De topografische ontwikkeling van
Geertruidenberg in de middeleeuwen 1
door

DRS. P.]. MARGRY
In de late middeleeuwen trok ieder jaar op 17 maart een processie ter ere
van Sint Gertrudis door de straten van Sint Geertruidenberg. De "drie
gesellen die Sinte Gertruyden legende gespeelt hebben in onsen kermis
ommeganck" kregen blijkens de stadsrekening van 1564 hiervoor een honorarium. Misschien werd in dit spel de legendarische stichting van de stad
door Gertrudis uitgebeeld. Tien jaar later was door de Reformatie dit rooms
vertoon niet meer mogelijk. 2 De stadsnaam was zoals het titelblad van de
stadsrekening aangeeft in 1574 reeds "gedesanctifieerd". Voor de bijna
duizend jaar die er ligt tussen de legendarische stichting en het begin van de
Reformatie hebben wij hierna de ontwikkeling van Geertruidenberg, van
primitieve nederzetting in het veen tot stad in de late middeleeuwen, beschreven.
De interesse voor deze stad was gewekt door de intrigerende vorm van
haar stadsgebied: een enorm grote en zeer fraaie centrale markt in een naar
verhouding kleine stad. Het lijkt alsof de stad, vroeger gelegen in een van de
politieke en economische brandpunten van het graafschap Holland, bepaalde verwachtingen niet had kunnen waarmaken. Daarbij komt nog dat Geertruidenberg gelegen is in een historisch-geografisch bijzonder interessant
gebied, waarop de stormvloeden van 1421 en 1422 grote invloed hebben
gehad.
We hebben de ruimtelijke, topografische ontwikkeling van de stad tot
ongeveer het midden van de 16e eeuw - net voor de afbraak van de middeleeuwse ommuring en de doorbraken in de binnenstad - beschreven en
getracht te verklaren. De periode middeleeuwen is dus naar het einde wat
ruim genomen. Hierdoor werd het mogelijk de Bergse schepenprotocollen,
de stadsrekeningen, de kohieren van de tiende penning en twee belangrijke
manuscriptplattegronden bij het onderzoek te betrekken. 3 Daarmee is geprobeerd een zo precies mogelijke reconstructie van de stadsplattegrond
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voor rond het jaar 1550 te realiseren. Voor het onderzoek is ook gebruik
gemaakt van de eerste resultaten van de vergelijkende stedengeschiedenis. 4

Ontstaan van de nederzetting
De opening van het onderzoek komt Sint Gertrudis toe. Niet uit piëteitsoverwegingen, maar omdat de zogenaamde stichting door haar van Geertruidenberg even moet worden besproken. 5 Een verblijf van Gertrudis in deze
contreien is fictie, zij kan er dan ook nooit een kerk of klooster hebben
gesticht. Dit laatste wordt tevens door de archeologie bevestigd. Wél heeft de
abdij Nijvel, waarvan Gertrudis abdis is geweest, al vroeg in de middeleeuwen goederen in en rond Geertruidenberg verworven. Goederen die afkomstig
waren uit het patrimonium van de ouders van Gertrudis. De abdij Nijvel
heeft vanwege de perifere ligging van haar bezit te Geertruidenberg deze
goederen in de lle of 12e eeuw, zoals ze dat vaker deed, afgestoten. 6
Vervolgens zijn deze bezittingen aan de abdij Thorn gekomen. Dan neemt de
ontstaansgeschiedenis van Geertruidenberg een aanvang.
Het allereerste begin van de nederzetting moeten we ons als volgt
voorstellen. Gedurende het holoceen (8000 v Chr.-heden) was er tussen de
Brabantse pleistocene zandgronden en de Oude Maas een tamelijk hooggelegen veengebied ontstaan, dat nu vrijwel geheel verdwenen is. Het maakte
deel uit van het immense veenpakket dat grote delen van Holland, Utrecht,
Zeeland en Noord-Brabant besloeg. Tot ca. 1000 was het gebied grotendeels
een natuurlandschap.7 In dit moeilijk begaanbare veengebied stak als een
zandeilandje een uitloper van de zandgronden op de plaats van Geertruidenberg boven het veen uit. 8 Een dergelijke berg of donk was in het landschap
goed zichtbaar en aantrekkelijk als vestigingsplaats. De berg van Geertruidenberg lag direct aan de westoever van de Donge; deze rivier mondde
ongeveer drie kilometer ten noorden van de berg in de Maas uit (na 1421-22
direct ten noorden van de stad). Vanwege een toenemende bevolking en
machtsuitbreidingen van de graven van Holland kwam het veengebied
steeds meer onder druk te staan. Het zal in de tiende eeuw zijn geweest dat
mensen zich op de hoge en droge berg vestigden. Niet voor het eerst:
opgegraven aardewerk getuigt van bewoning in brons- en ijzertijd 9
Voor deze beginperiode bezitten we alleen archeologische bronnen die
op de nederzetting betrekking hebben. Op het hoogste punt van de berg, in
het schip van de huidige St. Gertrudiskerk, werden in 1956 de tufstenen
fundamenten van een romaanse kerk opgegraven. 10 Ze worden gedateerd op
ca. 1100. Het ontbreken van ook maar elk spoor van een vroegere houten of
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stenen kerk lijkt een goede indicatie te zijn omtrent het begin van de
nederzetting. Dat enige bewoning al wel wat eerder is begonnen, blijkt uit de
aanwezigheid van enkele graven onder de romaanse fundamenten. ll Dat
deze bewoning evenwel niet veel verder mag worden teruggeplaatst, wordt
duidelijk door het volsrrekt ontbreken van enige vondst uit de Merovingische
of Karolingische tijdY
De romaanse kerk was oorspronkelijk driebeukig en bezat een middenschip van 8 bij 22lh meter. Op grond van stijl en materiaal werd een mogelijk
Maaslandse invloed geconstateerd. 13 We zouden dan al kunnen denken aan
een directe betrokkenheid van het Limburgse klooster Thorn, waarvan we
later zeker weten dat het de kerk en goederen in de stad in bezit had. 14 In
verband met de financiering en organisatie ten behoeve van het aanvoeren
van grote hoeveelheden tufsteen per boot over de Maas voor de bouw van
deze kerk, is een betrokkenheid te begrijpen. Uit de omvang van het gebouw
kan worden afgeleid dat er reeds tegen het einde van de lle eeuw in de
toenmalige nederzetting zoveel bewoners waren - of binnen afzienbare tijd
waren te verwachten - dat bouw noodzakelijk werd geacht.
Bekijken we onze eerste schriftelijke bron, het stadsrecht van 1213 (een
eeuw later!), dan kunnen we enige gegevens verkrijgen omtrent de bewoners
van de vroege nederzetting. Ten eerste had sinds de overname van de
goederen van Nijvel het klooster Thorn er een poot aan de grond. Omvang
en ligging van deze goederen kunnen niet meer worden vastgesteld. De
Thornse invloed in 1213 kunnen we vaststellen omdat in de Bergse stadsrechtoorkonde advocati van goederen in Gilze en BaarIe worden genoemd.
Het waren de advocati van Thornse goederen, immers samen met Geertruidenberg waren dat de enige goederen die Thorn in het huidige West-Brabant
toen bezat. 15 Naast Thorn had de graaf van Holland toen bezit in en rond
Geertruidenberg. Krachtens het wildernisregaal had de landsheer automatisch recht op veel van het onontgonnen land. De gronden en huizen welke
hij in de stad bezat liet hij in 1352 verkopen. 16 Naast kerk en heer waren er
ook de autochtone Bergenaren: vrije boeren die hun woningen en grond in
eigendom hadden en gezamenlijk de nederzetting vormdenY Tenslotte
waren er eigenlieden, bewoners zonder eigen grond, die al in 1290 een soort
poorters recht hadden verkregen l8
Geertntidenberg in de 12e en 13e eeuw
In de 12e en 13e eeuw moeten we Geertruidenberg zien als een nederzetting met een doorgaande weg als basiselement. Een straatdorp zoals er
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meerdere langs de belangrijke verbindingsweg voor het noorden van Brabant - niet voor niets al in de middeleeuwen "die Langhestraet" genoemd
tot ontwikkeling kwamen. De oudste bewoning vond plaats op het hoogste
en daarmee veiligste deel van het bergje; rondom het tufstenen kerkje. Naast
het punt waar de Langstraat de waterweg naar Brabant, de Donge, kruiste.
Bij die oversteekplaats konden schepen tegen de helling van de nederzetting,
de Havendijk, aanleggen. Het toenemende handelsverkeer over de Langstraat bracht uitbreiding van Geertruidenberg in westelijke richting - precies
over de uitloper van het zandbergje - aan weerszijden van de Langstraat met
zich mee. De uitbreidingen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van een markt. Vóór 1213 kende Geertruidenberg al een weekmarkt,
en in 1213 legde het stadsrecht bovendien het recht op het houden van drie
jaarmarkten vast. Hierdoor ontstond een grotere behoefte aan ruimte. Om
de doorgaande Langstraatroute door de markten niet te laten obstrueren zal
het marktterrein ten westen van de stad en naast deze weg zijn aangelegd.
Het wordt dan duidelijk dat de vorming van een marktplaats van later datum
is geweest dan de nederzetting zelf. Anders zou er gekozen zijn voor de
gunstiger ligging van een markt direct aan de Donge. 19 Daar was rond 1200
al geen ruimte meer.
Hoe heeft de markt en omgeving er in de 12e en Be eeuw uitgezien?
Naar onze mening is het niet waarschijnlijk dat de plattegrond van Geertruidenberg in die tijd al haar definitieve vorm zoals we die voor de late
middeleeuwen kennen zal hebben gehad. Nederzetting en markt waren
kleiner. De kleinere markt lag ten westen van de dorpskern en ten noorden
van de Langstraat. In het westen begrensd door de huizen voor de kerk en
voor de rest omgeven door opslagplaatsen, stallen en huizen. Men kan die
situatie veronderstellen door het bestuderen van latere stadsplattegronden.
Een zekere verdichting van de percelering aan de zuidoostzijde van de Markt
kan op de ligging van die kleinere markt wijzen. Echter, zekerheid omtrent
oude begrenzingen is nauwelijks te krijgen, omdat men er ernstig rekening
mee moet houden dat de ligging en de vormen van bouwblokken aanvankelijk anders geweest kunnen zijn. 20 Vooral door de snelle toename van
handelsactiviteiten waren de vormen van de oudste stad aan snelle veranderingen onderhevig. De vondsten van middeleeuwse keldergewelven en huisfunderingen buiten de rooilijnen van Elfhuizen en de St. Ewoutstraat bevestigen dat voor Geertruidenberg nog eens. 21
De bebouwing in het noorden van de stad rond de oude Schoolstraat zal in
die periode nog niet of nauwelijks hebben bestaan. De ontwikkeling van dat
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stadsdeel vond vooral pas plaats na de komst van de nieuwe haven na 142l.
Ook de bebouwing langs de Veen- en Koestraat zal toen pas in een beginstadium zijn geweest. De uitbreidingen waren vooral bij de toegangswegen tot
de stad aan de orde. Na verloop van tijd werden deze organisch in de stad
geïntegreerd. Het is vooral voor deze periode dat het gemis aan uitgebreide
opgravingen en andere bronnen dan alleen het stadsrecht zich laat voelen.
Meer dan een globale beschrijving kan er niet gegeven worden.

Politiek, stadsrecht en stedelijke ontwikkeling
Hiervoor is al gesproken over het stadsrecht dat in 1213 door graaf
Willem I van Holland aan Geertruidenberg werd verleend 22 Het is een
vroege stadsrechtverlening, zelfs de eerst bekende in Holland, en dat terwijl
het zo'n kleine en aan de rand van het graafschap gelegen nederzetting
betrof. Om dit te begrijpen moeten we deze verlening zien tegen het licht van
de voortdurende uitbreiding van de macht en het territorium van de graven
in de lle ende 12e eeuw. Om het groeiende graafschap een steviger structuur
te geven en om een betere beveiliging van het gebied mogelijk te maken,
waren al dan niet versterkte nederzettingen en steden van groot belang. De
graaf had de mogelijkheid om een stad te stichten of om een nederzetting
bepaalde voorrechten te geven waarmee misschien een groei tot stad zou
kunnen worden verwezenlijkt. Naar onze mening speelt dit ook in het geval
Geertruidenberg. Reeds in de 11e eeuw onder DirklII en IV was de aandacht
van de Hollandse graven op het zuiden, op de grote rivieren gericht. 23 Het
rivierengebied was in militair en economisch (handelj tol) opzicht van grote
waarde geworden. En daar, in het zuidelijkste deel van het graafschap was
Geertruidenberg de enige nederzetting van een zekere omvang. In haar
vooruitgeschoven positie was het de poort tot Holland.
Maar ook vanuit Brabant was er grote belangstelling voor het rivierengebied (vgl. de hertogelijke stichting 's-Hertogenbosch ca. 1195 23a ter versterking van het noordelijke deel van Brabant). Een botsing tussen beide invloedssferen kon niet uitblijven. In het jaar 1200 versloeg Hendrik I van
Brabant Dirk VII, waardoor de laatste zich tot vlak aan de Maas moest
terugtrekken 24 Geetruidenberg kwam hierdoor direct aan de grens te liggen.
Om deze grens te consolideren verleende Willem I, die zich het belang van
steden goed realiseerde, stadsrechten aan Geertruidenberg. Met het geven
van stedelijke privileges en economische voorrechten hoopte men te bereiken dat een stad zich in economische zin zou kunnen versterken hetgeen
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door de aanleg van verdedigingswerken ook strategisch een goede uitwerking zou hebben. De aanwezigheid van een puur militair centrum, een
burcht, werd pas later in Geertruidenberg gerealiseerd.
De bouw van een grafelijke burcht vond plaats na een militair treffen met
Brabant. In 1303 nam hertog Jan Geertruidenberg en omgeving in, voordat
de graaf ook maar iets had kunnen doen. 25 Nicolaas van Putte bevrijdde
uiteindelijk Geertruidenberg weer. Dat deze stad er flink voor had gevochten
blijkt wel uit het verzoek in 1306 aan Willem om smartegeld 'pro defensione
extremitatis terrae Zuthollandiae'.26 Door deze gebeurtenissen zal de graaf
hebben ingezien dat de militaire versterking van de zuidgrens nog onvoldoende was. In 1319 werd de eerst bekende schenking gedaan aan de stad.
Geertruidenberg kreeg de gemene weiden (het latere Made) rondom de stad
om te harer nutte te worden aangewend.27 Later, in 1346, verkreeg Geertruidenberg het recht om, ook ter versterking van de stad, deze gronden in
erfcijns te mogen uitgeven. Dit geschiedde mede op aanraden van Willem
van Duvenvoorde.27a Deze Willem van Duvenvoorde, een van de machtigste
mannen van het graafschap, werd in 1323 met het schoutambt van de stad
beleend en moest er met behulp van de graaf een burcht bouwen. 28 Van
Duvenvoorde werd in de gelegenheid gesteld om zijn positie aan de grens tot
een groot domein uit te bouwen. Zo verwierf hij in 1324 de vlak over de grens
gelegen heerlijkheid Oosterhout met het kastreel Strijen. Ook in geestelijke
opzicht werd de regio versterkt: in 1336 zorgde hij voor de bouw van het
grote Karthuizerklooster nabij Geertruidenberg.2 9
Later, in 1388 en 1389 kreeg de stad nog het recht om res pectievelijk 200
en 400 landpoorters - bewoners van het platteland met poorterrecht en
belastingplicht - te mogen houden ter versterking van de stad "om dat si up
den palen van onsen lande legghen".30
De burcht van Geertruidenberg werd bijzonder veel gebruikt als onderkomen voor de Hollandse graven en gravinnen en hun gasten. Het was een
belangrijk conferentieoord waar verdragen werden gesloten en waarvandaan
ook het bestuur van de Grote Waard werd geregeld. 31 Werd aanvankelijk
Geertruidenberg directer bij het landsbestuur betrokken, na ca. 1330 verminderde dat allengs en zijn de zuidelijkste delen van Holland verworden tot
achterland van Dordrecht. De Hoekse en Kabeljauwse twisten droegen
eveneens bij tot de achteruitgang van Geertruidenberg. De zware Hoekse
machtsconcentratie in en rond de stad was na het lange beleg van 13 51-51
gebroken. De stad heeft zwaar onder het beleg gelegen en na de overgave zijn
bovendien de meeste belangrijke en invloedrijke Hoekse Bergenaren naar
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Brabant gevlucht. 32 Later, in 1420, zouden deze twisten nogmaals de oorzaak
zijn van een langdurig beleg en een grote brand.

De stedelijke ontwikkeling in de 14e eeuw.
Ondanks de toenemende hoeveelheid schriftelijke bronnen zijn we over
de 14-eeuwse topografie en stedelijke ontwikkeling maar spaarzaam ingelicht. In een oorkonde van de bisschop van Luik uit 1310 werd Geertruidenberg zeer algemeen omschreven als zijnde volkrijk en vermaard.3 3 Hoe
moeten we ons de stad rond die tijd voorstellen? De belangrijkste verandering zal de aangroei van de stad bij de toegangswegen zijn geweest. Op
bescheiden schaal aan de oostelijke oever van de Donge en uitgebreider in de
Veenstraat. Er was bovendien ruimte nodig om de vier toegestane jaarmarkten voldoende plaats te kunnen bieden. Samen met een verbrede Veenstraat
(tot 24 meter) is er toen een groot doorlopend marktplein ontstaan. Indien
de oude markt aan de westzijde door bebouwing begrensd was, moet die in
deze tijd zijn weggebroken. Mogelijk kunnen we uit de stadsplattegrond de
oude zuidgrens van de stad afleiden. De achtergrens van de percelen aan de
zuidzijde van de Veenstraat werd in de 16e eeuw gevormd door de Zusterssloot, welke ook nog op het 1ge-eeuwse minuutplan is terug te vinden. De
afstand tussen sloot en Veenstraat is ongeveer even groot als die van de
diepte der percelen aan de zuidzijde van de Markt en de St. Ewoutstraat. Dit
zou geen toevallige grens zijn, immers zij loopt min of meer parallel met de
zandige en hoge uitloper van het bergje. 34 Indien dat toen de zuidgrens was,
dan kon de Koestraat nog niet ver zuidelijk reiken. De korte percelen aan het
noordelijke deel van de Koestraat kunnen daarvoor een indicatie zijn. De
groei van de stad in zuidwaartse richting vond geleidelijk plaats. Door deze
uitbreidingen moesten nieuwe stadsdelen toegankelijk worden gemaakt.
Bijvoorbeeld de zijstraat van de Koestraat in westelijke richting: de Gijsbrecht Venydaustraat. Deze straat werd in 1373 nog als "nyewe straet" en
vervolgens met Gijsbrecht Venydaustraat aangeduid. 35 Dit kan goed samenhangen met het gewelf dat in het midden van de Koestraat is opgegraven. Jó
Het markeert waarschijnlijk de plaats van een vroegere stadspoort die bij
deze stadsuitleg is afgebroken. De groei wordt ook geïllustreerd door het
naar het zuiden breder worden van de Koestraat. Bij de Markt is de breedte
minder dan zeven meter, bij de Koepoort ongeveer 22 meter. Een straat werd
breder uitgelegd om verkeersopstoppingen te voorkomen en om straathandel mogelijk te maken.
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17.

Detail van de ms. kaart van Geertruidenbetg en omgeving door J acob van
Deventer ("minuutkaart"), ca. 1560.
Koninklijke Bibliotheek Brussel.

18.

Detail van de ms. kaart van Geertruidenberg en omgeving door
Jacob van Deventer (natekening van het "net-exemplaar"
te Madrid van ca. 1560), 1892. Deze kaart geeft i.t.t.
de Brusselse kaart het doelenterrein weer.
Algemeen Rijksarchief Den Haag.
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Burcht en versterkingen
De ligging en de omvang van de burcht die russen 1323 en 1325 is
gebouwd, kan niet precies worden vastgesteld. Het uirpurtend hergebruiken
van de stenen van dit gebouw in de 16e eeuw liet er niets van over. De zeer
uitgebreide en diepe vergravingen die daarna in de tweede helft van de 16e
eeuwen in 1833-1837 en 1911 37 aan de zuidzijde van Geertruidenberg
plaatsvonden, hebben niets van de oude funderingen op hun plaats gelaten.
De enkele krabbels die Van Deventer op zijn kaart van Geertruidenberg bij
de knik in de zuidelijke stadsmuur tekende, moeten waarschijnlijk de laatste
ruïneresten voorstellen.
Fockema Andreae heeft een andere suggestie gedaan. Hij veronderstelde
dat de stad veel groter moet zijn geweest; met een min of meer vierkante
vorm. 38 De burcht zou dan in de zuidoosthoek hebben gelegen en de Pijpers-,
Stoof- en Borchstraat zouden verder hebben doorgelopen. Een verkleining
van de stad zou dan na 1420 hebben plaatsgevonden. Er bestaat echter geen
enkele aanwijzing om iets dergelijks te veronderstellen.
De ligging van de burcht moet juist gezocht worden op het imaginaire
snijpunt van een verlengde Stoof- en Borchstraat 39 . De burcht stond er zo
dicht mogelijk bij het centrum van de stad. Naar wij veronderstellen zal de
eerste ingang van de burcht aan de westkant hebben gelegen. Bij de bouw van
de burcht zal de Koestraat aan die zijde nog niet zo ver uitgebouwd zijn
geweest en kon daarlangs een gemakkelijke toegang tot de stad gevonden
worden. Dir zou de groorte van de Stoofstraat verklaren, die te breed is voor
een steeg die alleen toegang verschaft tot enkele achtererven. Bovendien was
het op deze wijze niet noodzakelijk om de zuidelijke stadsmuur te doorbreken. Later, vóór 1408, is de toegang tot de burcht gewijzigd. Mogelijk wenste
men een snellere toegang tot het hart van de stad en kwam een doorbraak
van de bebouwing aan de zuidzijde van de Markt of een verbreding van de
bestaande steeg tot stand: de Nieuwe Borchstraat. Hierdoor raakte de oude
Borchstraat (= Stoofstraat) haar functie kwijt. Slechts op deze wijze kan de
aanwezigheid in 1408 van tegelijk een oude en een nieuwe Borchstraat
worden verklaard 40 De ligging van de nieuwe Borchstraat is precies bekend
(= Borchstraat), maar er is geen enkel gegeven voorhanden dat een andere
plaatsbepaling aan de oude Borchstraat kan geven.
Deze ligging van de burcht is misschien een aanwijzing voor de veronderstelling dat er niet eerder in Geertruidenberg een burcht of versterking
werd gebouwd. Deze zou anders dan welhaast zeker op de hogere delen van
de stad zijn geplaatst en dichter bij de markt gesitueerd. 41 Daarenboven zou
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de versterking meer in de stad en binnen de stadsmuren geïntegreerd zijn
geweest.
De burcht, die rond 1325 moet zijn opgeleverd, kreeg een schout-kastelein aan het hoofd. Dit was een militair bevelhebber die daarnaast ook als
leider van het stadsbestuur optrad. Het eerste zware offensief kreeg de
burcht in 1351-52 bij de belegering door de Kabeljauwen te verduren. 42 De
Hoekse Van Polanens werden van het kasteleinschap uitgesloten. De bewaking kwam daarop Simon van Teilingen toe, die daarvoor de hulp kreeg van
20 mannen, 15 wapenknechten, 5 dienstlieden en 400 pond 's jaars. 43
In een oorkonde van 1348 wordt gesproken over een burcht en een
voorburcht. 44 Een ander stuk vermeldt weer een huis met er omheen een
gracht waarbuiten ruimte is met onder andere een boomgaard en om dat alles
weer een gracht. 45 Wij krijgen de indruk dat het hier gaat om een van de vele
kastelen die er in de 13e en 14e eeuw in Holland zijn gebouwd met een
vierkante of rechthoekige centrale burcht van ca. 900 m 2, met een of twee
donjons uitgerust en met een brug over een gracht die hem met een versterkt
poortgebouw verbindt. 46
Op de grafsteen van Willem van Duvenvoorde, welke vroeger te Brussel
werd bewaard, staat een aantal van zijn verdiensten ingebijteld. Een daarvan
luidde: "Item deede vesten die poorte van Sinte Geertrudenberge".47 Wat is
hiervan het waarheidsgehalte? Misschien is de necrologie opgesteld met
behulp van de oude oorkonden en is de opsteller, evenals latere historici, in
de war gebracht door de opdracht van graaf Willem Hl om "steenhuus ende
ene veste" te bouwen. 48 Het was namelijk een opdracht die alleen op de bouw
van een burcht betrekking had. Van een aanleg van stadswallen of -muren
was toen geen sprake. Muren waren immers een zaak van de stad zelf.
Daarbij komt nog dat Geertruidenberg in 1319 al versterkingen kende,
waarvoor het van graaf Willem extra steun kreeg. 49 Over het ontstaan van de
stadsmuren is niets bekend. Slechts een enkele maal kan men in de bronnen
lezen hoe een huis, vlak buiten de stad gelegen, moest wijken voor een
verandering aan de stadsmuur. 5o Geertruidenberg zal zoals dat bij de meeste
andere Hollandse steden het geval was, in de loop van de 14e eeuw muren
gekregen hebben.

Bijzondere bebottwing
Behalve de burcht verschijnen er in de 14e eeuw meerdere beeldbepalende elementen in het stadsprofiel. De romaanse kapittelkerk wordt steeds
120

Jaarboek De Oranjeboom 37 (1984)

19. Anonieme houtsnede, vlak na 1580. Geeft een profiel van Geertruidenberg
vanuit het noorden; v.l.n.t. Gertrudiskerk, raadhuis, gasthuis en Prinsenhof
waarvan de linkse vleugel gevormd wordt doot de oude kapel
van het klooster Catharinadal.
Rijksarchief Noord-Brabant Den Bosch.

meer uitgebreid, ze verandert langzaam in een gotische kerk. 51 De grens van
de kerkelijke immuniteit blijft evenwel duidelijk in de stad zichtbaar: de
vrijwel ronde hof rondom de kerk. Pas veel later zijn er huizen aan de rand
van dit kerkhof gebouwd. De kanunniken hadden ook nog een niet nader
gelocaliseerd kapittelhuis in de stad tot hun beschikking. 52 Verder was er een
kapittelschool in de oude Schoolstraat. In 1462 werd deze school vervangen
door een nieuw gebouw in de nieuwe Schoolstraat. 53
Het stedelijk raadhuis wordt pas voor het eerst in 1409 vermeld. 54 Een
badhuis was er al voor 1396 in, zoals de naam al aangeeft, de Stoofstraat.
Tegen het einde van de 14e eeuw vinden we het H. Geest- en Gasthuis in de
bronnen vermeld. 55 Het H. Geesthuis stond toen nog in de Gijsbrecht
Venydaustraat 56 ; het Gasthuis lag aan de Markt. Vlak buiten de stad, ten
zuiden van de Koepoon aan de oostzijde van de Steelhovense Dijk, stond het
stedelijk pesthuis 57
Een religieuze vrouwengemeenschap werd er in 1321 in de vorm van een
Tertiarissenhuis in de Koestraat gevestigd. Pas in de loop van de 15e eeuw
werd dit huis een echt klooster. Het verwierf in die tijd verschillende huizen
en percelen op de hoek van de Koestraat en de Gijsbrecht Venydaustraat,
zodat een behoorlijk kloostercomplex ontstond. Andere religieuze instellingen zouden zich niet blijvend in de stad vestigen. Misschien moeten we dat
zien in verband met de stagnerende groei, waardoor het niet noodzakelijk of
aantrekkelijk was om nieuwe kloosters te bouwen. Wel zien we terminarissen optreden: kloosterlingen met een niet-permanente vestiging. Twee
Dominicanen woonden bij Bergenaren in huis 58 , terwijl de Minderbroeders

Jaarboek De Oranjeboom 37 (1984)

uit Dordrecht een tijdlang in herberg De Croon logeerden. 59 Indien er eens
een echt Minderbroederklooster in Geertruidenberg zou zijn gevestigd, zoals
een Brugse stadsrekening suggereert60 , dan kan dat slechts van korte duur
zijn geweest. Immers archiefmateriaal noch de locale toponomie laten er
verder iets over los. Misschien was het klooster vlak voor de stadsbrand
gebouwd, heeft het daarna de monniken aan geld en moed ontbroken om het
klooster opnieuw te bouwen en meende men verder met een terminaris te
kunnen volstaan.
Weer een ander probleem is het bestaan van twee oorkonden uit 1356
waarin de indruk wordt gewerkt dat Karmelieten in die tijd bezig waren om
in de buurt van Geertruidenberg een klooster te bouwen. 61 Ook hier geldt
hetzelfde: indien er ooit iets gestaan heeft dan maar kort, geen ander
archiefstuk of een veldnaam is voorhanden. Misschien bestaat er verband
met een erf aan de Gijsbrecht Venydaustraat van "Onser Vrouwen Broederen"62. Maar met deze laatsten kan ook de Bergse O.L.V.Broederschap zijn
bedoeld. 63 Vooralsnog kan er geen oplossing worden gegeven.

Economie en stedelijke ontwikkeling
Geertruidenberg, gelegen aan de Donge, nabij de Maas en op het kruispunt van de Langstraat en de weg van Holland naar Brabant, verkeerde na de
schenking van de week- en jaarmarkten in 1213 allerminst in een onfortuinlijke positie. Dit is duidelijk geworden door een krachtige groei van de stad in
de periode van de 12e tot en met het begin van de 14e eeuw. Vervolgens
stagneerde de groei en was er van een zeker verval sprake. De omschakeling
in de 15e en 16e eeuw op nieuwe bestaansbronnen bood de stad toen weer een
beter perspectief.
De uitgebreide en gespecificeerde tolbepalingen in het stadsrecht van
Geertruidenberg geven ons reeds het zicht op de aanwezigheid van een flinke
markt en een uitgebreid handelsverkeer rond het jaar 1200. De drie (later
vier) jaarmarkten duurden ieder veertien dagen. Ook de weekmarkt had een
verrassend groot debiet. Dit kwam tot uiting toen de graaf vanwege de
oprichting van een soortgelijke markt te Heusden beschermende maatregelen nam ten gunste van de Bergse markt. 64 Deze stond vol met kramen en
vleesbanken ten behoeve van een levendige handel in paarden, runderen,
schapen, varkens en ganzen. Het 14e-eeuwse Bergse tolregister vermeldt
ook de handel in vis, lakens en wijn. Ten behoeve van de laken- en vleesverkopers liet Willem IV een hal bouwen waarin deze hun activiteiten konden
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ontplooien. 65 Het hoekpand van de Markt en de Koestraat heette in de 16e
eeuw nog "die Halle" 66
De linnen stoffen konden buiten de stad op de bleekvelden worden
gebleekt; een stuk land werd er "die bleyck" genoemd. 67 Leerbewerkers
waren blijken een eigen keur al in 1330 in de stad zeer actief. 68
De groei-impuls die door deze activiteiten werd veroorzaakt, zal het
stadsbestuur er toe hebben aangezet om belemmering van verdere handelsuitbreidingen te voorkomen. Er ontstond een marktplein dat niet snel te
klein zou zijn. Behalve de ligging was ook de welwillendheid van de verschillende landsheren van invloed op de ontwikkeling van Geertruidenberg.
Willem I vervatte bijvoorbeeld verschillende marktrechten in het stadsrecht
en latere landsheren schonken de stad krachtens de regalia die zij bezaten
nog verschillende andere rechten en faciliteiten. Krachtens het wildernisregaal werden de veengronden rond de stad ter ontginning uitgegeven 69 , via
het stroomregaal werd de visserij in de Donge verpacht 70 en via het windregaal mocht een tweetal molens buiten de Veenpoort worden gebruikt.?l
Daarnaast werd ook het recht op de productie van gruit, het voor bier zo
belangrijke smaak- en conserveringsingrediënt, verleend. In de 13e eeuw was
het al verboden om in Zuid-Holland, Dordrecht en Geertruidenberg uitgezonderd, gruit te produceren.7 2 Toen hop in de 15e eeuw gruit als bestanddeel
van bier had verdrongen, zal het gruithuis, waarvan we de ligging niet meer
weten, zijn afgebroken.?3
Verder was de aanwezigheid van een grafelijke muntslag belangrijk.
Deze lag al sinds het midden van de 14e eeuw naast het huis van de
Lombarden aan de Markt.?3" Lombarden, de uit Italië afkomstige 'bankiers',
hadden eveneens van de graaf toestemming gekregen zich te vestigen. Hun
aanwezigheid was van groot belang voor de stedelijke economie. Zij maakten
het mogelijk dat bezoekers van buiten hun vreemde munten bij hen konden
inwisselen tegen geld dat wel op de markten werd geaccepteerd. In 1338
treffen we voor het eerst een Lombard, Manfreyt Canochen, aan.?4
Stagnatie

De groei van Geertruidenberg, welke vooral in de 13e eeuw plaatsvond,
kon niet worden geconsolideerd. De verwachte uitgroei en verdichting van
de stad rondom het grote marktplein bleven uit. Dit'is ook uit het kaartbeeld
op te maken. De op zich al grote percelen lijken minder dan in andere steden
te zijn opgesplitst. De percelen bleven, afgezien van de huizen aan de straten
en de opstallen, over het algemeen onbebouwd. In een groot aantal gevallen
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kon daarom de grond als moestuin/boomgaard of voor het houden van
koeien en varkens (aanwezigheid markt!) worden gebruikt.
Met een enkel privilege werd nog getracht de situatie voor Geertruidenberg te doen verbeteren. Zo werd de stad in 1398 omdat zij "luttel versoecs
ende neringe heeft" nog het recht van een vrije veemarkt geschonken.?5 De
voornaamste oorzaken voor deze stagnatie in de groei moeten we zoeken bij
de stad Dordrecht en de veranderingen welke er in het rivierengebied
plaatsvonden. Vanwege haar bijzondere ligging was Dordrecht van landsheerlijke zijde al vroeg een grote juridische bevoorrechting ten deel gevallen.
Dit gebeurde onder invloed van de verstrengeling van allerlei fiscale belangen van de graaf en economische belangen van de stad. Dordrecht kreeg
daardoor op economisch gebied een steeds grotere machtspositie, die uiteindelijk werd bekroond met de schenking van het beroemde stapelrechtprivilege. Voor wat de veranderingen in het rivierenstelsel betreft is de systematische afsluiting van het gebied bezuiden de Nieuwe Maas van grote
invloed geweest. De Maas werd in het oosten in 1273 en in het westen rond
1283 afgedamd. Zodoende moest sinds de Be eeuw het doorgaande scheepvaartverkeer, wilde het niet allerlei obstakels tegenkomen, de route langs
Dordrecht nemen. Bleef aanvankelijk de verbinding tussen de Oude Maas
(Geertruidenberg) en Dordrecht via de Dubbel open, in 1377 werd ook de
Dubbel geheel afgesloten.?6
Vanwege de relatieve rust met Brabant was er minder aandacht voor het
grensgebied rondom Geertruidenberg. Er had een economische concentratie
op het hart van het graafschap plaatsgevonden: Dordrecht, Delft en Gouda.
Ten opzichte van Brabant was Geertruidenbergs positie sinds de opkomst
van de belangrijke jaarmarkten van Bergen op Zoom ook sterk verzwakt.
Het kan haast niet anders dan dat in die positie de stadsbrand van rond 17
september 1420 na een belegering van een half jaar door de Dortse Kabeljauwen hard aankwam. Gelukkig is echter de stad niet geheel afgebrand, zoals
wel wordt beweerd. In het Vervolg op Jan Beke's Croniken staat, met
overdrijving, "dattet niet veel en sceelde" als zou de stad zijn afgebrand.?7
Een niet onaanzienlijk deel van de stad zal overeind zijn blijven staan. Dit
komt al uit het citaat naar voren en bovendien werden de gevolgen van
dergelijke en andere branden meestal zeer sterk overdreven. Na de brand
heeft de graaf direct hulpmaatregelen ten behoeve van de wederopbouw
uitgevoerd.?8 In de strijd om de stad is de burcht evenmin geheel ten onder
gegaan. Weliswaar sneuvelden twee torens, "mer" zegt het Vervolg op Beke
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"dat en hinderde die van den huyse niet herde" . De Hoekse kastelein gaf zich
uiteindelijk over en een Kabeljauw kwam voor hem in de plaats.
In de twee op de belegering en brand volgende jaren vonden er zware
stormen en overstromingen plaats die er toe hebben geleid dat grote delen
van het waterschap van de Grote Waard verloren gingen. Brugmans noemde
de St. Elisabethsvloed nog een zware slag voor Geertruidenberg.7 9 Of dat
inderdaad het geval was is sterk de vraag. Gezien de relatief hoge ligging van
Geertruidenberg zal er maar van weinig schade sprake zijn geweest. Waren
dan de gevolgen van de vloed negatief voor de stad? Ook daar moet ontkennend op worden geantwoord. De veranderingen in het landschap gingen
voornamelijk ten koste van het land van verschillende ambachten - het
overgrote deel van Standhazen verdween in de golven -, maar hierdoor werd
Geertruidenberg juist uit haar isolement getrokken. Door het wegspoelen
van het ten noorden van Geertruidenberg gelegen deel van Standhazen
kwam de stad direct aan de Oude Maas te liggen. Bovendien verdwenen door
de ondergang van het waterschap de belangrijkste scheepvaartbarriëres
(dammen e.d.). Op de plaats van de verdwenen ambachten ontstond een
groot binnenwater - de latere Biesbosch - dat een visrijk gebied zou worden.
Door dit alles kon de handel zich verbeteren en zou de visserij een belangrijke plaats binnen de stedelijke economie gaan innemen. De opkomst van de
visserij blijkt onder andere uit het feit dat er sinds 1345 een aparte vismarkt
in de gehele oude Schoolstraat mag worden gehouden. so In de Informacie van
1514 blijkt vis het belangrijkste product van de stad te zijn geworden. SI
Door de nieuwe activiteiten en de directe ligging aan de Maas ontwikkelde zich aan de noordzijde van de stad een nieuwe haven. Twee grote steigers
werden er voor het aanleggen der schepen gebouwd. De nieuwe haven had
eveneens een groei van de noordoostelijke zijde van de stad tot gevolg: de
bouw van bedrijfsgebouwen en woningen, verdichting van de bebouwing.
De ligging aan de Maas en de openlegging van de rivieren bracht
Geertruidenberg ook een uitgebreide scheepsbouwindustrie. Het hodeschip,
een kleine vrachtvaarder, de "drimmelaer" en de grotere kogge werden er
gebouwd. s2 Het door de stormvloed van Raamsdonk gescheiden stuk land,
sindsdien gelegen midden in de rivier de Donge voor de oude haven, werd
door de gunstige ligging allengs het centrum van de botenbouw. Het kreeg de
naam Timmerzijde en was opgedeeld in grote tîmmer- en scheepswerven. In
de behoefte aan touw voor de scheepsbouw werd voorzien door een lijnbaan
die waarschijnlijk gelegen was op het land tussen de stadsmuren en de
stadsgracht. 83
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20.

Derail van een anonieme ms. kaart van Raamsdonk en omgeving, midden
16e eeuw. Geertruidenberg is zeer schetsmatig getekend als
een middeleeuwse stad, ook de Timmerzijde en het
veer naar Raamsdonk zijn aangegeven.
Algemeen Rijksarchief Den Haag.

Geertruidenberg kwam wel weer in de positie van transitohaven te
verkeren84, maar had ten opzichte van andere steden toch een achterstand
opgelopen. Na 1428 kwam de stad ook in politiek-militair opzicht definitief
buitenspel te staan en kreeg de autonomie van de steden in het algemeen een
knauw doordat Philips de Goede het graafschap Holland binnen het Bourgondische rijk bracht.
Kregen de inwoners van Geertruidenberg na 1420 nieuwe mogelijkheden, een echte nieuwe bloei van de stad bleef uit. Dit is ook nog te verklaren
uit het feit dat de stadsfinanciën structureel waren ontwricht. Door de
verstrekking van grote hoeveelheden lijfrenten was de jaarlijkse stedelijke
begroting alleen al voor meer dan de helft belast met de betaling van
renten. 85 Men kan telkens in de bronnen de klacht lezen als zouden de
financiële moeilijkheden zijn veroorzaakt door de grote kosten - "een onverdraechliken last"86 - voor de wederopbouw van de stad en de stadsmuren na
het beleg van 1420. Tenslotte verzocht het stadsbestuur in 1525 aan Karel V
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om de stenen van de vervallen burcht te mogen gebruiken voor het dure
herstel van de stadsmuren, aangezien van het slot "daer neyt en gebleven is
dan panden van mueren wairvan ons geen profijt en compt"87

Geertruidenberg in de late middeleettwen
Binnen de gehele topografische ontwikkelingsgeschiedenis van Geertruidenberg moet de 15e eeuw vrijwel volkomen onbelicht blijven. Een
gebrek aan bronnen ligt hieraan ten grondslag. Niet dat er geen 15e-eeuwse
bronnen voor Geertruidenberg zijn, maar deze onthullen geen wijzigingen
in de topografie van de stad. Zelfs de ingrijpende stadsbrand en de oorlogsschade van 1420 hebben nauwelijks informatie voor een mogelijk veranderd
stadsplan opgeleverd. Gelukkig is echter het ontbreken van gegevens over de
15e eeuw niet van grote invloed op ons verhaal, immers de 16e-eeuwse
status-quo van Geertruidenberg was grotendeels al gevormd tegen het einde
van de 14e eeuw. Zoals hiervoor geschetst, weten we dat de stad een groei
heeft doorgemaakt die na het midden van de 14e eeuw stagneerde. Tegen het
einde van die eeuw had de stad de omvang bereikt die gedurende eeuwen
nauwelijks zou veranderen. Er was sindsdien geen sprake van uitbreidingen
of van een grote toename van bebouwde grond binnen de muren. En,
veranderde door een stadsbrand grotendeels het aanzicht van een stad, de
stadsplattegrond bleef meestal in hoge mate onveranderd. 88 Omdat voor
zover we weten Geertruidenberg in de 15e eeuw geen belangrijke topografische veranderingen kende, zijn we nu al toe aan het door ons gekozen
eindpunt in de topografische ontwikkeling van de stad: de vorm van Geertruidenberg rond 1550. Deze terminus werd bepaald door het feit dat er dan
voor Geertruidenberg bronnen en plattegronden beschikbaar zijn die een
vrij precieze reconstructie van het laat-middeleeuwse stadsplan mogelijk
maken, vóór de sloping van de middeleeuwse stadsmuren en de doorbraken
in de binnenstad. In grote lijnen - en met de nodige voorzichtigheid - is deze
reconstructie voor het midden van de 16e eeuw te vergelijken met de
stadsplattegrond van het Geertruidenberg uit het einde van de 14e eeuw.
Het bronnenmateriaal van de 16e eeuw is ook weer niet van dien aard dat
daaruit direct een gedetailleerde plattegrond gedistilleerd zou kunnen worden. Er is echter een hulpmiddel dat met de beperkte schriftelijke gegevens
en oude kaarten een reconstructie van een middeleeuws stadsplan mogelijk
maakt. Dit hulpmiddel bestaat in het zogenaamde kadastrale minuutplan uit
het begin van de 1ge eeuw. 89 Deze kaart kan als basis voor een reconstructie
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worden gebruikt. Oudere kaarten zijn hiertoe in de regel met betrekking tot
de schaal, afmetingen en detailJeringen te onnauwkeurig, terwijl moderne
kadasterkaarten een erg verstoord beeld geven door de industriële ontwikkelingen, perceleringsmutaties op grote schaal en de aanleg van nieuwe wegen
en spoorlijnen. De minuutplans zijn een compromis tussen oude en moderne
kaarten. Ze bieden in tegenstelJing tot oudere kaarten en 'moderne' opmeting met een grote mate van nauwkeurigheid, en hebben voor op de hedendaagse kaarten dat ze een situatie weergeven van vóór de grote industriële
omwikkelingen, veranderende infrastructuur en andere grootschalige
grondverstorende zaken.

1 Markt
2 Venestcaat

3 Elfhuizen
4 Bcandestraac
5 Koestraat
6 Doelesrraat
7 Leerthouwersccaac
8 Kerkseraac

9 Havendijkstrauc
10 Vismarkrscrauc
11 Dordcsestraac

12 Bierscraac
13 Sterresrcaat

14 Meistraac

21.

Minuurplan stadskern van Geertruidenberg door J. A. Knaap, 1821. Dienst
Kadaster en Openbare Registers Apeldoorn.

(Op de kaart is een moderne nummering (1-14) aangebracht die verwijst naar de
nevenstaande moderne straatnamen van Geertruidenberg.)
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Het minuutplan van Geertruidenberg is in 1821 door de landmeter J. A.
Knaap getekendYo Evenwel, de functie van Geertruidenberg als garnizoensstad was er de oorzaak van dat enkele flinke verstoringen in de plattegrond al
vóór de 1ge eeuw plaatsvonden. Het is daarom zaak vast te stellen welke
delen van de stad in ieder geval verstoord en welke delen waarschijnlijk
oorspronkelijk zijn gebleven.
De bouw van het Groot en Klein Prinsenhof in de tweede helft van de 16e
eeuw aan de westzijde van de Koestraat had de afbraak van huizen en de
samenvoeging van verschillende percelen tot gevolg. 9 ! Tegelijkertijd of iets
later verdween ook de hele Gijsbrecht Venydaustraat uit de stadsplattegrond.
De aanleg in de 18e eeuw van het grote arsenaalgebouw aan de Markt,
tegenover het begin van de Koestraat bracht eenzelfde grootschalige verstoring teweeg. De kleine omvang van de huizen die stonden in het zuidelijk
deel van de Koestraat en het westelijk deel van de Veenstraat betekende dat
na enig verval de huizen sneller werden afgebroken en percelen werden
samengevoegd om ruimte te maken voor betere en grotere nieuwbouw, zodat
men daar ook aanzienlijke verstoringen kan aantreffen. Hetzelfde geldt voor
de percelering achter de Gertrudiskerk. Het verdwijnen van de gehele
Timmerzijde is te wijten aan de aanleg van de bolwerken voor de 16e-eeuwse
fortificaties. Naast dit alles zijn nog enkele kleinere verstoringen aan te
wijzen zoals de provoostwoning en het ammunitie- en het kanonnenmagazijn. 92
Buiten de oude stad is de 16e-eeuwse situatie geheel veranderd. Huizen,
percelen, wegen en sloten zijn door de aanleg van de uitgestrekte fortificaties
tenietgegaan. 93 Door deze aanleg verdwenen bovendien enkele hoeken van
de stad: van de percelen aan de zuidoostzijde van de St. Ewoutstraat, aan de
oostzijde van de Koestraat en aan de noordwestzijde van de Veenstraat. De
plaats van de drie afgebroken stadspoorten kon niet meer precies worden
vastgesteld, omdat er toen behalve de stadspoorten misschien ook één of
meer achter de poorten gelegen huizen aan de vestingwerken ten offer
vielen. Hierdoor kon de ligging van de poorten ten opzichte van de overgebleven percelen niet exact worden vastgesteld.
Voor wat het overblijvende deel van de stad betreft, mogen we aannemen
dat het een redelijk betrouwbare weerspiegeling is van de laat-middeleeuwse
topografie. De begrenzingen zijn op de bovengenoemde uitzonderingen na
goed bewaard gebleven omdat de fortificaties net buiten de oude ommuring
werden aangelegd en daardoor precies de middeleeuwse stad omvatten. Dat
ook de straten hun oude vorm goed behouden hebben moge blijken uit een
voorbeeld. De nieuwe Schoolstraat achter de kerk, waarin op de kaart van
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Van Deventer een duidelijke knik valt te bespeuren, heeft haar vorm ondanks huizenafbraak en perceelsverstoring, zoals het minuutplan laat zien,
exact behouden.

22.

Plattegrond van Geertruidenberg door Joan Blaeu, opgenomen in zijn
Stedenboek, ca. 1648 maar gebaseerd op oudere voorbeelden.
Deze plattegrond is zeer onnauwkeurig.

Als men bij de reconstructie van een stadsplattegrond ook de perce1ering
wil betrekken, wordt er meestal van uitgegaan dat, behalve voor de plaatsen
waar dat duidelijk niet zo is, de vroeg 1ge-eeuwse perce1eringsstructuur nog
veelal dezelfde is als die uit de late middeleeuwen en vroeger. Aangenomen
wordt dat zelfs na brand en afbraak, ook over grotere delen van de stad, de
oude perceelsgrenzen bij wederopbouw werden gehandhaafd. 94 Immers eenieder zal angstvallig zijn perceelsgrenzen in de gaten hebben gehouden,
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opdat hij of zij in rechten en bezit gehandhaafd zou blijven. Dit neemt niet
weg dat er gedurende de eeuwen toch nogal wat kon veranderen. Het was
heel gewoon dat twee of meer naast elkaar gelegen percelen in handen
kwamen van een eigenaar, die ze samenvoegde en er bijvoorbeeld één groot
huis op liet bouwen. Het omgekeerde kwam ook voor; daardoor konden
brede percelen in kleinere eenheden worden opgedeeld. Aan de hand van de
breedte en grootte van de percelen moet daarom worden vastgesteld of
samenvoeging dan wel scheiding heeft plaatsgevonden. Een hulpmiddel
hierbij kunnen belastingheffingskohieren zijn. Voor Geertruidenberg kunnen in dit verband de 16e-eeuwse heffingen van de tiende penning in
Holland worden gebruikt. 95 Daarvoor moest over elk huis in de stad een
tiende deel van de jaarlijkse huurwaarde van het huis betaald worden. De
kohieren van Geertruidenberg bevatten lijsten met namen van de eigenaren
of de huurders van de huizen en de daarmee corresponderende bedragen. In
het-geval van huur stond de huurwaarde vast, maar bij huisbezit moest er
door de belastingophaler een schatting worden gedaan. De kohieren zijn niet
volledig omdat huizen met een huurwaarde van minder dan zes pond en vijf
stuivers per jaar niet zijn opgenomen. Men kan nu de kohieren gebruiken
door de opgegeven bedragen te gaan vergelijken met de percelen op het
minuutplan. Indien blijkt dat in vergelijking met de rest van de bedragen en
percelen de grootte van een perceel en de hoogte van de bijhorende belastingaanslag in overeenstemming met elkaar zijn, dan kan dat een aanwijzing
zijn dat dit perceel sinds de 16e eeuw niet in grootte is veranderd. Maar men
moet er terdege rekening mee houden dat de aanslag niet alleen bepaald
hoefde te worden door de breedte van het huis! perceel. Een hoog of diep huis
en de aanwezigheid van een achterhuis en bijgebouwen deden het bedrag
eveneens stijgen.
De zeer regelmatige perceelsvormen langs het grootste deel van de twee
centrale assen van de stad - Koestraat en Veen- en St. Ewoutstraat -, wekken
de indruk dat men hier in de meeste gevallen met de oorspronkelijke
percelering van doen heeft. De schuine ligging van de percelen, welke ook
teruggevonden wordt bij het overgrote deel van de ontginningseenheden aan
de Langstraat en de opmerkelijke lengte van de percelen zijn misschien ook
een indicatie voor de oorspronkelijkheid. 96 De perceleringsstruccuur van
deze delen van de stad hebben we daarom op het minuurplan intact gelaten.
Dit zou voor bepaalde delen misschien op prestedelijke ontginningen kunnen wijzen. Dit geldt niet voor de oudste delen rond de kerk die al voor de
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ontginningen aanwezig waren. De delen van de stad met een verstoorde
perceleringsstructuur (zie p. 129) en de percelen waarvan we na bestudering
mochten aannemen dat ze samengesteld zijn, hebben wij op basis van de
gemiddelde perceelbreedte van vijf meter 97 op de bewoningskaart naar de
oude breedten gereconstrueerd, daarmee trachtend de laat-middeleeuwse
plattegrond zoveel mogelijk te benaderen. Vervelend is dat vrijwel nergens
precieze opgaven gedaan worden van de omvang der percelen. Zo is er één
vermelding van een perceel in Geertruidenberg van 4,95 bij 23,26 meter. 98 Er
is kritiek gekomen op een te groot vertrouwen in een volkomen continuïteit
van perceelsgrenzen. Dit is terecht. Voor Geertruidenberg hebben we een
grote continuïteit wél aangenomen en ook gevonden omdat daarover een
controlemogelijkheid kon worden beschikt. De juistheid van de perceelsreconstructie - vooral van het aantal percelen binnen een bouwblok - kon
namelijk voor een groot deel worden gecontroleerd aan de hand van de
hierna beschreven opsporing (en weergave in de bijlage) van de huisbewoners van deze percelen.
Voor de Timmerzijde met de scheepswerven en hun afwijkende maten,
voor de nieuwe Schoolstraat en vooral voor het zuidelijk deel van de Koestraat, waar geen duidelijkheid bestaat over de hoeveelheid en de grootte van
de erven, heeft deze reconstructie niet plaats gevonden.

Bewoningskaart
Met behulp van de gegevens over de laat-middeleeuwse vorm van Geertruidenberg, de ligging van de stadsmuur en de straten en de grootte van de
percelen is het minuutplan van Geertruidenberg veranderd en aangepast.
Deze reconstructie kon vervolgens dienen als ondergrond waarop de gegevens omtrent de bewoning werden ingevuld. Gegevens die met behulp van
akten van huis- of perceeloverdracht uit de Bergse schepenprorocollen werden verkregen.9 9 De koppeling van een bepaald persoon aan een bepaald
perceel kon pas gebeuren, nadat de in de archieven gevonden personen en
huizen in dezelfde volgorde waren gerangschikt als in de 16e-eeuwse straten
van Geertruidenberg. Doordat bij veel huisoverdrachten de twee belendende
huizen en bewoners worden genoemd, kunnen door langdurig puzzelwerk de
verschillende buren bij elkaar worden gezocht. Dit resulteerde in 18 series
van bewoonde huizen/percelen die in een aantal gevallen precies overeenstemden met de overeenkomstige gereconstrueerde percelen in het desbetreffende straatdeel. Elk in het archief gevonden huis/perceel kreeg per
straatdeel een letter en een cijfer dat correspondeert met de letter en het
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cijfer in de bijlage en op de kaart. Dat dit werk tot een redelijk einde is
kunnen komen is te danken aan het feit dat Geertruidenberg een kleine stad
is met een beperkt aantal inwoners. Het overgrote deel van het materiaal dat
hiervoor werd gebruikt is afkomstig uit de registers met de minuten van de
Geertruidenbergse schepenoorkonden.l°o Het is de vroegste bron (vanaf
1554) geschikt voor de topografische bestudering van Geertruidenberg,
waarbij sprake is van een grote hoeveelheid materiaal binnen een korte
tijdsperiode. In deze oorkonden is meestal de naam van de eigenaar of
huurder en de ligging van het huis of perceel (en vermelding van bijgebouwen) in een straat door de opgave van de vier belendingen van het huis
aangegeven. De opgave van deze belendingen bestaat in de regel uit een
straatnaam voor de voorzijde van het huis, twee persoonsnamen van degenen die links en rechts van het huis wonen en een opgave tot waar het perceel
van het huis zich aan de achterzijde uitstrekt.
Dit lijken duidelijke gegevens waarbij nauwelijks onzekerheid hoeft te
bestaan omtrent de juiste localisering van het huis. Verschillende problemen
zijn er echter bij aan de orde. Ten eerste is er de grote mobiliteit van de
stadsbewoners. Binnen een periode van enkele jaren blijkt een zeer groot
deel van de bevolking een keer te zijn verhuisd. Hierdoor komt het vaak voor
dat twee naast elkaar gelegen huizen niet meer als zodanig kunnen worden
herkend; in de belendingenopgave van twee buren sluiten de namen dan niet
meer bij elkaar aan. Complicerend is daarbij de steeds wisselende schrijfwijze
van de persoonsnamen, vooral als er meerdere familieleden met een eigen
huis waren. Hierbij sluit het probleem aan dat de beter gesitueerde Bergenaren meerdere huizen in de stad bezaten. De huizen zijn dan moeilijk van
elkaar te onderscheiden, omdat bij verhuur van de huizen afwisselend de
huurder of de eigenaar wordt genoemd.
De beschrijvingen van de belendingen van de huizen in de oorkonden
kunnen verder nog problemen opleveren, omdat de straatnaam of de buren
nogal eens worden vergeten. Ook kwam het voor dat in de beschrijving
opgenomen windrichtingaanduidingen90° waren gedraaid; dat bijvoorbeeld
het opgegeven noorden in werkelijkheid het westen was.
Soms leek alle informatie te kloppen, maar kon de localisering toch op
geen enkele wijze met de andere feiten worden gerijmd. Tenslotte is er nog
het vervelende feit dat vooral de eenvoudiger huizen nauwelijks in de
archieven voorkomen en juist de duurdere vrij veel. Hiermee is het te
verklaren dat er voor de delen van Geertruidenberg met de kleinere huizen zuidzijde Koestraat, Zuidwestzijde Veenstraat en in de stegen - de recon-

133

Jaarboek De Oranjeboom 37 (1984)

structie niet of slechts ten dele is gelukt. Maar voor de rest van de stad moet
men zich ook altijd blijven realiseren dat het een reconstructie is en dat,
gezien de bovengenoemde problemen, een schijnbaar aaneengesloten rij
percelen door wat voor een oorzaak dan ook een huis te veel of te weinig kan
bevatten.
Hulp bij de localisering van de gevonden huizen en percelen kon worden
verkregen door middel van de al eerder genoemde kohieren van de tiende
penning van de jaren 1553 en 1556 101 Deze bevatten in het geval van
Geertruidenberg jammer genoeg geen topografische aanduidingen. Wel
vermelden ze de namen van huiseigenaren en -huurders met de corresponderende bedragen die bestaan uit de jaarlijkse huurwaarde van elk huis of elke
kamer. 1D2 Dit bedrag werd door de belastingophaler geschat en geïnd. Door
ons werd verondersteld dat hij dit huis voor huis deed en volgens een min of
meer vaste route. Na bestudering van de verschillende kohieren bleek dat
inderdaad het geval te zijn en kon deze route worden vastgesteld. 1ü3 Hierdoor
konden deze kohieren een nader inzicht bieden in de volgorde waarin de
inwoners van Geertruidenberg in een bepaalde straat woonden. De kohieren
hebben ook hun beperkingen. Nadat door de belastingophaler de jaarlijkse
huurwaarde was vastgesteld of, in het geval van huisbezit, was getaxeerd,
werden alleen die huizen daadwerkelijk opgenomen waarvan de huurwaarde
zes pond en vijf stuivers of hoger was. Dit betekent dat men alle personen
mist die in een goedkoper huis woonden. Gebleken is dat deze huizen vooral
te vinden waren aan de zuidzijde van de Koestraat of in de stegen. Maar ook
aan de Markt komt het een enkele keer voor dat het ene jaar een huis werd
aangeslagen en bij de volgende heffing niet meer.
Evenmin zijn openbare gebouwen, religieuze instellingen, pakhuizen en
huizen van geestelijken (de kanunniken wel) in de lijsten opgenomen. Al
met al verkregen we voor de meeste straatdelen lijsten met de opeenvolgende huiseigenaren. Deze werden deels gebruikt ter controle van de via de
protocollen verkregen huizenrijen, maar deels ook ter aanvulling. Kon er
geen aaneensluiting van huizen via de schepenprotocollen gevonden worden, terwijl deze huizen in het tiende-penningkohier wel als aaneensluitend
stonden opgetekend, dan werd voor het gebied rond het begin van de
Veenstraat, Markt, Vismarkt, de kerk en de St. Ewoutstraat - daar zijn vrijwel
alle huizen in de kohieren opgenomen - aangenomen dat de huizen in
werkelijkheid ook aan elkaar grensden.
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Afgaande op de verkregen resultaten lijkt het alsof er voor de volgende
straatdelen volledige - van hoek tot hoek - huizenrijen zijn gevonden: noorden zuidzijde St. Ewoutstraat, Elfhuizen, zuidzijde Markt, noordoostelijk deel
van de Koestraat, noordzijde van de Veenstraat en Markt inclusief Valken-,
Sterre- en Luciastraatje en noordzijde Vismarkt. Minder zeker is de volledigheid voor het noordwestelijk deel van de Koestraat, Stoof- en Pijpersstraatje,
noordzijde van de Havendijkstraat, de beide zijden van de Borchstraat en de
oude Schoolstraat. Voor de overige delen van de stad zijn alle gevonden
huizen ingevuld, maar is van volledigheid geen sprake. De localiseringen zijn
daar ook vaak niet zeker.
De plaats van de nummers 1 (en daarmee de ligging van de volgende
nummers)I04 op de kaart van de twee huizen aan de zuidzijde van de
Veenstraat en de noordwestzijde van de Koestraat is afhankelijk van de
omvang van de vroegere vlees- en lakenhal. Dit gebouw stond tot in de 18e
eeuw op de hoek van beide straten l05 . Het is evenwel onbekend hoeveel
woningen er na de afbraak op dat terrein zijn gebouwd. Aan de hand van de
verkavelingsstructuur lijkt ons de op de kaart gereconstrueerde grootte
aannemelijk, zekerheid hebben we echter nier. Het verklaart misschien het
gat tussen ],18 en ],19, maar dit zou ook groter kunnen zijn geweest. Het
ontbreken van een vast beginpunt bij de Veenpoort van de serie huizen aan
de zuidwes~z_ijde va~ de Veenstraat speelt daar tevens een rol bij. De hier
gelegen 'thien camerkens' moeten gesitueerd zijn tussen ],32, dat er ten
oosten van ligt, en ],2l.
In de Koestraat omvatten de huizen H,17-H,34 mogelijk het hele straatdeel, maar de onzekerheid omtrent de grootte van de percelen belette de
intekening van die percelen. De percelen G, 1 tot en met G,17 en G,23 en G,24
zijn vrijwel zeker juist gelocaliseerd, maar daartussen kon zelfs geen globale
volgorde worden vastgesteld.
Apart moet nog de Havendijk worden vermeld; de straat langs de
oostelijke stadsmuur (dus niet de latere Havendijkstraat die er loodrecht op
staat). Er hebben daar vroeger huizengestaan. I06 Hoeveel weten niet; mogelijk waren deze voor het midden van de 16e eeuw al gesloopt aangezien er
niet éénmaal in de schepenprotocollen een huis op de Havendijk wordt
genoemd. Op de hoek van deze dijk en de Vismarkt (= Havendijkstraat)
stond in de 15e eeuw de herberg de Engel.1° 7 Is deze herberg eveneens in de
eerste helft van de 16e eeuw gesloopt of zien we hier het latere Hagenhuis
(bijlage P,12) dat op diezelfde hoek moet worden gesitueerd?
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Ondanks de ruime aanwezigheid van oorkonden in het cartularium van
het Catharinaklooster die betrekking hebben op de verdwenen Gijsbrecht
Venydaustraat, is het niet gelukt, vanwege de vaak onduidelijke localiseringen, om daar de oude bewoningsstructuur te reconstrueren. Omdat huizen in
deze straat verder niet in de schepenprotocollen worden genoemd, hebben
we het sterke vermoeden dat het klooster rond het midden van de 16e eeuw
de meeste percelen en huizen in deze straat verworven had.
Waar het eerste woonhuis van de Tertiarissen (uit 1321), gelegen naast
'Cole Vinken', stond weten we niet. Misschien ergens anders - noordelijkerin de Koestraat omdat het latere klooster op een plaats stond welke in 1321
mogelijk nog niet binnen de stad was gelegen. De grond waar de zusters hun
kapel bouwden verwierven ze waarschijnlijk in 1422 van Wijtman Pouwels;
het was het eerste grondbezit van de zusters. lOB De eerste maal dat de kapel in
de bronnen voorkomt is in 1428, de bouw van het kloostercomplex was toen
blijkbaar al begonnen. In dat jaar kregen de zusters namelijk het huis dat ten
noorden van de kapel lag erbij.109 Het huis was van jonkvrouw Godeli van
Drimmelen, dat in het noorden aan het huis van Jan Aertssn. grensde. lio
Westelijk van de kapel moet het klooster blijkens een marginale aantekening
in het cartularium een aantal jaren later weer een huis hebben verworven dat
tot een brouwhuis werd verbouwd. I U Daartegenover, eveneens binnen de
kloosterhof, stond nog een schuur en een huisje. 112 Tevens bezaten de zusters
een aantal huizen of erven aan de noordzijde van de Gijsbrecht Veoydaustraat. Een daarvan was van Jan Enghelen en daarna van de O.l.V.Broeders
geweest, en twee huizen hadden toebehoord aan 'Ariaen Rijnen en Bouden
Peters. 113 Bovendien schonk het klooster Eemsteijn bij Dordrecht een erf en
later nog een. 114 Ook komen we in het cartularium 'dit is vanden lande achter
cloester, tegen die doelen' tegen. ll5 Deze grond grensde aan de zuidkant
tegen de drie hierboven genoemde erven. Ten Noorden en opzij van dit land
lag nog de griend. Dit was een stuk zandgrond met bomen dat van Willem
van Duvenvoorde is geweest, maar in 1352 na de val van de Hoeken door de
graaf werd verkocht l16 Daarna kwam het in bezit van niet nader genoemde
zusters uit Brussel aan wie de stad voor het gebruik cijns betaalde.! 17 Aan de
zuidoosthoek van de straat bezat het klooster ook nog enkele huizen en
erven. liB 10 het noordwesten van de straat lag tenslotte nog het oefenveld
van de jonge schutterij: het doelenterrein. li9
Raadplegen we voor de bebouwing binnen Geertruidenberg de anonieme
plattegrond van na 1576 120 , dan blijkt niet alleen de Koestraat weergegeven
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met een vrijwel ononderbroken bebouwing tot aan de Koepoort, maar
schetste de tekenaar eveneens bewoning aan de achterzijde van de percelen
aan de zuidzijde van de St. Ewoutstraat en Markt. Dit is niet juist, men kan op
de bewoningskaart controleren, aan de hand van de in de percelen getekende
pijlen, waar deze percelen aantoonbaar zonder verdere bebouwing tot op de
Stadsweg doorliepen. Door de min of meer schematische intekening van de

23.

Anonieme ms. kaart van Geertruidenberg en directe omgeving, kopie uit
1668 van een kaart welke tussen 1576 en 1580 moet zijn gemaakt.
Algemeen Rijksarchief Den Haag.
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bebouwing op deze oude plattegrond, zullen de enkele huizen en schuren aan
de rand van de Stadsweg ook als doorlopende bebouwing zijn weergegeven. l2l Aan het noordelijke deel van de Stadsweg aan weerszijden van de
oude Schoolstraat was vanwege de havenactiviteiten wel een dichtere bebouwing gegroeid, waarvan de precieze omvang niet kon worden vastgesteld.
De delen van Geertruidenberg die aan de hoeken door de bouw van de
vestingwerken in de 16e eeuw waren verdwenen, hebben we op de kaart
aangevuld door vergelijking met twee 16e eeuwse plattegronden van een
redelijke betrouwbaarheid: die van Jacob van Deventer en de anonieme van
na 1576.1 22
Doordat de bouw van de fortificaties grotendeels net buiten de oude
stadsmuren plaatsvond, konden betrekkelijk eenvoudig de Stadsweg en de
Havendijk rond de stad op de bewoningskaart worden ingetekend. De
breedte ervan is onbekend, maar de wegen die langs de binnenzijde van de
stadsmuren lopen schijnen in het algemeen vrij smal te zijn geweest; meestal
een meter of vijf. 123 In een stadskeur die is opgesteld vóór 1396 werd bepaald
dat de Stadsweg nergens smaller dan 20 voet (6,60 m.) en de Havendijk niet
smaller dan vijf meter mochten zijn. 124 Op sommige plaatsen lagen er huizen
en erfjes langs de stadsmuur 125 . Dit betekent dat op die plaatsen de straat
smaller geweest moet zijn. Daarom is er voor gekozen om de Stadsweg op de
kaart met een gemiddelde breedte van tussen de 6 en 7 meter weer te geven.
Aan deze Stadsweg lag de stadsmuur. Bij grondwerkzaamheden gedurende de afgelopen 25 jaar is men toevallig op verscheidene plaatsen op muurfragmenten gestoten. Deze kunnen gezien hun vorm en het gebruik van oude
IJ sselstenen onmiskenbaar tot de fundamenten van de middeleeuwse ommuring gerekend worden. De dikte van de gevonden delen is 1 à 1.25 meter. 126
Op de kaart is de muur door middel van een lijn schematisch weergegeven.
Buiten de stadsmuren lag de stadsgracht. De breedte van de gracht rond
Geertruidenberg kennen we niet. In veel gevallen was een gracht 20 à 25
meter breed. 127 Maar er moet rekening meegehouden worden dat er tussen
gracht en muren nog een strook land lag van een meter of tien. 128 Evenmin
als voor andere steden zijn er voor Geertruidenberg precieze afmetingen
bekend. Gracht en landstrook zijn daarom samen enigszins schematisch op
de kaart getekend.
De grootte van Geertruidenberg is met enkele cijfers aan te geven. De
afstand van de Veenpoort tot de Raamsdonkse poort was ongeveer 570
meter, tellen we de Timmerzijde erbij dan was het gemiddeld 670 meter. De
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afstand van de Koepoort via de Koestraat naar de noordelijke stadsmuur was
ongeveer 515 meter. Inclusief de Timmerzijde had de stad een oppervlakte
van tegen de 20 hectare. 129
Poorten! torens en ommuring
Al in de 18e eeuw wist de Bergse predikant Van Nuyssenburg te melden
dat, waarschijnlijk naar aanleiding van enige vondsten, de grondslagen van
de middeleeuwse ommuring nog goed te vinden waren omdat de aanleg van
de bolwerken daar precies buiten had plaatsgevonden. l3 O Dit zou betekenen
dat bij een integrale opgraving het grootste deel van de muurfunderingen
nog intact zou worden gevonden en daarmee de exacte ligging van de muren
zou zijn bepaald. Jammer genoeg heeft een dergelijke opgraving niet plaatsgevonden en zijn er slechts toevalsvondsten. Zo werden er van de Havendijkse poort en de Raamsdonkse poort, die inen na 1576 werdengeslooptl\l,
in 1955 palen en delen van de stenen funderingsresten gevonden naast
omvangrijk muurwerk. 132 Verder kwamen in later jaren fragmenten van de
zuidelijke muur naar boven l3 l, een deel van de Borchsteiger l3 4, fragmenten
uit de 'knie' in de stadmuur en delen van een toren. 135 De muren opgebouwd
uit kloostermoppen en met kalk gemetseld, waren op regelmatige afstand
verstevigd door steunberen. De keldergewelven van de Veenpoort moeten
aan het begin van deze eeuw ook zij n opgegraven, ongeveer ter hoogte van de
toenmalige laatste huizen van de stad, maar daar is verder niets van bekend.J 36
Dat in de tweede helft van de 16e eeuw de muren door vestingwerken
werden vervangen, zal het stadsbestuur niet onwelgevallig zijn geweest.
Immers sinds 1420 waren ze een bron van ellende geweest. Al eerder had het
bestuur gewaarschuwd dat het onderhoud aan de muren zo achterstallig was
dat de stad bij een mogelijke aanval een makkelijke prooi zou zij n. 137 Gokde
Informacie van 1514 laat daar over geen twijfel bestaan: 'overmits dat de
stede veel reparatien behouft ende zeer vergaen is' .138 De stadsrekeningen
geven herhaaldelijk blijk van grote reparaties en verbouwingen. In 1437
vielen al regelmatig grote hoeveelheden steen in de gracht en in 1463 was
men toe aan grote vernieuwingen. Waarschijnlijk bij het einde van de oude
Schoolstraat was men naarstig op zoek naar de fundamenten van de muur die
samen met een toren opnieuw werd opgetrokken. 139 En in de 16e eeuw zijn
er nog steeds muren 'die omme vallen'140, de stenen werden weer uit de
gracht opgevist want ze waren hard nodig 141 Bijvoorbeeld voor de Veenpoort die met 54.000 stenen werd hersteld, voor de poort van de Borchstei141
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ger 142 en voor de wederopbouw van de Blauwe Toren en de daarbij gelegen
muren. 143 Jaarlijks was het nodig het aanzienlijke bedrag van 300 pond voor
het onderhoud van de muren uit te trekken.
Een aardige indruk van de stadsmuren bieden ons de kaart van Van
Deventer en de anonieme plattegrond. De plattegrond van Van Deventer
toont ons 21 torens en drie landpoorten. 144 Op het 'carton' bij de nettekening
van Van Deventer zijn de twee torens die toegang geven tot de noordelijke
steigers ook als 'porta' betiteld. De anonieme plattegrond geeft weliswaar
een toren minder, maar de nauwkeurigheid van Jacob Van Deventer voor
wat de militaire objecten betreft, gaf de doorslag om het aantal van 21 torens
aan te houden. 145 In de scherpe hoek van de stadsmuur bij de StOofstraat zal
waarschijnlijk nooit een toren hebben gestaan; de burcht die daar tegenover
lag bood dat deel van de muur al voldoende bescherming. De torens waren
geenszins gelijk van vorm: er waren ronde en vierkante en waarschijnlijk bij
de poorten dubbele torens.
Verschillende torens en versterkte uitbouwen van de muur hadden ook
een soort poortfunctie: zij boden toegang tot de strook land aan de buitenzijde van de stadsmuur en tot de daarbij gebouwde steigers. Een deel van het
personen- en goederenvervoer hoefde dan niet de gehele stad te doorkruisen;
mensen en goederen konden per boot naar een steiger gebracht worden die
het dichtst bij het bestemmingspunt was gelegen. 146 Via de stegen had men
dan een directe tOegang tOt de gewenste straat.
In de nieuwe haven aan de noordzijde van Geertruidenberg kwamen ten
behoeve van de grotere handelsvaart twee lange steigers te liggen. De
oostelijke steiger (het Nieuwe Hoofd) was uitgerust met een kraan. 147 De
Vissteiger bij de Havendijkse poort bleef in gebruik voor vissers die hun
waar naar de afslag brachten. De steiger op de Timmerzijde was het aankomst- en vertrekpunt van het veer naar Raamsdonk aan de overzijde van de
Donge. Nadat de tweede, zeer brede, monding van de Donge ten oosten van
de oorspronkelijke Dongemonding was ontstaan, is het tot in de 16e eeuw
niet meer tot een vaste oeververbinding gekomen; een obstakel in de Langstraatroute. Karel V had daarom op verzoek van Geertruidenberg zelfs een
oktrooi voor de bouw van een brug verleend 148, maar de kosten en kwetsbaarheid van een dergelijke brug en een mogelijk verminderd belang van de
Langstraat hielden de bouw tegen. 149
De stadspoorten gaven het begin van de 'echte' stad aan. Bij de Raamsdonkse poort stond er daartoe een slagboom (' repagulum') die daar tevens de
grens van de stadsvrijheid aangaf.l 50 In de praktijk hield de stad niet bij de

142

Jaarboek De Oranjeboom 37 (1984)

poorten op. We weten hoe Geertruidenberg heeft geprobeerd om de banlieu
voor de Raamsdonkse poort bij de stadsvrijheid ingelijfd te krijgen. 151 Deze
bebouwing vormde veelal een organisch geheel met de stad binnen de muren.
Bij de Veenpoort was van dergelijke bebouwing nauwelijks sprake. Behalve
de twee molens stonden er langs de weg slechts enkele woningen. 152 Voor
deze poort stond eveneens een hek dat waarschijnlijk een meer veewerende
functie had. Niet ver daar vandaan stond namelijk de stedelijke schutskooi,
bij de gelijknamige toren. 153 Aan de Steelhovense Dijk bij de Koepoort stond
al rond 1400 uitgebreide en aaneengesloten bebouwing, waarbij sommige
huizen al uit steen waren opgetrokken. 154 Het poorthuis heette er het
"scutters poirthuys" en niet veel later ook "biscoppen poirt(huys)".155

Straten en waterhzziJholl.ding
De oorspronkelijke nederzetting kende slechts één straat: de Langstraat.
Immers dat was de handelsweg waarlangs de nederzetting zich in eerste
instantie ontwikkelde. Later, toen de stad uitbreidde en de weg naar Breda
van groter belang werd, werd de Koestraat de tweede hoofdstraat. In het
stratenplan zijn deze twee routes duidelijk als de centrale assen van de stad
herkenbaar. Het aantal straten dat in de middeleeuwen als zijstraat van deze
assen ontstond, is relatief klein gebleven. 156
Voor de watervoorziening waren er op verschillende plaatsen in de stad
putten geslagen. Op de Markt voor het Gasthuis en voor Elfhuizen 157 , bij de
Veenpoort, aan de vismarkt, in de Koestraat en voor Wouter Mathijs en
Peter Gijsen. 158 Voor de aan- en afvoer van water ten behoeve van agrarische
en nijverheidsdoeleinden waren er in Geertruidenberg een flink aantal
sloten, goten en borywegen aangelegd. Deze laatste waren een soort verdiepte paden waarlangs water kon stromen. Ze lagen meestal langs de zijkant van
een erf tot aan de stadsweg, alwaar op een sloot of op de gracht kon worden
afgewaterd. Op de bewoningskaart zijn de vermelde borywegen met een
golflijn aangegeven. Waterafvoer geschiedde ook door middel van open of
half gesloten goten die door de straten liepen. Tenslotte waren er geheel
gesloten gemetselde watergangen die onder huizen en straten door konden
lopen. Bij graafwerkzaamheden zijn er een drietal gevonden. 159 De gracht
rondom de stad werd behalve voor water aan- en afvoer ook als waterweg en
verdedigingslinie gebruikt. Om droogval door de eb en vloedwerking te
voorkomen waren er sluizen in aangelegd.
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Inwonertal
Een van de lastigste berekeningen is die van het aantal inwoners van een
stad. In dit bestek kunnen we niet ingaan op alle problemen die daarmee
samenhangen. Toch willen we een voorzichtige berekening maken van het
aantal inwoners van Geertruidenberg binnen de stadsmuren voor het midden van de 16e eeuw.
Allereerst het aantal huizen in de stad. De kohieren van de tiende
penning geven voor de jaren 1543, 1553 en 1556 respectievelijk 289, 264 en
276 aangeslagen woningen Op.160 Hierin zijn alleen de huizen met een
huurwaarde van meer dan zes pond en vijf stuivers opgenomen. Laten we het
aantal huizen met een lagere waarde voorzichtigheidshalve op 25 stellen.
Gezien de beschikbare resterende oppervlakte langs de straten kunnen het er
nooit meer dan 50 zijn geweest. Tellen we bij deze getallen ook de negen
opgaven van een gesplitst, door twee gezinnen bewoond, huis en de 21
gevallen van een achterhuis (lang niet alle) op, dan geeft dat samen met de
hoogste kohieropgave een totaal van 344 wooneenheden. Vermenigvuldigen
wij dit geval met vijf, de veelgebruikte coëfficiënt voor het aamal gezinsleden 161 , dan komen we al op 1720 inwoners. Daar moeten dan nog de
ongeveer 30 Tertiarissen van het Catharinaconvem bij worden opgeteld, wat
het totaal aamal inwoners op circa 1750 brengt.l 62

Tot slot
Aan het einde gekomen van dit onderzoek naar de topografische omwikkeling van Geertruidenberg, van het prilste begin van de nederzetting tot aan
het midden van de 16e eeuw, even een korte recapitulatie.
In de lOe eeuw werd de hoge en droge berg van Geertruidenberg weer
'omdekt' als een geschikte woonplaats. Oude bezittingen van de abdij Nijvel
waren er door de abdij Thorn overgenomen. Deze laatste stimuleerde de
beginnende nederzetting, die gelegen was op het kruispum van land- en
waterwegen: een markt kwam er dan ook tot omwikkeling. De nederzetting
en haar markten groeiden sterk gedurende de Be eeuw. Dit was vooral te
danken aan de vroege stadsrechtverlening en andere economische privileges,
door de graven van Holland geschonken. Zij wilden hierdoor de stad, gelegen
in een strategische positie op de grens van het graafschap, doen groeien en
versterken. Door deze omwikkeling veranderde haar structuur. Van een
primitieve nederzetting rond een kerkje via een klein straatdorp werd het
een marktstad. Er omstond een zeer grote markt ten westen van de oude
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kern. Hieromheen ontwikkelde zich de nederzetting, die vooral langs de
brede toegangswegen tot de markt aangroeide. De 14e eeuw bracht de stad
een periode van economische stagnatie. De economische kracht van Dordrecht, het verminderde belang van de Oude Maas en de Hoekse en Kabeljauwse twisten waren daarvan de belangrijkste oorzaken. De stad groeide
niet meer; uitleg en verdichting van de bewoning vonden niet of nauwelijks
plaats. De 15e eeuw bracht een schadelijk beleg, een stadsbrand en stormvloeden. Het laatste, de St. Elisabethsvloed, had een positieve uitwerking:
het verloste Geertruidenberg uit een zeker isolement. De stad kreeg daardoor
nieuwe middelen van bestaan in de visserij en de scheepsbouw. Grote
topografische veranderingen deden zich in die 15e eeuw niet meer voor.
Voor de late middeleeuwen, rond 1550, was het onderzoek toegespitst op een
zo precies mogelijke reconstructie van de stad. Dit resulteerde in een Bewoningskaart waarop niet alleen de grotere structuren als het stratenplan en de
stadsmuren konden worden ingetekend, maar ook de microstructuur van de
percelen en de bewoning. Hiermeer kunnen we ons een goed beeld vormen
van de topografie van een stad, Geertruidenberg, in de late middeleeuwen.
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BIJLAGE
Verklaring van de letters en nummers op de Bewoningskaart.
Een letter en een nummer vormen per straatdeel telkens een combinatie waarmee de desbetreffende woning op de Bewoningskaart kan worden gevonden. Achter het nummer staat de
na(a)m(en) van de bewoner(s) met een eventuele toevoeging van een huisnaam of een
bijzondere topografische aanduiding; daarachter, tussen haakjes, het jaartal van het tiende
penningkohier waarin de persoon wordt genoemd; tenslotte de vindplaats van de bron met het
jaartal in het archief (hierbij staat 'R' voor Rechterlijk Archief (RANB) Schepenbankarchieven
Geertruidenberg 1554-1810) Extra wit tussen twee opeenvolgende nummers (zie bijv. E,17 en
E,18) betekent dat daar één of meer perce1en niet zijn teruggevonden (vg!. Bewoningskaart).
Zuidzijde St. Ewoutstraat (van Raamsdonkse poort tot hoek Borchstraat)

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
-

Raamsdonkse poort
stadsweg
Corne1is Gilliss. (1553) R8/7r 1554; Thonis Thoniss. Cloostermans R9/174r 1562
Gillis Floriss. + Jacob Thoniss. de Meyer (1553) R8/7r 1554, R9/71r 1558
Cornelis Gerits. Helmont (1556) R8/32r 1555, R9/71r 1558
Jordaen Aertss. (1556) R8/32r 1555, R9/26v 1557, R9 54v 1558
Corne1is Michie1s. (1553) R9/26v 1557;Jan Wouters. Robben (1556) R9 54v 1558, R9/243r
1564
Mary van Gasel (1553) R9/26v 1557; Lenaert Aertss. (1556) R9/54v 1558 R9/243r 1564
Beyen Janss. (1553/6) R9/243r 1564
Jacob Willems. van Drimmelen (1553/6) R9/243r 1564
Peter Claess. (1553); Peter Adriaen Reynen (1556)
Willem Hey (1553/6) R9/30v 1557
Laureys Wouters. R8/51 v 1555, R9/30v 1557
Adriaen Thoniss. (1556) R8/32v 1555; Adriaen Melis R9/30v 1557
Joachim Jans.Aerts. (1553/6) R8/32v 1555
Jan Molenaer (1553/6) R8/32v 1555
Adriaen Doudijn (1553/6)
Adriaen Reijnen (1553/6) R9/181 v 1562, R9/88v 1559
Peter Dierck Floriss. (1553/6) R9/181v 1562, R9/88v 1559
Ariaen Peter Mathijss. (1553/6) R9/181v 1562, R9/88v 1559, R9/239r 1564
Jacop Willems v. Drimmelen (1553/6) R9/239r 1564; CornelisJacops R9/269r 1565
Hubrecht Adriaenss. (1553/6); Peter van Clootwijk R9/264v 1565, R9/269r 1565
Cornelis Dircx R9/264v 1565, R9/269r 1565
Marij Cleys Smits (1553/6) R9/134r 1560, R9/269r 1565
mr. Jacop Oversceir (= Wildtwijf) (1556) R9/134r 1560
Jan Andries (= de Wildeman) (1553/6) R9/134r 1560
Cleys Ariaens. (1553/6)
Cornelis Peters. (1553/6) R9/164v 1561, R9/26r 1557
Borchstraat

BOostzijde BorcbJtraat (van hoek Markt tot de stadsmuur)
1
2
3
4
5
6
7
8

Markt
Corne1is Peters (zie no. 26 St. Ewoutstraat)
Jan Cornelis (1556) R9/164v 1561; R9/26r 1557
Jan Adriaenss. R8/81 v 1556; Lyske Cornelis Cleesen R9/26r 1557, R9/163v 1561
Ariaen Cornelis (1556) R8/81v 1556
Jacop Seelen (1553/6) R8/79r 1556, R8/81v 1556
Reijn Adriaenss. (1556) R9/147r 1560
Peter Toniss. (1553); Marieke Wouterss. R9/41v 1557, R9/147r 1560
Joris Janss. Decker (1553/6) R9/137r 1560, R9/169v 1561
Lenaert Cornelis (1556); Peter Briege1s R9/169v 1561
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9
10
II
12
13
-

Toon Smeekens (1553-6) R9/270v 1575
Gerir Michiels. (1553/6) R9/270v 1575, R9/143r 1560
Aecht Thonis Vogelaer (1553/6) NDH no. 7557 p. 15 154S, R9/143r 1560
sradsweg
JOOSt Amhoniss. (1553/6) R9/125r 1560,R9/1S9r 1562; Cornelis Jan Molenaer
Cornelis Willems. R9/125r 1560
stadsmuur

C
1
2
3
4
5
6

l17eJtziide BorclJJtraat (van stadsweg rot hoek Markt)
sradsweg
huis en erf 'omtrent den steyger' R9/224r 1564
Frans Diercx R9/224r 1564
Cornelis Adriaens RS/44r 1555
Tiel Janss. R8/44r 1555, RS/S2v 1556
Sander Ariaen Reijnen (1553/6) R8/44r 1555, RS/S2v 1556, R9/15Sr 1561, R9/190v 1562
Frans Meeus R8/73v 1556, RS/82v 1556, R9/141v 1560, R9/158r 1561; Michiel Meeus
R9/190v 1562, R9/199v 1563
Cleys Adriaenss. R9/72r 155S, R9/141v 1560 (kamer of achterhuis?)
Jan Aerrss. Molenair R9/72r 155S; Jasper Jasperss. (1556) R9/72r 155S; Jan Jacops
R9/15Sr 1561, R9/190v 1562
Willem Corneliss. (1553/6) R9/72r 1558, R9/141v 1560
Dierick Henricx, een leeg erf, westwaard rot M. Wouters, R9/11lv 1559
Adriaen Aert Heijnen (1553/6); Marieke Wouters dr. R9/lllv 1559
Anthonis Janss. (1553)
Markt

7
S
9
10
11
12
-

in het zuidelijk deel van de westzijde, maar verder niet 10caliseerbaar:Jan Meeus (1553/6)
en mr. Mathijs Heys (1553/6)
D
I
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Zuidzijde iHarkt (van hoek Borchstraat tOt hoek Koestraat)

Borchstraat
Aecht weduwe Thonis Vogelaer (1553/6) R9/15v 1557, R9/143r 1560
Henrick Hubrechts (1553/6) RS/46v 1555, R9/15v 1557, R9/143r 1560
Cornelis Corneliss. coster (1553/6) RS/46v 1555, R9/14Sv 1560
Adriaen Wolfaens (1553/6) R8/46v 1555, R8/90r 1556, R9/11Sr 1559, R9/14Sv 1560
Thonis Aems. (1553/6); Jan Cornelis R8/90r 1556, R9/148v 1560
Mathijs Willems erven R9/80r 155S (I)
Mathijs Willems (1553/6) RS/90r 1556, R9/80r 1558; Cornelis Meeus R9/119v 1559
Anthonis Cornelis (1553/6) R9/80r 1558, R9/64r 1558, R9/119v 1559; Frans Diericx
R9/146r 1560
(Mari weduwe) Meeus Michiels (1553/6) R9/64r 1558, R9/119v 1559, R9/146r 1560
Mannen boothuis R9/64r 1558
Wouter Janss. groter (1553/6) R9/64r 1558, R9/146r 1560
Aerrken Buys (1553/6) R8/62v 1556
Wouter Robben (1553/6) RS/62v 1556
Heer Jan van Duvoitde, kamer (1553/6)
Marijke van Broechoven (l553)R8/62v 1556; Balthazar Adriaens (1556) R9/188v 1562
Quirijn Cornelis (1553/6); Cleys Quirijn R9/188v 1562; Anthonis Menens? no. 13091577
Wouter Cornelis (1553/6) ? no. 1309 1577 (Lombarthuys; ND DR I no. 44 fS3r)
Stadhuis no. 1309 1577
Wouter Willems (1553/6) R8/51v 1555 (Ossenbroeckhuys; RANB AHH no. 1 f3Sr 1366)
Zeger Peterss. (1553/6) R8/5Iv 1555
Adriaen Huybrechts (1553/6) R8/17v 1554, R8/51v 1555, R9/68v 1558, R9/98r 1559
Marij Michiels (1553) R8/17v 1554, R9/68v 1558, R9/98r 1559;Jacques Scollen (verhuurd
door) (1556)
Jaspar Wouters (1553/6) R8/17v 1554, R9/68v 1558, R9/98r 1559, R9/157v 1561
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24 Jan Adriaenss. de vischer (1553/6) R8/? 29-7-1556, R9/57v 1558; AdriaenJanss. R9/119v
1559
25 Jeem Robben (1553/6); Gillis Mathijss. R8/? 29-7 -1556, R9/157v 1561; Robbrecht Gosens
(uit verstorven) R9/119r ]559
26 Gasthuis R8/? 29-7-1556, R9/57v ]558, R9/119r 1559, R9/l57v 1561
27 Aert Anthonis (1553/6)
28 Melchior Jaspars (]553/6)
29 Aelken Tielmans (1553/6) R9/]97v 1563, R8/74v 1556
30 Adriaen Cornelis (1556) R8/93v 1556, R8/74v 1556
3] Joachim Jan Meeus (1553/6) R8/74v 1556, R8/93v 1556, R9/]64v 1561, R9/l97v ]563
32 Jan Gilliss. (]553/6) R8/93v 1556; Gen·it Robrecht R9/164v 156]
- Koestraat
Oostzijde Koestractt (van hoek Markt tot hoek Stoofstraat)

E

Markt
- Jan Gillis.
1 Jacob Cornelis timmerman (]553/6) R8/93v ]556, R9/57v ]558; Ariaen Diericx R9/]64v
1561
2 Ariaen Aerts Verhey (]553/6) R9/l35v 1560; Anna CJaes Everts R9/57v 1558
3 Frans Wouters (]553/6) R8/28r ]555, R9/135v 1560
4 Thomas Peterss. (1556) R8/28r ]555, R9/135v ]560
5 Cornelis Willem Gijsen (]553/6) R8/28r ]555
6 Jan Janss. R8/57v ]555; (=?) Adriaen Cornelis (1556)
7 Jan Henricxs Corvers (1556) R8/57v 1555
8 Hubert Corneliss. 0553/6) R8/57v ]555
9 Peter Adriaenss. (1553/6)
10 Adriaen Adriaenss. (1556) R8/42v 1555
11 Cornelis Aems. (1553/6) R8/42v ]555, R9/51 v ]558
12 YsbrantJanss. (1553/6); Anthonis Adriaenss. R9/5]v ]558
13 Peter Anthoniss. (1553/6) R9/51v 1558
]4 Aert Corneliss. (1553/6) R9/58r 1558
]5 Corne1is Meeus de Hooch (]553/6) R8/36v 1555, R9/58r 1558
16 Adriaen Gerits (1553); Adriaen Adriaens Luyten R8/36v 1555, R9/58r ]558, R9/178v
1562
]7 Peter Geritss. (1553/6) R8/36v 1555; Gerit Peterss. R9/178v 1562
18 Henrick Gerits (]553/6)
- Stoofstraat
F

Stoofst}",,,,t (noord en zuid)

1 Cornelis Ariaens PeterGerits enJan Meeuss. R9/98v ]559, R9/l36r 1560
2 Ariaen Peters. R9/98v 1559, R9/l36r 1560, R9/259r 1565
DierickJacobss. R9/98v 1559, R9/136r 1560, R9/69v 1558 (1553/6)
4 Jaicken kinderen R9/69v ]558
5 Jan Hendrickss. R9/238v ]564
6 Boothuis en erf R9/238v 1564 (van Meeus Michiels)
7 Adriaen Capman R9/238v 1564
8 Michiel Meeus R9/249r 1564, R9 2l7v 1563
9 Ariaen Ariaens alias Baerts (1553/6) R9/217v 1563, R9/249r 1564
10 Ariaen Ariaens alias Baerts (1553/6) R9/217v 1563, R8 12r 1554, R9 14r 1557 R9/177v
1562
11 Adriaen Anthonis R8/12r 1554, R9/14r 1557; Adriaen Cornelis R9/tussen 13 + 14 1557
12 Adriaen Beyens (Badhuis) R9/l4r 1557
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G

Oostzijde KoeJ'trct<1t (van hoek Stoofstraat tot Koepoort, inclusief Pijpersstraat)

1
2
,)
4

Stoofstraat
Reyn Sanders (1553/6) R8/51r 1555
Henrick Toniss, (1553/6) R8/51r 1555, R9/132r 1560
Adriaen Jacobs (1553/6) R8/51r 1555; Metken Lauris R9/126r 1560, R9, 129v 1560
Cornelis Mertens alias Stoor (1553/6), R9/126r 1560, R9/129v 1560, R9/132r 1560
R9/188v 1562
5 Ariaens Aerts (boomgaard en huisje) R9/82r 1558
6 C1aes Hermans (1553/6) R9/126r 1560, R9/129v 1560, R9/188v 1562
Peter Ariaens R9/ISSv 1562, R9/221r 1563
Wouter Jans (of = S?) R9/221r 1563
8
9
1O
11
12
13

Frans Henricx Corvers (1553/6) R8/43v
1560, R9/170v 1561
Meenken Adriaen LaureysdL R9/10lr 1559,
1560, R9jl70v 1561
Pijpersstraatje
Adriaen Toniss, Cruepel R9/ lOlr 1559, R9/134v 1560, R9jl70v 1561
Pauwels Cornelis R9/62v 155S
Pauwels Corne1is R9/62v 155S; Corne1is Janss R9/139r ]560
Willem Gerits (schuur) R9/62v 1558

14 (Jenneken weduwe) Pauwels Corne1is R9/22v 1557, R9/138v 1560; Adriaen Corne1is
R9/165v 1561, R9/24Sr 1564
15 Pauwe1s erven R9/22v 1557; AdriaenJanss, C!oot R9/62v 155S, R9/107r 1559 R9/13Sv
1560, R9/24Sr 1564
16 Peter Jacobs R9/lOlr 1559, R9/165v 1561
17 Denys de wever R9/107r 1559
18
20
21
22

(1S-22) zijn niet precies te localiseren; wel in deze volgorde tussen 17 en 23)
Hubrecht de lijndreyer R9/128v 1560
Daniel Pauwels (+ Bertbour Daniels?) (1553/6) R9/12Sv 1560
Pauwe1s Corne1is (1553/6) R9/23v 1557; Quirijn Corne1iss, R9/23v 1557, R9 128v 1560
Herman de metzelaer R9/23v 1557, R9/131v 1560

23
24
-

Cornelis Mathijssen R8/Sv 1554; Truyken Jansde. R9/64v 1558
Gertruydt Adriaen Beyens weduwe RS/8v 1554
sradsweg RS/Sv 1554
de Koepoort RS/Sv 1554

H
1
2
4
5
6
7
S
9
1O
11
12
13
14
15

lFestzijde Koestraat (van hoek Markt tot de Koepoort)

Markt
Cornelis van Broeckhoven, zie hierna
R9/24v 1557
(Lyske) Cornelis Jans mesmakers
(Marijke) Jan de Gaasers
Marike Fredericx R9/24v
1561, R9/245r 1564
Lodewijk Henricks de karsdrijver R9/64v
1564
Jacob Cornelis R9/64v 155S, R9/154v 1561,
156.'1, R9/245r 1564
Bastiaen Cornelis R9/64v 155S, R9/154v 1561,
Jan Meeus de Hooghe R9/21lr 1563
Cornelis Heys R9/1S2r 1562, R9/217r 1563
huis R9/lS2r 1562
Tonis Adriaens RS/76v 1556; Beyen Ariaens Faveel (1556) R9jlS2r 1562, R9 219v 1563
Kors Hubrechts (1553) R9/22r 1557, R9/219v 1563, R8/76v 1556
onbebouwd erf R9/22r 1557 + Jan Andries RS/76v 1556, R9/269r 1565
Jacob Aerts (1553/6) R9/22r 1557, R9/269r 1565
Ariaenken Pauwels (1553/6) R9/269r 1565
Willem Thonis (1553/6)
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Catharinaklooster
Gijsbrecht Venydaustraatje
Neel van Dijk (1553) R8/11r 1554; Willem Comelis R8/89r 1556, R9/172r 1562
Truyseel Dannen R8/11r 1554; LynkenJan Vineken R8/89r 1556,AnnaJans R9/172r 1562
Haeske Jacobsdr. (1553/6) R8/11r 1554, R8/33v 1555, R8/89r 1556, R9/208r 1563
Thonis Meeus R8/33v 1558, R9/208r 1563, R9/49r 1558
Thielman Dannen Jans (1556) R8/33v 1555; Adriaen Heyn R9/49r 1558, R9/208r 1563
Adriaen Jans Meynaert R9/49r 1558, R9/116r 1559
Henriek Comelis R9/116r 1559
Adriaen Peters R8/8v 1554, R9/11lv 1559, R9/116r 1559
Adriaen Beyen R8/8v 1554; Michiel Adriaen veerwater (1556) R9/111v 1559
Willem Gerits (1553/6) R9/111v 1559
Ariaen Ariaens (1553/6)
Gerit C1aes (1553/6) R9/253v 1565
Jan Vineken NDH no. 7557 p. 5 1547, R9/47r 1557
Jacob Aerts timmerman NDH no. 7557 p. 5 1547, R8/52r 1555, R9/47r 1557
Sealck Adriaens NDH no. 7557 p. 5 1547, R9/47r 1557.
Wouter Comelis (camer) R8/52r 1555
Alaert Peters R8/52r 1555
Jan Henricks R8/52r 1555

35 Miehiel Jans ('bij die coepoorte') R8/82r 1556 (of aan oostzijde?)
36 onbebouwd erf tussen Jan van Beyenissen en onbebouwd erf van Maehiel Heyn Hannen,
AHH no. 2, II/9v 1521 (of aan oostzijde?) .
37 erf bij de Koepoort dat van Jan Aert was, AHH no. 2, II/9v (of aan oostzijde?)
Zuidzijde Veenxtraat (van hoek Koestraat tot de Veenpoort)

]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Koestraat
Comelis van Broeekhoven ('die Halle') R9/258v 1565
Jan Cornelis (1553/6) R9/142v 1560, R9/258v 1565
Jaeob Willem Croon (1553/6) R9/142v 1560, R9/136v 1560
Willem Ariaens (1556) R9/136v 1560, R9/142v 1560
Dierek Janss. (1553/6); Joris Corss. R9/136v 1560
Theen Coelen (1553/6) R9/51r 1558; MetkenJans R9/68r 1558, R9/110r 1559
Floris Gieliss. (1553/6) R9/22v 1557, R9/51r 1558; Ariaen Floriss. R9 110r 1559
Mathijs Jan Staess (1553) R8/39v 1555, R9/22v 1557, R9/57r 1558; Matheus Govaerts
R9/68r 1558, R9/110r 1559
Marijke HenrickJan Grooters weduwe (1553) R8/39v 1555;Jesper Wouters R8/64r 1556;
Adriaen Henricx (1556) R9/22v 1557
Aert Aertss. NDH no. 7557 p. 9, R8/39v 1555, R8/64r 1556, R9/? sept. 1561
Jan C1aess. NDH no. 7557 p. 91551, R8/64r 1556, R9/? sept. 1561
Matheus Janss. NDH no. 7557 p. 9 1551; LyskenJan Mathijs (1553/6) (?)
Jesper Roomers (1553/6) R8/86r 1556
Peterken Geritsdr. R8/86r 1556
Willem van Yersel (1553/6) R8/86r 1556
Henrick Meeus (1553/6) R9/133r 1561
Wouter Mathijs (?) (1553/6); huis R9/133r 1561
Jacob Wytganc e) (1553/6); Jacob Gerits R9/133r 1561

19 Hubrecht Helias R9/265v 1565
20 Adriaen Willems de coster R9/211v 1563
21 Merten Ariaenss. R8/40v 1555; Liedewijn Ariaens verwers R9/232r 1564, R9 208v 1563,
R9/265 1565
22 Henriek Zegers van Turnout R8/40v 1555, R9/212v 1563, R9/232r 1564
23 Comelis Jan Meynaertss. R8/40v 1555; Mathijs Symons R9/212v 1563, R9 232r 1564
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
K

JOOSt Miehielss. R8/57v 1555, R9/75v 1558, R9/212v 1563
Dimpna Miehielsdr. R8/57v 1555, R9175v 1558
Adriaen Miehielss. R8/57v 1555; Adriaen Lambreehts R9/75v 1558
Dietie Sazen R9/231r 1564
huis R9/231r 1564
Jaeob Toniss. de Meyet R9/188v 1562, R9/231r 1564
Stijn van Bavel erven R8/29r 1555, R9/75r 1558
Jesper Roomers (1553) R8/29r 1555; Cornelia weduwe Adriaen Beyens van Wasbeeek
(1556) R8/29r 1555, R9/75r 1558
Dieriek Peters alias Bervoet ('omtrent die veenpoorte') (1553/6) R8/29r 1555, R9/75r
1558, R9/211 v 1563
Jacob de GraftOlaker; Dieriek Hubreehts R9/211 v 1563
?, zie bij 32 (Marij Aert Meeus (1553/6) of aan noordzijde Veenstraar)
sradsweg
Veenpoort
Noordzijde Veem/raat (van de Veenpoort rOt en mer her Valkenstraatje)

- Veenpoort
- sradsweg R9/181 v 1562
Willem van Yersel (bij de poort) R9/181v 1562, R9/24r 1557
2 (Aenken weduwe) Beyen Jans Cool R9/181 v 1562, R9/24r 1557
3 Jan Janss. (1553/6) R9/51 v 1558, R9/14r 1557
4 Neelken Denis (1553); Claes Adriaenss. R8/81v 1556, R9/14r 1557; Gielis Wouters
R9/51v 1558
HuyehJanss (1553/6) (omrrenr die Veenpoorre) R8/81 v 1556, R9/14r 1557, R9/70r 1558,
R9/126r 1560
6 Willem Gijsen R8/81v 1556, R8/121r 1555, R9/70r 1558
7 Bely Waekers (1553) R8jl7r 1554, R8/21 r 1555; AertJanss. de timmerman (1556) R9/40r
1557, R9/70r 1558, R9/200r 1573
8 Willem Corss Boots (1553) R9/40r 1557, R8/17r 1554; Aen Cors R9/200r 1573
- Valkensrraarje R9/40r 1557
9 Jacob Hendriekss. R8/17r 1554; Neel van Leyen R9/40r 1557, R9/200r 1573
10 Gtiet Pieren/weduwe Margriet Jan Berne R9/248v 1564, R9/200r 1573
11 huis R9/248v 1564
- sradsweg R9/248v 1564
12 Jan Toniss. R8/73v 1556
13 Janneken Claes R8/73v 1556
14 Neelen Janss. R8/73v 1556
15 Perer Jans Lieek R9/181r 1562
L

Noordzijde VeellJtraat (van hoek Valkensttaarje tot hoek Sterrestraatje)

- Valkenstraatje
1 Jacob Aerrs Hensberch (1553/6) R9/181r 1562; Ariaen Ariaen WiJlem Hugen R9/215r
1563
2 Geriken Aen Corss. (1553/6) R9/105v 1559, R9/181r 1562, R9/215r 1563
3 Michiel Henriex Vinek (1553/6) R9/105v 1559, R9/153r 1561
4 Peter Merrens (1553/6) R9/105v 1559, R9/215r 1563
5 Alijt Tonisdr. R9/153r 1561
6 Willem WilJems (1553/6) R8/36v 1555
7 Aaf Joosren R8/36v 1555
8 Peter Gijsen de visscher R8/36v 1555, R9/194r 1563
9 Mr. Jan ('ijdel erf metten steenen daer op') R8/89r 1556, R9/194r 1562
10 Jan CJaes R8/73r 1556.R8/89r 1556; Govaert Lambrechts R9/194r 1563
11 Jan Cornelis R8/89r 1556, R9/133r 1560
12 Joachim Jans van Broeckhoven (1553/6) R8/73r 1556, R8/89r 1556, R9/133r 1560,
R9/143r 1560
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
-

Marijke van Broeckhoven (camer zonder 'die foure') R8/73r 1556
huis R9jl43r 1560
Frans Meeus R9/143r 1560
Willem Gijsen (1553/6)
RoeI Corneliss. (1553/6) R9/157r 1561, R9/224r 1564
huis R9jl57r 1561, R9/224r 1564
(Lyske dr.) Wourer Mathijs R9/157t 1561, R9/224r 1564
Ariaen Janss. (1553/6)
(Lyske weduwe) Joeste Leyten (1553/6) R8/17r 1554, R8/90v 1556
Jan Ghijsbrechtss. (huis + hofstad) R8/17r 1554; Cornelis Jans R8/90v 1556
Nee Vossen R8jlh 1554, R8/8h 1556, R8/90v 1556; Sander Diericx R9/66r 1558
Gillis Mathijss. (1553/6) R8/79v 1556, R8/87r 1556, R9/66r 1558
Jacob Willems Doncker (1553/6) R8jl8r 1554, R8/79v 1556, R8/87r 1556, R9/66r 1558
Sander Thonis R8/87r 1556
Aenken de verwers (1553); Anthonis Huybrechts R8/18r 1554, R8j79v 1556, R9/92r 1559
(Soetken weduwe) Cornelis RoeIen (1553/6) R8/18r 1554, R9/167v 1561
Aert Heijnen (1553); Peter Govaerts de backer R8/60v 1556, R9/101 v 1559, R9/ 167v 1561
(Marieke weduwe) Adriaen Rutten (1553/6) R8/60v 1556, R9/101 v 1559
Adriaen Verlou Jacobs (1553) R8/60v 1556, R9/101v 1559, R9/116r 1559
Aefken Willem (1556); Daniel Verlou Jacobs R9/116r 1559, R9/182r 1562 evoir in de
Veenstraet')
Jacob Wourers de cuper (1553/6) R9/116r 1559, R9/182r 1562
Pauwels Adriaens (1553/6) R9/275r 1575
Mathijs (Neel) RoeIen (1553/6) R9/275r 1575
(Meesken) Ariaen Claess. (1553/6) R9/275r
Aert Henrickx tennegieter (1553/6) R9/127r 1560, R9/195r 1562
Lijsbeth Meeus (1553/6) R9/127r 1560, Mollenb. p. 309 1561; Anthonis Hubrechts egenaempt dat Hart') R9/195r 1562, R9/259v 1565
Sterrestraatje (stadsrek. 1561: Lijs Meeusstraetken; R9/259v 1565)

M SterreJtretettje (noordzijde Markt tot en met Luciastraatje)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-

Lijsbeth Meeus, zie hiervoor L,38
Adriaen Janss. R9/ 195r 1562.
boothuis egenaempt vischen boethuys') R9/192r 1562, R9/259v 1565
Peter Corne1is (1553/6) R9/192r 1562
Cornelis Wouters (1553/6) R9/192r 1562
Jacob Cornelis Wourers (1553/6)
Thonis Vogelsnijders (1553/6)
Dierck Gerits (1553/6)
Jacob Reijnen (1553/6) R8/76r 1556
Jan Peter Gerits (1553); Gerit Willems Croon (1556) R8/76r 1556
Joost Anthonissen (1553/6) R8/76r 1556, R9/164r 1561
Joost Anthonissen (1553/6); Anthonis Joost R9jl25r 1560, R9/164r 1561
Wouter Mathijs (1553/6) R9/125r 1560, R9/164r 1561
Luciastraatje (R9/31r 1557: straetken van Wourer Mathijss.)
Peter Wourers R9/107v 1559, R9/124v 1560
Adriaen Cornelis R9/107v 1559, R9/124v 1560
Joost Anthonis R9/107v 1559, R9/124v 1560, R9/251r 1564
Wourer Melis R9/31r 1557, R9/131r 1560
Bastiaen C1aes R8/76v 1556; Mari Gerits Joostendr. R9/31r 1557, R9jl38v 1560
AdriaenJanss. R9/31r 1556, R9/138v 1560, R/I72v 1562
(Jenniken weduwe) Adriaen Willems R9/138v 1560, R9/172v 1562
EwourJanss. R9/167v 1561, R9/172v 1562
Frans Claes de backer, zie hierna N,l

152

Jaarboek De Oranjeboom 37 (1984)

N Noordzijde Markt/ViJmarkt (van hoek Luciastraatje tot hoek oude Schoolstraat)
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
IS
19
20
21
22
23
24
25
-

o
1
2
3
4

6
7
S
9
10

Luciastraatje
Frans Claes de backer (1553/6) R/167v 1561
Herber Reijnen (1553/6) R9/167v 1561, R9/172v 1562
Jasper Stevens (1553/6) R9/149v 1564
Peter Jans van Clootwijck (camer?) (1556) RS/3Sv 1555
Adriaen Aerts (1553/6) RS/64r 1556, R9/149v 1564
steeg (niet met name genoemd)
Gijb van Eijndt (1553/6); Gijsbrecht Willems RS/64r 1556, R9/149v 1564
Petet Gruijters (1553/6); Peter Peters weduwe RS/64r 1556, R9/46r 1557
Aert Wouters (1553/6) R9/46r 1557; Jacob Jans den Braber R9/l7Sr 1562
Dympna Willemsdr. Cgenaempt Den Croon') (1553/6) R9/46r 1557, RS/35v 1555
R9/17Sr 1562
Anna Godschalck weduwe (aan de 'plaetse') (1553/6) RS/35v 1555, R9/17Sr 1562,
R9/269v 1565
(Marijke) Adriaen Floris (1553) RS/35v 1555; Mariken Wouter Heys (1556); mr. Mathijs
Heys R9/105r 1559, R9/219r 1563
Jan Aertsdr (camer) (1553); Neert Hoof R9/269v 1565
Godschalck Godschalcks CMarienburch') (1553/6) RS/66r 1555, R9/105r 1559 R9/219r
1563
LynkenJan Diericx (1553/6) RS/66r 1555, R9/105r 1559; Dierick Wouters R9/129r 1563;
Jacob Denys R9/269v 1565'
Adriaen Willems Doncker (1553/6) RS/66r 1555
Jan 't Lam (1556)
Lynken Ariaen Peter Dircx weduwe (1553/6)
Frans Reijnen (1553/6) R9/62r 155S
Denys Janss. (1553/6) R9/62r 155S
Melis Ariaens (1553/6) RS/lOv 1554, RS/los vel tussen 71+72 1556
Cornelis Everts (1553/6) RS/lOv 1554, RS/los vel tussen 71+72 1556
Willemken Michiel die mandemaker weduwe (1553/6) RS/lOv 1554, RS/tussen 71+72
1556
Lenaert Aertss. (1553/6) RS/79r 1556
Dinx Betten (1553); Frans Jans (1556) RS/79r 1556
Michiel Janss. (1553/6) RS/79r 1556, R9/l37v 1560, R9/197r 1563
oude Schoolstraat
We.rt· en oo.rtzijde (oude) SchOO!Jt"(Ult

Vismarkt
Michiel Janss. te Delft, zie hierboven N,25
Ariaen Ariaens (1553/6) R9/137v 1560, R9/197r 1563
Aert Ariaens R9/57v 155S, R9/197r 1563
Christoffel Robbrechts R8/S1v 1556; Govaert Pieters R9/57v 155S
Gerit Janss. 't lam (1553/6) RS/42r 1555, RS/Slv 1556, R9/51r 155S, R9/53r 155S,
R9/57v 155S
Adriaen Cornelis alias Pap(pen) (1553/6) RS/42r 1555, R8/S1v 1556, R9/53r 155S;
Cornelis Gielis R9/5 Ir 155S
AdriaenJans Bouten RS/42r 1555, R9/51r 155S, R9/53r 1558, R9/252v 1565
Jacob Antonis zeylmaecker (1553/6) R9/92r 1559, R9/252v 1565
Willem Peter Smeekens CSmeeblock') R9/92r 1559, R9/252 1565
Ariaen Tonis R9/92r 1559
Hermao Vermolen (1553/6)

11 Adriaen Jans; Dieriek Hubrechts
12 Dieriek Janss. Prijs R9/114r

R9/114r 1559, R9/l29r 1560
1560

13 Cornelis Ariaens Dortsman Cgenaempt Den Boot') R9/26Sv 1565
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14
15
16
17
18
19
20
21
-

Jan Corstiaens R9/128v 1560
Janneke weduwe Ariaens jans R9/128v 1560
Marl' van Gasel (]553) R8/55r 1555, R9/128v 1560, R9/231r 1564
Jacop Reijnen cuiper (]553) R8/55r 1555; Adriaen Jans R9/231r 1564
Jan Toniss. R8/55r 1555, R9/231r 1564
Adriaen Janss. (1553/6)
Claesken Buijs (]553/6)
Dierick Gerits ('in den zalm') (]553/6) R9/162v 1561, R9/197r 1563
Dierck Michie1s, zie hierna P,l
Vismarkt

P Noord· en zuidzijde Havendijkstraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-

Oude Schoolstraat
(Dingen) Dierck Michiels (1553/6) R9/162v 1561, R9/197r 1563
Wouter Corne1is. deLamme (1553/6) R9/162v 1561,R9/197r 1563 ('Omtrentdenafslach')
AriaenJans costers (1553/6) R9/162v 1561;JasparCrijnen ('in den Stoer') R9/197r 1563
Corne1is Jacobs (1553/6); Henrick Gerits R9/198v 1563
Peter Thoniss. (1556); QuirijnJans costers R9/198v 1563, R9/157v 1561
Quirijn Jans costers (1556) R9/198v 1563, R9/157v 1561, R9/170r 1561; Ariaen Janss.
(1553/6) R9/106r 1559 ('omtrent den visch stel'ger')
heer Jacob Wouters Tielen (1556) R9/157v 1561, R9/164r 1561, R9/166r 1561, R9/180v
1562 ('achter die kerck!)
Jan Gerits Wytganc (1553/6) R9/166r 1561, R9/170r 1561, R9/180v 1562
huisje R9/249v 1564
Jacob Janss. (1553/6) R9/166r 1561, R9/242r+v 1564
Jan Thonis (1553/6)
'Hagen huys' ('staende in Hagen straetken') (1553/6) R9/242r+v 1564
stadsweg R9/84v 1559
(Neesken weduwe) Ariaen Claess. R9/84v 1559
Chiel Gijs Aerts (1553/6) R9/84v 1559
Schoolstraat

Q Zuidzijde Vismarkt en Blfhtûzen

1 Tonis Ariaenss. Swaen R9/108v 1559 (losstaand huis, Vismarkt)
2 Anthonis Toniss. Cloostermans R9/96r 1559 (losstaand huis, noordzijde kerk)
3 Neelken van (G)Amerongen (1553/6) (camer) R8/los vel tussen 18+191555;ervenPeter
Ariaens. R9/82v 1558
4 Truyken Betten (1553/6) R8/14r 1554, R8/57r 1555, R8/los vel tussen 18+19 1555
5 Zeger Corne1is (1556) R8/57r 1555
6 Wouter Jans costers R9/206v 1563
7 Jaspaer Roomers + Peter Govaerts R9/206v 1563
8 Marike van Lieck ('genaempt den Wijntsbooch') (1553/6) R9/140v 1560
9 Joost Anrhoniss. (1553/6) R/140v 1560
10 Jan Corne1is (1553); Gijsbrecht Gerits (]556) R9/los vel tussen 44 + 45 1557; Aenken
borchgraefsdr. R9/140v 1560, R9/157r 1561
11 Peter van Dam(me) ('genaempt Wijdenborch') (1553/6) R9/1os vel tussen 44 + 45 1557,
R9/45v 1557, R9/54v 1558, R9/157r 1561
12 Cornelis Heijs ('genaempt Colen') (1553/6) R9/los vel tussen 44 + 45 1557, R9/45v 1557,
R9/54v 1558, R9/157r 1561
13 Corne1is van Galen (1553/6) R9/54v 1558, R9/45v 1557
14 Aenken van Embrechts (]553/6) R8/57r 1555
15 mr. Corne1is Anthonis (1553/6) R9/82v 1558
16 Gielis Vrancx (1553); Mr. Ambrosius Versendaels Godschalckss. (1556) R9/82v 1558,
R8/los vel tussen 18 + 19 1554
17 Cornelis Anthoniss. (1553/6)
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18 (Mariken) me. Joris Jaspers (1553/6)
- St. Ewourstraat
19 Sr. Genrudiskerk
R Schoolstraat en noordzijde St. Ewo"tstraat
- Havendijkstraat
1 Chiel Gijs Aens (1553/6) R9/36r 1557, R9/65v 1558, R9/111r 1559, R9/239r 1564
2 huis ('after den kerck erf') + onbebouwd erf R9/131v 1560 R9/111r 1559, R9/239r 1564
(1556); Ariaen Jans (1553)
3 Me. Willem van Galen (1553/6) R9/65v 1558, R9/111r 1559, R9/131v 1560
4 School R9/65v 1558
5 Jan Cornelis (camer?) R9/239r 1564
6 Neesken van (G)Amerongen (1553/6)
7 (Jenneken) Jan Floren (1553/6) R8/nv 1556, R8/88v 1556, R9/59r 1557, R9 18r 1557
8 Hanneke Gerits (1553/6) R8/88v 1556; Corstiaen Adriaen Corss. R9/1nr 1562
9 (Grietken) Wieroicx Benours (1553/6) R8/nv 1556, R8/88v 1556, R9/59r 1557; Claes de
smit R9jlnr 1562
10 Peter Symons (1553/6) R8/nv 1556, R9/18r 1557, R9/59r 1557
11 Claes Tonis Cloostermans (1553/6) R8/7v 1554, R8/nv 1556, R9/59r 1557, R9/214v
1563
12 Aerr Toniss. (1556) ('aen de Raemsdonckse porte')R8/7v 1554; Otro Gerits van Eerkelens
R9/214v 1563
- stadsweg R8/7v 1554
- Raamsdonkse poon

S De Timmerzijde (van noord naar zltid)
- Turfhoot Mollenberg p. 302 1558
1 joachim Dirck Floren (1553/6) Mollenberg p. 302 1558, R9/165r 1561
2 Jan Ariaens van Breda (1553/6) R9/165r 1561
3 Cornelis Corneliss. (1553/6)
4 Willem Aen Heijnen (1553/6)
5 jan Adriaens R8/32r 1555; Adriaen Tonis in Swaen (1556) R9/159r 1561
6 Cornelisjan Noord (1553/6) R8/5r 1554, R8/32r 1555, R9/122r 1560, R9/159r 1561
7 joachim Govaens (1556) R9/117r 1557, R9/122r 1560, R9/159r 1561
8 Anthonis Cornelis (1556) R9/17r 1557, R9/122r 1560
9 Cornelis Cornelis R9/1h 1557
10 Cornelis jans van Broeckhoven R9/9v 1557, R9/23r 1557
11 Jaspar Jaspars (1556) R9/9v 1557, R9/23r 1557
12 Peter Diericx R9/23r 1557
niet gelocaliseerd:
13 Peterken Ariaens (\voonende ter veere ... opten timmerwerf') R9/88v 1559
14 Basriaen Jans R9/88v 1559
15 Ariaen Tonis R9/los vel tussen 114 + 115 1559
16 Peter Janss R9/87v 1559
17 Aenken weduwe mr Jan Weijnens R9/87v 1559
18 Jenken Jansde. R9/131r 1560
19 Ariaen Jans de Lange R9/131r 1560, R9/!os vel tussen 114 + 115 1559
20 Andries Laureijs R9/187v 1562
21 Bastiaen Ariaens R9/187v 1562
22 Michiel Jans Gobben R9jl87v ]562
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AANTEKENINGEN

Afkortingen
AGB

Streekarchivariaat in de Kring Oosterhout, bewaarplaats Geertruidenberg, Oud-Archief

AHH

Archief van het Hollandse Huis der Karthuizers bij Geertruidenberg (RANB)

ARA

Algemeen Rijksarchief te Den Haag.

GvH

Archief Graven van Holland (ARA).

Mali.

Mollenberg, Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg ete.

ND DR I Nassause Domeinraad Drossaers I (ARA)
NDH

Nassause Domeinraad Hingman (ARA)

R

Rechterlijk Archief, Schepenbankarchieven Geertruidenberg (RANB)

RA NB

Rijksarchief in Noord-Brabant te Den Bosch.

SvH

Archief Sraten van Holland (ARA).

Dit artikel is een bewerking van ondetdelen van mijn doccoraalscti ptie (vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis, Uno van Amsterdam 1983). Nadrukkelijk zij hier verwezen naar dit
werkstuk, waarin de hier besproken materie uitvoeriger, met uitgebreider annoratie, is
beschreven. Exemplaren zijn aanwezig bij bovengenoemde vakgroep, Bibliotheek van het
Provinciaal Genootschap te Den Bosch en Streekarchivariaat in de Kring Oosterhout te
Oosterhout. Op een aantal aspecten zoals de grens tussen Holland en Brabant, de grens van
het Waterschap van de Grote Waard rond Geertruidenberg en de stadsvrijheid van Geertruidenberg hoop ik later terug te komen. Over de stadsvrijheid zie ook: P.]. Margry, "Drie
proceskaarten (Geertruidenberg versus Standhazen) uit 1448", in Cael·t thresool'!II (1984)
27-33.
2 Na 1573 is er geen onkosrenpost meer voor de processie in de stadsrekeningen te vinden;
men mag aannemen dat deze tOen niet meer wetd gehouden.
3 SchepenprotOcollen in het RANB geraadpleegd over de jaren 1554-1565; De stadsrekeningen in AGB geraadpleegd over de jaren 1437,1462,1463,1534,1536-38,1540 en van 1543
tOt en met 1585; kohieren in ARA SvH no. 202,606 en 939; Van DeventerpJarcegrond te
Brussel en anonieme plattegrond ARA kaartenzaal VTH 3169.
4 Cfr. E. Keyser, Städtegriindtmgen tmd Städtebau in Nordwestdetttschland im Mittelaltel', 2
din, (Remagen/Rhein 1958);]. C. Visser, SchooniJot'en, de mimtelijke omwikkeling vaneen
kleine stad in het rivierengebied gedurende de middeleetttuen, (Assen, 1964); Historische
Stedenatlas t'an Nederland, red. G. van Herwijnen e,a., Af!. 1 B. M.]. Speet en Th. Rothfusz,
Ham'lem, (Delft, 1982).
, De problemen die hiermee samenhangen worden in mijn scriptie uitvoerig op p. 3-9
behandeld. Er bestaat nog steeds verwarring over: bijv. L. Merkelbach van Enkhuizen, "Rond
de kerstening van het noordwestelijk deel van Brabant (en Zeeland)", in: ltüwboek "De
Ghtdden ROM'" XXI (1961) 28-80, Met name p. 55 waar hij van Gertrudis een gravin van
Strijen maakt die in Geertruidenberg èn in Bergen op Zoom èn in Steenbergen zou zijn
geweest en zie ook A. J. M. Hezemans, Spmndel (beim) een der oudste plaatsen in
1fIest- Brabant, (Rucphen, 1984) p. 50.
6 C. Dekker, Zuid-Beveland, De bistorische geografie en de in.rtellingen van een Zeeuws eiland
in de middeleeuwen. (Assen, 1971), p. 75-76.
I
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T. Edelman, Biidmge tot de hi.rtoriJche geogrtt/ie vall de Nederiandse k#ststrook, z.p. z.j., p.
B

9

11
12

13

17
18

19

21J
21

2j

29

58.
Niet zichtbaar op de BodemkaartlhUl Nederiand, Blad 8 Noord-Brabant 1:200.000, Wageningen
de kaart is te onnauwkeurig. Zie daarom G. G. L. Steur, De bodemgesteldheid
lhm het
"De A merktmt " c.a., (Wageningen, 1958) (= Stibokarapport
491), p. 4-5.
\1(1.]. H. Verwers, Vondstlijst opgraving Geertruidenberg, documentatiemap Geertruidenberg Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) Amersfoort.
H. Halbertsma, "Geertruidenberg", in: Bulletin KNOB LXXIII (1974) 252.
ROB tekeningenarchief, tekening 44B no. 8.
Verwers, Vondstlijst vermeldt geen dergelijke vondsten. De "Merovingische" lanspunt (zie
Halbertsma, "Geertuidenberg" p. 251) is momenteel onvindbaar, maar vertoonde, net zoals
de "Merovingische" graven, geen specifiek Merovingische kenmerken en zou evengoed uit
de 12e eeuw kunnen dateren (vriendelijke mededeling Verwers, provinciaal archeoloog
N.Br.); in]. H. Verhagen, Prehistorie en vroegste geschiedenis I'an lY!est-B"lb""t, (Waalre,
1984) p. 84-85, staat de lanspunt nog steeds als Merovingisch te boek.
Halbertsma, "Geertruidenberg" p. 252.
Zie]. Habets, De archieven van het ktlpittel der H oog{ldellijke l{'lki'abd'J 1100.'·n Eente deel,
(1310) en
Charten en andere bescheiden [/cm 966 tot 1550, (z.p. 1889), no.
no. 118 (1311).
K. N. Korteweg, "Het stadrecht van Geertruidenberg", in: Ven!. en Meded. Oud-Vader!.
Recht X (1946) 50.
ARA,./- C. Kort, Het
L'an Holland, 889-1581, 3 dIn., (Den Haag, 1981)
(inventaris), no. 291 f.
Korteweg, "Stadrecht"
L. P. C. van den Bergh, Oc'rkon,iellbcJek ,/cm Holl""d en Zeeltlnd,
einde
uan het Hollandse imis, dl. 2, (Den Haag, 1873) no, 753; cfr. Korteweg,
p. 45.
Cfr. kaart van Megen van Van Deventer, daar de markt direct achter de Maaspoort aan de
Maas; Zie voor interpretatie en analyse van stratenplannen Keyser, Städtegrlhld,mgen p.
32-37
Ibid. p. 32.
ROB tekeningenarchief, tekening 44B
no. 1; Zie op de Bewoningskaart no. Z12, Zl3.
A. C. F. Koch, Oorkondenboek Vtm
en Zeeland tot
I (tot 1222), Den Haag
Korteweg (p. 36) ziet
1970, no. 334 17 september 1213; Korteweg, Stadrecht p,
duidelijk géén overeenkomsten met Brabantse of de Dordtse privileges, geen filiatie maar
een oorspronkelijke optekening.
1. H. Gosses, "De vorming van het graafschap Holland", in: Verspreide Geschriften,
(Groningen, 1946), p. 332-334.
Zie voor deze nieuwe datering in afwijking van het ca. 1185 dat H. P. H. Camps in het
Oorkondenboek ,'tm Noord-Br"bant aangeeft: R. van Uytven, "Aspecten van de middeleeuwse sradsgeschiedenis in het noorden van het hertogdom Brabant; Het recht van Leuven
en 's-Hertogenbosch", in: pt,ltItJbepaling van bet histori.rch onderzoek betreffende NoordBrabant, (Tilburg, 1982) p. 17-23.
Koch. Oorkondenboek no. 244.
W, G. Brill (ed.), Rijmkroniek van Melis Stoke, (Utrecht, 1885), dl. 2 p, 238-239.
F. van Mieris, Groot charterboek der gl'iuwen l/tm H oll"'zcl etc., (Leiden, 1753-1756), dl. 2 p.
59 dd. 27 nov. 1306.
Ibid. dl. 2 p. 228 dd. 29 nov.
in Noord-Brt/bcmt in de middeleeuwen, (Utrecht, 1941)
D. Th. Enklaar, Gemeene
p. 365, dd. 12-5-1346: "...
si! Imer ghemeente, dat gheheten is die Meede, uytgheven
l110eghen tot enen erfchense omme onse port vorseid mede te beter ne ende te vesten; ende
dit sullen sij doen bi rade ende goedenkine ons truwen camerlinx heren Willems van
Duvenvorde, here van Oesterhout, ende Gillis van Windolsnisse. ..
Van Mieris, Charterboek dl. 2 p. 332 dd. 28 aug, 1323; H. M. Brokken, Het oJltJttum van de
Hoekse en Kabeli,mwse tU/iJten, (Zutphen, 1982), p. 231.
RANB AHH no. 1 f. Ir; zie verder: H. J.J. Scholtens, "De Karthuizers bij Geertruidenberg",
in: Borre/Je Bijdragen XVlll (1941-1945) 10-122.
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Van Mieris, Charterboek dl. 3
mei 1388, p. 523 dd. 6 sept. 1389.
H. G. Hamaker, De re!2elzinRelu,l erR"aj"Ii;kbeiG! v,mHolland onder het HeneROllwsche huiJ,
dl. 3 p. 18-19,22,30 ete.; S.J. FockemaAndreae,
(Utrecht, 1875-1878), dL 1 p.
Studiën over
De Gmte of Zuidhollandse Waard, (Leiden,
1950), p. 16,23.
32 Brokken, HoekJe en KabeljauwJe twiJten p. 97,99.
Habets, ThOl'n dl. 1 no. 114.
34 Voor de locale hoogteverschillen zie Hoogtekaart van Nederland schaall:1O.000, no. 44b
zuid Drimmelen en no. 44d noord Made.
3i RANB AHH no. 2 2e gedeelte f. 7r dd. 1373.
36 Zie Bewoningskaart no. ZlO.
S. Zijlmans, Geertruidenberg, HollandJ oudste Jtad, (Geertruidenberg, 1978), p. 62, 64.
38 Fockema Andreae, Grote Waard p. 4, 40 noot 5; Cfr. nieuwe AGN dL 2 p. 250-251.
39 Fr. R. Allard, "Een registertje afkomstig van de collegiale kerk te Geertruidenberg", in:
Taxandria XLVII (1940) 67, "domistadiis siti op dat Lindoc spectantes ad castrum", spreekt
dat niet tegen.
40 Ibid. p. 65 "domum ... in cono vici dicti nuwe borchstraet"; p. 65, 70 "antiquo vico castri".
Oude Borchstraat
in 1463 in stadsrekening (f. 9v) genoemd.
41 Keyser,
39, markten liggen vaak direct naast de burcht.
42 Brokken
en
twisten p. 97.
ARA K~rt, GvH no. 291 22 r + v dd. 7 nov. 1352.
44 Van Mieris, Charterboek dL 2 p. 732 dd. 25 maart 1348.
j j ARA Kort, GvH no.
f. 10v dd. 22 juli 1352.
46 Cfr. AtltH van de
red. K. A. Kalkwiek,A. LJ. M. Schellart, (Alphen aan
den Rijn, 1980), voor kastelen als Egmond, Brederode, Loevestein. De weergave van het slot
te Geertruidenberg op een 18e-eeuwse tekening in het prentenkabinet van het Provinciaal
Genootschap te Den Bosch is mogelijk een interpretatie van later datum.
T,zxandria XXVIII (1921) 295.
48 ARA S. W. A. Drossaers, Het archief van den N"-fsauschen Domeinraad, Eerste deel, Het
dy,'hu.".'dnden Raad en Rekenkamer te Breda tot
5 dIn, (Den Haag, 1948-1949) (ND
DR no. 606 dd. 24 aug. 1323 gevidimeerd dd. 8 juli
zie ook W. H. Lenselink, "Een
derde Hollands Burggraafschap? Het kastelein- en schoutschap van Geertruidenberg", in:
Jaarboek "De Oranjeboom" XXVIII (1975) 41 noot 14.
49 Zie noot 27.
iO RANB AHH no. 1 f. 97v dd. 1365, een huis moest worden afgebroken "ghelegen opter
poortveste buyten die veenpoort ... in nutschappen der veste".
il J.J. F. F. W. van Agt, "De Sint Gertrudiskerk te Geertruidenberg", in Bulletin KNOB XIII
(1960) kol. 137-17852 RANB R Notarieel archief Geertruidenberg no. 1906 f. 44v "onser capittel huys".
53 AGB stadsrekening 1462 f. 25r.
G. J. Rehm, "Het raadhuis van Geertruidenberg", in Jattrboek "De Oranjeboom" XXII
• (1969) 79-109
j j C J. Mollenberg, OnuitRegeven bromzen voor de geschiedenis van Geertruidenberg ete.,
(Den Bosch, 1899), 132, keur van vóór 1396. Opmerking: deze waardevolle bronnenverzameling is bij lange na niet foutloos uitgegeven; de stukken zijn soms foutief gedateerd en
voor alle stukken geldt dat ook geen rekening is gehouden met de in Geertruidenberg
gebruikte paasstijL
i6 RANB AHH no. 1 f. 42v dd. 12 jan. 1409.
j) ARA Archief Nassause Domeinraad Hingman no. 7557 p. 234 dd. 1509; RANB R no. 9 f.
177v dd. 1562.
58 Mollenberg, Onuit,ge,<:ev,en bromzen p. 245-247 dd. 19 feb. 1511.
59 Ibid. p. 133 dd. voor
AGB stadsrekening 1567 f. 41 v; 1568 f. 4r.
60 R. Allard, "Een Franciscanerklooster te Geertruidenberg?", in: Taxandri,t L (1943) 67-69, in
de rekening van 1422-1423: "Ghegheven den freren van Sinte Gertrudenberghe te hulpe den
werke van hueren clooster die verberrent es, XII 5:".
ARA Kort, GvH no. 223 f. 13v dd. 18 feb. 1356 en f. 1Av dd. 23 feb.
tussen beide slechts
kleine verschillen. Editie van 1.8 feb. 1356 bij Zijlmans, Geert'm,idel7berg p. 208.
30
31

'4
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ARA Nassause Domeinraad Hingman no. 7557 p. 187 dd. 28 jan. 1472.
Mollenberg,
bromzen p. 134 dd. vóór 1396.
Ibid. p. 212-213
6j J. F. Niermeyer, Brom7enz;oor de economische geJchiedeni.f 7'an het Beneden·MatHgebied,
(Den Haag, 1968), no. 293 dd. 3-]2-1355: "dat gi die vlieschouwers van Sente Gertruden
Berghe doet staen in ome halle die wi a]daer hebben doen ordineren, ende alle wanrsniders
die manendaghes aldair laken te vercopen pleghen, ende anders alle dieghene, die coopmanscepe aldair des manendaghes ter marer bringhen".
66 Zie bijlage J, I.
67 RANB R no. 9 f. 216r dd. 1563.
68 Mollenberg,
bronnen p. 213-215 dd. 26 juni 1330.
69 ARA ND DR 1 no.
de!. 1324; no. 711 dd. 1336; no. 784 dd. 1318.
70 ARA Kort, GvH no. 1642 f. 15r dd. 1395.
71 Ibid. f. 6v.
Niermeyer, Bronnen no. 93 dd. 19 sept. 127S.
Hamaker, Rekeningen dl. 1 p. 129 dd. 1330-1331: "Item van der porte van Sente Gheerden
Berghe van der gruten ten Berghe daer die dach af was".
Th. van Riemsdijk, De treJOrie en kanselarij van de graven "cm Holland en Zeeland uit het
Henegouw.rche en BeyerJche huis, (Den Haag, 1908),p. 5 noot 6, in 1350 werdjohannus van
Nederhemtot watildijn (keurmeester) aangesteld. ARA Kort, GvH no. 1642 f. lOv dd. 1395:
"dat die munre was naest der lombaerde".
Van Mieris, Cbetrterboek dl. 2 p. 612 dd. aug. 1338.
C. de Jong, "De veemarkt van Geertruidenberg anno 1398", in T~lxetndria IL
I/oor
F. Niermeyer, "Dordrecht als handelsstad in de 2e helft van de 14e
GeJcbied. en Oudbeidk. III (1941-1942) 2·6.
J. de Beke, Croniken 1'etn den SticbteviUl Utrecbt endevcm H olletnd, ed. H. Bruch, (Den Haag,
]982), p. 337-338
Aansporingen zijn er uitgevaardigd om geld te geven, zie ARA Kon, GvH no. 210 f. 37rdd. 5
jan. 1421: "want onse stede van Sinre Geerdenberge in hairen goothuse ende andere
woningen ende goede grote ende verderffliken scade van brande gehadt ende geleden"; en
ARA Kort, GvH no. 211 f. 4v dd. 26 april 1421.
L Brugmans, "Geertruidenberg, Hollands oudste stad", in: Variet HiJtoricet Bretbcmtiw 11
21.
M()J!(~nt)er,g, CiJulitl<e>,eL'en bronnen
62

6l

~l)tlJ2 de

den

Jteden ende

lhllJ,

dtternete te reguleren
11)!etl1L'e Jchiltr.:w!,
in
jacr
MDXIJI. (Leiden, 1886), p. 525: "seggen (die van Geertruidenberg)
zij hem meest
generen ll1itter visscherie".
Scheepscontracten zie RANB R no. 9 f. 102v, 1]4v, 115r v, 122r, 145v, 161 v, 179v ete.
AGB stadsrekening 155]; 1583 f. 41r.
MoJ!enberg,
bronnen p..)21 dd. 1569.
Ibid. p. 421-429
Fruin, Informacie p. 522-523 dd. 1514.
Mollenberg,
bronnen p. 230 dd. 14.)5.
Ibid. p. 283-285
sept. 1525.
zie noot 94.
Cfr. een dergelijk gebruik in HiJtoriJcbe Stede/leIt/etJ I',m Neder/mld, zie noot 4.
Dienst van het Kadaster en de Openbare registers te Apeldoorn, Minuutp]ans Geertruidenberg no. A 1,2,3 (buitengebied en no. BI (vesting), B 2 (stadskern). Datum op overzichtskaartje 1:5000.
Zie kaartje Geertruidenberg van Tirion uit 1747, RANB kaart F47/1163.
Zie ibid.
[J. H. Busch], CbronologiJch overzicht liCm de geJcbiedeni.r 1'an Geertru-idenberg, (Geertruidenberg, 1938), p. 61, aanleg begonnen in 1576. De aanleg: AGB stadsrekeningen 1575 f. 201',
53r, 1578-1581, 1587 passim.
Keyser, Stiidtegriindllngen p. 30-31, hij meent dat in de meeste gevallen het oorspronkelijk
grondvlak van de afzonderlijke percelen nog is te herkennen, en zegt dat "die Grundfläche
der Gründstücke die unveränderlichsten Zellen des städtischen Baukörpers sind". Deels
(Nrt
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daartegenover staat Visser, Schoonhoven, die op p. 69 in zijn geval de mutaties te groot acht
om vruchtbaar te zijn voor een reconstrutie, maar op p. 75 zegt dat we moeten aannemen dat
de meeste kleine erven niet noemenswaard zijn veranderd.
ARA P. A. Meilink, Arcbieuenvan de Staten van HolLmd en de ben oPRevo,iRû'e .1,el,UeJ'te,iijA,e
besturen, Eerste deel, Arcbieven /lilJ7 de Staten van Holltt1,d 7·ÓÓr
no. 202,606,939,1256, dd. 1543, 1553, 1556, 1561.
96 Gemiddelde diepte erven noordzijde Markt 80 m.; zuidzijde Markt 107 111.; oostzijde Koestraat 75 m.; zuidzijde Veenstraat 78 m. In veel steden overschrijdt de erfdiepte meestal de 50
meter niet.
97 De gemiddelde breedte van de percelen is ca. 5 meter. Dit is een veel voorkomende
perceelsbreedte in Holland, efr. Visser, Schoonhoven p. 75.
98 RANB AHH no. 2 2e gedeelte f. 3v dd, 1354.
99 Een dergelijke opzet voor een vroegere periode: G. Asaert, "Huizen en gronden te Antweromstreeks 1400, Proeve van topografische reconstructie", in Bijdr. tot de
i172,on,derhe,ld 1/(ln bet oud bertogdom Brabant L (1967) 5-166, IJ (1968)
100 RANB Rechterlijk archief, Schepenbankarchieven Geertruidenberg no. 8 en 9, over de jaren
1554-1565.
lal ARA Meilink, SvH no. 606, 939. De twee andere kohieren uit 1543 en 1561 bleken hierbij
niet bruikbaar aangezien de tijdsafstand tussen deze kohieren en de andere twee groter is. Dit
betekent een aantal persoonsmutaties dat te groot is om nog werkzaam te zijn,
102 De benamingen van de wooneenheden zijn huis of "camer". Onder kamer werd in een aantal
gevallen een klein achterhuis op het erf verstaan, zie bijlage D, 14; L, 13; N, 12. In het geval
van de "thien camerkens" (bijlage .1,22-32) gaat het niet om een hofje o.i.d" maar betreft het
naast elkaar gelegen woningen met normale erven die tot aan de Zusterssloot strekken.
10,\ Vrijwel dezelfde volgorde is in de bijlage aangehouden zodat de opeenvolging van personen
m.b.v. de kohieren ook te zien is. Route: Timmerzijde, Raamsdonkse poort, St. Ewoutstraat,
Koestraat oost, west en stegen, zuidzijde Veenstraat, noordzijde Veenstraat en stegen,
noordzijde Markt en steeg, noordzijde Vismarkt, oude Schoolstraat west, oost. Daarna is de
volgorde niet meer duidelijk en wisselt, willekeurig: zuidzijde Vismarkt, Havendijkstraat,
nieuwe Schoolstraat en noordzijde St. Ewoutstraat.
104 Zie bijlage H, 1 en .I, 1.
105 J. van Nuyssenburg, Korte be,rcbrijuing uan G'eertrttidenberg etc., (Dordrecht,
106 Allard, "Registertje" p. 62, 64;J. H. Mosselveld, InventariJ uan de archieuen ual'? ae SJceaett,ll2e
godJhuizenlJtln Geertrttidenbe'~r;, (Geertruidenberg z.j.), no. 408; RANB AHH no.
gedeelte f. 5v.
107 Mollenberg, Onuitgegel/en bromten p. 434-435, 443-445.
lOS ARA Nassause Domeinraad Hingman no. 7557 p. 196 dd. 19 mei 1422.
109 Ibid. p. 186 dd. 26 feb. 1428; In 1431 blijkt uit het testament van een zuster dat het huis deel
uitmaakt van het klooster, zie D. van Heel, "Het klooster der zusters der derde orde
St.
Franciscus genaamd St. Catharinendal te Geertruidenberg", in Taxand,.ia XXXXIV
229.
110 Uit de benaming jonkvrouw kan men afleiden dat zij ook een derde-ordeIinge was zonder
afgelegde geloften.
[11 ARA Nassause Domeinraad Hingman no. 7557 p. 188 dd. 12 juni 1436.
112 Ibid. p. 193 dcL 8 mei 1538.
11\ Ibid. p. 198 dd. 8 aug.
p. 187 dd. 28 jan. 1472.
111 Ibid. p. 197 dd. 1458; p.
dd. 27 feb. 1498.
115 Ibid. p. 190 dd. 23 aug. 1506; p. 191 dd. 9 okt. 1512.
116 ARA Kort, GvH no. 291 f. 13r no. 60 "den herlen grient", hij had er ook huizen: ibid. f. 15v
no. 75,
ll7 Mollenberg, Omtitgegeuen bronnen p. 461 dd. 1463.
118 ARA Nassause Domeinraad Hingman no. 7557 p. 199 dd. 2 aug. 1474; p. 192 dd. 27 april
1535; p. 195 dd. 4 mei 1535.
119 RANB AHH no. 2 2e gedeelte f. 8v dd. 11 feb. 1502: "vicum sagittariorum"; Op de
aftekening van de Madrileense Van Deventerkaart van Geertruidenberg (ARA kaartenafd.
DEF no. 2) staat het doelenterrein ingetekend, in tegenstelling tot de Brusselse Van
Deventerkaart (Bmssel, KB, hss. afd. ms. 22090 pL 32).
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ARA kaartenafd. VTH 3169, gekleurde manuscriptkaart. Op versozijde: "Gecopieert int jaer
1668 uijt seeckere oude caerte die al eenige jaeren voort jaer 1596 schijnt gemaeckt te sijn".
De kaart moet gemaakt zijn na 1576 (begin bouw bolwerken), maar voor circa 1580 (bouw
Prinsenhof).
De kaart van Van Deventer is niet te gebruiken m.b.t. de achtererven, zie J. C. Visser, "De
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