, dan is een verband tussen waarde en jaar afwezig. 

Het kwadraat van de correlatie geeft ruwweg aan welk deel van de variatie aan de jaartrend 

mag worden toegeschreven. Een correlatie van 0,48 voor de brouwers betekent dus dat als de 

waarnemingen in een grafiek worden uitgezet, zichtbaar zal zijn dat de brouwers in de periode 

tussen 1579 en 1628 steeds duurdere huizen gingen kopen. Van de andere kant bleef de 

variatie echter groot, omdat naast de jaartrend – die een kwart van de variatie verklaarde – 

nog drie kwart (1- 0,48²) overbleef die door allerlei andere factoren moet worden verklaard: 

de individuele verschillen tussen de brouwers als gevolg van rijkdom, grootte van de 

brouwerij etcetera. Voor de bakkers kon slechts 10 % van de variatie uit de jaartrend worden 

verklaard en bleef 90 procent voor rekening van andere factoren. 

Grafiek 7.2 laat een en ander grafisch zien. De aanwezigheid van een jaartrend 

betekent wel dat we de in tabel 7.1 weergegeven gemiddelde waarden alleen dan als 

representatief voor de beroepsgroep mogen beschouwen als de waarnemingen voor alle 

groepen gelijkmatig over de totale onderzoeksperiode zijn verspreid. Grafiek 7.2 toont aan dat 

aan deze conditie alleszins lijkt te zijn voldaan. 

De mediaanwaarden en de rekenkundige gemiddelden van de beroepsgroepen 

verschillen met name bij de brouwers en de raadsheren. Mediaan en gemiddelde zijn aan 

elkaar gelijk wanneer de verdeling van de waarnemingen symmetrisch zou zijn. De 

mediaanwaarde is bovendien minder gevoelig voor afwijkende waarden en voor foutieve 

waarden, omdat eenvoudigweg de middelste waarde wordt genomen en rond die positie zijn 

per definitie de meeste waarden geconcentreerd. De rangorde van de beroepsgroepen is in 

grote lijnen gelijk ongeacht of we deze via de mediaanwaarde of via het rekenkundig 

gemiddelde vaststellen. Op basis van rangnummers bedraagt de correlatie 0,95 en op basis 

van de huizenprijzen 0,94. 

De cijfers in tabel 7.1 laten zien dat de linnenwevers, de speldenmakers en de 

gewantsnijders – de laatsten waren volgens de basisgegevens vrijwel allen kleermaker – de 

goedkoopste huizen kochten. Aan de top van de sociale ladder staat de adel, op enige afstand 

gevolgd door de lakenkopers en de kramers. Bij de brouwers en de raadsheren zien we een 

aantal uitschieters naar boven. We zullen dit ook verderop zien als we over de groepen 

vermogenden spreken. In het algemeen vertoont de rangorde van de waarde van de huizen van 

een beroepsgroep grote gelijkenis met de professionele hiërarchie zoals Blondé die vaststelt 

op basis van de gemene zettingen uit 1552 /1553.
1036

 Hij stelt: ‘De sleutel van de 

professionele hiërarchie zit dus duidelijk in de evolutie van de loonafhankelijke beroepen naar 

beroepen die voor hun uitoefening grotere kwalificaties en kapitaalsinvesteringen vergen.’ 

Ook op basis van dit materiaal mogen we dus concluderen dat de diverse beroepsgroepen 

huizen kochten die bij hun beroep of sociale status pasten. 

Blondé wijst in zijn onderzoek naar de inkomensongelijkheid in de eerste helft van de 

zestiende eeuw op een verschuiving van de positie van beroepsgroepen ten opzichte van 

elkaar.
1037

 Een verschuiving van de onderlinge rangorde kan wijzen op veranderingen in de 

economie en daarmee een veranderend belang van de verschillende ambachten in het geheel. 

In het onderhavige materiaal toetsen we de hypothese door de totale periode tussen 1579 en 

1628 in twee gelijke perioden in te delen. Per beroepsgroep spoorden we vervolgens de 

mediane transactiewaarde per periode op. Aan de hand daarvan onderzochten we in welke 
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 Blondé, De sociale structuren, 69 e.v. en 198. 
1037

 Blondé, ‘Bossche Bouwvakkers en Belastingen’, 52-56. 



219 

 

mate de rangorde voor de beroepsgroepen in beide periodes overeenkwam.
1038

 In tabel 7.2 

geven we de resultaten van rangorde en mediaanwaarden weer. 

 

 

Grafiek 7.2: Relatie tussen jaar van verkrijging en waarde voor huizen gekocht door 

brouwers en bakkers (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch; DVC). 

 

 
 

 

De algemene trend in de rangorde en de eindconclusie daaromtrent blijven uiteraard 

gelijk aan datgene wat eerder werd opgemerkt naar aanleiding van tabel 7.1. De 

speldenmakers en de linnenwevers houden de laagste rangnummers, en de kramers, de adel en 

de lakenkopers blijven in beide perioden in de bovenste regionen. Uit de resultaten van tabel 

7.2 komt allereerst naar voren dat de mediaanwaarden in de periode 1604-1628 hoger zijn dan 

in de periode 1579-1603 vanwege het al eerder aangegeven jaareffect. Daarnaast vertonen de 

waarden een aantal grilligheden. Vooral de teruggang in de transactiewaarden voor de 
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lakenkopers is opvallend, evenals de vervijfvoudiging van die voor de schoenmakers. 

Dergelijke schokken zijn verklaarbaar door het geringe aantal waarnemingen per groep en de 

zeer onregelmatige samenstelling ervan. De mate van overeenstemming van het rangnummer 

per beroepsgroep in de beide perioden is berekend via de correlatiecoëfficiënt. 

 

 

Tabel 7.2: Mediaanwaarden en rangnummer per beroepsgroep per periode (Stadsrekeningen 

’s-Hertogenbosch; DVC). 

 

beroepsgroep / 

ambacht 

mediaan 

1579-1603 

rangnummer 

1579-1603 

mediaan 

1604-1628 

rangnummer 

1604-1628 

speldenmakers 289 1 467 1 
schoenmakers 293 2 1048 12 
linnenwevers 306 3 519 2 
timmerlieden 330 4 524 3 
smeden 375 5 763 5 
beenhouwers 375 5 1287 15 
gewantsnijders 377 7 524 3 
molenaars 384 8 790 7 
schrijnwerkers 392 9 892 9 
geestelijken 430 10 1188 14 
hoedenmakers 433 11 902 10 
viskopers 471 12 763 5 
bakkers 500 13 819 8 
raadsheren 600 14 1073 13 
mr. 643 15 996 11 
brouwers 690 16 2571 19 
chirurgijns 1117 17 1700 17 
adel 1273 18 2770 20 
kramers 1582 19 1684 16 
lakenkopers 2340 20 1929 18 
 

 

Deze bedroeg slechts 0,558. Dit betekent dat er ook in statistische zin aanzienlijke 

verschuivingen in rangorde optreden. Mogelijkerwijs zijn deze verschuivingen veroorzaakt 

doordat beroepen gedurende de onderzoekperiode meer of minder belangrijk werden, zoals 

Blondé in zijn eerder vermelde onderzoek aangeeft en wat ook een van de conclusies is in het 

onderzoek van Hanus voor de lange zestiende eeuw. Nader onderzoek is hiertoe echter nodig 

waarbij meer aandacht zal moeten worden gegeven aan de jaartrend, het vergroten van het 

materiaal (hier konden slechts 784 van de 3717 transacties in het onderzoek worden 

betrokken!) en nadere uitsplitsing van de hier gepresenteerde beroepsgroepen. 

 

7.1.2.1.2 Homogeniteit van de waarden per groep 

De in tabel 7.1 vermelde variatiecoëfficiënt karakteriseert de variatie in een groep in relatie tot 

het gemiddelde.
1039

 Hij wordt vaak gebruikt om verschillende groepen gegevens te 

vergelijken, zeker wanneer deze groepen sterk uiteenlopende gemiddelden hebben. Naarmate 
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het gemiddelde van een groep getallen groter is, hebben de uitersten van de getallen ook de 

neiging om verder uit elkaar te liggen. Door de variatiecoëfficiënt te berekenen wordt voor dit 

laatste effect gecorrigeerd. Een hoge variatiecoëfficiënt betekent dus dat de variatie binnen de 

groep extra groot is. 

Lage variatiecoëfficiënten worden gevonden binnen de beroepsgroepen van de 

linnenwevers, de speldenmakers en de gewantsnijders. De eerste twee groepen zijn relatief 

uniform in hun beroepsuitoefening. Dat de gewantsnijders ook aan de onderkant scoren, is 

verrassend uit oogpunt van de categorie. Zij verenigen immers in zich de kleermakers en 

droogscheerders, maar ook de handelaren die lakens per el verkopen.
1040

 In het onderhavige 

materiaal is deze beroepsvariatie niet aanwezig, maar betrof het vrijwel uitsluitend 

kleermakers. In het oog springend is ook de zeer lage variatiecoëfficiënt van de hoog op de 

sociale ladder staande chirurgijns. Blijkbaar is het wat status en benodigde 

praktijkbenodigdheden betreft een uniforme groep met tevens een vrij uniform (hoog) 

inkomen. 

Een hoge variatiecoëfficiënt voor een beroepsgroep betekent dat er relatief veel 

variatie in de groep voorkomt. Hieraan kunnen in beginsel twee factoren ten grondslag liggen. 

Ten eerste dat de clustering groepen personen samen brengt die per subgroep (systematisch) 

verschillen; ten tweede dat eenzelfde beroepsgroep naar zijn aard grote variatie vertoont. 

Maar ook is niet uit te sluiten dat ambachtsmeesters een (goedkoop) huis kopen als belegging 

of voor andere doeleinden. Op de grote variatie tussen de beroepsgroepen die tot het 

smedenambacht behoorden is ook reeds door Hanus gewezen.
1041

 Ook in dit onderzoek komt 

dit naar voren. Met name ambachtsleden met een slechts in kleine aantallen voorkomend 

beroep veroorzaken de grote variatie: slotenmakers, harnasmakers en hoefsmeden. In januari 

1627 koopt de hoefsmid Pauwel Aelberts een huis in de Karstraat van de erfgenamen van 

Gerit de hoefsmid voor 3488 gulden, terwijl de messenmaker Adam Adams in april 1621 een 

één-kamerwoning verwerft van 160 gulden.
1042

 De grootste variaties treffen we aan bij de 

beroepsgroep van de geestelijken en de brouwers. Bij de geestelijkheid is deze variatie 

allerminst verrassend omdat hier aan de ene kant de kanunniken worden aangetroffen en aan 

de andere kant de kapelaans en ordegeestelijken die zich met een klein stipendium tevreden 

moesten stellen. De brouwers kennen ook een grote variatie, zoals te zien is in grafiek 7.2. De 

brouwers behoren tot het ambacht van de korenkopers, maar het valt op dat onder de 784 

transacties het beroep korenkoper niet wordt genoemd. Wellicht werden de beide beroepen 

vaak naast elkaar uitgeoefend, maar gaf het brouwersberoep meer status en gebruikte iemand 

die dan ook als beroepsaanduiding. De grote variatie volgt niet alleen uit de variatie in grootte 

van de brouwerijen, maar ook uit eventuele nevenactiviteiten die de brouwers uitoefenden. Zo 

betaalt Wouter den brouwer in 1581 923 gulden bieraccijns, terwijl zijn collega-brouwer in de 

Katelijn slechts 12 gulden verschuldigd was.
1043

 Wat de nevenactiviteiten betreft waren de 

brouwers veelal tevens korenkoper, maar ze konden ook actief zijn in andere branches, zoals 

bijvoorbeeld Rogier van Broechoven Pzn. in de lakenhandel. De raadsheren en de groep van 

adellijke personen komen eveneens in de top wat variatie betreft. Ook dit kan nauwelijks een 

verrassing worden genoemd. Nieuwe schepenen waren (schoon)zonen van raadsheren en hoge 

stedelijke functionarissen of ze kwamen voort uit de adel en het zeer gegoede deel van de 

burgerij.
1044

 Als de oorsprong van hun zakelijke activiteiten en vermogen uit een verder 

verleden stamt, zal dit ook zeker hun koopkracht hebben beïnvloed. De variatie van de 

koopkracht van de adel is min of meer een gelijkluidend verhaal. Cruciaal hierbij is bovendien 
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in hoeverre de adellijke families hun koopkracht op peil konden houden door een beperkt 

aantal mede-erfgenamen en huwelijken met telgen uit koopmansfamilies.
1045

 

 

7.1.2.2 Wie zijn de vermogende Bosschenaren? 

Uit het materiaal van de 3.717 transacties van huizen selecteren we de tien procent transacties 

waarmee het hoogste bedrag is gemoeid. Het te analyseren materiaal dient gelijk over de jaren 

te zijn verdeeld, omdat is gebleken – zie hiertoe grafiek 6.2 in hoofdstuk 6.2.3 – dat de waarde 

van de getransporteerde huizen tussen 1579 en 1627 nagenoeg verdrievoudigt. De 

tienprocentnorm is enigszins willekeurig, maar is genomen om elk jaar in voldoende mate 

vertegenwoordigd te krijgen. Aldus werden 390 transacties geselecteerd. In slechts veertien 

gevallen is de koper van het huis een vrouw, meestal een weduwe. 

 

 

Grafiek 7.3: Aantal transacties per jaar en het aantal waarvan het beroep van de verkrijger 

kon worden achterhaald (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch; DVC). 

 

 
 

 

Grafiek 7.3 toont het aantal transacties per jaar dat tot de top tien-procent behoort en 

het aantal transacties per jaar in deze groep waarvan het beroep van de verkrijger kan worden 

vastgesteld. Het aantal geselecteerde transacties schommelt tussen vier en veertien per jaar. 

272 keer ofwel in 70% van de gevallen kan het beroep van de verkrijger worden vastgesteld. 

Het percentage missers blijkt redelijk constant over de onderzoeksperiode te zijn verdeeld. 

De gemiddelde waarde van de huizen waarvan het beroep van de koper bekend is, 

bedraagt 2883 gulden met een spreiding van 1446 gulden. Het duurste huis in de lijst – het 

huis van Tongerlo, gelegen in de Sint Jorisstraat – wordt in augustus 1626 voor een bedrag 

van 9900 guldens aangekocht door jonker Armand de Hornes, heer van Geldrop.
1046

 Het 

goedkoopste huis van de lijst ligt in de Verwerstraat en werd in 1601 door de advocaat Jan 

Costerius gekocht voor 963 guldens.
1047

 De gemiddelde waarde van de 109 huizen waarvan 

het beroep van de koper niet bekend is, bedraagt 2715 guldens en de daarbij berekende 
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spreiding is 1606. Tot deze laatste groep kopers behoren ook de renteniers. Deze groep kan 

mogelijk ten dele worden getraceerd door de betreffende schepenprotocollen op te sporen, 

maar ook dan staat niet vast of het niet vermelden van een beroep ook daadwerkelijk betekent 

dat de betreffende persoon rentenier is. Bij de beroepsindeling brengen we korenkopers en 

brouwers onder in één groep en maken we geen onderscheid tussen linnen- en 

wollenlakenverkopers. De groep stadsdienaren bestaat onder andere uit secretarissen, boden 

en een ingebieder. 

 

 

Tabel 7.3: Rangorde van de beroepsgroepen (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch; DVC). 

 

 beroep transacties personen gem. spreiding mediaan gem. dev. 

1 chirurgijns 3 3 2058 904 1700 828 

2 advocaten 5 4 2057 761 1758 684 

3 beenhouwers 3 3 1746 558 1800 472 

4 gewantsnijders 7 7 1982 688 1800 649 

5 schout 3 3 2623 1046 1919 986 

6 schrijnwerkers 3 3 2415 683 1986 643 

7 stadsdienaren 8 7 2372 1068 1998 929 

8 priesters 7 7 2035 660 2000 560 

9 goudsmeden 3 3 2215 311 2055 290 

10 looiers 11 11 2351 831 2150 758 

11 bakkers 9 8 2269 887 2300 711 

12 rentmeesters 7 6 3091 1822 2325 1589 

13 molenaars 6 6 2407 845 2339 801 

14 timmerlieden 5 5 2672 792 2450 657 

15 militairen 4 4 2733 752 2450 634 

16 raadsheren 19 16 2744 1088 2514 944 

17 apothekers 5 5 3251 1448 2529 1298 

18 brouwers 45 43 2882 1564 2549 1163 

19 smeden 10 10 2810 720 2717 635 

20 lakenkopers 17 15 3134 1243 2785 960 

21 kramers 33 31 2828 1063 2796 871 

22 waarden 5 5 3040 982 3060 852 

23 adel 17 17 4166 2408 3061 1903 

24 kooplieden 20 17 3878 1680 3564 1489 

25 wijntaverniers 4 4 4017 1266 4076 1218 

 overige 

9 beroepen 

      

 11 11     

 bontwerkers 1 1 1290  1290  

 lintwerker 1 1 1050  1050  

 nastelmaker 1 1 5725  5725  

 schilder 1 1 2013  2013  

 hoedenmaker 1 1 2640  2640  

 signeur 1 1 2622  2622  

 speldenmakers 2 2 2720  2720  

 ververs 2 2 1545  1545  

 wolwever 1 1 3762  3762  
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In tabel 7.3 zijn de koopkrachtige personen, geordend per beroepsgroep, weergegeven 

en ook nu maken we de rangschikking op basis van de mediaanwaarde. Het minimum aantal 

waarnemingen wordt gesteld op drie per groep omdat in totaal slechts over 272 waarnemingen 

kan worden beschikt. De verschillen in gemiddelde waarde tussen de beroepsgroepen zijn bij 

de vermogenden uiteraard kleiner dan in het totale gegevensbestand (tabel 7.1), omdat het hier 

gaat om een geselecteerd en beperkt deel van het totale gegevensbestand. Bovendien komt 

een aantal beroepsgroepen, zoals speldenmakers, linnenwevers en hoedenmakers, die in het 

totale materiaal nog frequent voorkomen, in tabel 7.3 niet meer (of slechts één keer) terug. Bij 

het totale bestand is het verschil tussen de gemiddelde waarde van de uitersten zevenmaal het 

laagste gemiddelde (zie tabel 7.1), terwijl dit bij de vermogenden een factor twee tot 

tweeëenhalf bedraagt. 

De meest in het oog springende bevinding is evenwel het grote aantal brouwers, 

kramers, lakenkopers en kooplieden. In bijna 43% van de in tabel 7.3 vermelde transacties 

zijn ze de verkrijgende partij, terwijl hun aandeel in het totale materiaal zeven procent 

bedraagt. Een stijging van hun aandeel is logisch uit oogpunt van het rangnummer als 

vermogende groep en is ook in lijn met de eerder vermelde conclusies van Hanus, dat de 

commerciële beroepen een steeds zwaarder stempel op de Bossche economie gingen 

drukken.
1048

 Vergelijking van het aantal transacties en het aantal personen dat als verkrijgers 

van een huis wordt vermeld, laat zien dat beide grootheden bijna aan elkaar gelijk zijn. 

Blijkbaar is het verwerven van een huis in de duurste categorie een eenmalige behoefte en is 

het beleggen in dure huizen geen doel dat de rijken nastreefden. 

 

7.1.2.3 Duurste panden en de kopers 

Vanuit de eerdere stelling dat de waarde van een huis dat iemand bewoont ook een 

afspiegeling is van zijn sociaaleconomische macht, onderzoeken we wie de kopers van de 

duurste huizen waren. Uit het gegevensbestand van de hiervoor genoemde 390 huizen werden 

de twintig grootste transacties geselecteerd. Vanwege de reeds vaker genoemde jaartrend 

plaatsten we alle transacties in volgorde van transactiedatum en vervolgens selecteerden we 

per 39 transacties de twee duurste panden. Praktisch betekent dit een selectie van de twee 

duurste per periode van ruim vijf jaar. Zou de selectie niet binnen perioden zijn gedaan, dan 

waren alleen panden die na 1610 werden verkocht als duurste pand aangemerkt, zoals uit een 

oriënterend vooronderzoek was gebleken. Bovendien besloten we de keuze van de duurste 

panden niet te baseren op huizenprijzen gecorrigeerd voor de consumentenprijsindex. 

Vergelijking van de grafiek van de CPI, zoals beschreven door Hanus,
1049

 en die van de 

huizenprijzen (zie figuur 6.2) laat zien dat de index aanzienlijk minder stabiel verloopt dan de 

werkelijke huizenprijzen. Door te kiezen voor een correctie met behulp van de CPI zou een 

min of meer regelmatige verdeling van de rijken in de tijd – een vanzelfsprekend uitgangspunt 

– niet worden bereikt. 

In tabel 7.4 zijn een aantal kerngegevens van de betreffende twintig transacties 

weergegeven. Eén pand – de Witte Bok – komt drie maal in de lijst voor.
1050

 In 1601 koopt 

Jacob Dool het pand voor 4959 guldens, maar in 1624 telt de koopman Nicolaas Sebastiaans 

er 7150 guldens voor neer. Ook het op een na duurste huis – naderhand genoemd ’t Posthuis 

op Maastricht – komt meer dan eenmaal voor in de lijst.
1051

 Het huis werd langere tijd in huur 

bewoond door schout Jacob van Brecht. Gerrit Dirckzn. Coenen verwerft het complex in 1590 

voor 3918 gulden, maar zijn schoonzoon, de oud-stadsrentmeester en raadsheer Willem van 

                                                 
1048

 Hanus, Affluence and inequality, 226. 
1049

 Hanus, Affluence and inequality, 103. 
1050

 Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III, 402-405. 
1051

 Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 141-146. 
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Delft, verkoopt het in 1620 voor 9300 guldens. Het overgrote deel van de panden in de 

bovenstaande tabel is gelegen aan of dichtbij het (economische) hart van de stad: de Markt. 

 

 

Tabel 7.4: De 20 duurste panden en de kopers (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch; DVC). 

 

datum koper beroep locatie naam 

object 

waarde 

(gld.) 

03-03-

1581 

Gerrit Janszn. 

van Vucht 

 Vughterstraat  2730 

06-06-

1581 

Peter Franssen brouwer  De Zwarte 

Laars 

2723 

16-08-

1589 

Jacques de Waele schout van 

Oisterwijk 

Sint Jorisstraat De Keizershof 4101 

17-07-

1590 

Gerrit Dirckzn. 

Coenen  

linnenlaken- 

koper 

Achter het Wild 

Varken 

’t Posthuis op 

Maastricht 

3918 

26-07-

1595 

Nelleke, wed.  

Henrick Aerts 

 Markt De Fles  4532 

21-04-

1594 

Matthys Reynder  

van der Meer 

raadsheer / 

lijnwatier 

Schapenmarkt  3375 

19-01-

1601 

Mr. Jacob Jacobs  

Dool 

 Markt De Witte 

Bok 

4959 

11-03-

1600 

Jan Janzn. van 

Emmerick 

lakenkoop- 

man 

Markt De Eyck 4400 

07-06-

1606 

Wouter Joordens brouwer Hinthamerstraat De Ster 4812 

12-09-

1606 

Nicolaas Henrick  

van Ophoven 

linnenkoopman Achter het Wild 

Varken 

 4599 

18-03-

1609 

Gerrit Janzn. 

Cuyper 

wijnkoper Markt De Witte Bok 5516 

14-09-

1610 

Rogier van 

Griensven 

raadsheer Achter het Wild 

Varken 

 5000 

11-01-

1614 

Frans Franssen koopman te 

Keulen 

Markt Hispanien 6045 

29-11-

1610 

Jan Jacobzn.  

Servaessen 

koopman Pensmarkt De Vergulden 

Pantoffel 

5000 

11-03-

1616 

Aert Henrickzn. 

Aert Van Zutphen 

laken- 

koopman 

Markt Engeland 5140 

11-12-

1615 

Ygrom Reynders 

(Potteye) 

brouwer Vismarkt De rode 

leeuw 

4290 

10-01-

1620 

Jr. Erasmus van 

Grevenbroeck 

heer van 

Mierlo 

Achter ’t Wild 

Varken 

’t Posthuis op 

Maastricht 

9300 

16-03-

1624 

Nicolaas 

Sebastiaens 

koopman te  

Antwerpen 

Markt De (Witte) 

Bok 

7150 

07-08-

1626 

Jr. Armand de 

Hornes 

heer van 

Geldrop 

Sint Jorisstraat Huis van 

Tongerloo 

9900 

13-04-

1624 

Jan Willemszn. 

Thomas Neyts 

koopman Markt Het Rode 

Kruis 

7851 
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De lijst met namen toont overduidelijk het overwicht van de kooplieden. Ook ten 

minste drie brouwers komen er op voor, en twee edellieden, de heer van Mierlo en de heer 

van Geldrop. De gouverneur van de stad, Baron van Grobbendonck, ontbreekt. Hij verwerft 

weliswaar de Keizershof in 1621 van de erfgenamen van Jacques de Waele voor 6726 

guldens, maar valt met dit bedrag net buiten de geselecteerde panden. In tabel 7.4 komen 

slechts twee namen van de Bossche bestuurderselite voor, de raadsheren Matthys van der 

Meer en Rogier van Griensven. Reeds eerder constateerden we dat de raadsheren ook als 

groep niet in de top van de rijken scoren (zie tabel 7.3), en daarom mag deze bevinding ook 

niet verwonderen. De naam van de Van Broechovens ontbreekt eveneens in de lijst. Hun 

naam komt zes keer voor in de grote lijst van 390 rijke Bosschenaars, maar tot de top twee in 

een periode komen ze twee maal net niet. Rogier van Broechoven Pzn. scoort met de aankoop 

van het Loij Beys-huis, ook genoemd het Van Campenshuis aan de Markt, dat hij in 1590 

verkrijgt voor 3720 gulden, de derde plek in die periode, en Rogier van Broechoven Hzn. 

komt met zijn aankoop in de Vughterstraat in 1618 voor een bedrag van 5894 guldens op 

plaats zes. 

 

7.1.3 Conclusie 

Ons onderzoek naar de rijke en arme beroepsgroepen en naar de rijke Bosschenaren bevestigt 

datgene wat onder anderen Blondé en Hanus eerder al concluderen op basis van de 

belastinggegevens in de eerste helft van de zestiende eeuw. De leden van de loonafhankelijke 

beroepsgroepen, zoals de speldenmakers en de linnenwevers, kopen naar verhouding minder 

dure huizen. De kooplieden kopen de duurdere huizen en wonen in grote mate aan de 

markt.
1052

 

De variatie van de transactiebedragen – gemeten via de variatiecoëfficiënt – verschilt 

sterk per beroepsgroep. Deze is vooral groter als de beroepsgroep in vele subgroepen kan 

worden opgedeeld (bijvoorbeeld de smeden), of indien een relatie mag worden verwacht 

tussen de omzet en de hoeveelheid vereiste kapitaalgoederen (brouwers, lakenkopers, 

kramers). 

De Bossche raadsheren scoren als groep niet bij de top, en ook komen slechts twee van 

hen voor in de lijst van twintig personen, die de duurste panden kochten in de 

onderzoekperiode. Slechts 19 van de 390 transacties die door de vermogende Bosschenaars 

werden uitgevoerd, staan op naam van de raadsheren. Deze scores zijn laag, zeker indien we 

deze vergelijken met de situatie in de Hollandse steden. Dit duidt er duidelijk op dat de 

Bossche bestuurders naar verhouding minder vermogend waren dan de regenten in de 

Hollandse steden.
1053

 Ook Van der Meij concludeert in zijn studie over Breda dat de Bredase 

regenten in rijkdom worden overtroffen door ondernemers en katholieke bestuurders (het 

oude patriciaat uit de periode vóór 1637).
1054

 De brouwers in die stad blijken vaak de 

aanjagers te zijn van grote industriële projecten. Van der Meij concludeert dan ook dat, veel 

meer dan in Holland het geval is, zich in de Brabantse steden een scheiding voordoet tussen 

aan de ene kant de politieke elite en aan de andere kant de sociaal-economische elite. 

De naam van de Van Broechovens komt in de top twintig (net) niet voor. Wel 

verkeren ze op de hoge posities binnen de periode waarin zij hun huizen kopen. 

We beperkten ons in dit onderzoek tot het traceren van de vermogende groepen en 

personen en gingen niet in op de vraag hoe zij in de Bossche economie participeren en hoe 

omvangrijk hun activiteiten waren. Timmermans beantwoordt deze vragen voor Antwerpen 

voor de periode 1550 tot 1700.
1055

 In zijn studie onderzoekt hij het ontstaan van een 
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 Craane, ‘The medieval urban “movement economy”’, 10-11. 
1053

 Prak, Gezeten burgers, 114; Kooijmans, Onder regenten, 97-99. 
1054

 Van der Meij, Tussen Oranje en Spanje, 394-396. 
1055

 Timmermans, Patronen van patronage, 35-71. 
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commerciële elite, het ontstaan van de handelshuizen en de aanpassing van de Antwerpse 

economische activiteiten na de definitieve afsluiting van de Schelde, toen de stad mede 

daardoor veranderde van handelsmetropool naar belangrijk regionaal handelscentrum. Ook 

beschrijft hij de tweedeling in de commerciële elite: zij die actief blijven in de commercie en 

zij, die de handel vaarwel zeiden en als homines novi overstappen naar de politieke arena of 

als rentenier en investeerder participeren in handelshuizen, investeren in onroerend goed en 

landerijen of optreden als financier van de stad. 

Een dergelijk onderzoek over ’s-Hertogenbosch zou een welkome verdieping van de 

huidige kennis betekenen. Immers, over het bestaan en functioneren van handelshuizen in de 

stad is weinig bekend, evenmin als van de investeringen die door kooplieden in concreto 

gebeurden, en ‘de coopmanschap is het principael fundament daerop de rijckdom deser stad 

is berustende.’
1056

 Deze laatste uitspraak deed de Antwerpse magistraat, maar hij geldt ook 

zeker voor ’s-Hertogenbosch. Voor het geheel van de economische elite ligt een dergelijk 

type onderzoek ver buiten onze scope. Voor de familie Van Broechoven gaan we echter in het 

volgende hoofdstuk op een aantal van deze elementen in. Daar komt immers de macht van de 

familie Van Broechoven in brede zin aan de orde. 
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Wapen in de adelsbrief voor de kinderen van Henrick van Broechoven Pzn. AT-Oesta/AVA 

Adel RAA 49.12, Nobilitatio cum augmento insignorum, 10 februari 1607. 
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Hoofdstuk 8 

 

DE MACHT VAN DE FAMILIE VAN BROECHOVEN 
 

 

In de voorgaande hoofdstukken waren de politieke en economische machtsverhoudingen in 

’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 het onderwerp van studie. De leden van de familie 

Van Broechoven kwamen daarin voor als onderdeel van de politieke en economische elite van 

de stad. In dit hoofdstuk staan de Van Broechovens zelf centraal en komen we terug bij één 

van de kernvragen van dit onderzoek: hoe konden de Van Broechovens zo machtig en rijk 

worden tussen 1579 en 1629? Schmidt en Kooijmans vatten de hiertoe ter beschikking 

staande machtsbronnen samen onder het begrip maatschappelijk vermogen, zijnde de som van 

politieke, economische en sociaal-culturele macht.
1057

 Ook wij kiezen voor een uitbreiding 

van het onderzoek met de sociaal-culturele aspecten omdat vooral deze factoren – met name 

opleiding, partnerkeuze en netwerken, en levensstijl – belangrijk zijn voor het verwerven van 

macht door families. Deze factoren bepaalden immers in hoge mate tot welke machtselite men 

toegang kreeg en of men zich in een sociale groep kon handhaven.
1058

 

In de eerste paragraaf besteden we aandacht aan de politieke macht van de familie Van 

Broechoven: welke functies bekleedden ze, hoeveel macht brachten deze en hoe machtig 

waren de Van Broechovens in vergelijking met andere politiek vooraanstaande families? In 

een tweede paragraaf komen de economische activiteiten en de vermogens voor het voetlicht. 

In het derde deel gaan we in op een aantal sociaal-culturele aspecten: opleiding, de netwerken 

die werden opgebouwd via huwelijksallianties en sociale functies, en de levensstijl 

(stamboom op orde, kastelen/heerlijkheden, adelsdiploma’s en reputatie, en testamenten). In 

de vierde paragraaf proberen we de vraag te beantwoorden hoe en waarom de familie Van 

Broechoven in staat was grote economische en politieke macht te verwerven en deze 

gedurende langere tijd vast te houden. 

 

 

8.1 Politieke macht 

 

In het eerste deel van deze paragraaf gaan we in op de politieke carrières van de zes leden van 

de familie Van Broechoven die tussen 1579 en 1629 in de schepenbank zaten. In het tweede 

deel ontwikkelen en bespreken we een systematiek om diverse functies als machtsbron te 

vergelijken. Door deze systematiek aan personen en families te koppelen wordt het mogelijk 

een indruk te geven van de politieke macht van families in de tijd en tevens families onderling 

te vergelijken, voor zover die macht berustte op de functies die ook in hoofdstuk 5 aan de 

orde waren. 

 

8.1.1 Politieke carrières 

Bij het beschrijven en toelichten van de politieke carrières beperken we ons op deze plaats tot 

de politieke functies. Dit betekent dat we geen aandacht schenken aan de functies van 

kerkmeester, rentmeester van godshuizen, weesmeester, proost van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap en dergelijke. Deze en soortgelijke functies speelden zeker een rol voor het 

verloop van iemands carrière, maar ze komen aan de orde in de paragraaf over sociaal-

culturele macht (paragraaf 8.3). Hier gaat het speciaal om de functies van schepen, 
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 Schmidt, De eer van de familie, 11 en 193 (voetnoot 11); Kooijmans, Vriendschap, 16. 
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stadsrentmeester, pensionaris, administratieve functies in het stadhuis en rentmeester van de 

beden. 

 

Figuur 8.1.1: De politieke carrières van de leden van de familie Van Broechoven (DVC). 
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In de periode tussen 1579 en 1629 waren Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. en 

vier van hun zoons politiek actief in ’s-Hertogenbosch. Figuur 8.1.1 laat zien wanneer ze 

welke politieke functie bekleedden. In totaal vervulden ze tussen 1579 en 1629 twintig 

schepenmandaten, waren ze gedurende veertig jaar rentmeester van de beden, vijf jaar 

stadsrentmeester en acht tot negen jaar stadspensionaris. Ze waren gedurende de hele periode 

intensief bij de Bossche politiek betrokken en gedurende dertig jaar met ten minste drie man 

tegelijkertijd. Zoals gezegd, vervulden ze tezamen twintig schepenmandaten, ofwel 3,33 

schepenmandaten per persoon. Dit is bijna een mandaat minder dan de 4,12 mandaten die 

schepenen in de periode tussen 1579 en 1629 gemiddeld in de schepenstoel zaten. Een derde 

markant punt is dat ze de hoge ambten van rentmeester en pensionaris wisten te bereiken, en 

dat is tegelijkertijd de verklaring waarom hun gemiddeld aantal schepenmandaten betrekkelijk 

laag lag. 

Of het gemiddelde van 3,33 hoog of laag is, kunnen we ook op een andere manier 

tastbaar maken dan een vergelijking met het algemene gemiddelde. Bruikbaar is in dit 

verband terug te keren naar de berekening van de oligarchiseringsindex van paragraaf 

5.2.3.2.1. We stelden daar dat, in het algemeen gerekend, een schepen maximaal negen 

ambten kon vervullen in vijfentwintig jaar, ofwel dat de cyclus van een mandaat inclusief 

wachtperiode tot het volgende mandaat gemiddeld 2,78 jaar duurde.
1059

 We kunnen dit getal 

ook aanduiden als het gemiddelde interval tussen twee opeenvolgende benoemingen. In tabel 

8.1.1 hebben we het gemiddelde interval tussen mandaten berekend voor de Van Broechovens 

tezamen. 

 

 

Tabel 8.1.1: Interval tussen schepenmandaten voor de familie van Broechoven tussen 1579 en 

1629 (OSA OSA 966, 967, 968 en 970; DVC). 

 

naam overleden / 

begraven 

carrière van -

t/m 

carrièrejaren mandaten 

Henrick Pzn. 19-7-1604 1579-1603 25 2 

Peter Hzn. 19-6-1627 1598-1626 29 1 

Christiaan Hzn. 27-4-1612 1607-1611 5 1 

Gerard Hzn.   7-2-1638 1610-1628 19 6 

Rogier Pzn. 14-9-1624 1595-1623 29 5 

Arnout Rzn. 13-3-1656  1609-1628 20 5 

totaal   127 20 

 

 

Het gemiddelde interval bedraagt op basis van de getallen in de bovenstaande tabel 

6,35 jaar, ofwel bijna 2,3 maal zo lang als de 2,78 jaar die gemiddeld haalbaar was op basis 

van de ordonnantie van 1525. Henrick van Gestel en zijn familie – een familie waarvan 

bekend is dat zij vaak werd gecontinueerd in het schepenambt – vervulden gezamenlijk 39 

mandaten in in totaal 87 carrièrejaren, wat leidde tot een gemiddeld interval van 2,23. Zij 

richtten zich dan ook op de eerste plaats op het vervullen van het schepenambt en daarbinnen 

op de positie van president-schepen. Nicolaas, Dirck en Johan van Tulden scoorden een 

gemiddelde van 4,80 jaar en Jacob van Balen vervulde 17 mandaten in 35 jaar, ofwel 

gemiddeld 2,06. Twee bekende redenen voor verschillen in het interval tussen opeenvolgende 

schepenambten zijn incompatibilteit en ‘ongeschreven’ wetten. Zo mochten stadsrentmeesters 

                                                 
1059

 Het absolute minimum op basis van de ordonnantie van 1525 is overigens 2 jaar [(= benoemen + continueren 

+ twee jaar wachten tot het volgende mandaat) / 2]. 
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niet tegelijkertijd schepen zijn en waren het schoutambt en het schepenambt in feite ook niet 

combineerbaar. Een min of meer ongeschreven wet was dat de schepenen normaliter geen 

pensionaris of rentmeester van de beden of domeinen op de kandidatenlijst plaatsten.1060 Dit 

laatste is naar onze mening de verklaring waarom de familie Van Broechoven – en in het 

bijzonder Henrick Pzn. en Peter Hzn. – een hoog interval tussen opeenvolgende 

schepenmandaten scoorden. Hetzelfde geldt voor de familie Van Tulden, waarvan Johan in 

1614 stadspensionaris werd en in 1627 lid van de Raad van Brabant, en Dirck in 1620 

hoogleraar in het burgerlijk recht aan de universiteit van Leuven.
1061

 De Van Broechovens 

compenseerden dit gemis aan schepenambten overigens ruimschoots, doordat zij – behalve 

het verwerven van het stadsrentmeesterschap in de jaren 1580 – ook de begeerde ambten van 

pensionaris en rentmeester van de beden in de wacht sleepten. Al deze ambten waren een 

positieve stap in iemands carrière zoals overduidelijk blijkt uit de lijst van personen die naar 

deze functies dongen. Ze waren qua honorering en voor iemands reputatie stuk voor stuk 

aantrekkelijker dan het schepenambt en de daarmee samenhangende positie van raadsheer. 

Vooral het respect dat een pensionaris kon genieten als professional en loyaal dienaar, en de 

mogelijkheid om zich te profileren in de volle breedte van de kring van de bestuurlijke elite 

liggen hieraan ten grondslag. 
 

8.1.2 De politieke macht van de belangrijkste families 

Om de macht van families vanuit verschillende functies te kunnen kwantificeren, zoeken we 

allereerst naar een modus die de macht uit functies onder een sommeerbare noemer brengt. 

We kiezen ervoor de functiemacht in guldens uit te drukken met als uitgangspunt de gegevens 

uit de generale capitale impositie. Vervolgens becommentariëren we de impositiebedragen en 

besluiten we of deze bedragen aanpassingen behoeven op basis van in ons onderzoek 

opgedane bevindingen aangaande verschillen in macht binnen vergelijkbare functies en 

ervaringen qua hiërarchie. 

 

8.1.2.1 Rubriceren van macht uit politieke functies 

Een eerste oordeel omtrent het niveau dat aan functies moet worden toegekend, baseren we, 

zoals gezegd, op de gegevens uit de Generale Capitale Impositie uit 1631.
1062

 Alle inwoners 

van het hertogdom werden hierbij aangeslagen naar functie of beroep. Het betrof dus niet 

alleen de bestuurders en ambtenaren, maar ook de private beroepsbeoefenaars. De hoogte van 

de aanslag kan worden gezien als een maat voor het aanzien van een functie en het inkomen 

dat eruit kon worden gegenereerd. In tabel 8.1.2 zijn voor een aantal bestuurlijke en 

ambtelijke functies de aanslagen vermeld, zoals die in de ordonnantie worden genoemd. 

De maximale aanslag die werd opgelegd, was honderd gulden. Zowel de bisschoppen werden 

voor dit bedrag aangeslagen, als ook de hoogste ambtenaren van de hertog: de leden van de 

Raad van State, de kanselier, hoofden van de Raad van Financiën en het hoofd van de Militie. 

De getallen in tabel 8.1.2 vormen voor ons het startpunt bij het verder verfijnen en 

diversificeren van waarden voor de functies in het Bossche stadhuis. 

De formele organisatie van het bestuurs- en ambtelijk apparaat van de stad bestond uit 

twee lagen. De eerste laag wordt gevormd door de schepenen en de tweede laag door de 

functionarissen (ten dienste) van de stad en de aan hen rapporterende klerken. Ten aanzien 

van de schepenen is het hanteren van een uniforme en gelijke waarde zeker discutabel. In 

paragraaf 5.1.3 toonden we immers aan dat er – samenhangend met het rangnummer op de 

schepenlijst en individuele invulling van het ambt – machtsverschillen tussen schepenen 
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 OSA 218, 31 augustus 1588. 
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 Bots, Matthey en Meyer, Noordbrabantse studenten, 695. 
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 Anselmo, Quellinus en De Jode, Placcaeten en Ordonnantien, II, Capittel XXI, 119- 125. 



233 

 

bestonden en dat vooral de president-schepen en de tweede schepen in rang meer macht 

hadden en meer op de voorgrond traden dan de overige leden van het college. 

 

 

Tabel 8.1.2: Generale Capitale Impositie conform de ordonnantie van 5 maart 1631 

(Anselmo, Quellinus en De Jode, Placcaeten en Ordonnantien, II, 119-125). 

 

geestelijkheid gld. Secrete Raad gld. 

bisschop 100 raadsheer 70 

abt 75 secretaris 48 

kanunnik kathedraal 35 ordinaris procureur 18 

pastoor kathedraal 25   

pastoor stad 12 Raad van Brabant  

pastoor platteland 6 kanselier 100 

kapelaan 3 raadsheer 50 

  griffier 30 

adel  secretaris 20 

baanderheer 75 advocaat 20 

heer van stad / vrijheid 50 procureur 4 

heer van dorp 25   

ridder 20 Rekenkamer  

edelman met titel 10 president 75 

  rentmeester-generaal domeinen 50 

hoofdsteden  rentmeester van de Staten 50 

schout 50 rentmeester van de confiscaties 25 

schepen 20 rentmeester van de licenten 50 

pensionaris 30   

stadsrentmeester 20   

raadsheer 8   

griffier / secretaris 18   

politiemeester 10   

rentmeester Godshuis 15   

klerk van secretaris 1 1/2   

 

 

Het gelijk waarderen van alle schepenen zou met deze bevinding geen rekening 

houden. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de president-schepen tweemaal zo hoog aan te 

slaan als een jonge schepen en een ex-president een gelijke waardering te geven als een jonge 

schepen, en vervolgens een aflopende schaal te maken zoals gepresenteerd in tabel 8.1.3. De 

president-schepen naderde hierdoor het niveau van de schout, hetgeen ook past bij de 

machtsverhoudingen zoals die uit de resolutieboeken van de stad naar voren komen. 

Deze waardering sluit eveneens aan bij de ambitie die schepenen hadden om bepaalde 

functies te verwerven. Zo hadden Peter van Gestel – hoewel hij meermaals president-schepen 

was geweest – en de reeds tweemaal op plaats twee gestelde Gerard van Broechoven Hzn. in 

1627 beiden nadrukkelijk belangstelling voor het met 50 gulden gewaardeerde 

rentmeesterschap van de Staten, en ambieerden jonge talentvolle schepenen het met 30 gulden 

gewaardeerde ambt van stadspensionaris. 
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Tabel 8.1.3: Aangepaste impositie voor schepenen en raadsheren in verband met relatie 

tussen rangorde en macht (Anselmo, Quellinus en De Jode, Placcaeten en Ordonnantien, II, 

121-122). 

 

rangnummer in college schepenen (gld.) raadsheren(gld.) 

1 40 20 

2 30 15 

3 25 13 

4 23 10 

5 23 10 

6 22 9 

7 22 9 

8 20 8 

9 20 8 

 

 

Voor de waardering van de raadsheren hanteren we eveneens een aflopende schaal met 

een waarde van twintig gulden voor een voormalig president naar acht voor een jonge oud-

schepen (zie tabel 8.1.3). De waarde voor de raadsheer werd tussen twee schepenmandaten 

constant gehouden, maar werd na elk mandaat aangepast, afhankelijk van het rangnummer in 

het college. Ook in dit geval hebben de indrukken bij het doornemen van de 

stadsresolutieboeken en andere documenten een belangrijke rol gespeeld bij het vaststellen 

van de waarden. 

Komen we nu op de waardering van de functies voor pensionarissen, griffier, 

secretarissen en rentmeesters. Formeel was er geen hiërarchische structuur. Iedere 

functionaris had zijn eigen werkgebied en viel zowel organisatorisch als functioneel 

rechtstreeks onder de schepenen of onder de bestuursstructuur van het hertogdom. Toch 

stonden de genoemde functionarissen in macht allerminst op eenzelfde lijn. Enerzijds kunnen 

we dit herleiden uit de oorsprong van de functies en anderzijds kwam het naar voren bij de 

kandidaatsstelling en verkiezing voor de functies. Zo was het pensionarisambt een afsplitsing 

en specialistische opwaardering van een aantal taken van het secretarisambt. De pensionaris 

was vanaf het begin de persoon die de schepenen en delegaties van deskundig advies voorzag 

en de besluitvorming binnen het stadsbestuur als deskundige begeleidde. De griffier stond 

hoger in aanzien dan de secretarissen in het algemeen. Hij werd immers meestal uit hun 

midden gekozen en hij was de eerste die de pensionaris bij diens afwezigheid verving om de 

schepenen en het stadsbestuur bij te staan. De rangorde in aanzien – gaande van pensionaris 

via griffier naar secretaris – kwam bij kandidaatsstelling en verkiezing tot uiting in het feit dat 

de doorstroming van secretaris of griffier naar het pensionarisambt in feite was afgesloten. In 

de praktijk waren het vooral ambitieuze, juridisch geschoolden uit de twee eerste geledingen 

van het stadsbestuur die naar de functie dongen. Naar het secretarisambt solliciteerden 

daarentegen uitsluitend kandidaten van buiten het schepenen- en raadsherencircuit en in de 

praktijk hadden de dekens van de ambachten meer oog voor de organisatie en bemanning van 

de schrijfkamer dan de schepenen. Kortom de pensionaris zal hoger scoren als zijn functie in 

geld wordt uitgedrukt dan het merendeel der schepenen, en de griffier en secretarissen lager. 

Het positioneren van de stadsrentmeesters is moeilijker. Deels komt dit omdat de 

rentmeesters bij ordonnantie werden gekozen uit het eerste en tweede lid van het stadsbestuur 

en uit de ambachten; deels ligt hieraan ten grondslag dat de aantrekkelijkheid van het 

rentmeesterschap als ambt voortkwam uit de mogelijkheid om contacten met hogere 

bestuurders te maken of een extra inkomen te verwerven uit het beheer van geld en het 

vergeven van werkopdrachten. Dat de stadsrentmeesters niet allemaal gelijk waren, blijkt 



235 

 

onder andere uit het feit dat Willem van Delft – komende uit het eerste en tweede lid – een 

hogere vergoeding van stadswege ontving dan zijn collega Jacob Janssen. Bovendien was hij 

de eerste ondertekenaar als beiden samen een brief schreven. De indruk bestaat dat de 

rentmeesters min of meer op gelijke hoogte stonden als de griffier. Het lagere niveau voor de 

rentmeesters ten opzichte van de pensionaris volgde onder andere uit de vele 

betalingsopdrachten die de rentmeesters van de pensionaris kregen. Ook het feit dat de 

stadsrentmeester nauwelijks hoger werd aangeslagen dan de secretaris of griffier en lager dan 

de pensionaris ondersteunt de eerder gevolgde argumentatie. Wat de dienaren betreft achten 

wij de in tabel 8.1.2 gepresenteerde getallen dan ook bruikbaar om verschillen in aanzien en 

macht aan te geven. 

Op hoofdlijnen sluiten de gehanteerde verhoudingen en organisatiestructuur hiermee 

aan bij het organigram zoals Vera dat presenteert aangaande de hertogelijke organisatie in zijn 

studie over de gemene gronden.
1063

 

 

8.1.2.2 Macht van families 

We nemen de getallen in de tabellen 8.1.2 en 8.1.3 als basis om de macht verbonden aan een 

functie te kwantificeren. Hierdoor ontstaat, zoals eerder gezegd, de mogelijkheid de macht die 

verschillende functies boden bij elkaar op te tellen en de potentie tot politieke macht van 

families in de tijd te vergelijken. Centraal hierbij staat de vraag: hoe ontwikkelde de politieke 

macht van de Van Broechovens zich tussen 1579 en 1629 en dat zowel in absolute zin als in 

vergelijking met andere families? Voor de vergelijking zijn uit de schepenlijst tussen 1579 en 

1629 (zie tabel 5.1.4) alle families geselecteerd waarvan ten minste drie naamdragers 

voorkomen en van wie bekend is dat ze nauw verwant zijn. Schoonzoons van de betreffende 

naamdragers werden tot dezelfde familie gerekend. Daarom worden bijvoorbeeld Walraven 

en Willem van Erp meegerekend bij de familie Van Brecht, en Herman van Heumen bij de 

familie Van der Stegen. Mr. Zeger Adriaens wordt zowel meegenomen bij zijn eigen familie 

als bij de Van der Stegens. Zijn eerste echtgenote, Heylwich, is immers een dochter van 

Goessen van der Stegen. Bekleedde iemand twee functies dan nemen we voor de berekening 

alleen de functie met de hoogste waardering mee. Hiertoe hebben we besloten omdat de hier 

beschouwde functies slechts zelden tegelijkertijd werden uitgeoefend. Zo was Philip van 

Brecht weliswaar schout en raadsheer, maar in die laatste hoedanigheid nam hij nooit aan 

overleg deel. De pensionarissen mochten als raadsheer fungeren, maar alleen op momenten 

dat ze niet optraden als pensionaris. Als definitie van een jaar houden we het schepenjaar aan. 

Overleed iemand in de loop van het jaar dan werd afgerond op een heel jaar. Negen families 

voldeden aan het criterium van ten minste drie naamdragers en voor hen berekenden we de 

macht en het verloop ervan over de periode 1579 tot 1629. In tabel 8.1.4 staan de namen per 

familie, inclusief de schoonzoons. 
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Tabel 8.1.4: Personen en hun functies per familie (DVC).  
 

familie naam individuele personen functies 

Van Broechoven Henrick van Broechoven Pzn. schepen, stadsrentmeester, 

pensionaris, rentmeester Staten 

 Rogier van Broechoven Pzn. schepen 

 Peter van Broechoven Hzn. schepen, rentmeester Staten 

 Christiaan van Broechoven Hzn. schepen, pensionaris 

 Gerard van Broechoven Hzn. schepen, rentmeester Staten 

 Arnout van Broechoven Rzn. schepen 

   

Van Brecht Jacob van Brecht schout 

 Goessen van Brecht schepen 

 Arnt van Brecht schepen 

 Jan van Brecht schepen 

 Philip van Brecht schepen, schout 

 Walraven van Erp schepen 

 Willem van Erp schepen 

   

Borchgreve Willem de Borchgreve schepen 

 Jan de Borchgreve schepen 

 Everaart de Borchgreve schepen 

 Michiel de Borchgreve schepen 

   

Zeger Adriaens Zeger Adriaens schepen 

 Adriaan Zegers rentmeester 

 Zeger Zegerzn. Adriaens schepen, rentmeester 

 Adriaan Zegerzn. Adriaens schepen 

   

Loef van der Sloot Goyaert Loef schepen 

 Bartholomeus Loef Gzn. schepen 

 Goyaert Loef Gzn. schepen 

   

Van der Stegen Jan van der Stegen Janzn. schepen, rentmeester 

 Gysbert van der Stegen Gzn. schepen 

 Jan van der Stegen Gzn. schepen 

 Jan van der Stegen Jzn. Gzn. schepen 

 Herman van Heumen schepen 

 Zeger Adriaens schepen 

   

Van Tulden Nicolaas van Tulden schepen 

 Dirck van Tulden schepen 

 Johan van Tulden schepen, pensionaris, Raad van 

Brabant 

   

Van Gestel Frans Henrickzn. van Gestel schepen 

 Henrick Franszn. van Gestel schepen 

 Peter van Gestel schepen 

 Jacob de Cock de jonge schepen 

   

Van Breugel Arnt van Breugel schepen 

 Johan van Breugel schepen 

 Aelbert van Breugel schepen 

 

 



237 

 

In tabel 8.1.5 zijn per familie de gemiddelde score, de hoogste en laagste jaarscore 

vermeld. De gedetailleerde resultaten per familie zijn weergegeven in bijlage 7. 

 

 

Tabel 8.1.5: Gemiddelde score, hoogste en laagste score per familie (DVC). 

 

familie gemiddelde maximum minimum 

Van Broechoven 66,5 120 9 

Van Brecht 72,3 109 50 

Borchgreve 17,4 38 8 

Zeger Adriaens 24,0 60 0 

Loef vd Sloot 24,3 40 0 

Van Gestel 43,6 83 8 

Van Tulden 29,5 65 8 

Van der Stegen 28,8 68 0 

Van Breugel 25,4 49 8 

 

 

Voor het berekenen van de gemiddelden hanteren we als begin het jaar dat een familie 

voor het eerst haar intrede doet in de schepenbank. Als vervolgens enig jaar de score nul laat 

zien dan nemen we deze uiteraard in de berekening van het gemiddelde mee. 

De cijfers in bijlage 7 en tabel 8.1.5 tonen dat met name de families met functies naast 

het schepenambt hoog scoorden. De families De Borchgreve en Loef van der Sloot waren 

vrijwel steeds in het stadsbestuur vertegenwoordigd maar scoorden laag op de machtsscore. 

De familie Van Brecht behaalde de hoogste gemiddelde score. Dit kan worden verklaard uit 

het feit dat zij gedurende de hele periode het schoutambt bekleedde. Hetzelfde geldt in zekere 

mate voor de familie Van Broechoven die circa veertig jaar het hooggewaardeerde 

rentmeesterschap van de Staten vervulde. Opvallend is de hoge score van de Van Gestels, die 

enkel op basis van het ambt van schepen en raadsheer de derde positie wat gemiddelde betreft 

bereikte. Om de belangrijkste families wat nader te beschouwen zijn hun jaarscores grafisch 

weergegeven (grafiek 8.1.1). De grafiek laat voor de families zeer verschillende patronen 

zien. 

De macht van de familie Van Brecht stoelde aanvankelijk op een combinatie van het 

bezit van het schoutambt en het schepenambt. Geleidelijk nam het aantal schepenmandaten af 

en werd ook een toppositie in het college niet meer gehaald. In 1599 leverde de familie haar 

laatste schepen en werd het schoutambt haar enige machtsbron. De macht van de familie Van 

Gestel nam vanaf haar intrede in het stadsbestuur in 1585 gestaag toe. De stijging moet 

volledig worden toegeschreven aan het feit dat de familie erin slaagde het ambt van president-

schepen min of meer te monopoliseren. Na het Bestand nam dit dusdanige vormen aan dat 

Henrick van Gestel en zijn zoon Peter beurtelings twee jaar president-schepen waren. De 

invloed van de familie Van der Stegen nam vanaf 1579 duidelijk af. Mogelijk heeft hierin 

meegespeeld dat de landsheren op dat moment twijfelden aan de loyaliteit van de Van der 

Stegens tegenover de katholieke leer. Immers er is heel wat overtuigingskracht nodig geweest 

om Nicolaas van der Stegen van verdenkingen gezuiverd te krijgen. Alleen een schoonzoon 

van Goessen van der Stegen heeft het familievaandel nog lang hoog kunnen houden. De 

familie Van Tulden was zeer gerespecteerd en begaafd. Haar aspiraties lijken echter meer 

gelegen te hebben in de wetenschap en in Brussel. Mede door de eerder vermelde handelwijze 

van Jacob van Balen (zie paragraaf 4.4.1.1) werd Johan van Tulden in 1614 pensionaris om 

vervolgens in 1627 te worden benoemd tot lid van de Raad van Brabant. Dirck van Tulden 
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was slechts eenmaal schepen en werd hoogleraar aan de universiteit van Leuven. Hiermee 

verdween ook deze familie volledig uit het stadsbestuur. 

 

 

Grafiek 8.1.1: De macht van de belangrijkste families in de periode tussen 1579 en 1629 

(DVC). 

 

 
 

 

Ten slotte de familie Van Broechoven. In 1579 neemt ze nog een bescheiden positie 

in. Henrick was eerder schepen geweest en bekleedde op dat moment het rentmeesterambt. 

Het zou tot 1588 duren vooraleer de macht van de Van Broechovens zichtbaar toeneemt. De 

hoogste score haalden ze in 1610 en 1611, toen Peter van Broechoven Hzn. rentmeester was 

van de Staten, Christiaan pensionaris en de familie tevens met één schepen en twee 

raadsheren – Peter en Christiaan niet meegerekend – in het stadsbestuur was 

vertegenwoordigd. Na het overlijden van Christiaan in april 1612 daalde hun macht. Na het 

overlijden van Rogier en Peter dienden zich geen opvolgers aan en resteerde in ’s-

Hertogenbosch voor hen alleen nog de macht van het rentmeesterschap en van één schepen-

raadsheer. 

Na de verovering van ’s-Hertogenbosch in 1629 was de politieke rol van de familie 

Van Broechoven in ’s-Hertogenbosch uitgespeeld. In de Zuidelijke Nederlanden bouwden ze 

echter een grote macht op. In de epiloog komen we hierop terug. 

 

8.1.3 Conclusie 

De familie van Broechoven maakte gedurende de hele periode tussen 1579 en 1629 deel uit 

van de politieke elite van ’s-Hertogenbosch en groeide in die periode uit tot een van de 

machtigste families – zo niet de machtigste – van de stad. Zij leverde – Guiliam Absolons 

meegerekend – zeven schepenen, twee pensionarissen, drie rentmeesters van de beden en een 

stadsrentmeester. Vanaf 1590 vervulde de familie onafgebroken het ambt van rentmeester van 

de beden en gedurende negen jaar het ambt van pensionaris. Het aantal schepenmandaten was 

met een totaal van 23 in de genoemde periode weliswaar laag maar dit moet volledig worden 

toegeschreven aan het feit dat het ongebruikelijk was dat pensionarissen en rentmeesters van 
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de beden tevens schepen waren. Het is evident dat met name Henrick van Broechoven Pzn. 

aan de basis van dit succes heeft gestaan en dat zijn macht en reputatie voor zijn kinderen 

nagenoeg automatisch de deuren naar topposities openden. 

Voor het vergelijken van de macht van families gebruikten we een rekenmodel, 

gebaseerd op de Generale Capitale impositie. De belastingbedragen die golden voor 

schepenen en raadsheren hebben we sterk gedifferentieerd en aanzienlijk verhoogd. Deze 

waarden kunnen op het eerste gezicht willekeurig aandoen, maar ze zijn wel in lijn met de 

teneur en machtsverhoudingen zoals die in ons hoofdstuk 5 over politieke macht naar voren 

kwamen en waarin vooral de macht van de president-schepen in het oog springt. Zouden we 

deze nuanceringen niet hebben aangebracht, dan zou zelfs een secretaris een hogere score 

hebben gekregen dan de machtigste bestuurder binnen het stadsbestuur, en zouden de 

machtigste families alleen hebben kunnen voortkomen uit families, die ten minste een van de 

hogere ambten hadden weten te verwerven.
1064

 Hoewel de door ons gebruikte methodiek 

zeker verder verfijnd kan worden, geeft het resultaat een goed en alleszins reëel beeld hoe de 

macht van families tijdens de onderzochte periode wijzigde. 

 

 

8.2 Economische macht 

 

Het beginvermogen van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. was zeker aanzienlijk qua 

omvang. Toen hun vader, Peter van Broechoven Gieliszn., in 1571 overleed, bleef zijn 

weduwe achter met zes kinderen, en rustte op de boedel van het sterfhuis een schuld van ten 

minste 500 gulden.
1065

 Beide broers startten met een relatief klein huis, en spoedig vestigde 

Rogier op het zijne een tweetal renten.
1066

 Henrick had iets meer financiële armslag. Het feit 

dat hij reeds in 1571 plaats kon nemen in de schepenstoel, getuigt ervan dat hij over een 

redelijk vermogen beschikte. Ten tijde van de gedwongen lening in 1578 werden Henrick en 

Rogier aangeslagen voor twaalf, respectievelijk zes gulden en behoorden daarmee tot de 

gegoede middenklasse.
1067

 

Acht jaar later, ten tijde van de lening in 1586, had met name Rogier van Broechoven 

Pzn. een spectaculaire sprong gemaakt en behoorde hij tot de groep van 154 Bosschenaren die 

het hoogste werden aangeslagen. Henrick woonde in de Sint Jorisstraat en had op dat moment 

een percentielscore van 91,12, maar Rogier was vertrokken naar het huis die croone van 

Vranckryck aan de Markt, dat hij in 1581 voor 1800 gulden had gekocht.
1068

 Hun broer en 

zussen, en ook hun moeder, zaten tussen het 84
e
 en 94

e
 percentiel.

1069
 

Ook na 1586 nam het vermogen van de Van Broechovens sterk toe en tegen het eind 

van hun leven behoorden de meesten van hen tot de rijkste Bosschenaren. Intrigerende vragen 

in dit verband zijn: hoe waren de Van Broechovens in staat om in een tijd van crisis een 

aanzienlijk vermogen op te bouwen en hoe vermogend werden ze uiteindelijk? In welke 

sectoren waren ze actief? Om deze vragen te beantwoorden, analyseren we allereerst hun 

activiteiten in nijverheid en handel. Vervolgens besteden we aandacht aan hun financiële 

activiteiten en ten slotte aan de samenstelling en omvang van hun vermogens. Het onderzoek 

heeft betrekking op Henrick van Broechoven Pzn. en zijn acht kinderen (Sophie, Peter, 
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 Een secretaris kreeg in de Generale Capitale Impostie een aanslag van 18 guldens, terwijl Henrick Frans van 

Gestel in de 20 jaren als schepen en de 24 jaren als raadsheer zou worden belast met gemiddeld 13,45 guldens 

per jaar. 
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1068

 OSA 1432, LXe penning, 20 mei 1581. 
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Christiaan, Rogier, Gerard, Mechteld, Gielis en Johan), en Rogier van Broechoven Pzn. en 

zijn vijf kinderen (Arnout, Josina, Elisabeth, Petronella en Nicolaas). 

 

8.2.1 Activiteiten in nijverheid en handel 

Zakelijk was Henrick van Broechoven Pzn. actief als bezitter van korenwindmolens. Samen 

met zijn broer Rogier verwierf hij in de jaren 1560 via zijn oom Gielis de windmolen buiten 

de Orthenpoort. Gedurende zijn hele verdere leven is hij eigenaar gebleven van een of meer 

windmolens, soms alleen, soms samen met zijn broer. Maar hij investeerde op de eerste plaats 

in renten, pachten en agrarisch onroerend goed. De zakelijke activiteiten van Rogier waren 

geconcentreerd rond koren, molens en bier. Daarnaast was hij actief in de lakenhandel en de 

blekerijsector. De nazaten van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. waren vrijwel 

uitsluitend actief als politicus, als rentmeester of als beheerder van hun goederen en als 

investeerders in renten, pachten en agrarisch onroerend goed. 

 

8.2.1.1 Brouwersactiviteiten 

Bierbrouwen was zeker in het begin het hoofdberoep van Rogier van Broechoven Pzn. – in 

1583 wordt hij genoemd ingeseten ende borgher van Shertogenbossche hem generende met 

bier te brouwen
1070

 – e van zijn zwager Hans van Wieringen. Ook Rogiers broer Gielis van 

Broechoven wordt in de stadsrekeningen als bierbrouwer aangeduid, en in het huis dat zijn 

neef Rogier van Broechoven Hzn. in 1618 kocht van Gerard van de Kerckhoff was op het 

moment van aankoop eveneens een brouwhuis.
1071

 Rogier van Broechoven Pzn. en Hans van 

Wieringen worden vanaf 1578 tot 1601 jaarlijks als brouwers genoemd in de stadsrekeningen. 

Na 1601 collecteerde de stad de bieraccijns niet langer zelf bij de brouwers, tappers en 

burgers, maar inde ze deze via verpachting.
1072

 Dit had tot gevolg dat de individuele 

belastingbedragen vanaf dat moment niet langer bekend zijn. Dat Rogier van Broechoven 

Pzn. en Hans van Wieringen echter ook na 1601 nog jaren als brouwer actief waren, is zeker. 

Een indruk van hun positie als brouwer volgt uit de door hen tussen 1578 en 1601 

betaalde bieraccijns en de hoeveelheid bier die zij jaarlijks leverden aan tappers en burgers. 

Vanaf 1586 werden van nog slechts vijf brouwerijen de individuele afzetgegevens in de 

stadsrekeningen vermeld. Van de overige werden de verkochte hoeveelheid bier geregistreerd 

samen met de bieren gehaelt opten cleijnen ketel. De reden achter deze administratieve 

wijziging vloeide wellicht voort uit de betrekkelijk geringe omzet van een aantal brouwerijen. 

Voor de positiebepaling van de brouwerijen van Rogier van Broechoven Pzn. en Hans van 

Wieringen werden de gegevens uit 1580 en 1585 – vermeld in de stadsrekeningen van die 

beide jaren – nader uitgewerkt.
1073

 De voornaamste bevindingen staan vermeld in tabel 8.2.1. 
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1072

 OSA 2151, f9-44. 
1073

 OSA 1432 en 1437. 



241 

 

Tabel 8.2.1: Positie van Rogier van Broechoven Pzn. en Hans van Wieringen in de Bossche 

brouwerijsector (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch; DVC). 

 

stadsrekening 1580 1585 

   

brouwers   

brouwers met 

productiegegevens 

34 24 

zonder productiegeg 7 12 

totaal brouwers 41 36 

   

volume (amen)
1074

   

variatie tussen 

brouwers (uitersten) 

5 - 770 14 - 1097 

gemiddelde 230 195 

mediaan  163,5 49,5 

   

posities Van 

Broechovens 

  

Rogier van 

Broechoven (grootte) 

6 van 34 4 van 24 

volume 399 530 

Hans van Wieringen 10 van 34 5 van 24 

volume 449 387 

   

bier-accijns (gld.)   

variatie tussen 

brouwers (uitersten) 

10 - 885 15 - 1250 

gemiddelde 250 223 

mediaan 153,5 58 

posities   

Rogier van 

Broechoven (grootte) 

6 van 34 4 van 24 

bedrag 448 572 

Hans van Wieringen 10 van 34 5 van 24 

bedrag 394 374 

 

 

Tabel 8.2.1 toont allereerst de opmerkelijke veranderingen in de structuur van de 

Bossche brouwerijsector tussen 1580 en 1585. Het aantal in de stadsrekeningen vermelde 

brouwerijen daalde 12%, maar het aantal waarvan de individuele afzethoeveelheden werden 

geregistreerd daalde met 10 van 34 naar 24 en nam daarmee met 29% af. Ook de omvang van 

de brouwerijen werd aanzienlijk kleiner. De verandering van de mediane waarde van de 

brouwerijen van 163,5 aam afzet naar 49,5 spreekt wat dit betreft duidelijke taal. 10 Van de 

34 brouwerijen verkochten in 1580 minder dan 100 amen bier en in 1585 waren dit 17 van de 

24. Op de oorzaak van deze teruggang gaan we op deze plaats niet nader in, maar deze moet 

zonder twijfel gezocht worden in de economische terugslag die ’s-Hertogenbosch trof na de 

                                                 
1074

 1 aam = 100 kan = 155,2 liter = 90 potten; 1 pot = 1,72 liter. 
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verzoening met de koning in 1579. Rogier van Broechoven Pzn. en Hans van Wieringen 

deelden blijkbaar niet in de malaise die karakteristiek was voor de periode tussen 1580 en 

1585. 

 

 

Grafiek 8.2.1: Afzethoeveelheden van de brouwers Rogier van Broechoven Pzn. en Hans van 

Wieringen tussen 1578 en 1601 (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch; DVC). 

 

 
 

 

In grafiek 8.2.1 zijn de verkoopvolumes van de brouwers Rogier van Broechoven Pzn. 

en Hans van Wieringen tussen 1578 en 1601 weergegeven en hieruit komt naar voren dat het 

afzetvolume van Rogier van Broechoven Pzn. in de hele periode een iets oplopende trend laat 

zien.
1075

 De afzet van Hans van Wieringen daalt na 1594. De schommelingen die de grafiek 

van jaar tot jaar laat zien, worden ook bij andere brouwers waargenomen en zijn dus niet 

abnormaal. 

De vraag rijst uiteraard of de Van Broechoven-familie extra (economische) macht 

kreeg doordat ze tot de grotere brouwers konden worden gerekend. Van Wieringen werd pas 

in 1581 poorter en zijn positie als brouwer heeft er nooit toe geleid dat hij werd gekozen tot 

deken of gezworene van de korenkopers. Van Rogier van Broechoven Pzn. is daarentegen 

bekend dat hij in ieder geval in 1581, 1584 en 1591 deken van het korenkopersambacht 

was.
1076

 Gezien de omvang van hun brouwerijen en de invloed die de korenkopers als geheel 

hadden op de bierproductie, mag zeker worden aangenomen dat zij invloedrijk waren. Dit zou 

stroken met de bevinding van Kappelhof, die ten aanzien van de Bredase brouwers stelt dat zij 

als beroepsgroep redelijk tot soms zeer vermogend waren en veel aanzien genoten.
1077

 Ook 

                                                 
1075

 De productie voor de tappers van Rogier van Broechoven in 1591 is onleesbaar door beschadiging van de 

stadsrekening. Als verkoopvolume aan de tappers is daarom als vervangende waarde genomen het gemiddelde 

van 1590 en 1592. 
1076

 OSA 1433, 1436 en 1443. 
1077

 Kappelhof, ‘De Bredase bierbrouwerijen’, 35. 
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andere onderzoekers maken melding van een spilfunctie van de brouwers in de 

stadseconomieën in de zestiende en zeventiende eeuw.
1078

 

 

8.2.1.2 Molenbezit 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw kwam in ’s-Hertogenbosch de eerste windmolen in 

het bezit van de Van Broechovens. Twee honderd jaar later werd de familie nog steeds 

gerekend tot de belangrijke bezitters van windmolens.
1079

 Vanaf het eind van de zestiende 

eeuw hebben Henrick en vooral Rogier van Broechoven Pzn. veelvuldig geïnvesteerd in 

windmolens. Meermaals worden ze samen genoemd als kopers en eigenaren, of als 

aanvragers van vergunningen voor het bouwen van molens.
1080

 Achterhalen welke 

windmolens in de loop van de tijd in het bezit van de familie waren en welk aandeel de 

verschillende familieleden daarin hadden, is moeilijk, zo niet onmogelijk, omdat de 

plaatsaanduiding vaak weinig nauwkeurig is, de meeste molens meerdere eigenaren hadden 

en het windrecht – de plaats waar een windmolen mocht staan – een hertogelijk recht was, dat 

los van het bouwen ervan werd vergund. Bovendien werden veel molens meerdere keren 

verplaatst. Zo stonden ze aanvankelijk buiten de stad vanwege de betere windvang, maar 

werden de meeste in de tweede helft van de zestiende eeuw – op bevel van de landsheer en 

het stadsbestuur – op de stadswal opgericht, met name om de voorziening van broodmeel en 

(geschroot) mout beter te kunnen garanderen.
1081

 Het aantal transacties waarover de zestigste 

penning werd geheven ondersteunt het beeld van het veelvuldig verplaatsen van molens en het 

wisselen van eigenaar. Voor huizen constateerden we in paragraaf 7.1.2 over een periode van 

50 jaar een aantal van 3.717 transacties op een geschat huizenbestand in ’s-Hertogenbosch 

van ongeveer 3.110, wat een ratio van iets meer dan 1,2 oplevert. Voor molens resulteerde een 

vergelijkbare benadering in een factor 4 : we troffen namelijk ruim 50 transacties aan tussen 

1579 en 1629 en het aantal windmolens was in die tijd ongeveer 15.
1082

 

Uit de protocollen waarin de Van Broechovens voorkomen in relatie tot windmolens 

en molenwerven blijkt een drieledige betrokkenheid van de familie bij de molenbranche. Aan 

de ene kant komen ze naar voren als exploitanten of eigenaars, aan de andere als financierders 

en ten slotte als kopers en verkopers van rechten of molens. 

Ten tijde van de erfdelingen van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. worden ten 

minste drie windmolens genoemd. 

• Allereerst betreft dit de molen van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn., die hun 

verwanten in de tweede helft van vijftiende eeuw kochten en waarvan Jurgens de historie 

beschrijft inclusief de verplaatsingen. In het begin van de zestiende eeuw komt deze 

windmolen volledig in het bezit van Rogier en zijn kinderen.
1083

 

• Een molen – uit 1584 – die aanvankelijk bij het Sint-Gertruidisconvent stond en door Rogier 

van Broechoven Pzn. samen met een aantal partners werd gerealiseerd.
1084

 Het aandeel van 

Rogier in dit project was negen veertigste. Ook deze molen werd verplaatst en wellicht zijn de 
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 Van der Meij, Tussen Oranje en Spanje, 428-432; Noordam, Geringde buffels, 80. 
1079

 SAH, N 2711, f 209, 5 december 1669. 
1080

 BHIC, toegang 1107, R 302,f309r, 16 juli 1594; OSA 179, f175v, 27 september 1594; OSA 4102, f74v, 20 

februari 1602; OSA 1443, LXe penning, 9 april 1592; sH, R 1435, f465, 18 juli 1597. 
1081

 Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch, Molens, 4 september 2012; Jurgens, 

‘Molenwandeling (1)’, 63.  
1082

 Jurgens, ‘Molenwandeling, (1) tot (4)’. 
1083

 BHIC, toegang 1107, R 302,f309r, 16 juli 1594; OSA 179, f175v, 27 september 1594; OSA 4102, f74v, 20 

februari 1602; BHIC, toegang 1107, R 306, f23r, 10 juni 1611; sH, R 1519, f059, 7 november 1618; sH, R 1572, 

f107v, 4 november 1649; sH, R 1576, f152, 7 november 1651; Jurgens, ‘Molenwandeling (2)’, 144 en ‘(3)’, 23-

24. 
1084

 sH, R 1405, f107v, 7 februari 1584. 
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rechten op dat moment samengevoegd met een molen bij de Sint-Corneliskapel, gezien de 

omschrijving in een akte uit 1648.
1085

 

• Het drie vierde deel in een molen achter het Sint-Gertruidisconvent, dat Rogier van 

Broechoven Hzn. uit de nalatenschap van zijn ouders werd toebedeeld. Het betreft een 

windmolen die eertijds buiten de Hinthamerpoort stond en was verplaatst naar áchter het Sint-

Gertruidisconvent.
1086

 

Als handelaars in rechten komen de Van Broechovens onder andere naar voren als 

Rogier Pzn., mede namens zijn broer Henrick, in 1597 de helft van het recht in een 

afgebrande windmolen en het recht nog een tweede molen te mogen bouwen aan de 

Vughterdijk verkoopt.
1087

 De waarde die een molen rond de eeuwwisseling van de zestiende 

eeuw vertegenwoordigde, kan uit de gegevens van de zestigste penning worden afgeleid en 

bedroeg op dat moment om en nabij 3000 gulden.
1088

 

Met deze investeringen behoorden de Van Broechovens tot de belangrijke bezitters 

van korenwindmolens. Dit wordt duidelijk als we hun belangen relateren aan het totaal aantal 

windmolens in ’s-Hertogenbosch.
1089

 Het grootste aantal windmolens dat de stad kende was 

zeventien. Dit aantal werd bereikt rond het midden van de zestiende eeuw. Een eeuw later 

waren het er nog twaalf. 

 

8.2.1.3 Voeding-gerelateerde handelsactiviteiten 

De familie Van Broechoven was ook actief in andere delen van de voedselsector. Rogier van 

Broechoven Pzn. was in het midden van de jaren zeventig van de zestiende eeuw lid van het 

korenkopersgilde evenals waarschijnlijk zijn broer Gielis. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend 

dat ze de benodigde granen voor het brouwen zelf inkochten. Gielis was – behalve brouwer – 

onder andere actief in de hop• en de wijnhandel.
 1090

 Wellicht moet de koop, in 1604, van een 

huis, erf en hof met akkerland en hopland in Berlicum in dit licht worden bezien.
1091

 De 

wijnhandelsactiviteiten van Gielis van Broechoven Pzn. blijken onder andere uit 

terugbetalingsproblemen in verband met twee in Mannebach in de Moezelstreek gekochte 

voeder wijn, die niet waren geleverd en waarvoor hij een voorschot van 53 overlensche 

guldens had betaald.
1092

 Ook Rogier en enkele van zijn zakenpartners, onder wie zijn zwager 

David de Cort, kregen in 1586 te maken met betalingsproblemen, na een levering van Franse 

wijn in Breda.
1093

 

Of de positie van tussenpersoon in een transactie van moergronden onder Loon op 

Zand en de correctie op deze transactie vanwege overmaat van het getransporteerde betekent 

dat Rogier van Broechoven Pzn. ook zelf de turf voor zijn bedrijven liet steken en naar ’s-

Hertogenbosch liet vervoeren, is niet met zekerheid te zeggen. Onmogelijk is het zeker 

niet.
1094

 

 

8.2.1.4 Linnen- en lakenactiviteiten 

Het staat vast dat Rogier van Broechoven Pzn. actief is geweest als lakenkoopman en dat hij 

heeft beschikt over een blekerij. Zijn betrokkenheid bij de verkoop van linnen wordt 

nadrukkelijk vermeld in een door hem verleende procuratie in 1607, waarin Rogier wordt 
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 sH, R 1570, f357, 26 maart 1648. 
1086

 sH, R 1421, f484, 25 juni 1591; sH, R 1421, f485, 30 juli 1591. 
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 sH, R 1435, f465, 18 juli 1597. 
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 OSA 251, Rekeninge vande Muelens. 
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 sH, R 1475, f259, 3 augustus 1604. 
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 sH, R 1420, f307, 10 september 1588. 
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omschreven als: coopman, onder andere der coopmanschap van lijnwaet.
1095

 Het bezit van 

een blekerij volgt uit de verkoop van een aantal eenkamerhuisjes in 1616, allemaal grenzende 

aan de blijckbeempt toecomende de voirseijde Rogier van Broechoven.
1096

 Ook de panden die 

Henrick van Broechoven Pzn. in 1599 en 1600 kocht – het huis van Loon en het ernaast 

gelegen Van Deventher-gasthuis – waren wellicht tot 1613 ten dele als blekerij ingericht, 

getuige de omschrijving bij de verkoop ervan ten behoeve van het Jezuïtencollege.
1097

 

Waarschijnlijk begon Rogier van Broechoven Pzn. zijn activiteiten in de laken- en 

linnenhandel ten tijde van zijn tweede huwelijk en de mede daardoor ontstane familierelatie 

met de gewantsnijder Nicolaas Janssen Donckers.
1098

 De blekerij van Rogier krijgt duidelijk 

vorm door een drietal kopen in augustus 1595 van een huis met vijf kamers, een afhang en 

een lege plaats en het huis Den Horen.
1099

 Na deze aankopen en de verbouwing van De grote 

Horen tot huisjes ten behoeve van de blekerij beantwoordde het geheel volledig aan de 

beschrijving die Van Gurp geeft van een blekerij.
1100

 Hoe lang Rogier als bleker actief is 

geweest, is moeilijk te zeggen. In 1616 verkocht hij weliswaar de bij de blekerij horende 

huisjes, maar de blekerij bleef toen nog draaien.
1101

 Ook in de delingsakte van de goederen 

van zijn dochter Petronella in 1676 wordt de blekerij achter de Leeuwenborch nog 

genoemd.
1102

 Op dat moment is ze verhuurd. 

De combinatie van op het oog twee zeer verschillende beroepen – brouwer en 

lakenhandelaar en bleker in het geval van Rogier van Broechoven Pzn. – lijkt opmerkelijk, 

maar was zeker niet uitzonderlijk. Zo was raadsheer Goyaert van Vlierden
1103

 korenkoper en 

bleker, en was Eindhovenaar Adriaan van Rysingen
1104

 brouwer en linnenkoopman. Ook de 

omstreeks 1580 vanuit ’s-Hertogenbosch naar Breda vertrokken familie De Wyse werd vanuit 

het brouwersambacht zeepzieder en lakenkoper.
1105

 

Hoe kunnen we de economische macht die een blekerij bracht, omschrijven en 

benaderen? Eensdeels kan dit door te bezien wie zich zoal met bleken bezighield, anderzijds 

kan het door te beoordelen hoe vermogend iemand moest zijn om een blekerij te kunnen 

runnen. Van Gurp geeft aan de hand van zijn onderzoek de volgende kwalificatie: ‘De blekers 

waren vooraanstaande mensen in de samenleving en niet zelden waren zij schepen of zelfs 

presidentschepen.’
1106

 Dit gaat eveneens op voor de Bossche blekers, want behalve Rogier 

van Broechoven Pzn. en de genoemde Goyaert van Vlierden waren ook onder andere Matthys 

van de Meer, Reyner de Haze, kapitein Goyaert Pynappel en Adriaan van Empel – allen 

vooraanstaande Bosschenaren – eigenaren van blekerijen. De waarde van de blekerijen 

varieerde sterk. Een klein bleekveld vertegenwoordigde een waarde van 300 tot 600 gulden. 

Voor blekerijen moest echter 2000 tot meer dan 5000 gulden worden neergeteld.
 1107

 Behalve 

de investeringen in de blekerij zelf kochten de blekers ook het te bleken linnen. De 
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economische macht van deze textieltak was dus aanzienlijk vanwege het geringe aantal 

personen dat zich ermee bezighield en de grote hoeveelheid kapitaal die het vereiste. 

De economische macht van een lakenhandelaar is in beginsel moeilijker in te schatten. 

Hierbij zijn twee gezichtspunten beschouwd, en wel: is te achterhalen met welke steden en 

landen handel werd gedreven en wie waren de eventuele handelspartners? Verleende 

procuraties om debiteuren tot betaling te dwingen maken het mogelijk om handelsactiviteiten 

in beeld te brengen. Hieruit blijkt dat Rogier van Broechoven Pzn. handelde op Antwerpen, 

maar dat hij ook lijnwaad en fijne, linnen stoffen – onder andere camerix – leverde naar 

Lissabon, Bilbao, Sevilla en Madrid. Vooral de handel met het Iberisch schiereiland kan 

worden gezien als een teken van economische sterkte van Rogier. De handel met Spanje en 

Portugal combineerde immers in zich een groter financieel risico en hoge marges. Rogier 

handelde daarbij volgens het systeem van commissiehandel via een agent en/of samen met 

compagnons, veelal omschreven als participatiehandel.
1108

 Als zijn compagnons worden 

genoemd Henrick Weynen, Marcellis van Aelst en ook Aert Henricx van Zutphen. Met name 

deze laatste is interessant omdat de Van Zutphens tot de zeer vermogende koopmansfamilies 

in ’s-Hertogenbosch behoorden.
1109

 

 

8.2.2 Activiteiten op de publieke en private geldmarkt 

Als brouwer, handelaar, rentmeester, rentenier en als beheerder van hun vermogen 

accumuleerden de Van Broechovens vrijwel voortdurend aanzienlijk meer geld dan ze voor 

hun levensonderhoud en levensstijl nodig hadden. Ze opereerden frequent op de publieke en 

private kapitaalmarkt voor het kopen en verkopen van publieke renten op de stad of de Staten 

van Brabant, private renten en renten in natura, of onroerende zaken zoals grond, huizen of 

landerijen. Achtereenvolgens gaan we in op hun activiteiten op de publieke en private 

geldmarkt en proberen we een indruk te geven van de samenstelling van hun vermogens. 

 

8.2.2.1 Publieke renten 

De verkoop van lijfrenten en erfrenten was het instrument bij uitstek om geld aan te 

trekken.
1110

 Voor de renteheffers waren de jaarlijkse renten die zij in ruil voor de gestorte 

koopsom ontvingen een pensioen of een bijdrage aan hun basisinkomen. De lijfrenten waren 

bereikbaar voor een brede groep en kenden over het algemeen een rentevergoeding van 10% 

(indien afgesloten op twee personen) tot 12½% (indien afgesloten op een persoon).
1111

 Ze 

gaven recht op de jaarlijkse uitkering, zolang de (laatste van de) begunstigde(n) leefde. 

Erfrenten kenden een rentepercentage van ongeveer 6¼ (de zestiende penning) en werden 

mede ook door de hogere bedragen die erin omgingen door de gewone man naar verhouding 

veel minder afgesloten.
1112

 Van de kant van de renteheffer golden ze voor onbepaalde tijd – 

het betrof immers de koop van een jaarlijkse uitkering in ruil voor een bepaalde koopsom – en 

ook in dit geval zette de renteheffer feitelijk een deel van zijn vermogen om in een vast 

inkomen. 

Aan de hand van de dertiende rekening van Peter van Broechoven Hzn. als 

rentmeester van de Staten kunnen we in beeld brengen hoeveel de familie Van Broechoven 

had geïnvesteerd in renten op de Staten van Brabant, en wie van de familie investeerde (tabel 

8.2.2).
1113

 Op één uitzondering na zijn alle renten op de Staten erfrenten. Daarom is de 
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1111
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analyse daarop uitgevoerd. Het totale bedrag dat de Van Broechovens en de familie Van 

Hohensteyn had geïnvesteerd, beloopt – gerekend tegen de penning zestien – ruim 38.000 

pond.
1114

 

 

 

Tabel 8.2.2: Renten op de Staten van Brabant (BHIC, toegang 1, R 4). 

 

naam aantal renten* rentebedrag** ontvangen rente 

Erven Henrick van Broechoven 2 12 - 15 12 - 15 

Christiaan van Broechoven Hzn. 6 (2) 175 - 15 260 - 15 

Peter van Broechoven Hzn. 10 (3) 545 - 15 835 - 15 

Rogier van Broechoven Hzn. 9 (7) 249 - 15 563 - 5 

Gerard van Broechoven Hzn. 3 81 - 5 81 - 5 

Goyaert van Eyck 8 357 - 5 357 - 5 

Gielis van Broechoven Hzn.  4 77 77 

Johan van Broechoven Hzn. 1 25 25 

    

Rogier van Broechoven Pzn. 4 59 - 5 59 - 5 

Arnout van Broechoven Rzn. 4 (1) 50 54 

Elisabeth van Broechoven Rdr. 1 75 75 

    

Gysbert Lahoes 1 8 - 10 8 - 10 

Gielis van Broechoven Pzn. 1 45 45 

    

Rogier van Broechoven (?) 1 100 100 

    

Lucia van Hohensteyn 3 (2) 169 - 10 392 - 15 

    

Marten van Hohensteyn 6 (4) 348 596 

    

totaal 64 2379 - 15 3543 - 10 

*Tussen haakjes is het aantal renten vermeld waarvan meer dan een jaartermijn werd betaald. 

** De bedragen zijn in ponden en schellingen. 

 

Uit tabel 8.2.2 komt naar voren dat de beleggingen in renten op de Staten vooral op 

naam staan van Henrick van Broechoven Pzn. en zijn kinderen. Naar schatting erfden zijn 

kinderen allemaal ongeveer tachtig guldens per jaar aan renten. Deze hoeveelheid valt af te 

leiden uit de bovengenoemde rekening, waarbij Goyaert van Eyck twee renten – 

respectievelijk 10 en 70 pond – bezat als man van Mechteld van Broechoven Hdr; Gielis en 

Gerard van Broechoven Hzn. ook ongeveer 80 pond per persoon bezaten én Johan, Peter en 

Rogier samen een rente van in totaal 266 pond en 5 schellingen deelden.
1115

 Actieve 

investeringen in renten op de Staten werden gedaan door Peter – hij was zelf vanaf 1601 

rentmeester – en zijn schoonfamilie, door Peters broer Rogier, en ten slotte door Goyaert van 

Eyck. Ook Rogier van Broechoven Pzn. en twee van zijn kinderen bezaten enkele posten op 

de Staten, maar actief strategisch beleid valt hieruit niet af te leiden. 

                                                 
1114

 Zoals eerder gememoreerd was Lucia van Hohensteyn de vrouw van rentmeester Peter van Broechoven Hzn. 

en was Marten zijn schoonvader. 
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Henrick van Broeckhoven Pzn. investeerde tussen 1572 en 1582 in totaal 1009 gulden 

in vijftien lijfrenten ten laste van de stad ’s-Hertogenbosch.
1116

 De totale uitkering die de 

begunstigden daaruit konden verkrijgen, was 136 gulden. De begunstigden waren hijzelf, zijn 

echtgenote en hun zes oudste kinderen. Rogier van Broechoven Pzn. sloot – samen met zijn 

tweede echtgenote – slechts één lijfrente af. Hij investeerde daarin honderd gulden en de 

jaarlijkse uitkering bedroeg twaalf gulden. De stad nam tussen 1580 en 1604 nog zo’n 3500 

aan rentelasten op in de vorm van lijfrenten, zoals is vermeld in paragraaf 6.2.4.3.1, maar de 

Van Broechovens investeerden hierin na 1582 niet meer. Ook sloten Henrick en Rogier geen 

erfrenten op de stad af. 

Drie van hun zonen participeerden wel in leningen die de stad afsloot voor het 

financieren van bijzondere projecten. De stadsrekening van 1625 vermeldt een rentebedrag 

van 325 guldens, betaald aan Peter van Broechoven Hzn. (verband houdend met de bouw van 

de barakken in 1610), een bedrag van 62 guldens en 10 stuivers ten gunste van Arnout en 35 

guldens ten gunste van Gerard. De overige rentebedragen die de rekening van 1625 nog 

vermeldt ten gunste van de familie Van Broechoven, hebben betrekking op lijfrentes uit de 

eerdere periode tussen 1572 en 1582 ten gunste van vier kinderen van Henrick van 

Broechoven Pzn. Geen van de Van Broechovens nam deel aan de grote lening van meer dan 

73.000 gulden waartoe de stad in mei 1629 ten tijde van de belegering besloot om haar 

ernstige financiële nood te lenigen, en waaraan bijvoorbeeld Henrick van Gestel 4000 gulden 

bijdroeg.
1117

 

De voorgaande beschouwing laat zien dat Henrick van Broechoven Pzn. en zijn 

kinderen in veel ruimere mate belegden in publieke renten dan zijn broer Rogier. Dat de 

bedragen van Henrick fors waren, wordt meteen duidelijk als ze worden gespiegeld aan de 

onderzoekresultaten van Hanus naar de renten op ’s-Hertogenbosch in het begin van de 

zestiende eeuw. De grootste renteheffer in diens onderzoek casseerde jaarlijks 300 gulden.
1118

 

Henrick zou daarin dus een prominente plaats hebben ingenomen. Een tweede ijkpunt levert 

het rentebedrag van ongeveer 500 gulden,
1119

 wat nagenoeg overeenkomt met vijf jaarlonen 

van een loonarbeider of de mediane waarde van een huis omstreeks 1600.
1120

 

 

8.2.2.2 Private geldrenten, renten in natura en landerijen 

Tot de categorie private geldrenten en renten in natura rekenen we de jaarlijkse vergoedingen 

voor het beschikbaar stellen van geld aan privépersonen.
 1121

 De ontvangers ervan konden de 

betreffende betaalde koopsommen aanwenden voor bedrijfsactiviteiten, het kopen van een 

huis of landerijen en daarbij het huis, de landerijen of bedrijfsmiddelen als zekerheid laten 

gelden. Voor de verstrekkers betekenden de pachten en cijnzen, evenals de hiervoor 

genoemde publieke renten, een belangrijk bestanddeel van hun inkomen. Pachten konden 

zowel in natura – vooral in rogge of kapoenen – of in geld worden geïnd. Erfelijke pachten en 

cijnzen rustten op het onroerend goed, ze waren overdraagbaar en hadden een onbeperkte 

looptijd, tenzij er een losconditie aan was gekoppeld. 

Een gedetailleerd beeld van het aantal pachten en cijnzen dat de Van Broechovens in 

de periode tussen 1579 en 1629 verwierven, hebben we niet. Wel is de nalatenschap van Jutke 

van Doorne bekend, zoals die in 1595 door haar kinderen aan hun oudste broer, Henrick van 

Broechoven Pzn., werd overgedragen.
1122

 Daarnaast weten we dat het kindsdeel van Henricks 
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zoon, Johan, een vijftal pachten bevatte toen dit in 1614 werd verkocht.
1123

 Als we aannemen 

dat de samenstelling van het kindsdeel van alle zeven bij de erfdeling betrokken kinderen een 

vergelijkbare samenstelling had, dan is duidelijk dat Henrick tijdens zijn leven menige pacht 

en cijns in (agrarisch) onroerend goed verwierf. 

Rogier van Broechoven Pzn. investeerde nauwelijks in pachten en cijnzen. Evenals het 

geval was met lijfrenten en renten op de stad en de Staten gedroeg hij zich ook in dit geval 

anders dan zijn broer. Deze conclusie is vooral gebaseerd op de vermogens die zijn kinderen 

nalieten. Zowel het vermogen van zijn zoon Nicolaas als dat van zijn dochter Petronella 

blijken nauwelijks pachten en cijnzen te bevatten die afkomstig waren uit de boedel van hun 

ouders.
1124

 Wel komt naar voren dat beiden in de periode rond 1650 grotere bedragen in 

obligaties aan particuliere personen verstrekten. Voor Rogier zal de behoefte aan een vast 

inkomen uit renten overigens ook veel minder hebben gespeeld dan voor zijn broer omdat hij 

uiteraard geld kon maken uit zijn brouwerij en zijn handelsactiviteiten. 

Eén zoon van Henrick van Broechoven Pzn., Rogier, deed belangrijke investeringen in 

tiendrechten. Zo kocht hij tiendrechten in Veghel, Liempde en Heesch. Ze 

vertegenwoordigden ten tijde van de erfdeling in 1661 een waarde van ongeveer 30.000 

gulden.
1125

 

Zowel Henrick als Rogier van Broechoven Pzn. investeerde grote bedragen in 

agrarisch onroerend goed. De rendementen die op vast goed konden worden behaald, lagen 

weliswaar met maximaal zo’n 5% lager dan de hiervoor genoemde publieke renten en 

commerciële rendementen, maar investeringen in onroerend goed brachten extra 

risicospreiding en ze betekenden min of meer een verzekering tegen de muntontwaardingen 

en de onzekerheden van de betalingen van de renten op publieke renten. Via hun moeder 

erfden Henrick en Rogier samen met hun broer en drie zussen één hoeve, de Weust, onder 

Oirschot, die in 1595 door Henrick van de overige erfgenamen werd overgenomen. De zeven 

kinderen van Henrick die in 1605 bij de erfdeling waren betrokken, kregen echter vrijwel 

allen een aanzienlijke hoeve. Een aantal van deze hoeven kan worden getraceerd. Zo kreeg 

Christiaan een hoeve aan de Veedijk in Berlicum die zijn vader tussen 1600 en 1603 via 

verschillende kopen had verkregen. Gerard erfde de in 1594 aangekochte Koningshoeve in 

Vught, en Gielis kreeg de zojuist genoemde hoeve de Weust. Peter, ten slotte, werd 

toebedeeld met de 47 lopens grote hoeve, genaamd de grote Mugheuvel, onder Sint-

Michielsgestel.
1126

 Rogier verwierf in ieder geval driekwart van een windmolen achter het 

Sint-Gertuidisconvent, die zijn vader in 1591 en 1596 in twee parten aankocht. 

Henrick van Broechoven Pzn. kocht met name onroerend goed vanaf 1584-1585, met 

een vlucht tussen 1595 en 1604. De strategie die hij volgde, was kennelijk dat hij ofwel een 

aanzienlijke hoeve kocht, ofwel de aankopen van naast elkaar gelegen percelen tot een 

aanzienlijke hoeve samenvoegde. Kleine percelen grond kochten hij en zijn broer Rogier 

amper. 

Rogier van Broechoven Pzn. investeerde waarschijnlijk in gelijke mate in landerijen 

als Henrick. In de erfdelingsakte van Petronella van Broechoven Rdr., en het testament van 

zijn zoon Nicolaas is vrij nauwkeurig aangegeven welke van hun te verdelen goederen van 

hun ouders afkomstig waren. Zo erfde Petronella in 1628: de helft van de Heijhoeve in 

Helvoirt, en een hoeve land in Rosmalen. Elisabeth kreeg de hoeve de Sprockelbosch in 

Rosmalen en vijf stukken land.
1127

 Kanunnik Nicolaas kreeg onder andere negen veertigste 
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deel in een windmolen. De goederen die aan Arnout en de kinderen van Josina werden 

toebedeeld, zijn niet bekend, maar wellicht was de windmolen die eertijds bij de Paustoren 

stond onderdeel van hun erfdeel. 

Drie zonen van Henrick van Broechoven Pzn. bleven investeren in agrarisch 

onroerend goed. Zo kocht Peter, de oudste zoon van Henrick, naast de hoeve die hij erfde van 

zijn ouders een grote hoeve aan de Brandse Heide te Sint-Michielsgestel, en een hoeve aan de 

Houtsestraat en de grote en kleine Strijdhoeve in Udenhout.
1128

 De grote omvang van het bezit 

in en rond Sint-Michielsgestel is af te leiden uit de verkoping die de weduwe van Peter van 

Broechoven Hzn. liet plaatsvinden bij haar definitieve vertrek uit ’s-Hertogenbosch in 

1631.
1129

 De erfgenamen van Rogier, Henricks derde zoon, verdeelden in 1661 ten minste 

acht hoeven, gelegen in Veghel en rond Eindhoven.
1130

 Bovendien had Rogier nog belangrijke 

agrarische goederen in Rumst, die hij kocht in de periode dat hij drossaard van Rumst was.
1131

 

Gerard van Broechoven verwierf nog een tweetal hoeven in Schriek en de hoeve Caathoven in 

Berlicum.
1132

 

Ook de kinderen van Rogier van Broechoven Pzn., Nicolaas en Petronella, kochten 

allebei nog een grote hoeve. Nicolaas verwierf in 1647 het 88 tot 90 lopens grote 

Nollekensgoed in Udenhout en Petronella kocht in 1635 de helft van de Heijhoeve in 

Helvoirt.
1133

 De kleinkinderen van Arnout waren de laatste mannelijke Van Broechovens in 

het Noorden. Vanaf 1675 moeten zij om financiële redenen nagenoeg hun hele agrarisch 

onroerend goed verkopen. Op dat moment bezaten zij ten minste tien agrarische bedrijven. Ze 

verkregen ze vrijwel allemaal doordat vele van de door hun ooms en tantes verworven 

bedrijven aan hen bij erfenis waren toegevallen. 

Het ultieme bezit wat inkomsten uit landerijen betreft was het bezit van een 

heerlijkheid en de daarbij horende cijnsboeken. Ook hiermee waren de Van Broechovens 

ruimschoots bedeeld. Zo verwierf Gerard van Broechoven Hzn. de heerlijkheid Bergeijk, 

waartoe eveneens behoorden Riethoven, Westerhoven en Borkel en Schaft; Lucia van 

Hohensteyn, de echtgenote van Peter van Broechoven Hzn., erfde Arendonk; Rogier van 

Broechoven Hzn. werd drossaard van Rumst en beheerde het bij die heerlijkheid behorende 

cijnsboek.
1134

 In paragraaf 8.2.3 zal op het bezit van heerlijkheden als onderdeel van 

levensstijl nog nader worden teruggekomen. 

Aan het eind van dit overzicht doemt een tweetal vragen op: is het bedrag dat de Van 

Broechovens – ook in vergelijking met anderen – investeerden in pachten, cijnzen en 

landerijen groot, en waarom maakten ze deze keuze? Een antwoord is allerminst eenvoudig. 

We kunnen stellen dat verscheidene Van Broechovens met hun hiervoor genoemde bezit 

hoger scoorden dan bijvoorbeeld Jacob Bacx, terwijl deze laatste in 1586 tot de hoogst 

aangeslagenen behoorde in de gedwongen lening. Een naslaan van de regesten op erfdelingen 

leverde een aanwijzing dat alleen een aantal oud-adelijke families meer landerijen en pachten 

bezaten dan de Van Broechovens. Over het waarom van de keuze te investeren in agrarisch 

onroerend goed, volgen we de hiervoor genoemde argumenten van risicospreiding en een 

verzekering tegen muntontwaarding. Deze laatste was immers vooral in het laatste kwart van 

de zestiende eeuw groot. 
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8.2.2.3 Omvang van de vermogens 

Belastinggegevens voor de periode tussen 1579 en 1629 ontbreken voor ’s-Hertogenbosch. 

Hierdoor is het onmogelijk de Van Broechovens betrouwbaar te ranken tussen de Bossche 

vermogende elite. We moeten volstaan met een indicatieve beschouwing over de 

samenstelling van hun bezittingen. De vermogens werden, zoals we zagen, gevormd door drie 

groepen vermogensrechten: geldrenten, renten in natura en beleggingen – cijnzen of juridisch 

eigendom – in land, huizen en landerijen. Delingsakten van de nalatenschap van Henrick van 

Broechoven Pzn. werden niet teruggevonden, wel die van twee van zijn zonen: Rogier en 

Gerard. Bovendien werd nagenoeg het hele erfdeel van Johan in 1614 verkocht. 

Ook van de nalatenschap van Rogier Pzn. is geen erfdelingsakte beschikbaar. In dit 

geval zijn we in staat via het testament van zijn zoon Nicolaas en de delingsakte van 

Petronella een redelijke indruk van het vermogen van hun ouders te krijgen.
1135

 Over pachten, 

cijnzen en eerdere schenkingen zoals huwelijksgiften is geen informatie bekend. 

Achtereenvolgens zal worden ingegaan op een aantal vermogensbestanddelen 

afzonderlijk en ten slotte op het totale vermogen. 

 

8.2.2.3.1 Henrick van Broechoven Pzn. 

Henrick van Broechoven Pzn. en Johanna van Weert hadden acht kinderen die de volwassen 

leeftijd bereikten. In januari 1606 gaven Henricks kinderen voor schepenen van ’s-

Hertogenbosch goedkeuring aan de erfdeling van de door hun ouders nagelaten goederen.
1136

 

Zeven kinderen waren bij de erfdeling betrokken. Sophie, de oudste, was religieuze en wordt 

niet vermeld. 

 

 

Tabel 8.2.3: Erfdeel Johan van Broechoven Hzn. (sH, R 1427, f430, 29 juli 1614). 

 

hoeveelheid vermogenstitel ligging / economisch 

eigenaar 

datum van 

verkrijging 

88 gld. – 15 st rente Staten van Brabant 1590-1600 

77 gld. rente Vrijheid van O’wijk Vóór 1605 

6 gld. pacht huis en land Boxtel 17-2-1585 

6/7 mud  pacht huis Berlicum 12-10-1601 

 eigendom 4 morgen land Empel 30-4-1578 

5 ½ sester rogge pacht hoeve Heesch 14-2-1595 

6 gld. pacht ¼ hoeve Olland 4-5-1602 

4 ½ gld. pacht 2 stukken land 19-6-1584 

 in cijns verkregen hoeve land Berlicum 13-4-1588 

 eigendom huis, 10 lopensaet land 

Berlicum 

4-5-1602 

 eigendom 6 lopensaet land 

Berlicum 

15-9-1595 

 eigendom 5 morgen weiland 

Berlicum 

14-12-1594 

 

 

Een indruk van de samenstelling van het vermogen van Henrick van Broechoven Pzn. 

– additioneel aan hetgeen we daarover in de voorgaande paragrafen schreven – kan worden 
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verkregen aan de hand van het erfdeel van zijn zoon Johan (tabel 8.2.3). Hij trad in bij de 

paters kapucijnen en machtigde Joseph van Delft om zijn goederen te gelde te maken.
1137

 Het 

merendeel van zijn bezittingen werd na verkoop genaast: de renten en pachten door Peter van 

Broechoven Hzn. en het onroerend goed in de Hasselt te Berlicum door Gerard van 

Broechoven Hzn.
1138

 Alle zeven kinderen kregen renten op de Staten van Brabant ten bedrage 

van 70 tot 80 gulden toebedeeld, een aantal cijnzen en pachten en een aanzienlijke hoeve. 

Sommige goederen bleven onverdeeld en werden in 1612 en 1613 door de gezamenlijke 

erfgenamen verkocht, zoals het grote woonhuis van Henrick bestaande uit het Huis van Loon 

en het ernaast gelegen voormalige Van Deventergasthuis en enkele renten.
1139

 

Het schatten van de waarde van het vermogen dat Henrick van Broechoven Pzn. 

tijdens zijn leven vergaarde, is nagenoeg ondoenlijk. Elk bedrag boven de 50.000 tot 100.000 

gulden en meer is verdedigbaar. Gegevens over huwelijksgiften ontbreken en deze zullen, 

gezien de uitgekozen huwelijkspartners, aanzienlijk zijn geweest. Evenmin weten we of er 

anderszins giften waren verstrekt en hoe was ‘afgerekend’ met de oudste dochter, Sophie, die 

intrad in het Claraconvent. Ten slotte resteert de problematiek van de waarden van de diverse 

goederen en de omvang van de onverdeelde boedel. Dat Henrick bij zijn overlijden tot de 

rijkste Bosschenaren moet worden gerekend, lijdt echter geen twijfel. 

 

8.2.2.3.2 Rogier van Broechoven Pzn. 

Het vermogen dat Rogier van Broechoven Pzn. naliet, was eveneens aanzienlijk, wellicht nog 

groter dan dat van zijn broer Henrick. We beschikken slechts over summiere informatie wat 

de samenstelling betreft. De kinderen keurden de boedelscheiding van de goederen van hun 

ouders goed bij akte van 27 oktober 1628.
1140

 De basis van het kindsdeel is in dit geval 

tenminste anderhalve hoeve, het erfdeel van Petronella. Elisabeth kreeg, behalve een hoeve en 

vijf percelen los land, zeven naast elkaar staande huizen, gelegen achter de Leeuwenborch in 

’s-Hertogenbosch, de daar gelegen blekerij, inclusief blekershuis, hof en stallen.
 1141

 Kanunnik 

Nicolaas erfde onder andere het kapitale huis de Leeuwenborch aan de Markt en negen 

veertigste in een windmolen. De goederen die Arnout en de kinderen van Josina erfden, 

hebben we niet kunnen traceren. 

 

8.2.2.3.3 Vermogen van de kinderen van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. 

Het vermogen van twee zonen, namelijk Rogier en Gerard, van Henrick van Broechoven Pzn. 

is goed bekend. Op 4 maart 1661 passeerde de approbatie van de erfdeling van de goederen 

van de derde zoon van Henrick, Rogier, voor schepenen van ’s-Hertogenbosch.
1142

 De 

complexiteit van de deling, die pas vijf jaar na zijn overlijden werd afgerond, wordt verwoord 

in de formulering in het eerste deel van de erfdelingsacte: …. Geschaepen was 

menichvuldighe processen, questien ende differentien te ontstaen ende te gerijsen ende dat 

wegens verscheijde testamenten, codicillen, ende protesten bij de voorseijde Joncker Rogier 

van Broeckhoven ende Vrouwe Johanna Horenbeeck gemaeckt ende in hennen sterfhuijse 

bevonden… Vijf rechtsgeleerden werden benoemd om de erfdeling uit te werken. In de akte 

worden vijf loten gespecificeerd.
1143

 Elk lot had, na aftrek van de lasten, een waarde van 

14.550 gulden. Behalve deze 75.000 gulden bestond Rogiers vermogen uit een aantal eerder 

door de erfgenamen verkochte renten en onroerend goed, en uit de goederen in Rumst en een 
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erfelijke rente bepand op de heerlijkheid Asten. Rogier had deze goederen eerder aan zijn 

oudste zoon Christiaan overgedaan en in ruil hiervoor had deze van het verkrijgen van verdere 

erfelijke goederen afstand gedaan.
1144

 De in de delingsakte omschreven nalatenschap van 

Rogier bestond vooral uit een achttal hoeven, belangrijke tiendrechten in Veghel, Heesch en 

Liempde en zijn op 5000 gulden getaxeerde woonhuis in de Vughterstraat. Het totale 

vermogen van Rogier zal ten minste 100.000 gulden hebben bedragen. 

De waarde van de onverdeelde boedel van Gerard van Broechoven Hzn. en Catharina 

Maas – de heerlijkheid Bergeijk buiten beschouwing latend – bedroeg zo’n 60.000 gulden.
1145

 

Anton-Ferdinand werd toebedeeld met de Belgische goederen, met name gelegen onder 

Schrieck en Grootlo, terwijl Jan-Baptist de Nederlandse goederen verwierf. Deze laatste 

omvatten onder andere de hoeve Caathoven onder Berlicum (12.489 gulden), beemden te `s-

Hertogenbosch (3825 gulden), goederen onder Nuland, Empel ende Rosmalen (2750 gulden), 

12 renten op de Staten van Brabant, zowel in Brussel als ’s-Hertogenbosch (7321 gulden), 

nog enkele renten (ruim 1000 gulden). 

Wat de overige kinderen van Henrick van Broechoven Pzn. betreft was ook het 

vermogen van Peter zeer aanzienlijk, gezien zijn bezittingen in vooral Sint-Michielsgestel en 

Udenhout, en zijn beleggingen in renten op de stad ’s-Hertogenbosch en de Staten van 

Brabant.
1146

 Christiaan overleed al in 1612, zes jaar na de erfdeling van zijn vaders goederen. 

Zijn nagelaten vermogen zal dus het erfdeel maar in beperkte mate hebben overtroffen. Drie 

kinderen werden religieus, Sophie, Johan en Gielis. Ook van hen is dan ook geen toename van 

vermogen boven het erfdeel van hun ouders te verwachten. Rest in feite alleen Mechteld. Zij 

huwde met Goyaert van Eyck, de heer van Blaarthem. Over de omvang van hun goederen 

hebben we geen nadere informatie verzameld. 

Wat de kinderen van Rogier van Broechoven Pzn. betreft: het vermogen van de 

kanunnik Nicolaas Rzn. van Broechoven verdubbelde nagenoeg tussen het moment van de 

erfdeling van de goederen van zijn ouders in 1628 en zijn overlijden in 1668.
1147

 Hij verwierf 

een grote hoeve in Udenhout, alsmede een aantal percelen land. Bovendien bezat hij ten 

minste een viertal pachten en enkele renten en obligaties. Petronella verwierf naast haar 

kindsdeel tijdens haar leven de helft van een hoeve en enkele pachten en obligaties. 

Bovendien werd zij de universele erfgename van haar broer Nicolaas. In 1676 werden haar 

goederen verdeeld onder haar (achter)neven en (achter)nichten, afstammelingen van haar 

broer Arnout en haar zus Josina.
1148

 Haar vermogen groeide dus in geringe mate door 

beleggingen en winst daaruit, maar met name door erfenissen. Elisabeth van Broechoven Rdr. 

ging vooral als rentenierende weduwe door het leven.
1149

 Arnout van Broechoven Rzn. werd 

via zijn vader mede-eigenaar van een windmolen en kocht tijdens zijn leven voornamelijk 

grote partijen renten maar ook een hoeve in Esch, waardoor ook zijn vermogen aanzienlijk 

groeide.
1150

 Josina, ten slotte, overleed kort na de erfdeling van haar ouders’ goederen. Haar 

man werd samen met haar schoonzoon en dochter Catharina beheerder van de goederen van 

de abdij van Berne.
1151

 Daarnaast trad Catharina op als koper van pachten en goederen uit het 

Van Broechovenbezit. 
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Het voorgaande geeft aan dat vooral een drietal zonen van Henrick van Broechoven 

Pzn. hun vermogen spectaculair zag toenemen, vergelijkbaar met de vermogensgroei die hun 

vader wist te realiseren. Bij de kinderen van Rogier is dit veel minder het geval en is de 

toename met uitzondering wellicht van Arnout, nergens groter dan een verdubbeling. 

 

  

8.3 Sociaal-culturele macht 

 

Zoals ambten de primaire bron zijn voor politieke macht en geld de bron is voor economische 

macht, zo kan aanzien worden gezien als de bron voor sociaal-culturele macht. 

In deze paragraaf over sociaal-culturele macht van de Van Broechovens richten we 

ons op twee hoofdaspecten: de factoren die voor de Van Broechovens essentieel waren om 

hun netwerk uit te bouwen, én hun levensstijl ofwel hoe lieten ze aan die gemeenschap zien 

wie ze waren? De intensieve betrokkenheid bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (in het 

vervolg kortweg aangeduid als Broederschap), functies ten dienste van de gemeenschap en de 

keuze van de huwelijkspartners waren speerpunten in het verstevigen en uitbouwen van hun 

netwerk, dat als basis hun functies in het Bossche stadhuis had. Voor het aspect levensstijl is 

opleiding voor de Van Broechovens een belangrijk onderdeel. Een goede opleiding en dan 

met name een universitaire vorming zagen ze als een noodzakelijke investering om hun hoge 

aspiraties waar te kunnen maken en de hogere ambten te kunnen bereiken. Achtereenvolgens 

besteden we aandacht aan vijf onderwerpen: 

• Illustre Lieve Vrouwe Broederschap; 

• overige politiek-sociale functies; 

• huwelijkspartners; 

• universitaire opleiding; 

• levensstijl. 

 

8.3.1 Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 

De familie Van Broechoven verwerft binnen de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap een 

nagenoeg vergelijkbare positie als zij opbouwde binnen het Bossche stadhuis. De 

Broederschap was de grootste, belangrijkste en meest prestigieuze broederschap in ’s-

Hertogenbosch.
1152

 In de loop van de tijd ontwikkelde ze zich van een zuiver religieuze 

organisatie naar een sociaal-politieke. In lijn daarmee werd met name de groep gezworen 

broeders en zwanenbroeders steeds meer gedomineerd door de politieke elite van de stad. Na 

de toetreding van de gereformeerden in 1642 werd het vizier vooral gericht op het verbeteren 

van de relatie tussen (de voormalige politieke elite van) katholieken en protestanten, en 

vormde ze een belangrijk forum voor de omgangsoecumene.
1153

 

De Broederschap kende oorspronkelijk alleen clerici als lid: ongehuwde mannen die 

ten minste de tonsuur of kruinschering hadden ontvangen. Zij legden tevens een eed op het 

reglement af, waardoor ze gezworen broeder werden. Deze kerngroep van de Broederschap 

krijgt nieuwe leden langs twee kanten. Het aantal gezworen broeders werd via coöptatie 

uitgebreid met mensen van de geestelijke, politieke en economische elite. Daarnaast werden 

zogenoemde zwanenbroeders toegelaten: aanzienlijke personen die weliswaar geen clericus 

waren, maar voor wie de Broederschap de mogelijkheid wilde scheppen om op gelijkwaardige 

manier aan het werk van de Broederschap deel te nemen.
1154

 Bovendien voerde de 

Broederschap – globaal tot het midden van de zestiende eeuw – een actief wervingsbeleid 
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voor steunende leden: mannen en vrouwen uit de stad, de Meierij, Brabant en daarbuiten, die 

door het betalen van een intredegeld en de doodschuld de Broederschap financieel 

ondersteunden.
1155

 

De dagelijkse leiding van de Broederschap was in handen van twee proosten. Zij 

werden gekozen door en uit de kerngroepleden voor een periode van twee jaar. Jaarlijks werd 

een van de proosten vervangen. De financiële verslaggeving gebeurde onder 

verantwoordelijkheid van de proosten door een rentmeester.
1156

 Oorspronkelijk werd het 

rentmeesterschap uitgeoefend door iemand die geen deel uitmaakt van de kerngroep. Doordat 

de werving van steunende leden na ongeveer 1550 nauwelijks meer bestond en ook de 

omvang van de kerngroep afnam, evolueerde het rentmeesterambt van een taak voor een 

ingehuurde professional naar een baan voor een van de gezworen leden. Het keerpunt in deze 

ontwikkeling is 1592, het moment waarop de dan in functie zijnde rentmeester van de 

broederschap, Henrick van Broechoven Pzn., zwanenbroeder werd. De liturgie was 

toevertrouwd aan de deken, die daarbij werd ondersteund door een diaken en een subdiaken. 

De sociale activiteiten van de (kerngroepleden van de) Broederschap bestonden met 

name uit godsdienstige verplichtingen op een aantal feestdagen, een aantal gezamenlijke 

maaltijden en (enige) armenzorg. De gezworen broeders betaalden een (hoog) intredegeld en 

een doodschuld, en waren bovendien een geldelijke bijdrage verschuldigd op momenten dat 

ze hun maatschappelijke positie verbeterden, bijvoorbeeld bij het behalen van een 

universitaire graad, de benoeming tot schepen of rentmeester of bij een huwelijk. 

De omvang van de kerngroep van gezworen broeders en zwanenbroeders nam in de 

zestiende eeuw af van omstreeks 100 in de eerste helft van de eeuw tot 84 in 1580.
1157

 

Vervolgens daalde hun aantal tot 1642 verder naar een aantal tussen 51 en 70. Het getal van 

51 was het aantal leden dat actief stelling nam in de discussie tussen 1640 en 1642 over het 

openstellen van de Broederschap voor de gereformeerden.
1158

 Het getal van 70 krijgen we als 

we het aantal leden in 1580 salderen met het verschil tussen het aantal toetreders (161) en het 

aantal overledenen (174) dat wordt vermeld in de introitus fratrum en de obitus fratrum 

tussen 1580 en 1640.
1159

 

 

 

Tabel 8.3.1: De leden van de familie Van Broechoven die gezworen broeder of 

zwanenbroeder werden (BHIC, Rekeningen Illustre Lieve Vrouwe Broederschap; DVC). 

 

naam intrede  leeftijd (ca.) 

Henrick van Broechoven Pzn. 1592 zwanenbroeder 48 

 Peter van Broechoven Hzn. 1594 gezworen broeder 21 

Rogier van Broechoven Hzn. 1597  20 

Rogier van Broechoven Pzn. 1602 zwanenbroeder 54 

Christiaan van Broechoven Hzn. 1604 zwanenbroeder 29 

Arnout van Broechoven Rzn. 1604  23 

Gerard van Broechoven Hzn. 1606  26 

Rogier van Broechoven Azn. 1637  24 

Jan-Baptist van Broechoven Gzn. 1641      22 (?) 

Willem Arnout van Broechoven Rzn. 1663      22(?) 
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Henrick was de eerste Van Broechoven die toetrad tot de kerngroep, en wel in 1592. 

Hij was op dat moment 48 jaar en al meer dan twintig jaar rentmeester van de Broederschap. 

Het feit dat hij zwanenbroeder werd, bewijst dat hij ten volle werd gerespecteerd in de kring 

van de Broederschap. Negen leden van de familie volgden hem als kerngroeplid, onder wie 

vier van zijn zonen. Henricks broer Rogier werd in 1602 zwanenbroeder. Ook zijn zoon 

Arnout, zijn kleinzoon en zijn achterkleinzoon zouden worden ontfangen in de Broederschap. 

Gedurende de twee eerste decennia van de zestiende eeuw waren de Van Broechovens steeds 

met vijf of zes familieleden in de kerngroep vertegenwoordigd en vormden zo zeven tot negen 

procent van het ledenbestand. Bovendien waren nog een aantal aangetrouwde familieleden lid 

van de kerngroep, onder wie: Arnout Aertzn. van Horenbeeck, Guiliam Aertssen en Simon 

van Breugel. Geen enkele andere familie was zo sterk in de kerngroep vertegenwoordigd. De 

familie Van Horenbeeck komt met zeven ontfangenen tussen 1592 en 1636 op de tweede 

plaats. 

De invloed van de Van Broechovens binnen de Broederschap blijkt niet alleen uit het 

aantal leden van de kerngroep, maar komt ook naar voren in de door hen beklede posities van 

proost en rentmeester, ambten die mettertijd aan prestige wonnen. In de periode van 1500 tot 

1642 nam het aantal mandaten per proost geleidelijk toe. Tussen 1500 en 1579 waren 58 

proosten in functie (zie bijlage 8). Zij vervulden – uitgaande van de volledige carrière van de 

betreffende persoon – het ambt 99 keer, ofwel gemiddeld 1,76 keer per proost. Ook binnen 

die periode deed zich al een geleidelijke stijging van het aantal ambten per proost voor, zoals 

naar voren komt wanneer de periode tussen 1500 en 1579 in tweeën wordt gesplitst.
1160

 Dan 

blijkt dat de eerste 29 proosten met 41 ambten 1,41 keer tot proost werden gekozen en de 

tweede 29 met 51 ambten 1,76 keer. In de periode tussen 1580 en 1629 nam het aantal 

mandaten per proost verder toe. Toen vervulden 29 proosten het proostambt in totaal 64 keer, 

ofwel 2,21 maal per proost, zoals volgt uit de gegevens in tabel 8.3.2. Het frequenter 

herverkiezen van proosten betekent dat het proostambt in de tijd steeds prestigieuzer werd, 

maar ook het het afnemen van de omvang van de kerngroep kan hebben meegespeeld. 

Ook blijkt dat de functie van proost steeds frequenter werd uitgeoefend door 

(voormalig) schepenen. In de periode tussen 1500 en 1579 waren 22 van de 58 proosten (37,9 

procent) noch vóór, noch na hun benoeming tot proost schepen. Bij 39 van de 82 

benoemingen was de gekozene op dat moment al schepen (geweest). In de periode tussen 

1580 en 1629 zaten slechts 4 van de 29 proosten (13,7 procent) nooit in de schepenstoel en 

was in 41 van de 50 benoemingen de gekozene al eerder schepen; een stijging van bijna 50 

naar meer dan 80%. De stijging van het aantal keren dat schepenen of raadsheren tot proost 

werden gekozen, duidt erop dat de eerste twee geledingen van het stadsbestuur – zeker vanaf 

de verzoening met de koning in 1579 – een grotere invloed op de Broederschap hebben 

gekregen. Drie Van Broechovens waren tussen 1580 en 1629 proost: Peter van Broechoven 

Hzn., Rogier van Broechoven Hzn. en Arnout van Broechoven Rzn. De laatste vervulde het 

ambt in totaal zelfs vijfmaal. Hij speelt tevens een belangrijke rol tijdens het overleg met de 

gereformeerden over het openstellen van de Broederschap voor deze groep in 1642.
1161

 

Ten slotte wordt de invloed van de Van Broechovens in de Broederschap nog 

geaccentueerd doordat ze vele jaren het rentmeesterambt ervan vervulden. Henrick was ten 

minste rentmeester tussen 1572 en 1593 en zijn zoon Peter tussen 1605 en 1610. Of ze ook in 

de tussenliggende periode rentmeester waren, is ons niet bekend. Wel staat vast dat Peter in 

dit ambt in 1610 werd opgevolgd door de hertogelijk rentmeester van de domeinen in de 
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Bommeler- en Tielerwaard Thomas Maas.
1162

 Na hem wordt – in 1623 – Joseph van 

Hengstum alias van Delft rentmeester.
1163

 

 

 

Tabel 8.3.2: De proosten van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap tussen 1580 en 1629 

(BHIC, Proosten Illustre Lieve Vrouwe Broederschap). 

 

naam geboren schepen 

(1
e
 maal) 

leeftijd 

proost 

2
e
 proost 

Marten Janzn. Moins 1542 1575 27 69  74  80  92 

Goyaert Lombaerts van 

Enckevoirt 

1525 1554 56 81 

Dirck van Vechel 1543 1575 34 77  82  88  96  04 

Henrick de Hont Sr. 1520 1589 63 83  94 

Goyaert van Vlierden 1532 1579 41 73 78  84  90  98  08 

Reynier de Haze ? 1593  85 

Goessen van Brecht 1518 1544 46 64  68  72  86 

Wouter Scellens 1512 1589 75 87 

Matthys van der Meer ca. 1556 1589 33 89 

Willem Wels ?   91 

Gerard van de Bergh ? 1584  93  00 

Peter Pelgrom 1543 1594 52 95  02  14 

Willem van Reys ca. 1550 1582 47 97  06  20 

Herman van Heumen ca. 1548 1583 51 99  10 

Anthony Pynappel ca. 1546 1603 55 01 

Peter van Broechoven Hzn. 1573 1598 30 03  16 

Henrick Franszn. van Gestel ca. 1552 1585 53 05  12  22 

Willem van Delft ca. 1569 1600 38 07 

Jan Costerius ca. 1574  35 09 

Johan van Breugel 1573 1602 38 11  18 

Jacob van der Cammen Jzn. 1581 1608 32 13  24 

Johan van de Velde Gzn. 1579 1608 36 15 

Peter van Gestel 1576 1605 41 17  26 

Willem van der Meer Wzn. 1569  50 19 

Arnout van Broechoven Rzn. 1581 1609 30 21  28  34  40  42 

Rogier van Broechoven Hzn. 1577  46 23 

Gerard van Horenbeeck 1574 1610 51 25  30  36 

Robbrecht van Voorn ca. 1575 1609 52 27  32 

Zeger Zegerzn. Adriaens 1574 1610 55 29 

Rombout Rombouts 1579 1618 52 31  38 

Guiliam Absolons 1589 1619 44 33 

Dirck van de Water Szn. ca. 1589  46 35 

Mathias van Loose    37 

Henrick van de Broeck ca. 1605  34 39 

Henrick de Bye 1600  40 40  42 
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Het voorgaande laat zien dat de Broederschap in de loop van de tijd meer onder 

politieke invloed kwam te staan, steeds meer een sociaal-politieke betekenis kreeg en 

blijkbaar een belangrijke netwerkfunctie vervulde. De functie van proost werd steeds 

frequenter bekleed door (voormalig) schepenen. De Van Broechovens slaagden erin ook in dit 

gremium een sterke positie te verwerven, niet alleen getalsmatig maar ook door het aantal 

keren dat leden van de familie proost werden en het aantal jaren dat zij het rentmeesterambt 

bekleedden. 

 

8.3.2 Overige politiek-sociale functies 

De verwevenheid van de familie Van Broechoven in de sociaal-politieke structuren van de 

stad komt naar voren in de functies die ze bekleedden als kapitein of luitenant van een 

schutterij en blokmeester, als kerkmeester en als weesmeester. Ons inzicht daarin is verre van 

volledig. Bovendien overstijgt een gedegen studie over het functioneren van de wijken en de 

schutterijen als sociaal kader en als verdediging in de periode tussen 1579 en 1629 de scope 

van deze studie, terwijl anderszins met name de schutterijen alleen via een gedegen studie 

recht wordt gedaan. 

Met name Rogier van Broechoven Pzn. vervulde naast zijn positie als lid van het 

stadsbestuur en zijn beroep van brouwer en koopman bijna zonder onderbreking andere 

functies in de stad. Bijna veertig jaar was hij betrokken bij de veiligheid en bescherming van 

de stad. Tussen 1580 en 1585 was hij kapitein van de wijk Vughterstraat en van 1585 tot 1597 

luitenant van de schutterij van de handboog.
1164

 Bij de heroprichting in 1577 werden de vier 

schutterijen elk op een sterkte van driehonderd man gebracht. Naast de gewone 

schutterijtaken, zoals het wachthouden, waren ze nauw betrokken bij de registratie van 

vreemdelingen bij de poorten en werden ze steeds meer op militaire leest geschoeid. De 

kapitein- en luitenantfuncties van een schutterij waren vertrouwensfuncties voor de 

magistraat. Ze vroegen veel inzet van de functionarissen en het kostte het stadsbestuur vaak 

veel overredingskracht om kapiteins en luitenants aan te werven of te doen aanblijven. Pas na 

lang aandringen wist Rogier het stadsbestuur in 1596 te overreden om van zijn verplichtingen 

als luitenant te worden ontslagen, maar in 1602 komen we hem weer tegen, nu als kapitein 

van de schutterij van de handboog, een functie die hij bleef uitoefenen tot 1622.
1165

 

De vooraanstaande positie van de Van Broechovens in het Bossche politieke netwerk 

was wellicht ook de reden dat de rederijkerskamer Moyses Dooren Henrick van Broechoven 

Pzn. koos als haar prins en hoofdman. Na diens dood in 1604 kreeg Rogier deze positie en hij 

vervulde ze tot 1618. Overigens was wellicht ook de magistraat ingenomen met het feit dat de 

Van Broechovens hoofdman waren. Hierdoor kreeg ze immers een betrouwbare inkijk in het 

doen en laten van een kritische club, zoals rederijkerskamers nu eenmaal per definitie 

waren.
1166

 Tussen 1601 en 1603 was Rogier weesmeester en tussen 1615 en 1617 kerkmeester 

van de Sint-Jan.
1167

 

De zoons van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. stonden minder centraal in de 

Bossche gemeenschap. Peter was weliswaar tussen 1612 en 1614 kerkmeester van de Sint-Jan 

en Gerard werd in 1619 door het stadsbestuur tot weesmeester benoemd, maar een poging, in 

1627, om kerkmeester van de Sint-Jan te worden slaagde niet.
1168

 Voor Arnout van 
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 OSA 226, 1 juli 1596; OSA 200, f71v, februari 1596; OSA 226, 25 oktober 1596. 
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 OSA 252, 1622. 
1166
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1167

 OSA 182, f28, 23 mei 1603; OSA 177, 26 juni 1615. 
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 OSA 176, 13 juni 1612; OSA 177, 11 mei 1619; OSA 178, 22 juni 1627; De functie van kerkmeester wordt 

door Glebbeek (Glebbeek, De kerkfabriek van, 43) omschreven als bijbaan, waarvoor als zodanig 

hoogstwaarschijnlijk geen honorarium werd vergoed. Het opmaken van rekeningen – en dat zal ook voor de 

kerkmeesters en weesmeesters hebben gegolden – was echter financieel interessant omdat de twintigste penning 

van de transacties de opstellers van de rekening toekwam en vanwege de usances die werden toegepast met het 
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Broechoven Rzn. verliep het carrièrepad vergelijkbaar. Van 1613 tot 1615 was ook hij 

weesmeester, maar kerkmeester van de Sint-Jan werd hij nooit.
1169

 Vier keer was hij 

kandidaat (1621, 1623, 1625 en 1627), maar de keus viel telkens op iemand anders.
1170

 In 

1620 werd hij blokmeester van de armen genoemd en in 1625 was hij een van de provisors 

van het armen weeshuis in ’s-Hertogenbosch.
1171

 

   

8.3.3 Huwelijkspartners 

Financiële omstandigheden, politieke macht en aanzien – ze zijn al meerdere malen in 

combinatie genoemd – bepaalden de plaats van huwenden in de sociale rangorde en waren 

daarmee de criteria waarmee de elite zich van de rest van de bevolking onderscheidde.
1172

 

Bovendien toonden oude geslachten en oude rijkdom fraaier dan recent opgeklommen 

families en nieuw kapitaal. Dit waren dus ook de kaders waarbinnen de Van Broechovens de 

huwelijkspartners arrangeerden. 

 

 

Tabel 8.3.3: De kinderen van Henrick en Rogier van Broechoven en hun partners (DVC). 
 

naam partner beroep partner vader partner beroep vader 

partner 

Henrick van 

Broechoven 

    

Sophie ongehuwd/religieuze    

Peter Lucia van Hohensteyn  Marten van 

Hohensteyn 

secretaris Raad 

van State 

Christiaan Anna van Assche  Daniel van 

Assche 

raadsheer 

Leuven 

Rogier Jenneke van 

Horenbeeck 

 Aert Corneliszn. 

van Horenbeeck 

koopman 

Gerard Catharina Maas  Jean-Baptist 

Maas 

lid Raad van 

Brabant 

Mechteld Goyaert van Eyck heer van 

Blaarthem etc. 

Gerard van Eyck heer van 

Blaarthem etc. 

Gielis ongehuwd/ 

protonotarius 

   

Johan ongehuwd/ kapucijn    

Rogier van 

Broechoven 

    

Arnout Johanna van Reys  Willem van Reys stadspensionaris 

Nicolaas kanunnik-graduaal    

Josina Arnout van 

Horenbeeck 

 koopman Aert Corneliszn. 

van Horenbeeck 

koopman 

Elisabeth Peter Maas partner broer 

van Gisbertus 

Masius 

Jean Maas rentmeester 

domeinen (?) 

Petronella Guiliam Aertssen ? Dirck Dirckzn. 

Aertssen 

president-

schepen in 1579 

                                                                                                                                                         
schuiven van inkomsten en uitgaven en het te gelde maken van inkomsten in natura (zie in dit verband de studie 

van Fierst aangaande de Graafse armeninstellingen (Fierst van Wijnandsbergen, Ghenge ende gheve, 308-316). 
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In tabel 8.3.3 zijn de namen van de kinderen, hun posities, hun echtgenoten en de 

functie van hun echtgenoot c.q. schoonvader vermeld. De kinderen van Gielis van 

Broechoven Pzn. blijven buiten beschouwing omdat ze in het politieke krachtenveld geen rol 

speelden. 

De gegevens in tabel 8.3.3 tonen enige in het oog springende zaken. Op de eerste 

plaats blijkt dat de partnerallianties van de zonen van Henrick van Broechoven sterk gericht 

waren op de Zuid-Nederlandse contreien en dan met name op de Brusselse bestuurderselite. 

Bij geen enkele bestuurdersfamilie in ’s-Hertogenbosch werd dit in die mate aangetroffen. 

Daniel van Assche was raadsheer in Leuven en was in 1610 in de race voor het 

rentmeesterambt van de Staten voor het district Leuven. Marten van Hohensteyn, Peters 

schoonvader, was secretaris van de Raad van State, een van de drie in 1531 ingestelde 

collaterale raden en het hoogste adviescollege binnen de Nederlanden.
1173

 Vooral het huwelijk 

in 1617 van Gerard met Catharina Maas, de dochter van Jan-Baptist Maas en Maria van 

Boisschot, was voor iemand met politieke aspiraties een perfecte stap. Zowel de familie Maas 

als Van Boisschot bekleedde immers sleutelposities in de Raad van Brabant en de centrale 

bestuursraden. Mechteld van Broechoven trouwde met de heer van Blaarthem, en ook de 

contacten met de belangrijke kloosterorden werden niet vergeten: Sophie trad in bij de 

clarissen. Johan werd kapucijn en vervulde er een voortrekkersrol. Gielis, ten slotte, werd 

protonotarius. 

De huwelijksallianties van Rogiers kinderen waren volledig gericht op de Bossche 

omgeving. Arnout trouwde met een van de dochters van stadspensionaris Willem van Reys. 

De tweede zoon, Nicolaas, was voorbestemd voor een geestelijke carrière. Mogelijk had 

Rogier hierbij zelfs de bisschopszetel van de stad op het oog. Zowel de rechtenstudie van 

Nicolaas als het huwelijk van Rogiers dochter Elisabeth met de broer van bisschop Gisbertus 

Masius kan in die richting wijzen. Het liep echter anders. Het huwelijk van Petronella met 

Guiliam Aertssen is voor ons een raadsel. Waarom heeft Rogier het aantrekkelijk gevonden 

dat zij trouwde met een zoon van Dirck Aertssen, die in de jaren 1570 zoveel tweedracht had 

veroorzaakt in de stad? Zowel een dochter van Rogier als een zoon van Henrick trouwde met 

een telg uit de familie Van Horenbeeck. In feite waren deze huwelijken nog partnerkeuzes in 

de koopmansrichting, hoewel de Van Horenbeecks ook tot de politieke elite behoorden. 

Immers twee zonen van Aert Cornelis van Horenbeeck – Henrick en Gerard – kregen in 1596 

respectievelijk 1610 zitting in het schepencollege en drie leden van de familie hadden al vele 

jaren als deken en gezworene van het kramersgilde gefunctioneerd.
1174

 

Al met al kunnen we concluderen dat zowel de huwelijken en de daaruit 

voortkomende allianties als de gekozen geestelijke orden alle mogelijkheden boden voor de 

zonen om hun eigen ambities en die van hun ouders te realiseren. Vooral de keuze van drie 

zonen van Henrick voor dochters van topfunctionarissen uit de Zuid-Nederlandse politieke 

elite springt in het oog en is zeer betekenisvol. Onopgeloste vragen blijven voor ons echter 

bestaan. Waarom kiest Rogier van Broechoven Pzn. Guiliam Aertssen als zijn schoonzoon en 

waarom trouwt Gerard van Broechoven Hzn. pas op 35-jarige leeftijd? Had hij al een eerdere 

verbintenis achter zich? 

 

8.3.4 Universitaire vorming 

In de zestiende eeuw groeide alom het besef dat een universitaire opleiding min of meer de 

basis was om een plaats te verwerven binnen de politieke en sociale elite, en om daarbinnen 

carrière te maken. Ook de Van Broechovens waren hiervan doordrongen en Bots, Matthey en 
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Meyer noemen hen als hét voorbeeld van een familie die van oorsprong tot de burgerij 

behoorde maar zich, mede dankzij hun academische vorming, via een ambtelijke carrière tot 

de noblesse de robe opwerkte.
1175

 Vele Van Broechovens volgden vanaf de tweede helft van 

de zestiende eeuw een juridische opleiding of werden religieus (zie tabel 8.3.4). 

Het leeuwendeel van de Bossche studenten – en zo ook de Van Broechovens – bezocht 

de universiteit van Leuven; een minderheid toog naar Keulen.
1176

 De universiteiten van Parijs 

en Orléans en de Italiaanse universiteiten werden nauwelijks door Bosschenaars aangedaan. 

De universiteiten in Europa kenden in de zestiende en zeventiende eeuw een faculteit der 

Vrije Kunsten of artesfaculteit en een aantal hogere faculteiten, te weten theologie, rechten en 

medicijnen.
1177

 

 

 

Tabel 8.3.4: Universitaire vorming van de mannelijke nakomelingen van Henrick en Rogier 

van Broechoven Pzn. en hun nakomelingen (Bots e.a., 1979; Hildebrand, De Kapucijnen in de 

Nederlanden, dl VII, 288). 

 

naam opleiding bron graad 

Henrick van Broechoven Pzn. Imm Leuven, 1565 Bots, 897 IUL 

   Peter Hzn. Imm Leuven,  Bots, 903 AL (artes) 1590 

   Christiaan Hzn. Leuven Bots, 889 IUL 1598 

   Rogier Hzn.    

   Gerard Hzn. Leuven, 1601-1608 Bots, 893 IUL 1608 

   Gielis Hzn. Leuven, 1603 artes Bots, 892 priester 

   Johan Hzn. Leuven (tonsuur en 

lagere wijdingen) 

 priester 1619 

Antwerpen 

    

Rogier van Broechoven Pzn.  Bots,905 ?? 

   Arnout Rzn. Leuven1601/02 Bots, 888  

   Nicolaas Rzn. Leuven Bots, 902 IUL 1614 

 

 

Studie aan de artesfaculteit leidde tot de graad van Artium Licentiatus en gold tevens 

als een propedeuse voor de hogere faculteiten, al werd het in de loop van de zeventiende eeuw 

meer gebruikelijk om zich als student rechtstreeks te laten inschrijven aan een hogere faculteit 

of om het artesonderwijs en de hogere faculteit naast elkaar te volgen.
1178

 De artesopleiding 

was van oorsprong een twee-en-halfjarige cursus – negen maanden logica, acht maanden 

fysica, vier maanden metafysica en ethica – en werd afgesloten met een officieel examen. Na 

het afleggen van dit examen en het verdedigen van een aantal stellingen voor de senaat kon 

iemand promoveren tot Artium Magister.
1179

 Om en nabij 60% van de studenten stroomde 

door naar de vervolgopleiding in theologie, rechten of medicijnen.
1180

 

De rechtenstudie duurde vier jaar en voerde tot de titel Iuris Utriusque Licentiatus 

(I.U.L.), licentiaat in de beide rechten: civiel en kerkelijk. In die tijd werkte men het gehele 

Corpus Iuris Civilis en Corpus Iuris Canonici door.
1181

 Wilde iemand slechts in een der beide 

rechten afstuderen, dan bedroeg de studieduur drie jaar. Promotie tot doctor in de beide 
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rechten (I.U.D) stond slechts open voor een selecte groep. Na hun opleiding vonden juristen 

vooral emplooi als advocaat of notaris, bestuurder en rentmeester van diverse instellingen, 

topambtenaar van de stad of de staten, of als lid van de talrijke bestuurscolleges van steden en 

de centrale regering. Lidmaatschap van het schepencollege, pensionaris van de stad of lid van 

een van de collaterale Raden of van de Raad van Brabant waren hierbij de meest gewilde en 

nagestreefde functies. 

Voor de vorming tot regulier of seculier geestelijke stonden meerdere wegen open. 

Bekwaming in de humaniora gebeurde via de latijnse scholen, kloosterscholen of – op het 

platteland – via de dorpspastoor.
1182

 Ook bij de theologische opleiding van de geestelijken 

speelde de pastoor – vooral op het platteland – aanvankelijk een grote rol. Ongeveer de helft 

van de pastoors had in de zestiende eeuw een universitaire vorming genoten.
1183

 Frequenter 

werd het onderwijs in de Godgeleerdheid doorlopen aan een seminarie (seculieren) of in een 

klooster (regulieren). Vanaf het Concilie van Trente werd het oprichten van een seminarie 

voor de opleiding van priesters immers een verplichting voor een bisdom. De studieduur voor 

een licentiaat in de theologie werd uiteindelijk in 1560 op zeven jaar gefixeerd (vier jaar 

baccalaureus formatus en drie jaar licentiaat). Slechts weinigen werden theologiae doctores. 

Een academische graad, vooral in de rechten en in de theologie, was op de eerste plaats een 

toegangsbewijs tot een kapittel, maar licentiaat of doctor was sinds Trente ook een verplichte 

titel voor bisschoppen, aartspriesters of docenten aan seminaries.
1184

 

Spiegelen we de voorgaande beschouwing aan de gegevens in tabel 8.3.4, dan springt 

een tweetal zaken in het oog: het aantal academisch gevormden bij de familie Van 

Broechoven en het aantal dat een studie aan de hogere faculteiten voltooide. Als ‘bewijs’ van 

het voltooien van een studie volstaan we met het regelmatig voeren van de titel I.U.L. in 

officiële documenten. Van de twee hoofdfiguren in deze studie voltooide Henrick een 

opleiding in de beide rechten in Leuven. Dat Henricks broer Rogier een opleiding in Leuven 

volgde, is onwaarschijnlijk. Hij voerde nimmer een titel, in tegenstelling tot datgene wat Bots, 

Matthey en Meyer daaromtrent vermelden.
1185

 

Van alle acht zonen van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. staat vast dat ze een 

hogere studie volgden. Ten minste zes van hen lieten zich inschrijven aan de universiteit van 

Leuven. Drie – Christiaan Hzn., Gerard Hzn. en Nicolaas Rzn. – waren licentiaat in de beide 

rechten en Arnout was advocaat. De laatste voerde de titel Mr. en heeft wellicht alleen 

burgerlijk recht gestudeerd. Gielis, ten slotte, werd wereldgeestelijke en protonotarius. Gezien 

het feit dat Rogier als facteur voor zijn vader werkte en als rentmeester van het district 

Peelland en voor de Prins van Oranje, ligt een (gedeeltelijk) hogere studie alleszins in de 

rede.
1186

 Johan, die naderhand een prominente rol speelde in de orde van de kapucijnen en in 

1623 overste van de orde was in ’s-Hertogenbosch, heeft een opleiding genoten binnen de 

kloosterorde.
1187

 De studie tot en met de lagere wijdingen deed hij te Leuven. Daarna ging hij 

naar Antwerpen, waar hij in 1619 tot priester werd gewijd. 

Het grote aantal Van Broechoven-telgen met een universitaire vorming is voldoende 

aangetoond, maar een deugdelijke vergelijking met andere vooraanstaande families in ’s-

Hertogenbosch is problematisch omdat daartoe de prosopografische gegevens ontbreken. 

Indien we een vluchtige vergelijking maken met de families die in tabel 8.1.4 worden 

genoemd, blijkt dat niemand van de daar genoemde leden van de adellijke families Van 
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Brecht en De Borchgreve een universitaire vorming had, en slechts één lid van de Van Gestels 

en van Mr. Zeger Adriaens’ familie. De families Van der Stegen, Loef, Van Tulden en Van 

Breugel hadden daarentegen, evenals de Van Broechovens, universitaire vorming hoog in het 

vaandel staan. 

 

8.3.5 Levensstijl 

Het element levensstijl toont hoe een familie zich binnen een gemeenschap wilde laten zien 

en gezien wilde worden, én in welke mate zij haar leef-cultuur aanpaste aan een veranderde 

positie en de tijdsgeest. ‘Het fatsoen gebood immers dat de levensstijl overeenkwam met de 

plaats die men in de samenleving innam.’
1188

 Dit ‘fatsoen’ of, anders gezegd, de manier 

waarop men zich liet zien en gezien wilde worden, moest op minimaal drie niveaus in orde 

zijn: passend bij de laag in de stratificatie; passend bij het beroep of de positie die iemand 

bekleedde; en in overeenstemming met de eigen invulling die men eraan gaf. Fricties 

ontstonden immers ook als iemand of een familie te geforceerd uit haar sociale laag omhoog 

bewoog. Dit overkwam de Van Broechovens, na het verkrijgen van een adelsbrief in het begin 

van de zestiende eeuw, toen Willem van Delft hen schamperend kwalificeerde als de zich 

jonckers noemende Van Broechovens.
1189

 Levensstijl bestond uit het geheel van de materiële 

en de immateriële cultuur. Enerzijds ging het om materieel bezit van huizen, landerijen en de 

materiële statussymbolen, zoals buitenhuizen, heerlijkheden en koetsen, anderzijds betrof het 

immateriële zaken zoals de tijdsbesteding van de elite en het onderhouden van sociale 

contacten.
1190

 

Bij het beschrijven van de levensstijl van de Van Broechovens doet zich het probleem 

voor dat nauwelijks brieven en ego-informatie van de familie beschikbaar zijn uit de periode 

tussen 1579 en 1629. Dit betekent dat we weinig weten over hun immateriële cultuur. Aan de 

hand van vier subparagrafen brengen we de schaarse informatie over de levensstijl van de 

Van Broechovens voor het voetlicht. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de 

uiterlijke kenmerken van levensstijl met nadruk op: 

• de woning als statussymbool; 

• het culturele leven; 

• de aandacht voor het geestelijk leven en armenzorg; 

• en ten slotte kenmerken van een aristocratisering ofwel het ‘imiteren’ van de adel. 

  

8.3.5.1 De woning als status 

De eigen woning vormde een belangrijke afspiegeling van iemands rijkdom en er bestond een 

nauwe relatie tussen inkomen en huishuurbelasting, zoals we in paragraaf 7.1 aangaven. Voor 

zakenlui en bankiers was de woning een teken van iemands solvabiliteit.
1191

 Tegelijkertijd 

werd de woning en dan vooral haar locatie, straatgevel en inrichting gezien als een 

afspiegeling van iemands status.
1192

 Vanuit deze achtergrond onderzoeken we welke huizen 

de Van Broechovens bewoonden en of ze – als teken van toenemende rijkdom – verhuisden 

naar duurdere huizen gedurende hun werkzame leven of in lijn met de carrièrestappen die ze 

zetten.  

Omdat de huizenprijzen tussen 1579 en 1629 sterk stegen, zoals we in paragraaf 6.2.3 

aantoonden, kunnen we de waarde van de eigen woning alleen beoordelen indien we daarbij 

met deze trend rekening houden. Daarom hebben we de koopprijzen van de gekochte huizen 
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geplot in een grafiek, waarin tevens de mediaanwaarde en het negentigste percentiel – de 

eerder door ons gehanteerde ondergrens om de vermogende Bosschenaren te markeren – zijn 

weergegeven (grafiek 8.2.2). Als bron gebruiken we net als in hoofdstuk 7 de gegevens van 

de zestigste penning. Dit leidt ertoe dat alleen gegevens beschikbaar zijn van Henrick en 

Rogier van Broechoven Pzn. en drie van hun zonen. 

Grafiek 8.2.2 laat zien dat Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. aanvankelijk een 

‘doorsnee’ huis bewoonden, maar dat ze al spoedig in een ruimere behuizing trokken. Henrick 

kocht rond de eeuwwisseling het Van Deventhergasthuis en het ernaast gelegen huis en lijkt 

daarmee vooral te hebben gekozen voor veel ruimte. Rogier kocht een van de fraaiste 

woningen aan de Markt, de Leeuwenborch. Hun zonen volgden het pad dat Henrick en Rogier 

eerder gingen, maar zij konden zich reeds vanaf hun trouwen een huis veroorloven dat paste 

bij de nieuwe, rijkere status die de familie inmiddels had verworven. Steeds betrokken ze 

huizen die (ver) boven het negentigste percentiel lagen, de groep van driehonderd duurste 

woningen in ’s-Hertogenbosch. 

 

 

Grafiek 8.2.2: De koopprijs van de door de Van Broechovens gekochte woningen in relatie 

tot de mediaan en het negentigste percentiel (Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch). 

 

 
 

 

Na 1629 blijft zichtbaar dat de Van Broechovens zich deze ‘passende woningen’ 

konden blijven veroorloven. Nicolaas erfde het huis van zijn vader Rogier aan de Markt. In 

1636 werd de huurwaarde ervan getaxeerd op 285 gulden en het was daarmee nummer 38 in 

huurwaarde van alle huizen in ’s-Hertogenbosch.
1193

 Nicolaas verhuurde het tijdelijk, omdat 

hijzelf een periode in Maaseik verbleef. De huurwaarde van het huis van Rogier van 

Broechoven Hzn. in de Vughterstraat werd getaxeerd op 250 gulden, goed voor plaats 64 in 
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de algehele ranking. Het werd op dat moment bewoond door zijn schoonzoon Guiliam 

Absolons. Hij kreeg het bij de deling in 1661 ook toegewezen.
1194

 

Of Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. over een buitenverblijf beschikten, is 

onbekend. Als ze er al een hadden, dan nog is het twijfelachtig of ze er veel gebruik van 

maakten, gezien de oorlogssituatie die vooral in het laatste kwart van de zestiende eeuw en 

het begin van de zeventiende heerste rond ’s-Hertogenbosch. 

De boerderijen die de zoons van Henrick en zijn broer Rogier verwierven, waren voor 

het merendeel voorzien van een stenen huis, en mede daardoor prima geschikt om als 

buitenplaats te bewonen. Daarmee hadden zij een uitgelezen mogelijkheid om vooral in de 

zomer en in tijden van hoge ziektedruk ’s-Hertogenbosch te ontvluchten. Zo kon Peter 

vertoeven in de Strijdhoeve in Udenhout of op zijn goederen in Sint Michielsgestel.
1195

 

Nicolaas van Broechoven beschikte over een hoeve met eene grote stenen huijsinghe, 

Nollekensgoet, in Udenhout en Rogier van Broechoven Hzn. en zijn kinderen konden terecht 

op hun buitenplaats in Rumst.
1196

 

Meerdere Van Broechovens woonden in de zeventiende eeuw in kasteelachtige huizen 

of kastelen. Rogier Hzn. was de eerste van de familie die een riante buitenplaats verwierf. In 

oktober 1606 kocht hij een kasteel in Berlicum dat hij overigens twee jaar later al weer van de 

hand deed.
1197

 Verder had Mechteld van Broechoven Hdr., als echtgenote van Goyaert van 

Eyck, heer van Blaarthem, uiteraard het daar gelegen kasteel van Blaarthem als woning.
1198

 

Concluderend kan worden gesteld dat de Van Broechovens niet alleen een woonhuis 

betrokken dat aansloot bij hun status en hun koopkracht, maar ook dat zij het bezit van een 

buitenplaats of kasteel nastreefden. De volgende generatie zette deze trend in versterkte mate 

door zoals in de epiloog blijkt. 

 

8.3.5.2 Het culturele leven 

Binnen de stad was Henrick van Broechoven Pzn. actief voor de kamer der rhetorica genoemd 

Moyses Dooren. Vóór 1600 werd Henrick tot prins en hoofdman van deze rederijkerskamer 

gekozen.
1199

 ’s-Hertogenbosch had in die tijd vijf kamers van retorica, waarvan Moyses 

Dooren de belangrijkste was. De in de vijftiende eeuw in Vlaanderen ontstane 

rederijkerskamers werden in de roerige tijd van de Opstand steeds meer maatschappijkritisch 

en waren tijdens het bewind van Alva ook tijdelijk verboden. Of hun culturele belangstelling 

of positie in de Bossche politieke elite de achtergrond voor deze keuze is geweest, weten we 

niet, en ook niet in hoeverre de familie zich verder met de letteren heeft beziggehouden. De 

Antwerpse familietak was er in ieder geval door geboeid gezien het poëtische werk dat in de 

zeventiende en achttiende eeuw ter ere van hen werd gemaakt.
1200

 

Onbekend is in hoeverre de Van Broechovens een verzameling boeken en schilderijen 

bezaten. Wel zijn van meerdere familieleden portetten gemaakt. Portretten en in feite meer 

nog borstbeelden geven het meest zichtbaar de maatschappelijke positie van het eigen 

geslacht weer en werden dan ook zeer gewaardeerd.
1201

 Leonard Neyts maakte wellicht een 

schilderij van Henrick van Broechoven Pzn. en Johanna van Weert.
1202

 Ook is ter 

nagedachtenis aan Henrick een gravure bekend van de heilige Henricus aan beide kanten met 
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het Van Broechoven-wapen en met een onderschrift.
1203

 Van kanunnik Nicolaas van 

Broechoven hangt een portret in het museum van Maaseik.
1204

 

De Van Broechovens speelden zeker een rol als begunstigers van kerken en 

kapellen.
1205

 Van Henrick van Broechoven zou een verfraaiing bestaan van het altaar in de 

kerk van de Minderbroeders in ’s-Hertogenbosch.
1206

 Over deze triptiek en haar historie 

schrijft Donnet uitvoerig. Het nu volgende relaas is een samenvatting van diens 

bevindingen:
1207

 

Henrick van Broechoven Pzn. en zijn vrouw Johanna van Weert werden na hun 

overlijden begraven in ’s-Hertogenbosch in de kerk van de Minderbroeders, aan de voet van 

een altaar van Franciscus. Dat altaar hadden zij met hun giften verfraaid. Henrick had hun 

rechten laten vastleggen in een contract van 18 december 1600 met de gardiaan van de orde. 

Toen de kerk van de Minderbroeders in 1641 op gezag van de protestantse machthebbers 

werd afgebroken, werden de stoffelijke resten van Henrick en Johanna door hun kinderen naar 

Rumst overgebracht. De grafsteen werd volgens een verklaring van Guiliam Absolons naar 

het huis van Rogier van Broechoven Hzn., zijn schoonvader, gebracht en naderhand gebruikt 

als zerk voor het graf van Rogier en zijn vrouw in de Sint-Jan. Aanvankelijk werd gevreesd 

dat het altaar uit de Minderbroederkerk verloren was gegaan, maar het altaar of ten minste het 

kunstwerk werd in 1659 teruggevonden in het convent van de annuntiaten in Tienen. Ook 

hiervan lieten de vinders, Jan-Baptist van Broechoven de Bergeijck en François-Paulin van 

Broechoven Czn., een vidimus-akte opmaken. Daarin verklaarden ze dat ze het verloren 

epitaaf ter nagedachtenis van hun (over)grootouders hadden teruggevonden mét daarbij het 

contract dat Henrick en de gardiaan van de Minderbroeders destijds hadden gesloten. Tot slot 

maakten beiden nog een nieuwe overeenkomst om het teruggevonden altaarstuk van een 

nieuwe en passende tekst te voorzien.’ 

Hoe zou het monument eruit hebben gezien? Het altaarstuk (zie figuur 8.2) was 

uitgevoerd in de Renaissancestijl en bestond uit een drieluik, waarbij de luiken waren 

gescheiden door twee Ionische zuilen. Op het linker paneel is een knielende Henrick van 

Broechoven Pzn. afgebeeld met achter hem de heilige Henricus, die in zijn linkerhand een 

kathedraal draagt. 

Op het rechter paneel wordt een vergelijkbaar tafereel uitgebeeld: een knielende 

Johanna van Weert, geflankeerd door Johannes de Doper. Op het middelste paneel staat een 

afbeelding van de Calvarieberg: de gekruisigde Jezus en onder andere Maria en Johannes 

staande bij het kruis. Daarboven een balk van vijf draagstenen waartussen de vier wapens van 

Henrick en Johanna: het (oude) wapen van Van Broechoven en de wapens van Van Doorne, 

Van Weert en Van den Oever. Aan de top van de triptiek is een afbeelding geplaatst van een 

zittende madonna met het kind Jezus op haar schoot. 

Hoewel het hele verhaal over dit altaarstuk is onderbouwd met gewaarmerkte akten 

dienen hierbij naar onze mening toch de nodige vraagtekens te worden geplaatst. Heeft het 

altaarstuk in de Minderbroederkerk ooit bestaan? Is het door Jan-Baptist van Broechoven 

Gzn. en François-Paulin van Broechoven Czn. in 1659 in Tienen aangetroffen altaarstuk 

afkomstig uit ’s-Hertogenbosch of is het een kunstwerk dat zij lieten aanpassen aan hun 

wensen? Onze twijfel is gestoeld op een aantal argumenten: 

• zowel de zerksteen als het altaarstuk en het erbij horende contract van Henrick van 

Broechoven Pzn. en zijn echtgenote werden uiteindelijk ‘bij toeval’ teruggevonden; 
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• waarom konden ze de triptiek in 1659 nog vinden in Tienen, terwijl deze in 1655 al door een 

ander altaarstuk was vervangen?
1208

 

• bij elke cruciale stap is een vidimus-akte opgemaakt om de verklaringen te waarmerken, en 

bovendien werden er verduidelijking brengende memories door François-Paulin van 

Broechoven Czn. aan toegevoegd; 

• het waren wederom dezelfde personen – Jan-Baptist van Broechoven Gzn. en François-

Paulin van Broechoven Czn. – die de vondsten deden, dezelfde die ook nauw betrokken 

waren bij het opstellen van de stamreeks van de Van Broechovens uit de families Roover en 

Stakenborch; het was ook François-Paulin van Broechoven Czn. die in de ‘kathedrale’ kerk 

van Oirschot de grafsteen van Ridder Evert van Broechoven vond, waarvan niemand in 

Oirschot zich het bestaan herinnerde;
1209

 

• in Tienen is ondanks uitgebreid speurwerk omstreeks 1985 geen enkel spoor gevonden van 

de triptiek.
1210

 

We moeten concluderen dat er weinig culturele activiteiten van de Van Broechovens 

uit de periode tussen 1579 en 1629 bekend zijn. Het is daardoor niet goed mogelijk dit aspect 

mee te wegen bij het beoordelen van de sociaal-culturele macht van de Van Broechovens. 

Bovendien dient het daadwerkelijke bestaan van de hiervoor genoemde triptiek naar onze 

mening met nadere bronnen te worden bevestigd, voordat het bestaan ervan bewezen kan 

worden verklaard. Hetzelfde geldt voor de gravure van de heilige Henricus met het wapen van 

de Van Broechovens. Het onderschrift van deze gravure is gedateerd met het jaartal 1591 en 

in het wapen ontbreekt de gecentreerde posthoorn, terwijl deze in het schepenzegel van 

Henrick van Broechoven uit 1602 – het oude Van Broechoven-wapen – nog duidelijk is 

afgebeeld.
1211

 

 

8.3.5.3 Het geestelijk leven en armenzorg: investeren in de eeuwigheid 

Kappelhof beschrijft in een artikel over de van oorsprong Bossche familie De Wyse de 

achtergronden waartegen Johan, een van de telgen uit de familie, een deel van zijn vermogen 

besteedde aan ‘zaken doen voor het hiernamaals’.
1212

 Johan verleende niet alleen de essentiële 

financiële steun voor het kort voor 1690 in Meersel gestichte kapucijnenklooster, maar bleef 

schenkingen doen en de kerk verfraaien en trad tevens op als beheerder van hun goederen. 

Een graf in het middenpad vóór het hoofdaltaar was het stoffelijk loon voor hem en zijn 

echtgenote. Ook de Van Broechovens vergaten de kerk geenszins, zoals verderop zal blijken, 

en droegen voor hun eigen zielenheil op diverse manieren bij aan armenzorg en de kerk. 

Johan van Broechoven Hzn., die in 1613 als broeder Franciscus bij de kapucijnen was 

ingetreden, besteedde het meeste geld aan religieuze zaken. Wellicht zelfs nagenoeg zijn hele 

erfdeel, zoals dat in 1613 en 1614 werd verkocht. Hildebrand noemt hem dan ook expliciet als 

weldoener van de orde. Zonder zijn donatie van enkele duizenden guldens, nog vóór zijn 

professie, hadden de paters de bouw van hun klooster in ’s-Hertogenbosch niet ter hand 

kunnen nemen.
1213

 Weldoeners van de kapucijnen waren overigens ook zijn broer Peter en 

diens vrouw Lucia van Hohensteyn. Bovendien zette Peter zich van 1616 tot zijn overlijden in 

1627 als syndicus – ook wel aangeduid als weerlijck momboir – in voor de materiële en 

organisatorische aspecten van de orde.
1214
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Figuur 8.2: Het altaarstuk uit de minderbroederkerk in ’s-Hertogenbosch (uit Donnet, ‘Dons 

de la famille van Brouckhoven’, 50a). 
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Zij waren niet de enige Van Broechovens die zich vol overtuiging wijdden aan het 

geestelijk leven. De oudste dochter van Henrick van Broechoven Pzn., Sophie, trad in bij de 

clarissen.
1215

 Ook aan de ‘meer wereldlijke’ kant van de geestelijkheid waren zij 

vertegenwoordigd. Gielis, de vijfde zoon van Henrick, werdt protonotarius en Nicolaas van 

Broechoven Rzn. was in 1617 met zijn 27 jaar de jongste kanunnik van de Sint-Jan in ’s-

Hertogenbosch. Tussen 1656 en 1657 beheerde hij als vicarius capitularis de 

bisschopszetel.
1216

 Deze Nicolaas van Broechoven Rzn. stichtte in de jaren 1660 in Maaseik 

een gasthuis voor acht katholieke oude mannen uit zijn naaste familieleden boven de zestig 

jaar, van wie vier uit de Meierij en vier uit de omgeving van Maaseik.
1217

 Het beheer van het 

huis was in handen van twee provisoren uit ’s-Hertogenbosch – Rogier van Broechoven Azn., 

heer van Milheeze, en Arnold van Breugel
1218

 – en drie uit Maaseik – de pastoor, de oudste 

burgemeester en de oudste schepen.
1219

 In juni 1668 keurde de gemeenteraad de stichting van 

het tehuis goed en in juli 1668 volgde de goedkeuring van de zijde van de prins-bisschop van 

Luik. De leefregels voor de bewoners legden veel nadruk op katholiciteit. Ook de zussen van 

Nicolaas: Petronella en Elisabeth, hebben de stichting zeker ondersteund omdat ook tot hun 

intentie jaarlijks een mis werd opgedragen. Het Oude Mannenhuis bleef bestaan tot 1887. 

Daarnaast vermaakte Nicolaas bij testamentaire dispositie na zijn overlijden aan elk van de 

negen wijken in ’s-Hertogenbosch eenmalig een pond en voor de armen en negen malder 

brood.
1220

 

Ook Henrick van Broechoven Pzn. en zijn vrouw Johanna van Weert vergaten een 

investering in het hiernamaals niet.
1221

 Zij namen in hun testament een legaat op van een mud 

rogge met als begunstigde de tafel van de heilige Geest. Johanna van Weert verhoogde dit in 

haar aangepaste testament uit 1605 naar 36 gulden. Hun zoon Christiaan werd aangewezen als 

executeur en na diens dood nam Rogier deze taak over. Deze laatste verhoogde het legaat naar 

60 gulden per jaar en bracht een aantal wijzigingen aan in de wijze waarop de schenking zou 

worden besteed. Tot slot voegde hij toe dat de executeur een andere parochie als begunstigde 

mocht aanwijzen als Rumst in de toekomst niet langer het katholieke geloof zou prediken. 

Ook droegen Henricks kinderen in 1606 een jaarlijkse rente van 12 carolusguldens en 10 st. 

uit het sterfhuis over aan de abdis ten behoeve van het Sint-Claraconvent, met de verplichting 

jaarlijks op de sterfdag van hun ouders een sielmisse te doen opdragen.
1222

 Mocht het convent 

daaraan niet voldoen dan verviel de rente aan de armen van het Groot Gasthuis. 

Rogier van Broechoven Pzn. en Elisabeth van Jabeeck legateerden een jaarlijkse rente 

van 25 gulden inclusief achterstellen ten laste van de Staten van Brabant aan het Groot 

Gasthuis ten behoeve van de zieken.
1223

 Hieraan verbonden ze de conditie dat op hun beider 

sterfdag een mis moest worden gelezen en dat de zieken werd aangezegd dan voor hun 

zielenrust te bidden. Het was aan de gasthuismeester om te bepalen waaruit de door de zieken 

te ontvangen petantie zou bestaan. 

Niet alle Van Broechovens voerden legaten op in hun testament voor het doen van 

missen of geld om onder de armen te verdelen. Noch in het testament van Arnout van 
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Broechoven Rzn., noch in dat van zijn zus Elisabeth en Arnouts nakomelingen wordt een 

passage daaromtrent aangetroffen. Dat Arnout de kerk positief was gestemd, lijdt geen twijfel. 

Zo zat hij in de commissie die in september 1629 tijdens de belegering van ’s-Hertogenbosch 

namens de geestelijkheid onderhandelde met Frederik Hendrik om hun rechten te beschermen 

en ook kocht hij in diezelfde maand een aantal huizen van de norbertijnen om confiscatie 

ervan na een eventuele overgave van de stad te voorkomen.
1224

 

Het voorgaande leidt tot een aantal conclusies. De Van Broechovens leveren 

ruimschoots hun aandeel ter ondersteuning van het katholieke geloof, en dat niet alleen door 

het feit dat vier van de dertien kinderen van Henrick en Rogier voor het priesterschap of de 

religieuze staat kozen. Ook nam een aantal van hen een passage op in het testament om te 

legateren aan de armen. Ten slotte was het kenmerkend voor de tijd dat van de begunstigden 

veelal werd gevraagd, ja zelfs geëist, dat ze de missen bijwoonden om voor de overledenen te 

bidden. Met name van de bewoners van het Oudemannenhuis in Maaseik werd een intensieve 

deelname aan het godsdienstig leven gevraagd, zulks op straffe van verwijdering uit het 

huis.
1225

 

 

 

8.3.5.4 Kenmerken van aristocratisering ofwel het ‘imiteren’ van de adel 

Met enige regelmaat verhief de koning in het ancien régime families of personen in de 

adelstand en verpandde of verkocht hij heerlijkheden. Enerzijds gold dit als beloning voor 

bewezen diensten, anderzijds waren de pandbedragen welkome inkomsten voor de vorsten 

vanwege de slechte situatie van ’s lands financiën. Voor de buitenwacht, maar meer nog voor 

de personen in kwestie, werden het verwerven en bezitten van een adelsdiploma, een 

buitenplaats – al of niet in de vorm van een kasteel – of een heerlijkheid en het etaleren van 

luxe algemeen gezien als dé uiterlijke tekenen van de aristocratisering.
1226

 Ook Henrick van 

Broechoven Pzn. was gedurende heel zijn werkzame leven een getrouwe en betrouwbare 

dienaar van de koning en hertog. Voor zijn kinderen was dit een reden om een adelsbrief aan 

te vragen, en op 10 februari 1607 werden al zijn acht genoemde kinderen en hun 

nakomelingen dan ook, op grond van de verdiensten door hem aan de Spaanse koning Filips 

II bewezen, door keizer Rudolf II erfelijk in de adelstand verheven.
1227

 

De kinderen van Arnout van Broechoven Rzn. mochten zich eveneens jonker en 

jonkvrouw noemen. Zij bereikten de adelstand omdat pensionaris Willem van Reys – wiens 

dochter Johanna trouwde met Arnout van Broechoven Rzn. – als erkenning voor zijn 

verdiensten, onder andere ten tijde van de mislukte belegering van ’s-Hertogenbosch in 1601, 

het adelsdiploma verwierf in Nieuwpoort op 29 januari 1602.
1228

 

Drie zonen van Henrick van Broechoven Pzn. of hun weduwe kregen een heerlijke 

titel. De eerste heerlijkheid die – in pandrecht – werd verworven, was Bergeijk. In 1626 

verpandde Filips IV als koning van Spanje en hertog van Brabant de heerlijkheid Bergeijk, 

alsmede die van Riethoven, Westerhoven en Borkel en Schaft voor 9700 gulden aan Gerard 

van Broechoven Hzn.
1229

 In de stadsvergadering van 7 december 1627 werd hij voor het eerst 

vermeld als Gerard van Broechoven, heere van Bergeijck.
1230

 In 1658 losten de Staten-

Generaal van de Verenigde Nederlanden als rechtsopvolger van de Spaanse koning het 

pandschap weer in aan de weduwe van Gerard van Broechoven Hzn. en bestond de 
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heerlijkheid Bergeijk feitelijk niet meer.
1231

 Dit neemt niet weg dat de nakomelingen van 

Gerard van Broechoven Hzn. tot op de dag van vandaag de grafelijke titel Broechoven de 

Bergeijck voeren, zoals we in de epiloog zien. 

Ingewikkeld was de situatie rond de heerlijkheid Veghel en Erp, waaraan Rogier van 

Broechoven Hzn. en zijn nakomelingen hun naam als heerlijkheidsheer verbonden.
1232

 Op het 

moment dat Rogier de heerlijkheid Veghel en Erp in 1648 in bezit wilde nemen, beriep hij 

zich daarbij op een door hem van zijn zoon Christiaan van Broeckhoven Rzn., raad en 

pensionaris van Antwerpen, ontvangen beleningsbrief, daterend van omstreeks 1642.
1233

 

Rogier van Broeckhoven Hzn. kon echter geen akte tonen van de Staten-Generaal.
1234

 Zij 

waren immers sinds de vrede van Munster de wettige opperheren. Ook de bestuurders van 

Veghel en Erp erkenden zijn aanspraken niet. Spoedig na de vrede van Munster – zeker al in 

1651 – is er een eind gekomen aan het bestaan van de heerlijkheid. Het is dus hoogst 

onwaarschijnlijk dat de Van Broeckhovens ooit feitelijk heer van Veghel en Erp zijn geweest, 

hoewel de familie nog gedurende meerdere generaties de titel is blijven voeren. 

Ook nakomelingen van Peter, de oudste zoon van Henrick van Broechoven Pzn., 

verwierven een heerlijkheid. Peters weduwe, Lucia van Hohensteyn, werd in april 1630 door 

Filips IV, koning van Spanje en hertog van Brabant beleend met Arendonk.
1235

 Eind jaren 

dertig van de zeventiende eeuw verhief haar zoon Johan Martin van Broechoven Pzn. de 

heerlijkheid voor de Staten van de Verenigde Provinciën, om daardoor ook de rechtmatigheid 

van de belening naar die zijde af te dekken en confiscatie te voorkomen.
1236

 In 1643 verkocht 

Filips IV de heerlijkheid aan Johan Martin van Broechoven Pzn. 

De volgende conclusies lijken gerechtvaardigd. Na het verkrijgen van de adelsbrief in 

1607, lieten de Van Broechovens zich daarop voorstaan en zich ook aanspreken als 

jonkers.
1237

 Verder verwierven vrijwel alle Van Broechovens die nakomelingen voortbrachten 

een of meer heerlijkheden. Een heerlijk bezit in de Meierij was problematisch omdat dit deel 

van Brabant tussen 1629 en de vrede van Munster wat soevereiniteit betreft betwist gebied 

was. Uit oogpunt van zekerheid moesten de lenen daarom zowel bij het leenhof van Brabant 

in Den Haag als in Brussel verheven worden om aan de wederzijdse dreigingen van 

confiscatie te ontkomen. Bovendien losten de Verenigde Provinciën de verpandingen van 

Brabantse heerlijkheden na 1648 in en bestonden de heerlijkheden als zodanig niet langer. 

Voor de Van Broechovens betekende dit dat de adellijke titels die teruggingen op onder 

andere Veghel, Erp en Bergeijk nog slechts titels waren, en niet meer dan dat. De praktijk 

toonde dat het bezit van de heerlijke titels en het hebben van een prestigieuze buitenplaats 

voor velen wellicht belangrijker was dan het bezitten van de heerlijkheid als zodanig. De weg 

van de aristocratisering werd vooral gevolgd door de nakomelingen van Henrick van 

Broechoven Pzn. Het openlijk najagen van adellijke titels en heerlijkheden was niet zichtbaar 

bij de kinderen van Rogier Pzn. 
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8.4 Waarom werden de Van Broechovens machtig en waarom bleven ze dat gedurende 

langere tijd? 

 

Het beantwoorden van de vraag waarom de Van Broechovens in staat waren veel macht te 

verwerven en deze lange tijd vast te houden, is in belangrijke mate een evaluatie van het 

maatschappelijk vermogen – de som van politieke, economische en sociaal-culturele macht – 

zoals dat in de voorgaande drie paragrafen is beschreven.
1238

 In essentie zijn de hoofdvragen 

in dit verband: welke factoren bepaalden de grootte en de samenstelling van hun 

maatschappelijk vermogen en beschikte de familie over unieke factoren? Voordat we op deze 

vragen ingaan, besteden we kort aandacht aan enkele basisvoorwaarden voor het verwerven 

en langdurig vasthouden van macht. 

 

8.4.1 Basisvoorwaarden 

Grofweg zijn er drie voorwaarden die bepaalden of leden van een familie op het 

bestuurderspluche kwamen en daarop langere tijd succesvol konden blijven zitten: iemand 

moest zodanige kwaliteiten bezitten – en dus over een zodanig maatschappelijk vermogen 

beschikken – dat hij de horde naar de bestuurderselite kon nemen en daarbinnen ten volle 

werd geaccepteerd; ten tweede moesten er voldoende (mannelijke) nakomelingen klaar staan 

aan wie de macht kon worden doorgegeven; en ten derde moest de familie als geheel bereid 

en in staat zijn haar maatschappelijk vermogen zo in te richten, dat ze er telkens in slaagde in 

de belangrijke ambten gekozen te worden. 

Wat het eerste punt betreft zijn er veel voorbeelden bekend van personen en families 

die erin slaagden een familielid in het schepencollege binnen te loodsen, maar dan vaak 

slechts voor één of enkele mandaten. In dit verband kunnen de namen worden genoemd van 

Jan Willem Zeberts en vader en zoon Rombouts, die slechts een- of tweemaal schepen 

waren.
1239

 Daarnaast zijn er de machtige bestuurders die hetzij als eenling of als eerste van 

een familie langdurig in de schepenstoel of anderszins binnen de bestuurderselite actief 

waren.
1240

 Dit levert namen op als die van Jacob van Balen, die tussen 1587 en 1622 19 maal 

schepen was, en Jan van Brecht en Henrick van Broechoven Pzn. van wie drie zonen in de 

schepenbank zaten. 

De tweede voorwaarde voor macht, ook op de langere termijn, is dat er voldoende 

(mannelijke) nakomelingen moesten zijn aan wie de macht kon worden doorgegeven. Zo 

verdwenen onder andere de families Van Balen, Everswyn en Lombaerts van Enckevoirt in de 

periode 1579 tot 1629 bij gebrek aan mannelijk nageslacht.
1241

 Zij hadden weliswaar een 

machtige vertegenwoordiger op het pluche gehad, maar in alle gevallen overleed deze 

kinderloos. Ook de familie Van Brecht verdween uiteindelijk – na vier generaties – van het 

bestuurderstoneel, omdat mannelijke nakomelingen ontbraken. Schout Jan van Brecht zag van 

zijn 14 kinderen er uiteindelijk drie tot de bestuurderselite toetreden: Goessen, Jacob en Arnd. 

Ook Jacob, die tussen 1558 en 1599 hoog- en laagschout was, kreeg weliswaar drie zonen – 

Philip, Jan en Jacob – en twee dochters, en toch kwam er een einde aan hun 

bestuurdersinvloed. Philip werd schepen en vervolgens in 1599 hoog- en laagschout; Jan werd 

eenmalig schepen en overleed op betrekkelijk jonge leeftijd, zonder kinderen na te laten en 

Jacob werd kanunnik te Aken. Ook de familie Van der Stegen, waarvan in het midden van de 

zestiende eeuw nog drie broers in de schepenbank zaten, raakte het eerste kwart van de 

zestiende eeuw volledig uit beeld. In tabel 8.1.4 zijn de meest in het oog springende families 
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genoemd waarvan tussen 1579 en 1629 gedurende meer dan één generatie 

vertegenwoordigers de bestuurderskringen vulden. 

Meer dan in veel andere steden deed het aantal (mannelijke) nakomelingen er in ’s-

Hertogenbosch toe om de macht aan door te geven. Hier kon iemand immers niet 

onafgebroken in de schepenbank zitten, maar was hij na zijn aftreden twee jaar niet 

herbenoembaar als schepen. In Antwerpen en Brussel, daarentegen, kon iemand jaren 

achtereen in de schepenbank zitten, terwijl ook de leden van de machtige vroedschap in de 

Hollandse steden voor het leven via coöptatie werden benoemd. In de Hollandse steden en in 

Antwerpen en Brussel was in het algemeen één zoon dan ook voldoende om de machtspositie 

van een familie te behouden en ten volle te benutten. Voor bijvoorbeeld Antwerpen wordt 

deze systematiek gedemonstreerd in het onderzoek van Timmermans.
1242

 In ’s-Hertogenbosch 

daarentegen waren ten minste twee, maar in het algemeen drie familieleden nodig om een 

positie in de schepenbank bezet te houden. In de dagelijkse praktijk kwam dat echter 

nauwelijks voor. 

De derde voorwaarde voor een langduriger verblijf van families in bestuurderskringen 

was dat een familie bereid en in staat moest zijn haar maatschappelijk vermogen (uit te 

breiden en) aan te passen aan de tijd. Het heeft er alle schijn van dat de Meierijse adel wat dit 

betreft – al of niet met opzet – de boot miste. Eerdere analyses toonden al dat het gemiddeld 

aantal mandaten van adellijke personen meestal laag was en dat ze minder frequent 

vertegenwoordigd waren in adviescommissies van het stadsbestuur.
1243

 Ook volgden ze 

minder vaak een universitaire vorming.
1244

 Bijgevolg nam het aantal oud-adellijke families in 

het stadsbestuur af. Zo waren de families De Borchgrave en Heym weliswaar nog 

vertegenwoordigd, maar de invloed die Willem de Borchgrave en Gysbert Heym omstreeks 

het midden van de zestiende eeuw nog hadden, konden hun nakomelingen niet vasthouden. 

Ook werden ze – met uitzondering van wellicht Goessen van Brecht – geen proost van de 

Broederschap en speelden ze geen actieve rol in dat netwerk. De nieuwkomers in het 

stadsbestuur vanuit de ambachten – veelal hetzij kooplieden of hun in het algemeen 

universitair gevormde zonen – hadden daarentegen duidelijk een drang tot opwaartse 

mobiliteit en daarmee de ambitie om hun maatschappelijk vermogen aan te passen aan 

datgene wat van hen als bestuurder werd gevraagd: gedegen vorming en actieve deelname aan 

het politieke bedrijf. 

De familie Van Broechoven voldeed in alle opzichten aan de basisvoorwaarden. Zij 

had in de persoon van Henrick van Broechoven Pzn. en diens broer Rogier actieve en goed 

gevormde trekkers. Bovendien hadden zij met zes respectievelijk twee zonen voldoende 

mannelijke nakomelingen, aan wie ze de macht konden doorgeven. En bovenal: zij bewaakten 

hun maatschappelijk vermogen zeer zorgvuldig, zoals we in de volgende paragrafen zullen 

aantonen. 
 

8.4.2 Maatschappelijk vermogen 

In de eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk is het maatschappelijk vermogen van de familie 

Van Broechoven beschreven en geanalyseerd. De familie kwam daarin naar voren als de 

machtigste politieke familie, zeer vermogend en beschikkend over een uitgebreid netwerk. 

Tussen 1579 en 1629 was de familie in ’s-Hertogenbosch dan ook tot de top gaan behoren als 

het ging om maatschappelijk vermogen. Een combinatie van factoren stelde hen in staat als 

familie dit vermogen te verwerven en lange tijd vast te houden. In het vervolg van deze 

paragraaf stippen we de voornaamste daarvan aan. 
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De familie Van Broechoven had tussen 1579 en 1629 krachtige leiders in de personen 

van Henrick en – zij het minder op de politieke voorgrond tredend – zijn broer Rogier van 

Broechoven Pzn. Ze vulden elkaar aan wat werkterrein betreft: Henrick van Broechoven Pzn. 

concentreerde zich op Brussel, terwijl het vizier van Rogier in de eerste plaats was gericht op 

’s-Hertogenbosch en op bedrijvigheid. Vanaf het begin werd van Henrick gezegd dat hij van 

‘goede apparentie’ was en ruim dertig jaar later werd hij nog beschouwd als een van de 

machtigste personen van de stad. Hij is de enige Bossche politicus die tijdens zijn werkzame 

leven zowel schepen, als stadsrentmeester, stadspensionaris en rentmeester van de beden is 

geweest. Rogier was vrijwel de gehele periode tussen 1579 en 1629 nadrukkelijk betrokken 

bij de dagelijkse Bossche politiek. 

Mede door een gedegen opleiding was de familie steeds in staat functies te verwerven 

en beroepen uit te oefenen die het vergroten van maatschappelijk en economisch vermogen 

mogelijk maakten. Het waren bovendien functies en beroepen waarin ook bij economische 

tegenwind geld bleef omgaan. Wat nijverheid betreft concentreerden zij zich van oorsprong 

op het ambacht van de korenkopers en brouwers, beroepen waarvan onder meer Van der Meij, 

Noordam en Streng aantonen dat ze een spilfunctie vervulden in de stadseconomieën.
1245

 

Politieke macht en de daarbij te bereiken functies waren voor de meeste Van Broechovens 

echter spoedig de hoofdbron van de vermogensgroei. Ook degenen die niet in de politiek 

gingen, kwamen goed terecht. Ze hadden goede functies en waren economisch welvarend. 

Met acht respectievelijk vijf kinderen die de volwassen leeftijd bereikten, behoorden 

de gezinnen van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. zeker tot de grotere binnen de 

bestuurderselite van de stad. Deze aantallen boden niet alleen de mogelijkheid ruimschoots in 

de opvolging in de functies van de vaders te voorzien, maar ook tot een verbreding van de 

machtsbasis. Een situatie zoals zich voordeed in Gouda en Leiden, waarbij in de achttiende 

eeuw de helft van de vroedschapsleden kinderloos of zonder een zoon na te laten overleed, 

overkwam hen niet.
1246

 Doordat zeven familieleden in een betrekkelijk korte tijdsspanne 

schepen en raadsheer werden, konden tussen 1598 en 1629 altijd drie van hen, maar ook 

langere tijd vier of vijf, als schepen of raadsheer de stadsvergadering bijwonen. In de praktijk 

waren ze dan ook in nagenoeg elke stadsvergadering met een of meer familieleden aanwezig 

en moet hun in het stadhuis weinig zijn ontgaan. Ook schaadde het hen niet dat Christiaan als 

pensionaris vrijwel steeds in Brussel verbleef en dat Henrick en zijn zoon Peter als 

rentmeester van de beden veel onderweg waren. Het verlies van zicht en invloed op het 

politieke gebeuren in de eigen stad was immers altijd de angst van een machtig 

vroedschapslid in de Hollandse steden wanneer hij in een invloedrijke Haagse functie werd 

benoemd. Eenzelfde getalsmatig machtige positie als in de Bossche magistraat bemachtigden 

de Van Broechovens in de kerngroep van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, het meest 

prestigieuze netwerk van de Bossche elite. 

De mogelijkheden van de omvang van de familie werden ten volle benut, doordat de 

verwanten als familie intensief samenwerkten, niet alleen in de politiek, maar ook zakelijk en 

privé. Ze deden transacties namens elkaar en worden samen genoemd als kopers en eigenaren 

van molens en molenwerven, of als aanvragers van vergunningen voor het bouwen van 

molens.
1247

 Ze leenden onderling geld en ook stond Rogier borg voor zijn broer bij diens 

benoeming tot rentmeester van de Staten. Dat de familieleden elkaar steunden bij het 

verkrijgen van politieke functies, lijdt geen twijfel. Op cruciale momenten waren ze altijd 

aanwezig in de stadsvergadering. Ze waren doopgetuige bij de doop van elkaars kinderen en 
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momber over de kinderen bij voortijdig overlijden, maar vergaten met hun sterk ontwikkeld 

gevoel voor het belang van een invloedrijk netwerk niet om ook andere machtige 

Bosschenaren als doopgetuige te laten fungeren. 

Hun levensstijl werd gevoed door een drang naar opwaartse mobiliteit en de behoefte 

zich te laten zien op een manier die paste bij hun zelfbeeld. Hun doel was te behoren tot de 

hoogste regionen van de sociale stratificatie. In het bewonen van een huis met een mooie 

voorgevel in ’s-Hertogenbosch en in het verkeren onder invloedrijke families en dat met een 

aristocratisch aandoende grandeur kwamen hun aspiraties qua levensstijl tot uiting. De door 

de Van Broechovens bewoonde huizen, het aantal heerlijkheidsheren onder hen en de 

huwelijken die zij sloten, spreken duidelijke taal. Vooral het feit dat drie zonen van Henrick 

van Broechoven Pzn. zich verbonden met invloedrijke politieke geslachten uit het Brusselse 

machtscentrum was hierbij cruciaal, omdat het hun Bossche positie versterkte en tegelijkertijd 

toegang gaf tot Brussel. In 1607 werden de kinderen van Henrick van Broechoven Pzn. 

vanwege de verdiensten van hun vader erfelijk in de adelstand opgenomen. Misschien 

overspeelden ze in die tijd wel hun hand door zich al te nadrukkelijk op de hun verleende 

adellijke titel te laten voorstaan. 

We kunnen concluderen dat het succes van de familie Van Broechoven – en daarmee 

de kern van hun maatschappelijk vermogen – berustte op een combinatie van factoren: een 

gedegen opleiding, het verwerven van crisisbestendige functies en beroepen, en het aantal 

pionnen dat ze in de vorm van hun zonen in het pol;itieke schaakspel konden inzetten. 

Daarnaast voerden zij een levensstijl die paste bij hun drang naar opwaartse mobiliteit. 

Principale punten waren bovendien dat zij op de top van hun macht – eerst in het Noorden en 

later in het Zuiden – beschikten over krachtige leiders en dat ze met als grote gangmaker 

Henrick van Broechoven Pzn. – ook in Brussel – een belangrijk netwerk hadden opgebouwd. 

We zullen hieraan in de slotconclusie nog aandacht besteden. 

 

8.4.3 Was de samenstelling van het maatschappelijk vermogen uniek? 

In de voorgaande deelparagrafen benoemden we de basisvoorwaarden om machtig te worden 

en langere tijd machtig te blijven, en de voornaamste verklarende factoren voor de macht van 

de familie Van Broechoven. De nu voorliggende vraag is: onderscheidde de familie Van 

Broechoven zich van andere families en was de manier waarop zij hun maatschappelijk 

vermogen inzette uniek? Bij deze vergelijking besteden we vooral aandacht aan de familie 

Van Gestel, omdat de machtigste Bossche politicus in het eerste kwart van de zestiende eeuw 

– Henrick van Gestel – tot deze familie behoorde. In schema 4 geven we een overzicht van de 

leden van de familie Van Gestel, voor zover ze relevant zijn voor onze vergelijking. 

Grafiek 8.1.1 liet zien dat de politieke macht van de familie Van Gestel vanaf 1585 

steeds toenam en in 1629 nagenoeg gelijk was geworden aan die van de Van Broechovens. De 

Van Broechovens kenden hun top omstreeks 1610 en vielen na het onverwachte overlijden 

van Christiaan duidelijk terug door het verlies van het pensionarisambt. De macht van de Van 

Broechovens kwam tot stand door het optreden van verschillende functiehouders en vloeide 

voort uit het bezit van meer functies dan enige andere Bossche familie (zie figuur 8.1.1 en 

bijlage 7). Zij waren zoals gezegd de enige familie die tussen 1579 en 1629 zowel het 

schepenambt bekleedde als dat van stadsrentmeester, pensionaris en rentmeester van de 

beden. Aan de politieke macht van de Van Gestels lag uitsluitend het (president-) 

schepenambt ten grondslag. Belangrijke verschillen tussen de beide families worden zichtbaar 

als de oorsprong van de macht wordt geanalyseerd en naar verklarende factoren wordt 

gespeurd. 
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Schema 4: Overzicht van de familie van Gestel (DVC).
1248

 

 
Frans Henrick van Gestel ∞ Johanna Nootstock (schoenmaker, deken looiers, meester Groot Gasthuis, tweemaal schepen in 

zijn nadagen) 

Henrick Frans van Gestel (1552-1636) ∞ Johanna Vuchts (schepen,sergeant-majoor, rentmeester clarissen, 

weesmeester, kerkmeester, proost Broederschap, kapitein kolveniers). In 1602 in de adelstand verheven. 

Peter van Gestel (1579-1636) ∞ Hester (dv Thomas Maas en Gervasia Grouwers) (schepen, 

weesmeester, kerkmeester, reizen ten dienst van de stad, proost Broederschap, kapitein jonge voetboog) 

   Johannes (1613- ) (minderbroeder-recollect) 

   Catharina (1616- ) 

   Elisabeth (1618- ) ∞ Pauwel Marten Fierlants 

   Henricus (1621-1689) ∞ Gertrude van Hedikhuizen (adjunct-rentmeester domeinen te Tienen) 

   Gisbertus (1624- )   

Henrick (1582- ) (jong overleden) 

  Frans (1586-1640) (protonotarius, kanunnik van de Sint-Jan, deken ’s-Hertogenbosch, aartsdiake 

  Hester ∞ Jacob (zv Jacob de Cock en Margaretha Fransdr. Van der Cammen) (schepen, 

kerkmeester,weesmeester) 

   Maria (1617- ) 

   Catharina (1617- ) ∞ Lambert Becx (secretaris en schout van Helmond) 

   Johanna (1621- ) 

   Jacobus Franciscus (1624) 

   Margareta (1628) 

   Henricus (1631- ) 

Johanna (1580- ) (religieus bij de clarissen) 

Catharina (religieus bij de clarissen) 

Gertruyt (religieus bij de clarissen) 

 

 

In de persoon van Henrick van Gestel hadden ook de Van Gestels een krachtig leider. 

Niettemin bestonden er belangrijke verschillen tussen Henrick van Broechoven Pzn. en 

Henrick van Gestel. De laatste werd vooral geroemd om zijn militaire moed bij de aanslag op 

de stad in 1585 en de belegering in 1601. De functies van sergeant-majoor en ook die van 

kapitein van de kolveniers waren hem dan ook op het lijf geschreven. Daarnaast boezemde hij 

ontzag in: het stadsbestuur durfde meermaals geen besluiten te nemen tijdens zijn 

afwezigheid. Deze karaktereigenschap is wellicht ook de verklaring waarom hij geïsoleerd 

kwam te staan ten tijde van het beleg in 1629. Henrick van Broechoven Pzn. was machtig, 

maar tevens doortastend zoals bleek toen hij het rentmeesterschap van de beden overnam van 

Jacob Bacx. Uit de vele deals die hij namens de stad sloot, komt hij naar voren als een 

bekwaam onderhandelaar. Het feit dat hij als enig katholiek lid van de magistraat de eed 

aflegde op het document van de religievrede en de wijze waarop hij de stad aanzette om de 

achterstandsproblematiek van de beden aan te pakken, zetten hem neer als een slim en tegelijk 

pragmatisch politicus. Een tweede belangrijk verschil tussen beiden is de aandacht voor 

Brussel. Henrick van Gestel maakte gedurende zijn meer dan veertigjarige politieke loopbaan 

slechts vijf reizen ten dienst van de stad, terwijl Henrick van Broechoven Pzn. al vanaf 1576 

regelmatig voor de stad reisde en ten tijde van zijn rentmeesterschap uiteraard frequent bij de 

Staten verbleef. Had Henrick van Gestel de opbouw van een Brussels netwerk verwaarloosd 

en kostte dat zijn zoon Peter in 1627 het rentmeesterschap van de beden? Deze conclusie ligt 

alleszins in de rede. Bij dit alles kwam nog dat Henrick van Broechoven Pzn. steeds een 

beroep op zijn broer Rogier kon doen, iets wat onmogelijk was voor Henrick van Gestel totdat 

zijn zoon Peter in de schepenbank kwam. 

Ook wat het aantal mannelijke nakomelingen betreft aan wie de macht kon worden 

doorgegeven, was de familie van Gestel in het nadeel. Henrick van Gestel had weliswaar 

zeven kinderen: drie zonen en vier dochters. Van de vier dochters traden er echter drie in bij 

de clarissen en trouwde een met de latere schepen Jacob de Cock de jonge. Van de zonen 
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overleed er een op jonge leeftijd. Van de beide anderen trad Peter in de politieke voetsporen 

van zijn vader. De tweede zoon volgde een kerkelijke loopbaan als kanunnik, deken van ’s-

Hertogenbosch en aartsdiaken. Kortom, ondanks de zeven kinderen waren de mogelijkheden 

om de politieke macht door te geven zeer beperkt. De Van Broechovens daarentegen waren 

hiertoe volop in de gelegenheid en konden bovendien uitzien naar nieuwe invloedssferen. 

Interessant in dit kader is ook dat de derde zoon van Henrick, Rogier, in 1608 rentmeester van 

de prins van Oranje werd en in het begin van de jaren twintig van de zestiende eeuw drossaard 

van Rumst bij Antwerpen.
1249

 In de praktijk betekende deze laatste stap een eerste aanzet naar 

politieke invloed in de Scheldestad. 

Beschouwen we de overige functies die de Van Gestels en de Van Broechovens 

binnen ’s-Hertogenbosch vervulden, dan lijken de Van Gestels in het voordeel. Zij hadden 

wellicht – zeker vanaf ongeveer 1610 – een betere controle over het stemgedrag van de 

magistraat dan de Van Broechovens. Dit was met name zichtbaar bij de eerder genoemde 

voorkeur van de magistraat om Peter van Gestel voor te dragen als rentmeester van de beden 

als opvolger van Peter van Broechoven Hzn. en niet diens broer Gerard van Broechoven Hzn. 

Ook komt dit naar voren bij verkiezingen als kerkmeester, weesmeester en proost van 

Broederschap. Henrick en Peter van Gestel werden blijkbaar moeiteloos gekozen indien ze 

kandidaat waren. 

Wat huwelijksallianties aangaat bleef Henrick van Gestel dichtbij ’s-Hertogenbosch. 

De schoonvader van Peter van Gestel – Thomas Masius – was rentmeester van de domeinen 

in de Bommelerwaard en broer van bisschop Gisbertus Masius, en de schoonvader van zijn 

dochter was de Bossche schepen Jacob de Cock de oude. Rogier van Broechoven Pzn. volgde 

een vergelijkbaar patroon als Henrick van Gestel, maar Henrick van Broechoven Pzn. richtte 

de keuzes ten behoeve van zijn zonen nadrukkelijk op de Zuid-Nederlandse politieke elite, 

zoals we in paragraaf 8.3.3 beschreven. Geen enkele Bossche politicus deed dat in die mate. 

Over de levensstijl van de Van Gestels is nog minder bekend dan over die van de 

familie Van Broechoven. Ook zij werden erfelijk in de adelstand verheven vanwege Henricks 

verdiensten, en wel in 1602.
1250

 Ook zij bewoonden in de Verwersstraat een van de duurste 

panden – vanaf 1628 het huis Sichem – en behoorden zeker tot de vermogende bovenlaag.
1251

 

Henrick van Gestel was immers met een bedrag van 4000 gulden een van de grootste 

contribuanten aan de lening die de stad ten tijde van de belegering in mei 1629 uitschreef om 

aan haar financiële nood het hoofd te bieden.
1252

 

Sprekend over de mogelijk unieke elementen in het maatschappelijk vermogen van de 

Van Broechovens in vergelijking met de Van Gestels en andere Bossche families komen drie 

zaken prominent naar voren: de persoon van de leider, de oriëntatie op het bovenstedelijk 

bestuurlijk niveau en het aantal telgen dat tegelijk politiek actief was. In de nu volgende 

conclusie gaan we hierop nader in. 

 

8.4.4 Conclusie 

De familiegeschiedenis van de Van Broechovens vanaf 1300 kan kernachtig worden 

beschreven met het vijf-fasen-model dat Schmidt hanteerde bij zijn studie naar de familie 

Teding van Berkhout.
1253

 Fase 1 is de periode waarin een familie maatschappelijk vermogen 

accumuleert, en dan vooral in de vorm van economische macht. Voor de Van Broechovens 

was dit de periode in de Meierij tot en met de eerste twee generaties in ’s-Hertogenbosch 

(circa 1300 tot 1500). De grondslag voor de economische macht bestond oorspronkelijk uit 

                                                 
1249

 Zie paragraaf 4.1 Rogier van Broechoven Hzn. 
1250

 Verreyt en Juten, ‘Noordbrabantsche zegels’, jrg. 11, 103. 
1251

 OSA 1479, 1627, kapittel vi. 
1252

 OSA 2696, 1629. 
1253

 Schmidt, De eer van de familie, 181. 
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inkomsten uit agrarische activiteiten. In ’s-Hertogenbosch vormden het ambacht van tingieter 

en vervolgens de handel de economische basis. De tweede fase wordt – in combinatie met een 

verdere accumulatie van maatschappelijk vermogen – gekenmerkt door de omzetting van (een 

deel van) de economische macht in politieke macht. Deze fase nam een aanvang in het begin 

van de zestiende eeuw, op het moment dat Henrick van Broechoven Gieliszn. schepen werd 

en enkelen van zijn broers en zussen trouwden met telgen uit de politieke elite. De definitieve 

doorbraak kwam in de jaren zeventig van de zestiende eeuw, op het moment waarop Henrick 

van Broechoven Pzn. – telg uit de vijfde generatie in ’s-Hertogenbosch – in het 

schepencollege werd opgenomen en belangrijke politieke ambten ging bekleden, en zijn broer 

Rogier deken werd van de korenkopers. Vervolgens volgde een lange periode van anderhalve 

eeuw – eerst in het Noorden en vervolgens in het Zuiden – waarin het aandeel van de politieke 

macht in het maatschappelijk vermogen voortdurend toenam. In het Noorden was dit de 

periode – tot 1629 – waarin zes Van Broechovens min of meer tegelijk politiek actief waren; 

in het Zuiden gaat het om de periode tot 1720, toen Jan van Broechoven JBzn. – de tweede 

graaf van Bergeijk – en de laatste Van Broechoven-schepenen in Brussel en Antwerpen 

stierven. Vervolgens onderkennen we ook bij de Van Broechovens een periode van meer dan 

een eeuw, waarin de familie zich uitstekend staande wist te houden in adellijke kringen, het 

burgemeestersambt van Beveren vervulde en dichtbij de hofkringen van koning Willem I 

verkeerde.
1254

 Ten tijde van de Belgische onafhankelijkheidsoorlog koos de familie de Zuid-

Nederlandse kant en naderhand speelde ze een rol bij de keuze van het nieuwe Belgische 

vorstenhuis. Vervolgens belanden we in fase 5. De familie was in de twintigste eeuw alleen 

nog politiek actief als senator.
1255

 Ze liet zich voorstaan op haar adeldom en had als 

belangrijke speerpunten cultuur en liefdadigheid. Het kasteel is het domein waar de Van 

Broechovens zich thuisvoelen en tegelijkertijd verwerven meerdere telgen banen en functies 

in de hedendaagse economie. 

Voor het verklaren van de opkomst van de Van Broechovens in de decennia rond 1600 

– fase 3 in de beschrijving – was de persoon van Henrick cruciaal. Hij was de grote animator, 

met in zijn kielzog eerst zijn broer Rogier en later een aantal zonen en neven. Zijn 

capaciteiten, karakter en ambitie zijn de motor geweest voor de vestiging van de Van 

Broechoven-dynastie in ’s-Hertogenbosch. Decennialang hebben zijn broer, zonen en neven 

kunnen voortbouwen op Henricks werk en de door hem verworven machtspositie 

geconsolideerd en bestendigd. In de loop der eeuwen heeft ’s-Hertogenbosch meer van dit 

soort ‘schepen-dynastieën’ gekend, families die een aantal generaties achter elkaar één of 

meer schepenen leverden. Al deze schepen-dynastieën richtten zich grotendeels of zelfs 

uitsluitend op stad en Meierij. Zelfs de Van Brechts, die decennialang naast schepenen ook de 

hoog- en laagschout van stad en kwartier van ’s-Hertogenbosch leverden, richtten hun 

ambities nooit op gewestelijk of boven-gewestelijk bestuurlijk niveau. Een uitzondering 

vormde wellicht de omvangrijke familie Van der Stegen, waarvan Nicolaas tussen 1559 en 

1590 lid was van de Raad van Brabant en een andere telg, Gysbert, pensionaris was aan het 

Oostenrijkse hof. Maar in het begin van de zestiende eeuw verdween zij gedurende een kwart 

eeuw uit het Bossche stadsbestuur. 

De interesse voor en de actieve betrokkenheid bij het gewestelijke bestuurlijke niveau 

is het belangrijkste punt waarop de Van Broechovens afwijken van de andere Bossche 

schepenfamilies: Henrick van Broechoven Pzn. heeft vanaf het begin van zijn bestuurlijke 

carrière juist de bestuurlijke niveaus boven stad en regio geviseerd. Zijn broer Rogier was – 

voordat hij als schepen aantrad – meerdere keren deken van de korenkopers, waardoor hij 

zeker in ambachtskringen goede connecties had. Hij opereerde op het Bossche bestuurlijke 

niveau. Deze unieke combinatie lijkt een evenwicht tussen stedelijke, regionale en (boven)-

                                                 
1254

 Willems en Willems, ‘Cortewalle’, 100-110 en 113-116. 
1255

 Willems en Willems, ‘Cortewalle’, 120-121. 
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gewestelijke belangen te hebben bewerkstelligd. Vertaald naar het model van Te Brake had de 

familie dus zowel aandacht voor local als territorial consolidation.
1256

 Blijkbaar slaagden de 

Van Broechovens er steeds in om de Bossche belangen zo te behartigen dat ze in Bossche 

bestuurlijke kringen niet als zetmannen van Brussel werden gezien en, vice-versa, dat ze in 

Brussel niet voor kleinstedelijke particularisten werden gehouden. 

Door het grote aantal familieleden dat politiek actief was, waren ze in staat een breed 

palet aan functies te vervullen. Hiermee creëerden zij een alomtegenwoordigheid. Niets hoefde 

hen te ontgaan, een effect dat door verzwagering nog werd versterkt. Deze vele ogen zagen niet alleen 

politieke kansen, maar ook wanneer ergens onroerend goed te koop kwam, wanneer Meierijnaars hun 

goederen wilden vercijnzen of erfrenten van de hand wilden doen. 
Hoe zou het de familie Van Broechoven na 1629 zijn vergaan als het beleg was 

mislukt en ’s-Hertogenbosch Zuid-Nederlands en katholiek was gebleven? Het ligt voor de 

hand dat enkele van de mannelijke telgen die na 1629 in de stad bleven wonen, tot het 

schepenambt zouden zijn geroepen. Het gaat dan vooral om nakomelingen van Rogier Pzn., 

maar wellicht ook van Gerard Hzn. Feit blijft echter dat al in de decennia voor 1629 de focus 

van de familie – en dan met name de nakomelingen van Henrick – verschoof van ’s-

Hertogenbosch en Meierij naar een hoger niveau: het bestuur van de grotere Brabantse steden 

en vooral de bovengewestelijke instellingen in Brussel. Vanuit de door zijn voorouders 

opgebouwde positie wist een tweede exceptionele telg, Henricks achterkleinzoon Jan van 

Broechoven de Bergeyck, het rond 1700 tot de absolute bestuurlijke top van de Zuidelijke 

Nederlanden te brengen. Die episode komt onder meer aan bod in de epiloog. 

 

                                                 
1256

 Te Brake, Shaping History, 16. 



280 

 

 
 

Figuur 8.4.1: Laatste pagina capitulatieverdrag in 1629. OSA 39. 
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Anoniem portret van Jan-Baptist van Broechoven de Bergeyck Gzn. (1619-1681). Gravure 

door David Clouwet. LWL-Museum für Kunst und Kultur (Westfälisches Landesmuseum), 

Münster. 
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Hoofdstuk 9 

 

EPILOOG: NAAR GROTE HOOGTE IN HET ZUIDEN EN EEN ROEMLOOS 

EINDE IN HET NOORDEN 

 

 

Eind 1629 was de politieke rol van de familie Van Broechoven in het Noorden uitgespeeld. 

Arnout van Broechoven Rzn., de enige zoon van Rogier Pzn. die politiek actief was vóór 

1629, bleef in ’s-Hertogenbosch. De gezinnen van de zonen van Henrick vestigden zich in het 

Zuiden. De weduwe van Peter van Broechoven Hzn. verkocht haar bezit in ’s-Hertogenbosch 

en omstreken in 1631 en vertrok naar het familiebezit van de Van Hohensteyns in Hohenfeltz 

in Luxemburg. De weduwe van Christiaan van Broechoven Hzn. bleef met haar twee kinderen 

in Brussel. Rogier werd omstreeks 1623 drossaard van Rumst en kocht daar een huis, hof, 

boomgaard, vijvers, bossen, hoeven en landen met mogelijkheden om het uit te bouwen tot 

een representatief buiten.
1257

 Gerard van Broechoven Hzn., de vierde zoon, vertrok na een 

kort verblijf in Breda, naar Lier, waar hij zich definitief met zijn gezin vestigde. 

 

  

Schema 5: Overzicht van de Van Broechovens die politiek actief waren in het Zuiden (DVC). 

 
Henrick van Broechoven Pzn. (1544-1604) ∞ Johanna van Weert alias Van der Stegen (ca 1550-1605) 

 Peter van Broechoven Hzn. (1573-1627) ∞ Lucia van Hohensteyn 

  Johan Martin van Broechoven 

   

Rogier van Broechoven Hzn. (1577-1656) ∞ 1597 Johanna van Horenbeeck 

Christiaan van Broechoven Rzn. (1598-1663) schepen te Antwerpen (1629-1636), pensionaris te 

Antwerpen (1636-1663) 

   François-Paulin van Broechoven Czn. (1630- 1678), schepen te Antwerpen (1656-1675) 

   Eduard van Broechoven de Berty Czn. (1633-1705), schepen en buitenburgemeester van  

   Antwerpen (1680-1704) 

    Johan-François van Broechoven Ezn. ( -1719), schepen te Antwerpen 

  

Gerard van Broechoven Hzn. (1580-1638) ∞ Catharina Maas 

Jan-Baptist van Broechoven de Bergeyck Gzn. (1619-1681), schepen te Antwerpen (1643-1644), 

thesauriër van Antwerpen (1649-1650), commissaris voor de krijgsmacht, raadsheer Raad van Financiën, 

consejo de Flandes, lid Raad van State, diplomaat 

   Jan van Broechoven de Bergeyck JBzn. (1644-1725), vervangend raadsheer Raad van  

   Financiën, commissaris voor de krijgsmacht, thesauriër-generaal, plaatsvervanger Raad van  

   State, de facto landvoogd van de Nederlanden, minister van oorlog in Madrid 

    Nicolaas Joseph van Broechoven de Bergeyck (1691-1765) 

Hyacinthus Maria van Broechoven JBzn. (1650-1707), o.a Raad van Namen, (president) 

Grote Raad van Mechelen, consejo de Flandes, Raad van State 

   Nicolaas van Broechoven JBzn. (1653-1716), Raadsheer Raad van Financiën 

Anton-Ferdinand van Broechoven Gzn. (1622-1686), schout van Lier, en ontvanger, schepen (1659-ca. 

1679)1258 en burgemeester (1663 en 1664) van Brussel 

   Jean-Jacques van Broechoven AFzn., (†1710) schepen en ontvanger van Brussel (1679-1710) 

   Jean-Baptist van Broechoven AFzn., schepen van Brussel (1698-1699) 

 
1629 was ook de start van de politieke activiteiten en politieke macht van de 

kleinzonen van Henrick van Broechoven Pzn. en hun nakomelingen in het Zuiden. In dat jaar 

                                                 
1257 Honderdvijftig jaar later in 1772 spreekt men nog over het huis Broeckhoven. Het perceel was toen 300 

roeden groot en grensde aan de markt (nu ZO), vlak bij het toenmalige kasteel van Rumst. Het gebouw bestaat 

niet meer maar er zouden bij de bouw van de huidige woningen nog fundamenten gevonden zijn. Uit: Van 

Hooydonk, ‘Rogier van Broeckhoven’.  
1258

 De Schryver, Jan van Brouchoven, 14. 
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trad Christiaan van Broechoven Rzn., de oudste zoon van Rogier Hzn., toe tot het 

schepencollege van Antwerpen.
1259

 Hij was de eerste in een reeks van ten minste elf leden van 

de familie die gedurende een eeuw een vooraanstaande rol in de politiek in de Zuidelijke 

Nederlanden zouden spelen (zie schema 5). 

Op drie politieke speelvelden bemachtigde de familie Van Broechoven in het Zuiden 

een rol: in de magistraat van Antwerpen en Brussel, en bij de centrale overheid, en dan vooral 

in de centrale raden. Tot 1720 zaten vijf Van Broechovens in het Antwerpse 

schepencollege.
1260

 Samen vervulden zij 39 schepenmandaten in het Antwerpse college en 

behoorden zij tot de weinige families die tot in de achttiende eeuw in het college waren 

vertegenwoordigd. De kleinzoon van Christiaan, Johan-François, die in 1719 ongehuwd 

overleed, was de laatste.
1261

 Christiaan van Broechoven Rzn. was tussen 1629 en 1636 acht 

maal schepen en werd vervolgens benoemd tot pensionaris van Antwerpen. Deze functie 

vervulde hij tot zijn overlijden in 1663. In Brussel waren de Van Broechovens vanaf de 

tweede helft van de zeventiende eeuw een aantal jaren in het college van schepenen 

vertegenwoordigd.
1262

 Zij leverden drie schepenen, van wie Anton-Ferdinand, de tweede zoon 

van Gerard van Broechoven Hzn., ook het ambt van burgemeester bekleedde. 

De belangrijkste politieke functies werden bekleed door Jan-Baptist, de oudste zoon 

van Gerard van Broechoven Hzn., en zijn afstammelingen. Hun machtsbronnen waren de 

topfuncties in de centrale raden in Brussel en hun intensieve contacten met de landvoogd en 

de Spaanse koning. Jan-Baptist van Broechoven Gzn. werd, na eerst schepen en ontvanger in 

Antwerpen te zijn geweest, commissaris voor de krijgsmacht en raadsheer van de Raad van 

Financiën. Vervolgens was hij lid van de Raad van State en lid van de in Madrid gevestigde 

raad die de koning adviseerde over alle belangrijke zaken rond de Nederlanden. Bovendien 

werkte hij als diplomaat voor de Spaanse koning. Zijn zoon Jan, geboren in 1644 en 

overleden in 1725, trad in zijn voetsporen. De Schryver typeert hem als een van de grootste 

staatsmannen van de Zuidelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd. Niet alleen voor Jan 

wist Jan-Baptist van Broechoven Gzn. een groots carrièrepad te plaveien, maar ook zijn beide 

andere zonen kregen topfuncties in de Grote Raad van Mechelen en als raadsheer in de Raad 

van Financiën. Tegen het eind van de zeventiende eeuw was de macht van Jan zo groot en 

zaten zoveel van zijn naaste familieleden op belangrijke posities dat hij door menigeen werd 

gezien als de feitelijke landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden.
1263

 

Ten aanzien van het Noorden mogen we aannemen dat (een aantal van) de Van 

Broechovens ook na 1629 nog geruime tijd tot de katholieke voormannen in ’s-

Hertogenbosch bleven behoren. Arnout van Broechoven Rzn. bleef maatschappelijk actief in 

’s-Hertogenbosch en ook Guiliam Absolons bleef de stad trouw. Beiden maakten niet langer 

als raadsheer deel uit van het stadsbestuur. Arnout van Broechoven Rzn. vervulde meermaals 

het proostambt van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Nog drie (achter)kleinzonen van 

Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. werden gekozen in de kerngroep van de 

Broederschap en in 1642 behoorden vier leden van de familie tot de ondertekenaars van de 

overeenkomst die de toetreding van gereformeerden tot de Broederschap goedkeurden. Rogier 

van Broechoven Hzn. keerde omstreeks 1640 terug naar ’s-Hertogenbosch en werd in 1656 in 

de Sint-Jan begraven. Dat Nicolaas van Broechoven Rzn. als kanunnik-graduaal van het Sint-

Janskapittel en Johan van Broechoven Hzn. als kapucijn een betekenisvolle rol voor de 

Bossche katholieke gemeenschap konden blijven spelen, is uitgesloten. 
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 Timmermans, Patronen van patronage, 269. 
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 Timmermans, Patronen van patronage, 75 (volgens de bijlage zijn het 40 mandaten) en 269-270. 
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 Donnet, ‘Dons de la famille van Brouckhoven’, 93. 
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De conclusie luidt dat de Van Broechovens in de Bossche periode tussen 1579 en 1629 

machtig waren, maar dat ze de macht moesten delen met enkele andere families en 

functionarissen. Gedurende hun machtsperiode in de Zuidelijke Nederlanden behoorden ze 

binnen het stadsbestuur van Antwerpen en in mindere mate in Brussel tot de grotere groep 

politiekmachtige regentenfamilies, maar binnen de centrale regeringsorganen werd hun macht 

gedurende een halve eeuw door geen enkele familie overtroffen. Met de dood van de zonen 

van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. verdween de laatste invloed van de Van 

Broechovens, die na 1629 nog resteerde in het Noorden. De zoon en kleinzoon van Arnout 

waren weliswaar nog lid van de kerngroep van de Broederschap, maar zij traden niet op de 

voorgrond. 

 

De verhuizing van de Van Broechovens naar het Zuiden betekende allerminst dat zij afscheid 

namen van hun bezittingen in de Noordelijke Nederlanden. De weduwe van Peter van 

Broechoven Hzn. verkocht weliswaar in 1631 haar goederen in ’s-Hertogenbosch en 

omstreken en haar renten op de stad, maar de landerijen in Udenhout werden nog decennia 

lang aangehouden. Rogier Hzn. breidde zijn bezittingen in het Noorden nog fors uit en bezat 

aan het eind van zijn leven in de Meierij een achttal hoeven, belangrijke tiendrechten in 

Veghel, Heesch en Liempde en zijn op 5000 gulden getaxeerde woonhuis in de 

Vughterstraat.
1264

 Ook de weduwe van Gerard van Broechoven Hzn. bezat in 1661 nog voor 

meer dan 20.000 gulden onroerend goed in Berlicum, ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en 

omstreken.
1265

 

Voor de kinderen van Rogier van Broechoven Pzn. veranderde er na 1629 niets. Zij 

bleven allen in het Noorden en bleven hun activiteiten wat vermogensbeheer betreft doen 

zoals voorheen. We bespraken dat reeds in het vorige hoofdstuk onder 8.2. 

De eerste drie Van Broechovens die in het Zuiden de politieke arena betraden – 

Christiaan van Broechoven Rzn. en Jan-Baptist en Anton-Ferdinand van Broechoven Gzn. – 

hadden dit wellicht te danken aan het feit dat ze alle drie waren geaffilieerd met de families 

Maas, De Boisschot en De Berty. Een betere uitgangspositie is nauwelijks denkbaar, omdat 

deze drie families alle een belangrijke machtsbasis hadden in de hoofdsteden van Brabant en 

in de centrale raden. Vervolgens was het aan de Van Broechovens zelf via een goede 

vorming, uitgekiende huwelijksallianties, en een passende levensstijl te managen om hun 

politieke aspiraties waar te maken. Zij slaagden daarin wonderwel. 

Wat vorming betreft bleven niet alleen zijzelf, maar ook hun kinderen en 

kleinkinderen vrijwel allen kiezen voor de universiteit van Leuven en volgden ze een 

rechtenstudie. Dit gold zowel voor de Van Broechovens uit het Zuiden als uit het Noorden. 

Huwelijkspartners werden steevast gekozen uit de top van de politieke of economische 

elite. Hierbij kwamen nadrukkelijk de twee uitgangspunten achter de partnerkeuze naar voren. 

Huwelijksallianties waren belangrijk omdat in de vroegmoderne tijd ambten vaak overgingen 

van vader op zoon, vader op schoonzoon of broer op broer, en omdat ze aan een gegoede 

familie de mogelijkheid boden om een in het slop geraakte financiële situatie weer op orde te 

krijgen. Omgekeerd bood het aan een vermogende koopmansfamilie de mogelijkheid een 

alliantie te arrangeren met een familie met een zeer goede reputatie. Met name Jan-Baptist 

van Broechoven Gzn. volgde deze mores bij de partnerkeuze voor zijn kinderen tot in het 

extreme. Zijn eigen tweede huwelijk in 1674 – kort na het overlijden van Hélène Fourment – 

wordt door De Schryver zelfs omschreven als een marriage de raison, en was erop gericht dat 

Jan-Baptists zoon, Jan, te zijner tijd de broer van zijn nieuwe echtgenote als thesaurier-

generaal van de Raad van Financiën zou opvolgen.
1266

 Enkele Van Broechovens met een 
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politieke rol bleven ongehuwd, zoals François-Paulin, de tweede zoon van Christiaan van 

Broechoven Rzn., en Johan-François de kleinzoon van Christiaan. In het Noorden kon, na 

1629, politieke ambitie voor de katholieke Van Broechovens niet langer uitgangspunt zijn bij 

het sluiten van een huwelijksalliantie, en bleven status of geld als voornaamste drijfveer over. 

De enige overlevende zoon van Arnout van Broechoven Rzn., Rogier, huwde in 1645 met de 

dochter van de oud-raadsheer van ’s-Hertogenbosch, Jacob van der Cammen en werd via haar 

naderhand heer van Milheeze. Hun beide zonen bleven ongehuwd, nadat de oudste zijn 

poging een huwelijk aan te gaan met de weduwe van de burgemeester van Eindhoven en oud-

drossaard en rentmeester van de heerlijkheid Heeze en Leende had zien mislukken.
1267

 

De Van Broechovens slaagden er voortdurend in hun status te laten evolueren in lijn 

met de veranderingen in de tijd. Zij toonden hun belangstelling voor cultuur, en lieten zich in 

veel aspecten van aristocratisering meevoeren. Antwerpen veranderde na 1585 van 

handelsmetropool in een belangrijk regionaal handelscentrum met het accent op de luxe 

nijverheden en de kunstensector.
1268

 Christiaans betrokkenheid bij het belangrijke 

cultuurknooppunt van toppoliticus Nicolaas Rockox en schilder-diplomaat Pieter Paul 

Rubens, en het werk van zijn zoon François-Paulin als syndicus van de witzusters pasten bij 

het gewenste profiel van de politieke en economische elite van het toenmalige Antwerpen.
1269

 

In datzelfde licht kunnen we ook de zilververzameling van de Antwerpse Van Broechovens 

zien, hun privékapel in de Keizerstraat, de altaarsverfraaiingen en glas-in-loodramen die zij 

lieten aanbrengen in verschillende kerken en kapellen, en de 7000 gulden die de kleinzoon 

van Christiaan reserveerde voor het lezen van missen na zijn overlijden.
1270

 Met dit alles 

hebben de Van Broechovens zeker niet tot de grootste weldoeners en kunstverzamelaars 

behoord. Bovendien zij nogmaals opgemerkt dat een nader kritisch onderzoek van de studie 

van Donnet – waarop ook Timmermans zich in belangrijke mate baseert – gewenst is.
1271

 

Bij de Van Broechovens bestond een grote drang te laten zien wie ze waren en een 

neiging tot aristocratisering, zoals die herkend kan worden in het nastreven van een voorname 

– ridderlijke – afstamming, een buiten met uitstraling en luxe.
1272

 Er zijn redenen om aan te 

nemen dat de Van Broechovens in het Zuiden status belangrijker vonden en meer openlijk 

nastreefden dan hun familieleden in het Noorden. Zij stonden immers door hun politieke 

machtspositie veel nadrukkelijker in de schijnwerpers. 

Evenals meerdere leden van de Antwerpse politieke elite aasden de van Broechovens 

in de zeventiende eeuw op een adelpatent. Adeldom bood immers voor ambitieuze juristen en 

carrièrepolitici prestige en extra doorgroeimogelijkheden en het was mede daardoor in de 

Zuidelijke Nederlanden in die tijd tot het meest invloedrijke statusmodel uitgegroeid. In 

Antwerpen hadden leden van de ridderlijke adel bovendien een hogere plaats in de hiërarchie 

dan jonkers en heren. Hier ligt zeker de verklaring voor het feit dat het ‘opwaarderen’ van de 

stamboom van de Van Broechovens in het midden van de zeventiende eeuw en de – 

gefingeerde – koppeling aan het ridderlijke geslacht Van Stakenborch vooral door de Zuid-

Nederlandse telgen Jan-Baptist van Broechoven Gzn. en François-Paulin van Broechoven 

Czn. werden geïnstigeerd en vorm gegeven. In diezelfde periode verwierven de nakomelingen 

van Gerard van Broechoven Hzn. bovendien de titel van baron en graaf van Bergeijck.
1273

 

Blijkbaar was Jan-Baptist echter niet gelukkig met het feit dat zijn grafelijke titel was 

verbonden aan de fictieve en niet meer bestaande heerlijkheid van Bergeijk. In zijn testament 
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van oktober 1681 verklaart hij dan ook:
1274

 ende alsoo ick ben van intentie te koopen eene 

heerlijckheijdt om daerop te affecteren den titel van grave ofte van baron van Bergeijck, late 

en make het selve Graeffschappe ofte Baronnie aen mijnen outsten sone op conditie ende met 

last van fideicommis. Zijn zoon Jan wordt niet alleen de tweede graaf van Bergeijck, maar 

verkrijgt in juni 1679 tevens de titel baron van Leefdaal.
1275

 

Zoals eerder gezegd, waren de Van Broechovens in het Zuiden wellicht nog meer 

statusgevoelig dan hun Bossche familieleden. Anton-Ferdinand, de tweede zoon van Gerard 

van Broechoven Hzn. en baron van Putte, woonde in een kasteel-achtig buitenhuis in Schriek. 

Het kasteel van Rubens in de heerlijkheid Steen bleef tot 1682 eigendom van diens weduwe 

Hélène Fourment, de eerste echtgenote van Jan-Baptist van Broechoven Gzn.
1276

 Jan van 

Broechoven JBzn. beschikte zelfs over twee kastelen: via zijn eerste huwelijk met Anna 

Francisca Helman over het kasteel Leefdaal en door zijn tweede huwelijk met Livina Maria 

de Beer over het kasteel van Laarne.
1277

 In het noorden woonden de nakomelingen van Arnout 

van Broechoven Rzn., sinds ze heer van Milheeze waren, in een voornaam huis in die 

heerlijkheid. 

Koen de Vlieger-de Wilde beschrijft in zijn verhandeling Adellijke levensstijl het 

dienstpersoneel, de consumptie en materiële leefwereld van Jan van Broechoven en zijn 

tweede echtgenote Livina de Beer in de periode rond 1700. Hij schetst daarin een beeld van 

de manier waarop de topambtenaar, minister en diplomaat en zijn gezin zich – meer dan wie 

ook van hun tijdgenoten – omringden met tientallen bedienden, met de mooiste koetsen, de 

duurste meubelen, de nieuwste Parijse mode, de fijnste delicatessen en de meest exclusieve 

stoffen.
1278

 Op het hoogtepunt van zijn macht had graaf Jan ongeveer 39 bedienden in dienst 

en besteedde hij jaarlijks meer dan 50.000 gulden, vergelijkbaar met de uitgaven van ten 

minste 100 gezinnen. 

Niet alle Van Broechovens konden de door hen gewenste levensstijl probleemloos 

volhouden. Zo werden de weduwe en kinderen van de baron van Putte, Anton-Ferdinand van 

Broechoven Gzn., al kort na diens overlijden in 1688 gedwongen hun buitenverblijf en de 

heerlijkheid Schriek te verkopen, omdat de baron wellicht al te voortvarend het voormalige 

stedeken had aangepast aan zijn rang en stand.
1279

 De heer van Milheeze, Willem Arnout van 

Broechoven Rzn. en zijn broer Jacob Diederick verging het nog slechter. Tussen 1675 en 

1684 verkochten zij 10 hoeven, 2 huizen, 20 porties renten en cijnzen, 4 stukken land en een 

halve windmolen.
1280

 Uiteindelijk waren ze in 1697 gedwongen de heerlijkheid te verkopen. 

Het in 1694 opgestelde testament van Willem Arnout en Jacob Diederick van Broechoven 

Rzn. was nauwelijks langer dan een bladzijde. Zij benoemden elkaar als erfgenaam en na hun 

beider overlijden zouden de kinderen van hun zus hun nagelaten goederen erven.
1281

 Op 29 

juni 1720 werd het testament door notaris Van Asten in het bijzijn van de erfgenamen en 

getuigen geopend. De tak van de Bossche Van Broechovens in het Noorden stierf hiermee in 

de mannelijke lijn uit. Zelfs een begrafenis in het familiegraf was niet meer voor hen 

weggelegd, want in hetzelfde jaar 1720 verkochten de erfgenamen de grafkelder in de Sint-

Jan.
1282
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Conclusie 

 

Na hun vertrek uit ’s-Hertogenbosch wist de familie Van Broechoven een indrukwekkende 

politieke machtspositie op te bouwen in de Zuidelijke Nederlanden. De Van Broechovens 

toonden een uitgesproken drang naar adeldom, maar of zij in grotere mate aristocratiseerden 

dan de elite in hun omgeving en of zij met hun levensstijl afwijkend gedrag lieten zien, is niet 

aangetoond. In het Noorden reduceerde de macht van de familie in de loop van de 

zeventiende eeuw volledig. Omstreeks de eeuwwisseling ging deze tak van de familie in feite 

bankroet en stierf in 1720 in mannelijke lijn uit. 
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SAMENVATTING 
 

 

Doel van het onderzoek 

Deze studie belicht de familiegeschiedenis en de ontwikkeling van de macht van de Bossche 

familie Van Broechoven en biedt inzicht in het spel van de macht en de historie van ’s-

Hertogenbosch tussen 1579 en 1629. Deze periode begon met de verzoening van de stad met 

de Spaanse koning Filips II en eindigde met het tekenen van het capitulatieverdrag na de 

verovering van de stad door Frederik Hendrik. Voortbouwend op eerdere studies over de 

Bossche politieke elite en de economische ongelijkheid in ’s-Hertogenbosch hebben we deze 

roerige periode in de Bossche geschiedenis aan een nader onderzoek onderworpen. De studie 

is een combinatie van een familiegeschiedenis, het beschrijven en meten van macht en een 

reconstructie van de alledaagse werkelijkheid van besluitvorming. De centrale doelstelling is 

om inzicht te verschaffen in de praktijk van besluitvorming en te laten zien hoe de Van 

Broechovens hiervan niet alleen onderdeel waren, maar er ook een hoofdrol in gingen 

vervullen. 

 

Hoe is het uitgevoerd? 

We baseerden het onderhavige onderzoek vooral op gegevens afkomstig uit het Bosch’ 

schepenprotocol, de Bossche stadsrekeningen en de stadsresolutieboeken uit de periode tussen 

1579 en 1629. Wat de gepubliceerde literatuur betreft maakten we intensief gebruik van het 

onderzoek van Schuttelaars naar de bestuurlijke elite van ’s-Hertogenbosch in de periode 

tussen 1500 tot 1580, het onderzoek van Hanus naar welvaart en ongelijkheid in ’s-

Hertogenbosch in de lange zestiende eeuw en de studie van Donnet over de familie Van 

Broechoven en haar schenkingen aan de kerk van Rumst. 

Voor het begrippenkader leunen we voor het begrip macht en het meten van macht 

sterk op het werk van Tromp getiteld De wetenschap der politiek en van Wrong over Power: 

its forms, bases and uses. De werken van De Jong over prosopografie en het onderzoek van 

de bestuurlijke elite van Gouda, en van Streng over de analyse van de bestuurlijke elite van 

Zwolle leverden het kader voor stratificatie en analyses van de Bossche bestuurlijke elite. 

Bij de uitvoering van het onderzoek hebben we, behalve op analytische 

beschrijvingen, vooral het accent gelegd op de alledaagse werkelijkheid – de petite histoire – 

in een poging een tijdsbeeld te creëren. 

 

Resultaten (omgeving) 

De afkomst van de familie Van Broechoven was lange tijd met vraagtekens omgeven. 

Onderzoek in de Bossche schepenprotocollen en bestudering van de in opdracht gemaakte 

ridderlijke stamboom en de daarbij opgemaakte akten, deden ons definitief concluderen dat de 

familie stamde uit Sint-Oedenrode en daar omstreeks 1400 al politiek actief was. Kort voor 

het midden van de vijftiende eeuw vestigden de voorvaderen van Henrick en Rogier van 

Broechoven Pzn. zich definitief in ’s-Hertogenbosch. Ze beoefenden het 

kannengietersambacht, maar spreidden hun vleugels uit in de richting van de handel. De derde 

generatie in ’s-Hertogenbosch leverde de eerste schepen. Een definitieve politieke doorbraak 

bleef echter uit omdat de eerste schepen Van Broechoven geen kinderen naliet en ook zijn 

oudste broer en diens vrouw vroeg overleden. Twee generaties later was de doorbraak een 

feit. Tegelijkertijd had de familie haar primaire interesses verbreed. Naast koopmanschap 

werd universitaire vorming de tweede, dominante pijler waarop de familie haar explosief 

groeiende macht vanaf 1570-1580 bouwde. 
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De hoofdstukken 3 en 4 vormen met de voorgaande beschouwing over de herkomst 

van de familie Van Broechoven en de eerste generaties in ’s-Hertogenbosch de brede 

introductie tot de hoofdmoot van ons onderzoek. Hoofdstuk 3 belicht de bestuurlijke 

organisatie van het Bourgondische Rijk en het hertogdom, de manier waarop de stad ’s-

Hertogenbosch als een van de vier hoofdsteden daarin was gepositioneerd én de bestuurlijke 

organisatie van de stad zelf. Het hoofdstuk geeft aldus de bestuurlijke organisatiestructuur van 

hertogdom en stad weer en de manier waarop de stad en haar politieke elite deel uitmaakten 

van dit hiërarchisch geordende schema. Het tweede deel bevat een overzicht van de 

bestuurlijke en ambtelijke organisatie van ’s-Hertogenbosch en van de politieke en ambtelijke 

functies waarnaar de Bossche politieke elite dong. Uiteindelijk resulteert het hoofdstuk in een 

weergave van het organisatorische kader zoals dat in 1579 bestond en laat het zien wie aan 

wie verantwoording aflegt. Daaruit blijkt dat de invloed van het centrale bestuur aanzienlijk 

was en doorslaggevend kon zijn bij benoemingen en besluiten. Deze relaties zijn des te 

belangrijker omdat vooral in de hoofdstukken 5, 6 en 8 blijkt dat de invloed van Brussel in de 

periode tussen 1579 en 1629 steeds verder toenam. 

Hoofdstuk 4 bevat de levensbeschrijvingen op hoofdlijnen van Henrick en Rogier van 

Broechoven Pzn. en hun zonen. Zij zijn het immers die de macht van de familie gestalte 

gaven en de positie van de familie in de Bossche politieke en economische omgeving 

invulden. 

 

Politieke macht 

In ons onderzoek naar politieke macht en besluitvorming besteden we aandacht aan vijf 

onderscheiden groepen en personen die een rol vervulden in het spel van de macht: schepenen 

(inclusief gezworenen en raadsheren), ambachten, stadsrentmeesters, hoge stadsambtenaren 

en hoge ambtenaren namens de hertog en de Staten. Dit onderdeel betreft aldus tevens een 

eliteonderzoek, vergelijkbaar met het onderzoek van Schuttelaars over de periode tussen 1500 

en 1580. We besluiten hoofdstuk 5 met een evaluatie van de Bossche bestuursorganisatie in 

vergelijking met die van een zestal steden in de Nederlanden. 

In vergelijking met de periode 1500-1580 veranderde er tussen 1579 en 1629 weinig 

aan de verhoudingen binnen het stadsbestuur. Ook het profiel van de nieuwe schepenen was 

nagenoeg gelijk in de beide perioden. Grote veranderingen traden pas op na de inname van ’s-

Hertogenbosch in 1629, toen de katholieke politieke elite volledig buiten spel werd gezet, de 

dekens van de ambachten niet langer voor de vergaderingen van het stadsbestuur werden 

uitgenodigd en Brabant vanuit Den Haag als generaliteitsland werd bestuurd. 

Ten aanzien van de schepenen onderzoeken we behalve hun profiel het proces van 

oligarchisering, het carrièreverloop en de participatie in onderzoek- en adviescommissies van 

het stadsbestuur. De mate van oligarchisering van het schepenambt veranderde nauwelijks 

tussen 1529 en 1679. In alle drie perioden van 50 jaar tussen 1529 en 1679 waren ongeveer 

110 verschillende schepen actief, maar de verdeling van de mandaten over de schepenen 

verschilde wel per periode. In onderzoek naar de concentratie van macht moet daarom 

nadrukkelijk aan beide zaken – het aantal schepenen in de tijd en de verdeling van het aantal 

ambten over de schepenen – aandacht worden gegeven. 

Er waren grote verschillen in macht binnen de groep schepenen, gezworenen en 

raadsheren. De belangrijkste schepenen stonden op de eerste drie posities van de 

benoemingslijst, maar ook in de rest van de lijst was tussen 1579 en 1629 de rangorde veel 

minder gebaseerd op anciënniteit dan in de periode daarvoor. Vanaf omstreeks het vierde 

mandaat stond min of meer vast welke positie een schepen in de rangorde ging krijgen bij 

toekomstige benoemingen. Er bestonden ook opmerkelijke verschillen in de mate waarin 

individuele schepenen, gezworenen en raadsheren participeerden in advies- en 

onderzoekcommissies die door het stadsbestuur werden ingesteld. Met name de lage 
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participatie van de adel valt op. Het ambt van president-schepen rouleerde meer en meer 

volgens vaste patronen met als spil Henrick van Gestel. 

Het onderzoek naar de ambachten als derde geleding van het stadsbestuur levert 

eveneens een aantal nieuwe inzichten op. Het ambt van deken en gezworene van de 

ambachten circuleerde onder een beperkt aantal personen en met enige regelmaat stroomden 

(voormalige) dekens of hun zonen door naar de schepenbank. Uit de praktijk van de 

benoemingen spreekt een duidelijke hiërarchie binnen alle ambachten. Niettemin was de mate 

van oligarchisering binnen het dekenambt – uitgedrukt in de oligarchiseringsindex – over de 

gehele periode tussen 1595 en 1629 minder groot dan het geval was bij het schepenambt. 

De macht van de ambachten maten we op twee manieren: de mate waarin ze 

participeerden in door de magistraat ingestelde commissies en de mate waarin ze in staat 

waren besluitvormingsprocessen succesvol te beïnvloeden. Uit een analyse van 242 

commissies die het stadsbestuur tussen 1588 en 1618 instelde, bleek dat het derde lid in twee 

derde deel daarvan een (getalsmatig) evenredige rol kreeg. De dekens zaten nagenoeg altijd in 

commissies voor het afhoren van rekeningen en het uitvoeren van belastingzaken. Ook waren 

ze meestal betrokken bij de voorbereiding en inspecties van uit te voeren stadswerken. Een 

belangrijke drijfveer achter het betrekken van het derde lid was zeker het creëren van 

draagvlak. Tijdens de discussies over de argumentatie van de beden handelden de dekens in 

overeenstemming met de beginselen van wat hedendaagse wetenschappers aanduiden als de 

moral economy. De laagste echelons in de samenleving konden er dus op vertrouwen dat bij 

besluiten met de minimum normen en waarden ten aanzien van het bestaansminimum 

rekening werd gehouden. We constateren dat nimmer sprake was van een kloof tussen de 

denkwereld van de dekens van die van de ambachtslieden. De dekens volgden een herkenbare 

strategie in de kwestie welke producten in welke rangorde buiten belastingmaatregelen 

moesten vallen en welke aard van financiering de voorkeur verdiende. Meermaals hielden de 

dekens met succes voet bij stuk terwijl de twee eerste leden al wilden instemmen met een 

(belasting)maatregel. Zo wisten ze in 1605 naast bier en brood ook het vlees buiten een 

belasting te houden en in 1623 de belasting op vlees te doen afkopen. Maar uiteindelijk waren 

het toch de eerste twee leden van de magistraat die bij grote dilemma’s of wanneer de tijd 

drong, beslisten. De ambachten konden dan niet anders dan constateren dat er blijkbaar was 

gehandeld zonder dat ze in iets hadden geconsenteert. Wrok over dit soort zaken wordt echter 

niet aangetroffen. We concluderen niettemin dat de macht van de ambachten betekenisvol was 

en groter dan veelal in de literatuur is aangegeven. 

De ordonnantie uit 1547 die de verkiezing van de stadsrentmeesters regelde, werd in 

de praktijk nauwelijks gevolgd. In feite hield de magistraat zich alleen nauwkeurig aan de 

verdeling van de rentmeesters over de eerste twee leden en de ambachtsgeleding. Er bestond 

overduidelijk grote terughoudendheid om de rentmeesters frequent te vervangen. Het 

rentmeesterconflict in het eerste decennium van de zestiende eeuw geeft een boeiende inkijk 

in de toenmalige bestuurscultuur. Het conflict laat de zorgvuldigheid en systematiek zien 

waarmee werd gewerkt. De rentmeesters hadden weliswaar onmiskenbaar fout gehandeld, 

maar de politieke leiding van de stad streek in feite alle plooien glad, de daders bleven 

geaccepteerd in de bestuurlijke kringen en een van hen kon naderhand nog tweemaal in de 

schepenstoel plaatsnemen. De documentatie rond het conflict levert daarnaast een concrete 

inkijk in de manier waarop rentmeesters hun ambt in de praktijk konden ‘verzilveren’. 

Het pensionarisambt werd vooral begeerd door jonge, getalenteerde juristen onder de 

schepenen en raadsheren. Notarissen en klerken van de schrijfkamer aasden op de 

(verschraalde) secretariaatsfunctie. De tweedeling was ook zichtbaar in het stadsbestuur. De 

twee eerste leden bemoeiden zich vooral met het pensionarisambt, terwijl de ambachten zich 

nagenoeg uitsluitend bekommerden om de functionarissen, organisatie en arbeidsvoorwaarden 

van de secretarie. De benoeming tot pensionaris was procedureel nauwelijks geregeld terwijl 
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er voor de benoeming tot secretaris, griffier of klerk vanouds een gedetailleerde ordonnantie 

bestond. In de praktijk uitte het ontbreken van een procedure zich in een zekere chaos en ad-

hoc argumentaties. Niettemin zocht de magistraat ook bij het benoemen van pensionarissen 

wel steeds naar kandidaten die aan het profiel voldeden. Een uitzondering vormt wellicht de 

benoeming van Christiaan van Broechoven Hzn. tot pensionaris in 1605. Voor de 

secretarissen waren in de eerste plaats integriteit, ervaring en vertrouwen van belang. Doordat 

secretarissen over de aanstelling van hun klerken adviesrecht hadden en doordat secretarissen 

meermaals uit de klerken werden gekozen, kwamen affiliaties tussen de secretarissen frequent 

voor. De macht van de pensionarissen kwam voort uit hun professionaliteit: het bijstaan van 

de magistraat – en dan vooral de schepenen – in juridische, politieke en administratieve 

zaken. 

Wat de andere hoge, bestuurlijke functies betreft werd de schout tussen 1579 en 1629 

in de stad veel minder zichtbaar. Hij bleef weliswaar betrokken bij de rechtspraak, maar zijn 

rol als bewaarder van de openbare orde nam betekenisvol af door de aanstelling van de 

militair gouverneur. De verschuiving werd nog meer zichtbaar met de inname van een nieuw 

garnizoen kort na 1600. De gouverneur kreeg de stadssleutels en werd nadrukkelijk een 

machtsfactor naast het college van schepenen. 

Dienaren op alle niveaus – en dan met name rentmeesters – werden tussen 1579 en 

1629 geconfronteerd met strengere instructies. Het doel achter de aanscherpingen was de 

werkwijzen duidelijker af te bakenen en de mogelijkheden om zich te verrijken in te perken. 

Om uitspraken te kunnen doen over de organisatorische samenhang van de hiervoor 

genoemde machtsgroepen en over de vraag in hoeverre de bestuursstructuur van ’s-

Hertogenbosch omstreeks 1600 meer of minder democratisch was dan die in andere steden, 

hebben we de bestuursorganisaties van de Hollandse steden Hoorn, Gouda en Leiden, het 

Oost-Nederlandse Zwolle en de Brabantse steden Breda en Antwerpen als referentiekader 

gebruikt. We concluderen dat de Bossche bestuursorganisatie en die van Zwolle het door ons 

geformuleerde ideaalbeeld het dichtste benaderden. ’s-Hertogenbosch kende de meest 

homogene samenstelling van de kerngroep. De ondersteunende ambtenaren, en dan vooral 

pensionarissen en rentmeesters, overvleugelden het kernbestuur niet. Bovendien lag het 

beheer van de stadsfinanciën buiten de kerngroep, waardoor een goede controle kon 

plaatsvinden. In Zwolle – en in iets mindere mate in Hoorn – hadden de ambachten en 

gegoede burgers weliswaar (enige) zichtbare invloed op de voordracht en verkiezing van het 

kerngroepbestuur, maar in geen van de onderzochte steden was de betrokkenheid van de 

lagere echelons bij de controle op het financiële beleid, benoemingen van de hogere 

stadsdienaren en overige stadszaken intensiever dan in ’s-Hertogenbosch. 

 

Economie 

Het vertrekpunt voor het bestuderen van de stadseconomie vormt de studie van Hanus uit 

2010 over ’s-Hertogenbosch tijdens de lange zestiende eeuw, en dan vooral de ontwikkeling 

van het reële loon tussen 1579 en 1629. We zoomden in op twee hoofdvragen: in hoeverre 

kan het door Hanus geconstrueerde verloop van de grafiek over de ontwikkeling van de reële 

lonen als maat voor de economische welvaart verder worden onderbouwd én in hoeverre sluit 

de ontwikkeling van de stadsfinanciën hierbij aan? 

De relatie tussen de militaire activiteiten en het verloop van de Opstand enerzijds en 

de grafiek van de reële lonen was niet in lijn met de verwachtingen. Er was weliswaar een 

dieptepunt in het reële loon tijdens de roerige jaren 1575 tot 1585, maar de stijging ervan 

vond voornamelijk plaats in de periode tussen 1595 en 1610. Daarentegen nam tijdens het 

Bestand het reële loon nauwelijks toe. Ook de argumenten in politieke documenten sloten 

nauwelijks aan bij het welvaartsverloop dat uit de grafiek over de reële lonen sprak. De 

emigratie gaf een aanzienlijk betere aansluiting te zien en ook het verloop van de 
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stadsinkomsten en de ontwikkeling van de onroerendgoedprijzen harmonieerden in grote mate 

met het verloop van de reële lonengrafiek. 

De financiële situatie van de stad was zeker tot kort voor 1600 niet eenvoudig. De 

achterstand in de bedebetalingen en de betaling van lijf- en losrenteverplichtingen was groot. 

Doordat daarna het afsluiten van lijfrentes steeds minder als financieringsinstrument werden 

gebruikt en omdat de stad achterstallen voor omstreeks de helft van de nominale waarde 

opkocht en extra afloste op de beden, kwam er na 1600 een spectaculaire verbetering. Vanaf 

1610 had de stad haar financiën min of meer op orde. Al met al concludeerden we dat de 

financiële situatie van ’s-Hertogenbosch – zeker na 1600 – net als de economische situatie 

beter was dan veel historici aangeven. Een verklaring voor de verbetering van de 

economische situatie kan ten minste worden teruggevoerd op een viertal factoren: de toename 

van het aantal stadsbewoners, onder andere door de inname van een groot garnizoen; de 

ontstane systematiek van sauvegardes en licenten; de aanpassing van economie: de mix van 

de neringen veranderde; en de extra economische activiteiten, ten dele uitgevoerd met geld 

van Brussel: fortificatiewerken, munitiehuis en herstel van de vernielingen door de 

belegeringen in 1601 en 1603. 

Daarnaast trachtten we nader inzicht te krijgen in degenen die de economie trokken. 

Welke groepen en welke personen traden hierbij op de voorgrond, en veranderde deze 

rangorde in de halve eeuw die we onderzochten? We deden dit onderzoek aan de hand van de 

gegevens van de zestigste penning: een belasting die werd geheven op 

onroerendgoedtransacties. De resultaten van het onderzoek naar de rijke en arme 

beroepsgroepen, en naar de rijke Bosschenaren bevestigden eerdere beelden. De leden van de 

loonafhankelijke beroepsgroepen, zoals de speldenmakers en de linnenwevers, kochten naar 

verhouding minder dure huizen. De kooplieden kochten de duurdere huizen en woonden in 

grote mate aan de Markt. 

De variatie van de transactiebedragen verschilde sterk per beroepsgroep. Deze was 

vooral groter als de beroepsgroep in vele subgroepen kon worden opgedeeld of indien een 

relatie mocht worden verwacht tussen de omzet en de hoeveelheid vereiste kapitaalgoederen. 

De Bossche raadsheren scoorden als groep niet bij de top, en ook kwamen slechts twee van 

hen voor in de lijst van twintig personen die de duurste panden kochten. Van de helft van deze 

panden was de koper een (laken)koopman. Slechts 5% van de transacties die door de 

vermogende Bosschenaars werden uitgevoerd, kwamen op naam van de raadsheren. Deze 

scores komen overeen met de Bredase situatie, maar zijn laag indien een vergelijking wordt 

gemaakt met de Hollandse steden. De naam van de Van Broechovens kwam in de top twintig 

(net) niet voor. Wel verkeerden ze op de hoge posities binnen de periode waarin zij hun 

huizen kochten. 
 

De macht van de familie Van Broechoven 

De familie Van Broechoven groeide in de periode tussen 1579 en 1629 uit tot een van de 

machtigste families – zo niet de machtigste – van ’s-Hertogenbosch. Ze leverde – Guiliam 

Absolons
1283

 meegerekend – zeven schepenen, twee pensionarissen, drie rentmeesters van de 

beden en een stadsrentmeester. Vanaf 1590 vervulde de familie onafgebroken het ambt van 

rentmeester van de beden en gedurende negen jaar het ambt van pensionaris. Haar relatief 

geringe aantal schepenmandaten moet volledig worden toegeschreven aan het feit dat het 

ongebruikelijk was dat pensionarissen en rentmeesters van de beden tevens schepen waren. 

Het is evident dat het succes dat de familie had in het verwerven van functies met name aan 

Henrick van Broechoven Pzn. moet worden toegerekend. Voor het vergelijken van de macht 

van families gebruikten we een rekenmodel, gebaseerd op de Generale Capitale impositie. De 

                                                 
1283

 Guiliam Absolons was gehuwd met een dochter van Rogier van Broechoven Hzn. 
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waarderingsbedragen die golden voor schepenen en raadsheren hebben we sterk 

gedifferentieerd en aanzienlijk verhoogd om deze beter te laten aansluiten bij de realiteit van 

de macht. We concludeerden dat het resultaat van de uitgevoerde berekeningen een goed en 

alleszins reëel inzicht geeft hoezeer de macht van families tijdens de onderzochte periode 

veranderde. 

De Van Broechovens waren grote brouwers. Gezien de omvang van hun brouwerijen 

en de spilfunctie die brouwers hadden als financiers mag zeker worden aangenomen dat ze 

invloedrijk waren. Ook behoorden ze tot de belangrijke bezitters van korenwindmolens in ’s-

Hertogenbosch. Rogier van Broechoven Pzn. was, behalve politicus en bierbrouwer, ook 

lakenkoopman en hij bezat tevens een blekerij. Als lakenkoopman dreef hij handel met het 

voor de lakenhandel zeer lucratieve Iberische schiereiland. 

De Van Broechovens opereerden frequent op de publieke en private kapitaalmarkt en 

ze behoorden tot de absolute top van Bossche investeerders in landerijen. Henrick van 

Broechoven Pzn. kocht met name onroerend goed vanaf 1584-1585, met een vlucht tussen 

1595 en 1604. Een hoge plek als investeerder was tevens weggelegd voor Henrick en zijn 

kinderen voor investeringen in renten op de Staten van Brabant. Een gefundeerde uitspraak 

over Henricks positie als investeerder in private renten en pachten liet ons onderzoek niet toe, 

al zal het bezit van dertig tot veertig stuks hem vrijwel zeker tot de top hebben doen behoren. 

Het investeringsgedrag van zijn broer Rogier was anders. Op de private geldmarkt vertoonde 

hij zich vrijwel alleen om te investeren in landerijen, naast uiteraard zijn activiteiten als 

handelsman, borg en financier van zakelijke activiteiten. De volgende generatie zette het 

investeringspatroon van hun vaders op hoofdlijnen voort en bleef het accent leggen op de 

aankoop van landerijen. 

Het schatten van de waarde van het vermogen dat Henrick van Broechoven tijdens zijn 

leven vergaarde, is nagenoeg ondoenlijk. Elk bedrag tussen 50.000 en 100.000 gulden en 

meer is verdedigbaar. De onderliggende informatie is daartoe te fragmentarisch en zeker 

onvolledig. Dat Henrick bij zijn overlijden tot de rijkste Bosschenaren behoorde, lijdt geen 

twijfel. Het vermogen dat Rogier van Broechoven Pzn. naliet was eveneens aanzienlijk en 

wellicht nog groter dan dat van zijn broer Henrick. Ook een drietal zonen van Henrick van 

Broechoven zag hun vermogen spectaculair toenemen, vergelijkbaar wellicht met de 

vermogensgroei die hun vader wist te realiseren. Bij de kinderen van Rogier was dit veel 

minder het geval en was de vermogensgroei met uitzondering wellicht van die van Arnout, 

nergens groter dan een verdubbeling. 

De Van Broechovens hielden zich nadrukkelijk bezig met hun sociaal-culturele 

vermogen: het uitbouwen van hun ‘kennissenkring’, met de vraag hoe zich te verankeren in de 

gemeenschap, én met levensstijl, ofwel met de manier waarop ze aan die gemeenschap wilden 

laten zien wie ze waren. Hun verwevenheid in de sociaal-politieke structuren van de stad was 

onder andere zichtbaar in de functies die ze bekleedden als kapitein of luitenant van een 

schutterij en blokmeester, als kerkmeester en als weesmeester. In de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap wist de familie een vergelijkbare positie te verwerven als in het stadsbestuur en 

Rogier van Broechoven Pzn. was bijna veertig jaar betrokken bij de veiligheid en 

bescherming van de stad. De zoons van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. lijken 

minder centraal in de Bossche gemeenschap te hebben gestaan. De huwelijkspartners en de 

gekozen geestelijke orden pasten zeer goed binnen de geest van de tijd. Met name de 

huwelijken boden de zonen alle mogelijkheden om hun ambities te realiseren. Hun status was 

zichtbaar aan de huizen die ze bewoonden, de heerlijkheden die ze verwierven en de adellijke 

titel die de familie in het begin van de zestiende eeuw kreeg. De beschikbare informatie over 

de immateriële cultuur, en daarmee vooral het symbolische kapitaal, van de Van Broechovens 

vóór 1629 is schaars, zodat dit element slechts oppervlakkig aandacht kon krijgen. 
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Het onderzoek toonde aan dat de Van Broechovens machtig en vermogend konden 

worden en blijven door de combinatie van een aantal factoren. Op de eerste plaats waren ze 

mede door een goede opleiding in staat functies te verwerven en beroepen uit te oefenen 

waarin ook in tijden van crisis geld moest blijven omgaan. Kortom ze accumuleerden 

onafgebroken grote sommen geld. Met acht respectievelijk vijf kinderen die de volwassen 

leeftijd bereikten, behoorden de gezinnen van Henrick en Rogier van Broechoven Pzn. tot de 

grotere binnen de bestuurderselite van de stad. Deze aantallen boden ruimschoots de 

mogelijkheid niet alleen in de opvolging in de politieke functies van de vaders te voorzien, 

maar ook tot een verbreding van de machtsbasis. Ook op belangrijke kerkelijke posities was 

de familie nog prominent vertegenwoordigd, zoals in het kapittel van de Sint-Jan en in de 

orde van de kapucijnen. Ze konden zich sociaal-cultureel goed staande houden en met als 

startpunt een goede – vrijwel steeds – universitaire opleiding konden ze een levensstijl 

aanhouden die paste bij hun status. De Van Broechovens waren niet alleen machtig, maar 

werden ook als zodanig erkend. Voor Henrick van Broechoven Pzn. hebben we hieromtrent 

vele voorbeelden gegeven, en ook de reputatie van zijn broer Rogier was in de Bossche 

bestuurskringen onomstreden. Na 1610 waren het vooral de Brusselse contacten die 

doorslaggevend waren voor het in stand houden van de machtspositie van de familie. Ten 

slotte had de familie Van Broechoven tussen 1579 en 1629 krachtige leiders in de personen 

van Henrick en – zij het minder op de politieke voorgrond tredend – zijn broer Rogier van 

Broechoven Pzn. Ze vulden elkaar aan ook wat werkterrein betreft: Henrick van Broechoven 

Pzn. deed Brussel, terwijl het vizier van Rogier op de eerste plaats op ’s-Hertogenbosch en 

zijn zakelijke activiteiten was gericht. 

Als slotconclusie analyseerden we in hoeverre de samenstelling van het 

maatschappelijk vermogen van de Van Broechovens uniek was in vergelijking met die van 

andere families. Met name werd hierbij een vergelijking gemaakt met de familie Van Gestel, 

omdat de machtigste politicus in de stad tussen 1579 en 1629 – Henrick van Gestel – tot die 

familie behoorde. De belangrijkste verschilpunten die hierbij naar voren kwamen, waren de 

unieke kwaliteiten van Henrick van Broechoven Pzn. als wegbereider, de betrokkenheid van 

de Van Broechovens bij het gewestelijk bestuursniveau en het actief netwerken met de 

families die het centrum van de macht vulden in Brussel. Door het grote aantal politiek 

actieve Van Broechoven-telgen kon hieraan ook door huwelijksallianties concreet invulling 

worden gegeven. 

 

Na hun vertrek uit ’s-Hertogenbosch wist de familie Van Broechoven een indrukwekkende 

politieke machtspositie op te bouwen in de Zuidelijke Nederlanden. Ze was prominent 

aanwezig in de stadsbesturen van Antwerpen en Brussel en in de centrale bestuursraden. De 

macht van de achterkleinzoon van Henrick van Broechoven Pzn., Jan van Broechoven de 

Bergeijck, reikte omstreeks 1700 zelfs zo hoog dat menigeen in hem aan het eind van de 

zeventiende eeuw de feitelijke landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden zag. Elke telg van 

de familie Van Broechoven verkreeg wel een heerlijkheid of een heerlijke titel. De Van 

Broechovens toonden een uitgesproken drang naar adeldom, maar of ze in grotere mate 

aristocratiseerden dan de elite in hun omgeving en met hun levensstijl afwijkend gedrag lieten 

zien, is niet aangetoond. In het Noorden reduceerde de macht van de familie in de loop van de 

zeventiende eeuw steeds verder. Omstreeks de eeuwwisseling ging deze tak van de familie in 

feite bankroet en stierf in 1720 in mannelijke lijn berooid uit. 

 

Slotconclusie en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het onderhavige onderzoek heeft aangetoond dat de oorsprong van de familie Van 

Broechoven in de Meierij ligt en het heeft tevens een aantal argumenten opgeleverd waarom 

en hoe de familie haar stamboom in de tweede helft van de zeventiende eeuw vervalste. We 
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slaagden erin de Van Broechovens te plaatsen in hun tijd en het verloop van hun politieke 

macht in beeld te brengen in vergelijking met andere belangrijke families. We konden 

beargumenteren waarom ze in staat waren de positie van machtigste familie te bereiken en 

deze ook wisten vast te houden. De resultaten van het onderzoek naar de sociaal-culturele 

macht van de familie Van Broechoven vóór 1629 waren mager, met name door gebrek aan 

informatie. De bestudering van de manier waarop besluitvormingsprocessen in het Bossche 

stadhuis verliepen bij benoemingen en andere magistraatsbesluiten leverde een boeiende 

inkijk in de dagelijkse politieke praktijk en leverde een nieuw beeld van de invloed van de 

dekens van de ambachten op de uitkomst van besluiten. De dekens werden, vaker dan 

verwacht, bij besluiten betrokken, ze kwamen als derde lid van het stadsbestuur als ware 

belangenbehartigers van de ambachtsleden naar voren en waren met regelmaat in staat 

voorstellen te verzachten en soms zelfs van de agenda te krijgen. Ook het beeld rond de 

financieel-economische situatie van ’s-Hertogenbosch in de onderzoekperiode verdient 

bijstelling op basis van dit onderzoek. De financiële situatie was aanzienlijk beter dan 

meerdere onderzoekers tot nu toe schetsten en het onderzoekresultaat sluit in dit opzicht aan 

bij het onderzoek van Hanus. De conclusies aangaande de politieke elite tussen 1579 en 1629 

sluiten naadloos aan bij die van Schuttelaars uit de periode 1500 tot 1580. De periode na 1629 

laat, zoals mocht worden verwacht, een aantal veranderingen zien. Nader onderzoek zal deze 

veranderingen kunnen en moeten expliciteren. 

Nieuw onderzoek over de familie Van Broechoven zou vooral gericht moeten worden 

op sociaal-culturele aspecten. Een uitgebreide bronnenanalyse van het door ons veel 

geciteerde werk van Donnet en de sociaal-culturele status van ’s-Hertogenbosch rond 1600 

zouden hiervan het startpunt kunnen vormen. Een van de meest intrigerende personen uit de 

onderzoekperiode is militair-gouverneur Baron van Grobbendonck. Hij groeide uit tot de 

machtigste man in de stad. Een uitgebreide studie naar hem zou een extra dimensie kunnen 

toevoegen aan de kennis van de door ons onderzochte periode van de Bossche historie, zeker 

omdat hierbij vanzelfsprekend de relatie tussen ’s-Hertogenbosch en het centrale bestuur van 

binnenuit volop aandacht zal krijgen. Een derde aanbeveling voor nader onderzoek betreft het 

meer inzichtelijk maken van de economische macht. In ons onderzoek slaagden we er 

weliswaar in om de economisch machtigste personen te detecteren, maar er bestaat geen 

inzicht in de aard en omvang van hun vermogens en hun economische activiteiten, hoe zij de 

vermogens aanwendden voor verdere vermogensgroei en het stimuleren van economische 

activiteiten. Een laatste aanbeveling betreft de relatie tussen oorlog en economie. We 

constateerden dat de financiële situatie van de stad minder slecht was dan velen eerder 

beschreven. In dit verband dient nadrukkelijk de vraag te worden gesteld: waarom de 

economie in ’s-Hertogenbosch toch kon blijven functioneren en waarom er steeds voldoende 

geld beschikbaar was om de lasten te betalen of te financieren. 
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SUMMARY 
 

The Game of Power 

 

The Family Van Broechoven and the Political and Economic Elite in  

’s-Hertogenbosch Between 1579 and 1629 

 

 

Aim of the study 

This study investigates the family history and power of the Bossche family Van Broechoven. 

In particular, it reflects upon the game of power in and the history of ’s-Hertogenbosch 

between 1579 and 1629, the period that began with the reconciliation of the city with the 

Spanish King Philip II and ended with the signing of the capitulation treaty after the conquest 

of the city by Frederik Hendrik. Building on previous studies of the Bossche political elite and 

economic inequality in ’s-Hertogenbosch, we chose this turbulent period in the city’s history 

as subject for further investigation. The study is a combination of a family history, the 

definition and measurement of power and a reconstruction of the everyday reality of decision-

making. The main objective here was to gain insight into the practice of such decision-making 

and show not only how the Van Broechovens were a part of this practice, but also how they 

reached a leading position in it. 

 

How was it performed? 

We based this study in particular on data from the Bossche aldermen protocols, the city 

accounts and city resolutions from the period between 1579 and 1629. As far as the published 

literature is concerned, we made extensive use of Schuttelaars’ research on the political elite 

of ’s-Hertogenbosch in the period between 1500 and 1580, the investigation by Hanus on 

prosperity and inequality in ’s-Hertogenbosch during the long sixteenth century and the 

research by Donnet on the Van Broechoven family and its donations to the church of Rumst. 

In terms of the conceptual framework, we relied predominantly on the concept of 

power and the measurement of power presented in the work by Tromp entitled, The Science of 

Politics, and the work by Wrong, Power; Its Forms, Bases and Uses. Studies, especially by 

De Jong on prosopography and the examination of the political elite of Gouda, and Streng on 

the analysis of the political elite of Zwolle, provided the framework for stratification and 

analysis of the Bossche political elite. 

In carrying out the research we have, in addition to analytical descriptions, placed 

particular emphasis on a reconstruction of the everyday reality – the petite histoire – and the 

overall picture of the era. 

 

Results (surroundings) 

The origins of the family Van Broechoven were surrounded by doubt for a long time, 

especially in relation to its knightly lineage. Based upon research in the Bossche aldermen 

protocols, the genealogical study and the accompanying documents prepared at the request of 

the family, we did finally conclude that the family originated in St. Oedenrode and by around 

1400 was already politically active there. Shortly before the middle of the fifteenth century, 

the ancestors of Henrick and Rogier van Broechoven Pzn. established themselves 

permanently in ’s-Hertogenbosch. They practiced the craft of tinsmiths, but increasingly 

spread their wings in the direction of trading. The third generation in ’s-Hertogenbosch 

brought with it the first alderman. The marriage alliances clearly show that the family at this 

time was interwoven with the political elite. Economically, they now belonged to the wealthy 
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upper class. However, a definitive political breakthrough remained out of reach, as the first 

Van Broechoven alderman passed away childless and his elder brother and his wife died at a 

relatively early age. Two generations later, however, the breakthrough would be realised and 

the family broadened its primary interests at the same time. Besides their mercantile interests, 

university education became the second, but dominant pillar of the family in building its 

booming power base from 1570 to 1580. 

Chapters 3 and 4 form, together with the foregoing discussion of the origin of the 

family Van Broechoven and the first generations in ’s-Hertogenbosch, the broad introduction 

to the main focus of this study. In chapter 3, the central focus is the administrative 

organisation of the Burgundian Empire and the Duchy of Brabant, the manner in which the 

city of ’s-Hertogenbosch was positioned as one of the four capitals, and the administrative 

organisation of the city itself. The chapter clarifies the organisational framework and shows 

how the city and its political elite were structured in this hierarchical scheme. The second part 

introduces an overview of the administrative and bureaucratic organisation of ’s-

Hertogenbosch and the political and administrative functions towards which the Bossche 

political elite strived. The final result of the chapter is a reconstruction of the organisational 

framework that existed in 1579, which shows who was accountable to whom. The whole 

chapter makes clear that the influence of the central government was significant and could 

even be decisive in cases of appointments and decisions. As will become apparent in chapters 

5, 6 and 8, such relationships become more important as the influence of Brussels 

continuously increased during the period between 1579 and 1629. 

Chapter 4 contains the biographical outlines of Henrick and Rogier van Broechoven 

Pzn. and their sons. These men shaped the power of the family and represented the family in 

the Bossche political and economic structures. 

 

Political power 

In our study of political power and decision-making, we paid attention to five distinct groups 

and individuals who had a role in the game of power: aldermen (including jurors
1284

 and 

councillors
1285

), craft guilds, treasurers of the city, other higher city officials, and senior 

officials representing the lord or the States of Brabant. This section was thus also an elite 

research, similar to the study by Schuttelaars over the period between 1500 and 1580. We 

ended chapter 5 with an evaluation of the Bossche political structure in comparison with six 

cities in the Lower Countries. 

Compared to the period 1500-1580, only minor changes took place between 1579 and 

1629 as far as the relationships within the city administration were concerned. The profile of 

the new aldermen was virtually the same in both periods. Major changes only occurred after 

the conquest of ’s-Hertogenbosch in 1629, when the Catholic political elite was completely 

eliminated from the game, the leaders of the craft guilds were no longer invited for meetings 

of the city council and Brabant was governed by the Hague as a generality country. 

In regards to the aldermen, extra attention was paid to oligarchization, career 

development and participation in search and advisory committees of the city council. The 

degree of oligarchization of the alderman function hardly changed between 1529 and 1679. In 

all three periods of 50 years, about 110 different aldermen functioned in this position, but the 

allocation of mandates on the aldermen, as measured via frequency-distributions, differed per 

period. In examining the concentration of power, emphasis must therefore be placed on both 

areas; the number of aldermen in time and the distribution of posts among the aldermen must 

be given equal attention. 

                                                 
1284

 Non-aldermen who were alderman the year before. 
1285

 All persons who were alderman more than one year earlier. 
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Significant differences concerning power existed within the group of aldermen, jurors 

and councillors. The most important aldermen held the first three positions of the alderman 

list, but in the rest of the list, ranking was based less on seniority between 1579 and 1629 

compared with the preceding period of 50 years. From about the fourth mandate it was more 

or less clear what position in the order an alderman was expected to be given at future 

appointments. There were notable differences in the extent to which individual aldermen, 

jurors and councillors participated in advisory and search committees of the city council. In 

particular, the low participation of the nobility was remarkable. The office of first alderman 

rotated more and more following fixed patterns, with Henrick van Gestel as a centre. 

The investigation into the craft guilds as a third member group of the city council also 

brought valuable new information. The office of dean and juror of the craft guilds circulated 

among a limited number of persons and (former) deans or their sons regularly attained the 

position of alderman. The practice of appointments showed a clear hierarchy within all craft 

guilds. The oligarchization of the office of dean – expressed in an oligarchization index – was 

nevertheless lower than in the case of the aldermen over the entire study period between 1595 

and 1629. 

We measured the political power of the craft guilds in two ways: the degree to which 

they participated in committees set up by the city council and the extent to which they were 

able to successfully influence decision-making processes. From an analysis of 242 

committees, instituted by the city council between 1588 and 1618, it appeared that the deans 

as a third member group fulfilled a (numerically) proportionate role in occupying two-thirds 

of the 242 committees. The deans nearly always participated in commissions for hearing on 

bills and in the pursuance of tax matters and they were almost always involved in the 

preparation and inspections of city works being carried out. Certainly, a major driving force 

behind the inclusion of the guilds was in creating general support. In discussions on the 

arguments of the ordinary and extraordinary petitions within the city council, the deans acted 

in accordance with a phenomenon which modernist scientists might call a moral economy and 

and we found no discrepancy in the minds and thoughts of the deans and those of the artisans. 

The deans followed an identifiable strategy concerning which products in the ranking had to 

be excluded from tax measures and what kind and order of financing was preferred. Several 

times the deans successfully stood firm while the first two member groups of the city council 

had already insisted to agree to a (tax) measure. It was thus in 1605 that they were also able to 

keep – in addition to beer and bread – meat free from extra taxes. Again, in 1623 they 

successfully bought off an additional tax on meat. But in the end, it was the first two members 

of the city council who, at times of great dilemmas or if the occasion warranted, made the 

decisions. The crafts guilds could only observe the decisions that were made, without any 

commitment from their side. Resentment over such matters however, is not found. We 

nevertheless concluded that the political power of the craft guilds was significant and greater 

than is often stated in the literature. 

The ordinance of 1547, which arranged the election of the city treasurers, was rarely 

followed in practice. In fact, the city council only adhered precisely to the distribution of the 

treasurers over its first two member groups and the craft guilds. There was also obviously 

great reluctance to take action and replace treasurers frequently. The treasurer conflict in the 

first decade of the sixteenth century gives a fascinating insight into the management culture at 

that time. The conflict showed the care and systematics that were applied as well as the 

political mores. The treasurers had indeed acted erroneously, but the political leadership of the 

city smoothed all the wrinkles and the perpetrators remained accepted in political circles; one 

of them could afterwards even hold the office of alderman twice. The documentation about 

the conflict, moreover, provided detailed information into the way treasurers could make 

money from their office in practice. 
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The pensionary office was especially coveted by young, talented lawyers among the 

aldermen and councillors. Notaries and clerks of the writing room preyed on the (atrophied) 

secretariat function. The division was also visible in the city council. The first two member 

groups concerned themselves especially with the pensionary office, while the craft guilds 

almost exclusively dealt with the officers, organisation, and working conditions of the 

secretariat. The appointment to pensionary was procedurally barely organised, but there was 

traditionally a detailed ordinance for appointment as secretary, registrar or clerk. In practice, 

the absence of a procedure was expressed in a somewhat chaotic and ad hoc use of arguments. 

Nevertheless, the city council always searched in naming pensionaries for candidates who met 

the profile. A possible exception was the appointment of Christiaan van Broechoven Hzn. to 

pensionary in 1605. For secretaries, integrity, experience and reliability were of primary 

importance. As secretaries were allowed to advise on the appointment of their clerks, and 

secretaries were chosen from the clerks repeatedly, affiliations between the secretaries 

occurred frequently. The power of the pensionaries arose from their professionalism; assisting 

the city council – and especially the aldermen – in legal, political and administrative affairs. 

As far as the other high, administrative functions were concerned, the bailiff became 

much less visible between 1579 and 1629. He remained involved in the jurisdiction, but his 

role as custodian of public order diminished significantly after the appointment of a military 

governor. The shift was even more visible after the intake of a new garrison in 1603. The 

governor received the city keys and was emphatically an important power factor in addition to 

the College of Aldermen. 

City officials at all levels – and particularly treasurers – faced increasingly stricter 

instructions between 1579 and 1629. The purpose behind the constraints was to give clearer 

direction and restrict opportunities for personal enrichment. 

In order to make claims for the organisational coherence of the power groups and the 

extent to which the political organisation structure of ’s-Hertogenbosch in 1600 was more 

democratic than in other cities, we have used the organisations of the Holland cities of Hoorn, 

Gouda and Leiden, the Dutch-East Zwolle and the Brabant cities of Breda and Antwerp as a 

reference. We concluded that the Bossche administrative organisation and that of Zwolle 

came closest to our ideal image. ’s-Hertogenbosch exhibited the most homogeneous 

composition of the core administration. The support staff, and especially pensionaries and 

treasurers, never managed to surpass the core administration. Moreover, the management of 

the city finance was organised outside the core administration, so that independent control of 

finances could take place. Although in Zwolle – and to a lesser extent, Hoorn – craft guilds 

and wealthy citizens had some visible impact on the nomination and election of the core 

administration, in none of the cities studied, was the total involvement of the lower echelons 

in the audit of financial affairs, the appointment of senior city officials and other city business 

more intense than in ’s-Hertogenbosch. It always was the city council where the decisions in 

these affairs were made. 

 

Economy 

The starting point for the study of the urban economy was the recent work of Hanus; ’s-

Hertogenbosch During the Long Sixteenth Century, and especially the development of real 

wages between 1579 and 1629. We focused on two main questions: to what extent can the 

gradient of the Hanus graph on the development of real wages as a measure of economic 

welfare be supported from other angles; and to what extent is the development of the city 

finances connected to this? 

The relationship between military activities and the progress of the Rebellion on the 

one hand, and the graph of real wages on the other, was not in line with expectations. 

Although there was a low point in real wages during the turbulent years from 1575 to 1585, 
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the wage increase occurred mainly in the period between 1595 and 1610. Moreover, real 

wages barely increased during the twelve-year truce. The arguments in political documents 

were hardly consistent with the gradient presented in the graph on real wages. Emigration 

showed a significantly better connection and the development of the urban income and 

property prices were also more harmonious with the development of the real wages chart. 

Certainly, the financial situation of the city was problematic until just before 1600. 

The payment arrears in the ordinary petition as well as annuity rents (losrenten) were 

enormous. After 1600 the situation improved dramatically. Since then annuities were used 

less and less as a financial instrument. Besides this, the city bought up arrears for about half 

of their nominal value and paid off extra on the ordinary petition obligations. As of 1610 the 

city had its finances more or less in control. All in all, we concluded that the financial 

situation of ’s-Hertogenbosch as well as the economical situation – especially after 1600 – 

were significantly better than many historians indicate. An explanation for the improvement 

of the economic situation can be traced to at least four factors: the increase in the number of 

urban dwellers, including the intake of a large garrison; the developed system of safeguards 

(sauvegardes) and licenses; the adjustment of the economy, where the mix of activities 

changed; and additional economic activities, partially implemented with funding from 

Brussels: fortification of the town, ammunition house and repairs of the devastations caused 

during the sieges in 1601 and 1603. 

We tried to gain better insight into those groups who carried the economy; which 

groups and individuals were in front, and did the group-order change during the half-century 

that we studied? We did this study based on data from the sixtieth penning; a tax levied on 

property transactions. The results of the study of the rich and poor professional groups and of 

the wealthy citizens of ’s-Hertogenbosch confirmed earlier findings. The members of the 

wage-earning professions, such as the pin-makers and weavers, bought comparatively less 

expensive houses. In contrast, the merchants purchased the more expensive homes and lived 

largely near the market. 

The transaction amounts varied widely according to profession. This variation was 

greatly increased if a profession could be divided into many subgroups or if a relationship 

could be detected between turnover and the amount of capital required. The Bossche 

councillors did not score at the top as a group and only two of them came on the list of twenty 

people who bought the most expensive homes. In fifty percent of the cases a (cloth) merchant 

was the buyer of these properties. Only 5% of the transactions carried out by the wealthy 

inhabitants were performed in the name of the councillors. These scores correspond to the 

situation in Breda, but are low if a comparison is made with the Holland cities. The name Van 

Broechoven did not quite make it to the top twenty. However, the family members were 

among the high positions within the period in which they bought their homes. 

 

The power of the family Van Broechoven 

The family Van Broechoven grew to one of the most powerful families – if not the most 

powerful – in ’s-Hertogenbosch in the period between 1579 and 1629. The family delivered – 

Guiliam Absolons included – seven aldermen, two pensionaries, three treasurers of the 

petitions and a treasurer of the urban finances. From 1590 onwards, the family continuously 

held the office of treasurer of the petitions and for nine years the office of pensionary. Its 

relatively small number of alderman mandates should be fully attributed to the fact that it was 

unusual that pensionaries and treasurers of the petitions were also aldermen. It is evident that 

the success of the family must be attributed to Henrick van Broechoven Pzn. in particular. To 

compare the power of families, we used a mathematical model based on the figures of the 

General Capital imposition. We have highly differentiated and significantly increased the 

valuation amounts applied to aldermen and councillors in order to reflect the reality of their 
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power better. We concluded that the results of the calculations give a good and very real 

understanding of how the power of families changed during the period under review. 

The Van Broechhovens were major brewers. Given the size of their breweries and the 

pivotal role that brewers had as funders, it should certainly be assumed that they were 

influential. They were among the major owners of (corn) windmills in ’s-Hertogenbosch. 

Rogier van Broechoven Pzn. was also, aside from politician and brewer, cloth merchant and 

he also owned a bleachery. As a cloth merchant, he traded with the very lucrative Iberian 

Peninsula. 

The Van Broechovens operated frequently in the public and private capital market and 

they were among the absolute top of Bossche investors in farmlands. Henrick van Broechoven 

Pzn. bought namely property from 1584-1585 onwards, with a flight between 1595 and 1604. 

Henrick and his children also invested larger amounts of money in loans guaranteed by the 

States of Brabant. Our research on Henrick’s position as investor in private loans and leases 

did not allow us to draw definite conclusions. However, holding thirty to forty loans and 

leases, he certainly belonged to the top of investors. The investment behaviour of his brother 

Rogier was different. On the private money market he showed himself almost exclusively to 

invest in farmland, besides of course his activities as a merchant, financier and guarantor of 

business activities. The next generation continued the investment pattern of their fathers in 

outline and continued the emphasis on the acquisition of farmland. 

Estimating the value of the assets that Henrick van Broechoven Pzn. amassed during 

his lifetime is hardly possible. Any amount between 50,000 and 100,000 guilders and more is 

defensible. The underlying information here is too fragmentary and certainly incomplete. No 

doubt, Henrick belonged at his death to the wealthiest citizens of ’s-Hertogenbosch. The 

possessions of Rogier van Broechoven Pzn. were also significant and perhaps even greater 

than those of his brother Henrick. The sons of Henrick van Broechoven Pzn. experienced a 

spectacular increase of their possessions, comparable perhaps to the success their father was 

able to achieve. Rogier’s children enjoyed this wealth to a much lesser extent. Their increase 

– with the possible exception of Arnout – was never more than a doubling of their funds. 

The Van Broechovens were explicitly concerned with their social and cultural capital: 

building a circle of ‘acquaintances’, seeking to anchor themselves in the community and 

paying attention to their lifestyle or the way they wanted to show the community who they 

were. Their involvement in the socio-political structures of the city was, among other things, 

reflected in the positions they occupied as a captain or lieutenant of militia and district master, 

as churchwarden and orphan master. The family managed to acquire a powerful position in 

the Brotherhood of Our Lady, comparable to that in the city council. Rogier van Broechoven 

Pzn. was involved in the safety and protection of the city for nearly forty years. The sons of 

Henrick and Rogier van Broechoven Pzn. seem to have been less central to the Bossche 

community. The marriage partners and chosen monastic and priest orders fit very well within 

the spirit of the age and opened opportunities for the children to realise their ambitions. The 

status of the Van Broechovens was reflected in the homes they lived in, the manors that they 

acquired and the noble titles that the family obtained in the early sixteenth century. The 

available information about the intangible culture of the Van Broechovens before 1629 is 

scarce, so this element only merits superficial attention. 

This study showed that the Van Broechovens were and could remain powerful and 

wealthy because of the combination of several factors. In the first place, by means of a good 

education, they were in the perfect position to acquire functions and carry out professions 

which also raised money in times of crisis. In short, they accumulated large sums of money 

continuously. With eight or five children who reached adulthood, the families of Henrick and 

Rogier van Broechoven Pzn. belonged to the larger households within the political elite of the 

city. These numbers allowed for ample opportunity not only to provide for the succession of 
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the political functions of the fathers, but also to broaden the power base of the family. 

Moreover, the Van Broechovens reached a prominent position in the Brotherhood of Our 

Lady and were present on important ecclesiastical positions, as in the collegiate chapter of St. 

John and the order of the Capuchins. They could hold up well in their social environment and 

with (almost always) a university education as a good starting point, they could maintain a 

lifestyle appropriate to their status. The Van Broechovens were not only powerful and 

influential, but were also recognised as such. As far as Henrick van Broechoven Pzn. is 

concerned, we have given several examples in this regard, but the reputation of his brother 

Rogier was also undisputed in the government circles of ’s-Hertogenbosch. After 1610, the 

Brussels contacts were especially decisive in maintaining the dominance of the family. 

Finally, between 1579 and 1629 the Van Broechoven family had powerful leaders in the 

persons of Henrick and his albeit politically less predominant brother, Rogier van Broechoven 

Pzn. They also complemented each other in terms of scope; Henrick van Broechoven Pzn. 

‘did’ Brussels, while the attention of Rogier was focused above all on ’s-Hertogenbosch and 

his business assumed first place. 

As a final conclusion, we analysed the extent to which the composition of the assets of 

the Van Broechoven family was unique when compared with those of other families. In 

particular, this comparison was made with the Van Gestel family, which contained the most 

powerful politician in the city between 1579 and 1629; Henrick van Gestel. The main 

differences that emerged here were the unique qualities of Henrick van Broechoven Pzn. as a 

pioneer, the involvement of the Van Broechovens at the regional level of government and 

their active networking with the families at the centre of power in Brussels. Due to the large 

number of politically active Van Broechovens, they could shape this concretely through 

marriage alliances. 

 

After their departure from ’s-Hertogenbosch, the Van Broechovens managed to build an 

impressive political dominance in the Southern Netherlands. They were prominently 

represented in the city councils of Antwerp and Brussels and in the central governmental 

boards. Around 1700 the power of the great-grandson of Henrick van Broechoven Pzn., Jan 

van Broechoven de Bergeijck, reached such a degree that by the end of the seventeenth 

century, many people viewed him as the actual governor of the Southern Netherlands. Each 

member of the family Van Broechoven acquired a manor and the glory of a noble title. The 

Van Broechovens showed a pronounced desire for nobility, but whether they behaved more 

aristocratically than the elite in their surroundings or whether their lifestyle deviated from the 

norm, has not been demonstrated. In the North, the power of the family gradually waned 

during the course of the seventeenth century. Around the turn of the century this branch of the 

family went bankrupt and died out in the male lineage in 1720. 

 

Final conclusions and recommendations for further research 

The present study has proven that the family Van Broechoven originates from the Meierij. It 

also brought forward a number of arguments concerning how and why the family's pedigree 

in the second half of the seventeenth century was falsified. We managed to frame the family 

in their time and to describe their journey of political power in comparison to other important 

families. We could explain why the Van Broechovens were able to reach and retain their 

powerful position. The results of the study of the socio-cultural power of the family Van 

Broechoven before 1629 were sparse, mainly due to lack of information. The study of the way 

in which the decision-making processes in the Bossche Town Hall evolved into appointments 

and other magistrate decisions gave a fascinating insight into the daily political practice and, 

above all, it provided a new picture of the impact of the deans of the craft guilds on the 

outcome of decisions. More often than expected, the deans were involved in decisions. As the 
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third member group of the city council, they emerged as true defenders of the interests of the 

craft guild members and were able to soften proposals regularly and sometimes even get them 

off the agenda. Based on this research, the image around the economic and financial situation 

of ’s-Hertogenbosch in the study period also deserves further adjustment. The financial 

situation of the city was significantly better than several historians have outlined so far and in 

this respect, the result matches recent research by Hanus. The conclusions regarding the 

political elite between 1579 and 1629 perfectly concur with those of Schuttelaars concerning 

the period 1500 to 1580. Compared to the period after 1629 there are, as would be expected, 

significant differences. Further research can elucidate these changes. 

New research on the family Van Broechoven should preferably focus on socio-cultural 

aspects. A comprehensive analysis of the sources of the much-quoted work of Donnet and the 

socio-cultural status of ’s-Hertogenbosch around 1600 could form a starting point for this 

research. One of the most intriguing people in the study period was military governor Baron 

Van Grobbendonck, who became the most powerful man in town. An extensive study on him 

would add an extra dimension to the knowledge of our period of Bossche history. Such a 

study would also focus on the relation between the central governmental institutions and ’s-

Hertogenbosch. A third recommendation for further research lies in the study and clarification 

of economic power. In our study we managed to detect the economically powerful people, yet 

there is no factual understanding about precisely what kind of power and what kind of 

activities they represented, nor how they employed the power to raise further capital and 

stimulate economic activity. A final recommendation concerns the relationship between war 

and economics. We concluded that the financial situation of the city was not so negative as 

many historians had previously described. The questions to be put in this context are: how 

could the economy in ’s-Hertogenbosch function and how was it possible that the city almost 

always had sufficient money to pay its expenses or to finance them? 
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Bijlage 1 

 

Procuratie en contractcondities voor het maken van de genealogie Van 

Broechoven door Alexander Butkens 
 

1. Procuratie voor Jan-Baptist Van Brouchoven 

 

Bij desen ondergeteeckent hebbende constitueren 

ende volmachtijgen heer Johan Baptista van 

Brouchoven commis van Sijne Majesteijts financien 

om uuijt onse naemen te maecken ende aentegaen 

alsulcken contract ende accort met den heere 

sergeant-major Butkens ... aengaende het 

maecken vande genealogie, familie ofte geslachte 

vande Brouchovens, als den voordeijden commies 

geraetsaem sal vinden, houdende den ondergeschreven 

van nu voer alsdan alles voor goet ende van waerden 

tgene denselven heer commies daerinne soude 

connen ofte moghen doen; alwaert oijck soe, dat 

de saecke naerdere ofte meerdere macht 

behoeffet dan voerseijt is. Beloovende onder verbijn- 

tenisse van onsen persoon ende goederen, den voerseijde 

heere commies in alle costen ende deboirsementen 

dijen aengaende costeloos ende schadeloos te 

houden, alsmede in de somme die aen de heer 

Butkens voorseijd uuijt crachte deser belooft sal 

worden door den voorgenoemde commies, ende die 

mede bij ons ondergeschreven ijder voer den gerecht 

derderpart te helpen lasten ende draeghen sonder 

ennich teghenseggen. Blijvende het resterende 

derdepart van alle de voorseijde costen ende 

deboirsementen van wat nature die so oock moghen 

weesen tot lasten vanden voergenoemde heere 

commis van Bergeijck. Voor allen de welck wij onder- 

geschreven verbinden onse persoonen ende goederen 

present ende toecomende. Te oirconde. Actum 

tot Brussel, den vierentwintichsten dach julii des 

jaers XVI
c
 negen en vijfftich. 

 

F. de Brouchoven B. van Brouchoven Chr (?) 

 

 

Uit: Archief de Bergeijck, Beveren – deelarchief de Bergeijck R 2 
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2. Conditien op dewelcke Heer Alexander Butkens 

ridder, Heere van Acroij sal aanvaerden het 

maecken vande geheele genealogie vanden 

huijse ende familie van Brouchoven 

 

In den eersten soo sal den voorseijden heere gehouden 

sijn te maecken ende geheelijck te formeren eene 

perfecte ende volcommen genealogie vande voerseijde 

familie van Brouchoven met alle de branches 

lateralis ende hunne alliantien beghinnende vanden 

jaere een duijsen een hondert ofte daervoor ende conti- 

nuerente soo voorts tot op desen dach toe; deducerende 

deselve familie bij wettighe titels ende 

bescheiden uuijt den huijse van Roover, voerende drij gouden 

meuleneijsers op eenen roeden gronde geveer(?) sijnde, Heeren 

van Stakenborch ende dat in rechte linie de parenta- 

ties bethoonende. 

 

Behoudlijck dat Joncker Christiaen van Brouchoven sal 

overleeveren in handen van den voormelden Heer Butkens 

alle ende iegelijcke de    ,  titulen ende memorantien(?) 

die hij heeft vergaedert midtsgaeders de genealogie die 

sijnen sone Francois Paulin heeft begeere te 

dresseren tot       ad finem(?) moderne generatien. 

 

Welck voorseijd werck den voorseijden heere Butkens verobligeren 

sal sijn te beghinnen ende op weijse naer den          te 

beghinnen tusschen nu ende veerthien toecomende daeghen 

ende alsoo continuerende tselve voleijnden binnen vier 

maenden datte deses. Anderssints dat de heeren 

dese onderschreven niet en sullen gehouden sijn tselve stuck 

daarnaer te accepteren ofte de penningen te 

voldoen. 

 

Ende tselve behorlijck     sijnde, sal 

den selven heer op onsen naeme bij requeste moeten ver- 

soecken commissarissen uuijt den Raedt van Brabant met 

authorisatie ende macht om te affirmeren, den heere 

de Lannaij Roij d
`
 Armes in Brabant ten overstaen 

van den welcken den voorseijde heere dese genealogie 

sal hebben te doen passeren voor gerechte ende waerachtich; 

alle ende eider van de documenten inde stucken veri- 

ficatoiri te exhiberen ettcalles tot cost ende last 

vanden voorseijde heer Butkens. 

 

tSelve geschiet ende aende commissarissen volcommen 

consentement gegheven sijnde, sal den voorseijde heere 

Butkens gehouden sijn te besorghen op eene brieven vanden 

selven raedt met Sijnder Majesteijts grooten seghel daer 
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onder uuijthanghende, bij dewelcke dese genealogie 

wordt in alles ge….dert ende geapprobeert, in der voeghen 

dat aende selve geloof gegheven wordt, soo inde rechte als 

daerbuijten. Alles in gevolghens van tghene is geschiet inde 

approbatie van de genealogie vanden heer Francois de 

Boisschot, Grave van Erps, ende van dewelcke deduc- 

tie uuijt de familie van Stakenborch. 

 

Allen twelck in maniere voorseijt gedaen sijnde sal 

den heer Butkens schuldich ende gehouden sijn te 

gheven aen ieder vande vier heeren deser onderschreven: hebbende 

eene hele genealogie wel ende net gescildert met 

alle te wapenen soo van dese familie als van hunne 

alliantien, alles gedecoreert(?) naer hunnen eijsch ende 

geteeckent met gout ende wit in plaetsche van silver. 

Des sal alle moeten geschildert sijn op pompier, geplackt 

op lijmbaert, ende gespannen worden op eenen swaeren 

gepaletterden lijste, inden verstaende dat onder elcke 

wapen sal staen sijne behoirlijcke inscriptie detig- 

nerende den persoon, den tijt ettc. 

 

Item soo sal den voorseijden heer sculdich sijn van ieder 

vande voorseijde vier distincte heeren tsaemen met 

de genealogie over te leevren een apart boecxken 

gebonden int geel calfsleijr in cleijn folio vergult gethuit(?) 

met linten, waer inne begrepen sullen staen de copijen 

authenticq van alle de prennes ende documenten, 

met de apostillen in margine vandien bij de Hoogmogende Heeren 

Commissarissen gestelt. 

 

Allen twelck den voorseijden heere Butkens sal 

sculdich sijn te effectueren(?) ende volbrenghen sonder 

daervore iet voordens te brenghen tot laste vande 

heeren onderschreven tsij voor sijne eighen vaca- 

tien ofte anderen soo int reijsen naer `s-Hertogenbossch 

ofte elders (verbrenghen) als van onverwachte moeijten 

ende arbeijdt ettc., noch oock voor de vacatien 

vande Hoogmoogende Heeren commissarissen tot overhooren vande 

prennes deses genealogie bij den raede te deputeren. 

Item oock niet voor het schilderen, scrijven etc. vande 

genealogie ende boekxken aen ieder te behandighen, 

soo dat de heeren hier onder vermelt absolutelijck 

verstaen met de somme aldaer te noemen te moghen 

gestaen; ende voorders oft anders niete gehouden te 

 sijn, onder wat pretext tselve soude moghen 

 sijn. Inden verstaende nochtans dat bij aldien 

den voornoemden heere Butkens de voorseijde 

afcomste, genealogie ende deductie niet en conde 

behoorlijck van den beghinne aft uuijt den huijse van 

Roover door de branches van Stackenborch vol- 
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maecken ende bij wettighe titels, bescheeden ende 

moorimenten de onderbreckende deduceren als daer 

van uuijt procederende de pere en fils in maniere 

voor verhaelt, dat in dien gevalle den selve gheen 

recht noch actie hebben en sal directelijck noch 

indirectelijck om vande heeren deses onderschreven iet int 

minsten te pretenderen; noch hij oock gehouden iet 

aen hen te gheven, tsij voir de debuoiren ontcosten 

oft anderssints bij hem alreeds gedaen oft noch te 

doene. 

 

Op alle welcke conditien, clausulen, restrictien ende 

reserven, soe ist dat ick, onderschreven Alexander Butkens, 

Ridder, heere van Acroij(?), het maecken van de voorseijde 

deductie ende geheele volcommen genealogie 

hebbe aenveert ende aanveerde mids desen voor 

ende midts de somme van neghenhondert 

guldens eens in permissie geldt. Actum binnen 

de stadt ……. opden …… des jaers 1658. T oirconde, 

ettc. Ter presentie van …. 

 

In welcke somme van neghenhondert guldens 

eens wij, dese onderschrevenen, hebben beloeft ende 

belooven midts desen elck een gerecht vierde 

part in permissiegeldt te betaelen aen den heere 

Alexander Butkens, ridder, heere van Acroij, alsoo 

haest als hij aen elck van ons sal hebben gelevert 

de genealogie hierboven vermelt met het boecxken 

vande prennes, aldaer ge …, ende voor deses sal 

hebben punctuelijck volbracht ende onderhouden de 

conditien, clausulen ende reservien hierboven uuijtgedruckt. 

Waer mede wij verstaen wel expresselijck dese gebruijcken 

bij dit contract gedaen te sijn gelimiteert sonder dat wij 

verstaen iet te betaelen, voor ende aleer alles gelijck 

boven geseijt is, volcomentlick sij geeijndicht ende volbracht. 

Ten oirconde etc. 

 

(Met potlood is het volgende toegevoegd. Geen handtekeningen) 

 

Les quatres signatures? 

1. Chretien 

2. Jean Baptiste 

3. Antoine Ferdinand 

4. Jean Martin? 

 

 

Uit: Archief de Bergeijck, Beveren – deelarchief de Bergeijck R 2 
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Bijlage 2 

 

Betrokkenheid van de familie Van Broechoven bij de kerk van Erp 
 

 

Aan het hoofd van de Erpse kerk stond organisatorisch een personatus, een (meestal) niet 

residerende pastoor die de feitelijke zielzorg uitbesteedde aan een door hem aangestelde en te 

betalen plaatsvervanger, de vicarius perpetuus. Deze laatste was levenslang de vervanger van 

de pastoor en kon zich op zijn beurt weer laten vervangen door een bedienaar (deservitor) en / 

of zich laten bijstaan door een helper (co-adiutor).
1286

 Het recht om de pastoor voor 

benoeming voor te dragen was aan de bezitter van het patronaatsrecht (ius patronatus). De 

bezitter van het patronaatsrecht kon een kapittel, een abdij of een natuurlijk persoon zijn, of 

het recht kon gekoppeld zijn aan een bepaald goed. Dit laatste gold voor Erp, waar het recht 

van voordracht was gekoppeld aan de zogenoemde cijns van Tartwijk.
1287

 De feitelijke 

toestemming tot in bezitneming van het ambt door de pastoor – de canonieke investitutie – 

werd verleend door de aartsdiaken, terwijl de deken van het dekenaat de feitelijke installatie 

van de pastoor (investitus = met het ambt beklede) verrichtte door overhandiging van de 

sleutels, kelk en missaal.
1288

 

De Van Broechovens, nazaten van de leenmannen van tgoed ten Vernhout in Sint-

Oedenrode, waren tussen omstreeks 1360 en 1540 nauw verbonden met de parochiekerk van 

Erp.
1289

 Zij waren in die tijd niet alleen in het bezit van het patronaatsrecht van de parochie, 

maar ook waren meerderen van hen investitus of personus van de Erpse parochie. Wie van de 

familieleden daadwerkelijk over het patronaatsrecht heeft beschikt is niet geheel helder, maar 

het betrof in ieder geval zowel naamdragers als aangetrouwden. Als bezitters zijn – uitgaande 

van de koppeling aan de cijns van Tartwijk – bekend: Jan Rudolf van Broechoven, zijn zoon 

Dirck, diens zoon Andries, de kleinzoon van Dirck (= Henrick Peter van Heylesem), en 

vervolgens toch weer een Andries en anderen, die in 1502 hun rechten overdragen aan Jasper 

van Escharen. Ook deze laatste zou geaffilieerd kunnen zijn aan de Van Broechovens via Jan 

Rodolfs dochter Elisabeth, die gehuwd was met ene Anton van Escharen.
1290

 In 1554 blijkt 

het collatierecht in handen te zijn van Hillegond Wouterdr. van Beeck. Zij was een dochter 

van de natuurlijke dochter – Christina – van de in 1501 overleden en hiervoor al genoemde 

Andries Dirckzn. van Broechoven, en het is deze Christina die in 1501 wordt vermeld als 

gerechtigde in (een deel van) het patronaatsrecht.
1291

 Hillegond was in 1554 weduwe van 

Engelbert Vos en via haar bleef het patronaatsrecht ook na 1500 nog vele jaren – Meuwese 

schrijft: tot ongeveer 1640 – bij de nazaten van de Van Broechovens.
1292

 

De eerste Van Broechoven die investitus van Erp werd, is Rudolf, een van de zonen 

van de in paragraaf 2.2.1 genoemde Andries van Broechoven van tgoed ten Vernhout in Sint-

Oedenrode. Hij bekleedde de functie van omstreeks 1360 tot zijn overlijden kort voor 1383. 

In de protocollen wordt hij aangeduid als priester en investitus.
1293

 Hij had ten minste drie 

natuurlijke zonen: Jan, Dirck en Gielis. Van Dirck is ons slechts bekend dat hij was gehuwd 

met ene Geerborg, en dat hij voor 1403 overleed.
1294

 Gielis wordt onder andere genoemd in 

                                                 
1286

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, 51. 
1287

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, 55; Meuwese, Erp, gemeente en parochie, 141 en 41. 
1288

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, 53. 
1289

 Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom, III, 600-607; Meuwese, Erp, gemeente en parochie, 41, 48. 
1290

 sH, R 1229, f152v, 14 juli 1459; sH, R 1270, f237v, 11 januari 1501.  
1291

 sH, R 1364, f524, 27 juli 1554. 
1292

 Meuwese, Erp, gemeente en parochie, 41. 
1293

 sH, R 1177, f230; sH, R 1186, f188, 8 oktober 1383. 
1294

 sH, R 1182, f304v.  
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1434. Hij geeft – dan genoemd Gielis Broechovens filius Rodolphi – op dat moment 

waarschap af bij een transactie van de kinderen van Gielis Jan Andries van Broechoven. 

Mogelijk was hij toen voogd over de op dat moment nog minderjarige Wouter Gielis Jan 

Andries van Broechoven.
1295

 

Jan, de derde natuurlijke zoon van Rudolf (Rover) van Broechoven wordt evenals zijn 

vader aangeduid als priester en investitus van Erp. Hij wordt voor het eerst genoemd in 

1368/1369 en overleed omstreeks 1429.
1296

 Van Jan zijn zeven natuurlijke kinderen bekend, 

en van twee van hen wordt tevens vermeld dat ene Geertruyt Gerit sBeckers de moeder was. 

Onder hen waren de zoons Andries en Dirck, van wie de laatste tussen 1393 en 1459 ten 

minste een tiental rechtshandelingen liet verrichten voor de schepenen van ’s-Hertogenbosch. 

De derde Van Broechoven die als investitus van de parochiekerk van Erp heeft 

gefunctioneerd en die met grote zekerheid ook genealogisch kan worden ingepast is Andries 

van Broechoven (nr. 3271, Bijsterveld), een zoon van Dirck en Hillegond, en dus een 

kleinzoon van de hiervoor genoemde Jan, de natuurlijke zoon van Rudolf van Broechoven.
1297

 

Tussen 1414 en 1463 wordt hij vele keren genoemd in het Bosch’ protocol. In 1459 draagt hij 

– dan genoemd heer en investitus van Meteren – de cijns van Tartwijk over aan Henrick Peter 

van Heylesem, waarschijnlijk een zoon van Peter van Heylesem en Christina, een natuurlijke 

dochter van Jan Rudolf van Broechoven.
1298

 De vader van Andries (=Dirck Jan Rudolf) is in 

of kort voor 1459 overleden en in 1463 draagt diens weduwe Hillegond het vruchtgebruik van 

zijn goederen in de parochie Erp over aan hun vier zonen en drie dochters, onder voorwaarde 

dat haar tot haar dood een jaarlijks pensioen zal worden uitgekeerd.
1299

 Andries verwerft 

vervolgens alle goederen, treft de regeling voor het pensioen ten behoeve van zijn moeder 

alsmede wat zijn broers Jan, Jacob en Dirck en zussen Elisabeth, Christina en de natuurlijke 

zoon van Aleyd bij Adam de Lu uiterlijk binnen drie jaar na de dood van hun moeder zullen 

ontvangen. Het is waarschijnlijk deze Andries Dirckzn. van Broechoven voor wie in 1475 de 

doodschuld van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap wordt betaald, en van wie Schutjes 

meldt dat hij zowel in 1435 als in 1444 een prebende kreeg als kanunnik van het Sint-

Janskapittel, maar daarvan ook snel weer afstand deed.
1300

 Mogelijk was het ook deze Andries 

van Broeckhoven die in 1440 intredegeld betaalde van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap en van wie bij die gelegenheid wordt gemeld dat hij kanunnik is in 

Hilvarenbeek.
1301

 

Ook na 1475 is een Andries Dirckzn. van Broechoven actief als persoon van Erp. Bij 

de overdracht op 11 januari 1501 van het deel van de hiervoor genoemde cijns van Tartwijk, 

dat diens natuurlijke dochter Christina via hem had verkregen, wordt hij uitdrukkelijk 

genoemd: Andries van Broechoven, tijdens zijn leven investitus van de kerk te Erp, zoon van 

wijlen Theodoricus van Broechoven.
1302

 Bijsterveld identificeert deze als Andreas van 

Broechoven junior.
1303

 Hoogstwaarschijnlijk was hij een oomzegger van de hiervoor 

genoemde Andries Dirckzn. van Broechoven. Hij was in ieder geval degene die in 1491 het 

blijvend pastoraat invoerde. In 1495 werd hij gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap.
1304

 

                                                 
1295

 sH, R 1205, f123v, 26 november 1434. 
1296

 sH, R 1175, f150; sH, 1428 / 29, f163. 
1297

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, bijlage 6, nr. 3271. 
1298

 sH, R 1229, f152v, 19 juli 1459. 
1299

 sH, R 1232, f168v, 28 juni 1463. 
1300

 Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom, III, 238 en 240. 
1301

 BHIC, ILVB, toegang 1232, R 118, f97v, 1440. 
1302

 sH, R 1270, f237, 11 januari 1501.  
1303

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, bijlage 5, nr. 2800. 
1304

 BHIC, ILVB, toegang 1232, R, f7v, 1495 / 6. 
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In 1514 wordt heer en meester Jan van Broechoven vermeld als investitus van de kerk 

te Erp.
1305

 Ook hij komt bij meerdere onroerend goedtransacties in Erp voor, en dan samen 

met zijn broer Gysbert en na 1540 met Geldo, de zoon van Gysbert. Jan was een zoon van Jan 

Dirckzn. van Broechoven en dus een oomzegger van de hiervoor genoemde Andries.
1306

 De 

laatste ons bekende aanduiding van heer en magister Jan als investitus dateert uit 1543.
1307

 

Ook Jan heeft nageslacht nagelaten. Van hem – Jan wordt in het Bossche pensioenboek 

aangeduid als meester, priester en persoon van Erp – zijn drie natuurlijke kinderen – 

Margaretha (geboren omstreeks 1520), Henrickske (geboren omstreeks. 1522) en Maria – 

bekend bij Francisca, de dochter van Peter Otten.
1308

 

Ten minste vijf Van Broechovens zijn tussen 1360 en 1543 investitus geweest in Erp, 

maar zij waren niet de enigen die in die periode als investitus, vicarius of bedienaar werkzaam 

zijn geweest in Erp.
1309

 Er waren ook andere Van Broechovens priester. Zo wordt een Arnold 

Gieliszn. van Broechoven in de eerste helft van de vijftiende eeuw als priester genoemd.
1310

 

Wellicht is hij dezelfde als door Bijsterveld wordt vermeld onder de naam Arnoldus Egidii en 

die tussen 1421 en 1427 co-adiutor was in de kerk te Erp.
1311

 

Gedurende vijf generaties hadden zij de geestelijke touwtjes in hun geboorteplaats Erp 

in handen. Dit was mogelijk omdat hun familie gedurende een lange tijd zowel het 

patronaatsrecht (voor het grootste deel) bezat en daarnaast ook elke generatie een investitus 

leverde. Hiermee passen de Van Broechovens volledig in het beeld zoals geschetst door 

Bijsterveld als hij concludeert dat wat beroepskeuze betreft er ook voor het beroep van 

pastoor sprake lijkt te zijn van een familietraditie. Generatie na generatie kiezen leden van 

bepaalde families voor het pastoorsambt – vergelijkbaar met de traditie voor beroepskeuze in 

de sector van de ambachten of ambtenarij – en kon een pastoorsambt daardoor meerdere 

generaties in een familie blijven.
1312

 De familie Van Broechoven stamde uit een geslacht van 

gegoede leenmannen en wat opleiding betreft steken ze als pastoors in positieve zin af, zeker 

als we de bevinding van Van den Meerendonk bezien dat in 1523 slechts twintig procent van 

de geestelijken met een beneficie of pastoorsambt in de Meierij een universitaire studie had 

doorlopen, een beeld overigens dat Bijsterveld in positieve zin bijstelde.
1313

 Hij schatte op 

basis van zijn onderzoek dat in het midden van de zestiende eeuw zo’n vijftig procent van de 

pastoors in de toenmalige dekenaten Hilvarenbeek, Woensel en Cuijk universitair was 

gevormd. Wat Andries (junior) betreft verwijst Bijsterveld ernaar dat hij tussen 1469 en 1474 

te Leuven zowel artes als theologie studeerde.
1314

 De na Andries (junior) komende Jan van 

Broechoven wordt in de protocollen steeds als Mgr. aangeduid en studeerde te Leuven zowel 

rechten als theologie.
1315

 

Wat het celibaat betrof pasten de Van Broechovens in de tijdsgeest. Schutjes is over 

dit punt enigszins verhullend als hij over Jan Rudolf van Broechoven schrijft: ‘Uit de 

omstandigheid dat in gemeld charter van zijne dochter Elisabeth, echtgenote van Anthonius 

van Escheren (Escharen) gesproken wordt, kan men aan een laïcaal personaat denken, ofwel 

veronderstellen dat Van Broechoven, na overlijden van zijn gade, de priesterlijke waardigheid 

                                                 
1305

 sH, R 1284, f469v, 11 september 1514. 
1306

 sH, R 1270, f237v, 11 januari 1501. 
1307

 sH, R 1338, f204v, 24 juli 1543. 
1308

 sH, R 1315, f427, 19 september 1532. 
1309

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, bijlage 4, 108. 
1310

 sH, R 1232, f168v, 28 juni 1463. 
1311

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, bijlage 5, nr. 3269. 
1312

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, 124-128. 
1313

 Van de Meerendonk, Tussen Reformatie en Contra-Reformatie, 33. 
1314

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, bijlage 5, nr. 2800*. 
1315

 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, bijlage 5, nr. 3207*. 
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heeft ontvangen.’
1316

 Die ene dochter was echter geen incident zoals we gezien hebben, want 

hij had ten minste zeven kinderen. En zowel Bijsterveld als Adriaenssen concluderen dat het 

niet celibatair leven van de geestelijkheid in die tijd eerder regel dan uitzondering was en dat 

de maatschappij het concubinaat accepteerde. Zelfs was het mogelijk om als bastaardzoon het 

pastoorsambt te bereiken, zoals ook met Jan Rudolf van Broechoven is gebeurd. In hoeverre 

in dit geval kerkelijke dispensaties en een eventuele legitimatie door de vorst – zoals in feite 

was vereist
1317

 – zijn verleend, is nog een punt van onderzoek. 
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 Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom, III, 606. 
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 Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld, 134. 
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Bijlage 3 

 

Namenlijst bestuurlijke elite 1579-1629 
 

 

Tot de bestuurlijke elite rekenen we de volgende groepen bestuurders en hoge ambtenaren: 

schepenen, gezworenen en raadsheren; stadsrentmeesters; pensionarissen, griffiers, 

secretarissen; schouten; militair gouverneurs; rentmeesters domeinen en beden. Van de in 

onderstaande lijst personen is een curriculum opgenomen verderop in deze bijlage. Voor de 

curricula zelf wordt verwezen naar de website van de Bossche Encyclopedie: 

www.bossche-encyclopedie.nl/cop/personen/_index.1.htm 

 

Schepenen 

Absolons, Guiliam 

Adriaens, Adriaan Zegers 

Adriaens, Zeger  

Adriaens, Zeger Zegers 

Aertssen de Becker, Rudolf 

Asperen, Dirck van 

Balen, Jacob van  

Bardoul, Frans  

Bardoul, Jan 

Bergh, Gerard van de 

Bergh, Peter van de 

Berwouts, Everaert 

Bloeymans, Henrick 

Bloeymans, Jan 

Boecop, Arnout van 

Borchgreve, Everaeert de 

Borchgreve, Jan de 

Borchgreve, Michiel de  

Borchgreve, Willem de 

Bossche, Johan van den 

Brecht, Arnt van 

Brecht, Goessen van 

Brecht, Jan van 

Brecht, Philip van 

Breugel, Aelbert van 

Breugel, Arnt van 

Breugel, Johan van 

Broechoven Rzn., Arnout van 

Broechoven Hzn., Christiaan van 

Broechoven Hzn., Gerard van 

Broechoven Pzn., Henrick van 

Broechoven Hzn., Peter van  

Broechoven Pzn., Rogier van 

Cammen (Franszn.), Jacob van der  

Cammen (Jacobzn.), Jacob van der 

Campen, Jan van 
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Cock de jonge, Jacob de 

Cock de oude, Jacob de 

Craen, Jacob 

Delft alias Van Hengstum, Willem van 

Doyenbraeck, Willem van 

Donckers, Nicolaes Janzn. 

Dungen, Albert van den 

Elsfoirt, Henrick Bartholomeuszn. van den 

Enckevoirt, Goyaert Lombaerts van 

Engeland, Goyaert van 

Erp, Walraven van  

Erp, Willen van 

Everswyn, David 

Gestel, Frans Henrickzn. van 

Gestel, Henrick Franszn. van 

Gestel, Peter Henrickzn. van 

Griensven, Rogier van 

Haze, Reynier de 

Hedel, Jan van 

Heeren, Henrick 

Heym, Arnt 

Heym, Jan 

Herlaer, Goyaert van  

Heumen, Henrick van 

Heumen, Herman van 

Hont de oude, Henrick de 

Horenbeeck, Gerard van 

Horenbeeck, Henrick van 

Jeger, Goyaert de 

Jeger, Jan de 

Leeuw, Laurens Janzn. de 

Leemputte, Jan van den 

Loef van der Sloot, Bartholomeus 

Loef van der Sloot, Goyaert 

Loef van der Sloot Goyaertzn., Goyaert  

Ludyck, Andries van 

Meer, Gregorius van der 

Meer, Matthys van der 

Moins, Marten 

Monix, Arnt  

Oliviers van Berchuysen, Willem 

Pelgrom, Herman 

Pelgrom, Jan 

Pelgrom, Peter 

Pynappel, Anthony  

Pynappel, Wouter 

Reys, Willem van 

Remmens, Lambrecht  

Rombouts, Herman 

Rombouts, Rombout 
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Scellens, Wouter 

Someren, Gerard van  

Staekenbroeck, Henrick van 

Stegen, Gysbert van de 

Stegen Janzn., Jan van der (x Margaretha Becx) 

Stegen Janzn., Jan van der (x Maria van de Merevenne) 

Soerendonck, Henrick van 

Thielmans, Thielman Jans 

Tulden, Dirck van 

Tulden, Johan van 

Tulden, Nicolaas van 

Vechel, Dirck van 

Velde, Johan van de 

Ven, Jan Janzn. van der 

Vercuylen, Jacob 

Vlierden, Goyaert van 

Voorn, Robbrecht van  

Vos, Leonard  

Wagemans, Simon  

Werimont, Marten de 

Wyfliet, Berthout 

Wynants, Hieronymus  

Wynants, Pauwel 

Zeberts, Jan Willems 

 

Stadsrentmeesters 

Adriaens, Zeger Zegers (= z.v. Mr. Zeger Adriaens) 

Boesdonck, Henrick Sanderzn. van 

Broechoven Pzn., Henrick van 

Cammen Jacobzn., Jacob van der 

Delft alias Van Hengstum, Willem van 

Hont de oude, Henrick de 

Janssen in de Ryder, Jacob 

Ludyck, Andries van 

Moins, Marten 

Pelgrom, Herman  

Stegen Janzn., Jan van der 

Stryp, Jacob Franszn. van 

Tulden, Gerard van 

Zegers, Adriaan  

 

Pensionarissen (P), griffiers (G) en secretarissen (Se) 

Ancker Gysbertzn., Matthys van de (Se) 

Broechoven Hzn., Christiaan van (P) 

Broechoven Pzn., Henrick van (P) 

Cort, Peter Peterzn. de (Se) 

Donck, Jacob Henrickzn. (Se) 

Emmerick, Willem van (Se)  

Hees, Aert Peterszn. van (Se) 

Hees, Peter Aertzn. van (Se) 
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Kessel, Dirck Bernartzn. van (Se) 

Loekemans, Roelof (P) 

Reys, Willem van (P) 

Ruysch Henrickzn., Geerlingh (Se) 

Scellens, Wouter Dirckzn. (G) 

Tulden, Jan van (P) 

Van der Velde, Gysbert (G) 

Velde, Jan van der (P) 

Willems, Frans (Se) 

 

Schouten (Sc) 

Brecht, Jacob van (Sc) 

Brecht, Philip van (Sc) 

 

Militair gouverneurs 

Cortenbach, Adolf van 

Coquelle, Anthony de la 

Schetz van Grobbendonck, Anthony 

 

Rentmeesters van domeinen (RD) en van de beden (RB) 

Bacx, Jacob (RB) 

Broechoven Hzn., Gerard van (RB) 

Broechoven Pzn., Henrick van (RB) 

Broechoven Hzn., Peter van (RB) 

Fierlants, Marten (RD) 

Fierlants, Simon (RD) 

Leene, Jan van der RD) 
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Bijlage 4 

 

Bossche schepenen tussen 1529 en 1579 en hun rangnummer in het college 

(OSA 966, 967, 968 en 970)  
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Bijlage 5 

 

Bossche schepenen tussen 1629 en 1679 en hun rangnummer in het college 
(OSA 966, 967, 968 en 970) 
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Bijlage 6 

 

Berekening van de gemiddelde betalingsachterstand van rentetermijnen 
 

 

Aannames 

Wat de vervallen lijfrenten betreft is aangenomen dat deze regelmatig over alle jaren zijn 

gespreid. Eenzelfde aanname is gedaan indien meerdere jaren waarop betalingen betrekking 

hadden in een kapittel waren samengevoegd door de rentmeesters. 

Voor de berekeningen vanaf 1605 zijn de resultaten uitgesplitst naar lijfrenten en 

losrenten en is gewerkt met het aantal betaalde termijnen en niet met de bedragen zelf. Het 

lijkt immers niet aannemelijk dat de hoogte van de individuele rentebedragen een rol zal 

hebben gespeeld voor het betalingsbeleid. 

Aangenomen is dat de in een jaar betaalde renten een afspiegeling vormen van alle 

openstaande rentebedragen. 

De gegevens zijn ontleend aan de Stadsrekeningen ’s-Hertogenbosch. 

 

Berekening van de gemiddelde betalingsachterstand in 1586 

De berekening van de betalingsachterstand omvat 3 stappen: 

• het berekenen van de fractie van het totaal betaalde rentebedrag, dat betrekking heeft op 

ieder jaar (kolom (4)); 

• het berekenen van de betalingsachterstand in jaren, uitgaande van het jaar waarin de 

betreffende bedragen de eertse keer vervielen (kolom (5)); 

• de bijdrage (kolom (6)) van elke fractie aan de gemiddelde betalingsachterstand (kolom (4) 

* kolom (5)). 

 

 

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

kapittel in 

rekening 

jaar van 

vervallen 

betaald 

bedrag 

(gld) 

aandeel in 

het totaal 

achterstand 

(jaren) 

aandeel x 

achterstand 

17 85-86  3.326 0,2112 1 0,2112 

18 84-85  2.131 0,1353 2 0,2706 

19 83-84  3.061 0,1944 3 0,5831 

20 82-83  1.809 0,1149 4 0,4595 

21 81-82  1.192 0,0757 5 0,3785 

22 80-81  1.420 0,0902 6 0,5410 

23 79-80  1.108 0,0704 7 0,4925 

24 78-79     660 0,0419 8 0,3353 

25 77-78     412 0,0262 9 0,2355 

26 76-77     194 0,0123 10 0,1232 

27 73-76     321 0,0204 12 0,2446 

28      114 0,0072 6 0,0434 

totaal  15.748 1,0001  3,9184 
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Bijlage 7 

 

Macht van de individuele leden van de belangrijkste families 
 

 

Voor het berekenen van de macht van families werd de macht van de individuele familieleden 

– uitgedrukt in guldens – gesommeerd. 

 

De macht van de individuele leden van een familie werd verkregen door de carrière van een 

persoon in de tijd in beeld te brengen en vervolgens per functie de geldswaarde via de 

generale capitale impositie aan de functies te koppelen. 

 

Voor het toekennen van de macht van schepenen en raadsleden werden de waarden 

gehanteerd die in tabel 8.1.3 zijn vermeld. Voor de schepencarrières werden de gegevens uit 

tabel 5.1.4 gebruikt. Aangenomen werd dat de macht van een raadsheer tussen twee 

opeenvolgende schepenbenoemingen niet veranderde. 

 

Voor de waarden voor de functies van schout, rentmeester van de beden, pensionaris en 

stadsrentmeester gebruikten we de waarden, vermeld in tabel 8.1.2. 

 

Had iemand op één moment twee functies, dan werd alleen gerekend met de functie die de 

hoogste waarde in geld had. Was iemand bijvoorbeeld tegelijkertijd dus raadsheer en 

stadsrentmeester, dan werd alleen het stadsrentmeesterschap in geldswaarde meegenomen. 

Om dezelfde reden werd de macht van Peter van Broechoven in de periode dat hij zowel 

raadsheer was als rentmeester van de beden steeds gesteld op 50 gulden. 

 

Voor het gemak van de lezers laten we hier de gehanteerde waarden voor de diverse functies 

nogmaals volgen. 

 

Aangepaste impositie-bedragen voor schepenen en raadsheren in verband met relatie tussen 

rangorde en macht (overgenomen uit tabel: 8.1.3). 

 

 

 

rangnummer in college schepenen (gld.) raadsheren(gld.) 

1 40 20 

2 30 15 

3 25 13 

4 23 10 

5 23 10 

6 22 9 

7 22 9 

8 20 8 

9 20 8 
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Impositie-bedragen voor de overige relevante functies (overgenomen uit tabel 8.1.2). 

 

schout     50 

pensionaris    30 

stadsrentmeester   20 

rentmeester-generaal domeinen 50 

rentmeester van de beden  50
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Bijlage 7 (vervolg) 

 

Macht individuele leden van de belangrijkste families. (Bron: Anselmo, 

Quellinus en De Jode, Placcaeten en Ordonnantien, II, 119-125; DVC).
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Bijlage 8 

 

Proosten van de ILVB tussen 1500 en 1579 (BHIC, Proosten Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap) 

 

 
naam geboren leeftijd bij 1

e
 

proost 

schepen 

(1
e
 maal) 

2
e
 proost 

Wouter van de Rullen    81  91  00 

Jacob de Wit ca. 1456   01 

Jan van Gerwen Dirckzn.    02 

Jan v/d Vladeracken Gzn.   1476 87  03 

Jan Kanapart   1474 04 

Tielman v/d Broeck    05 

Willem van Achelen   1497 06 

Jan Monix Janszn. Jr.   1491 07 

Henrick van Uden   1486 92  08 

Marten van Campen   1496 09 

Henrick Pelgrom ca. 1470 40 1513 10  12*  21 

Nicolaas Coenen Hzn. ca. 1458 53  11* 

Frans Toelinck Gysbertszn.   1501 99  12 

Arnt Kemp   ? 13 

Jan Monix Janszn. Sr. 1464 50 1503 14 

Jan Monix Wzn.    15 

Goyaert van Eyck    16 

Henrick Seepsieders Gzn.    17 

Goyaert Simons Gzn. 1473 45 1509 18 

Goyaert v/d Middegael Wzn.   1518 19 

Lambert v/d Broeck 1482 38 1507 20 

Willem van Os 1480 42 1519 22  43 

Dirck Aertssen   1555 23  33 

Goessen v/d Stegen Janszn. 1491 33 1522 24 

Joris Samson    25  31** 

Peter Toelinck   1514 26 

Jan v/d Stegen Nzn.    94  27 

Everaert v/d Water Pzn. 1491 37 1523 28  32 

Alaert van Bree Hzn.    29 

Jan v/d Wyel    30  41 

Gysbert Pels 1497 35 1525 32 

Nicolaas v/d Stegen de oude 1499 35 1532 34  44 

Joost van Ouwen 1483 52  35 

Adriaan van Eyndhouts 1499 37 1529 36 

Jan de Wolf Lzn. 1492 45 1534 37 

Gysbert Peymans    38  45  49  55 

Jacob Colen Pzn. 1483 56  39 

Henrick de Heusch Azn.   1540 40 

Frans v/d Cammen 1502 40 1537 42 

Bartholomeus Loef 1512 34 1545 46  54  59  63  66 

Jan v/d Stegen de jonge 1495 52 1526 47 

Dirck Aertsen    48 

Henrick Ghysselen Wzn. 1505 45  50  58 
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Marcelis Heymans 1494 57 1534 51 

Jan van Liebergen 1519 33 1557 52  57 

Peter Stoters    53 

Marten Heeren Gzn. 1525 31 1577 56  60  67  76 

Andries Boudewijns    61 

Zeger Adriaens 1526 36 1558 62 

Goessen van Brecht 1518 46 1544 64  68  72  86 

Frans van Balen 1507 58 1538 65 

Marten Moins 1542 27 1575 69  74  80  92 

Cornelis v/d Molen    70 

Jacob Bacx 1517 54  71 

Goijaert van Vlierden Gzn. 1532 41 1579 73  78  84  90  98  08 

Henrick Heeren Goessenzn. 1528 47 1571 75 

Dirck van Vechel Goijaertszn. 1543 34 1575 77  82  88  96  04 

Jacob v/d/Cammen 1543 36 1577 79 
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