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Een van de terreinen waar de aandacht
van het archeologisch onderzoek in de
gemeente 's-Hertogenbosch zich op richt,
is het voormalig klooster van de franciscanen of minderbroeders. Het was gelegen achter de huizen aan de westkant
van de Pensmarkt, ten noorden van de
Minderbroedersstraat. De geschiedenis
van het convent laat zich vrij moeilijk
ontcijferen: het archief van het klooster
lijkt geheel verloren te zijn gegaan - al
weet je dat nooit helemaal zeker - en op
de plaats waar het stond, is na de
opheffing ervan in 1629 andere bebouwing verrezen. Toch zijn zowel in die
jongere bebouwing als in de bodem
regelmatig sporen van de kloosterbebouwing aangetroffen en dat zal dankzij het
archeologisch en bouwhistorisch onderzoek ook in de toekomst nog wel vaker
gebeuren. Zo geven de minderbroeders
lang na hun verdwijnen van deze plek af
en toe nog brokjes van hun verleden
prijs.

Archivalia
Een andere mogelijkheid om meer van
hun geschiedenis te weten te komen, bieden de archivalia. Want al is het archief
van deze franciscanen waarschijnlijk niet
bewaard gebleven, er zijn nog andere
geschreven bronnen die inzicht over hun
aanwezigheid verschaffen. Met name in
het stadsarchief zijn veel gegevens
bewaard gebleven die met de minderbroe-

ders verband houden, zij het soms zijdelings. Gecombineerd met de archeologische en bouwhistorische gegevens is het
aldus mogelijk om ons van die verdwenen
monniken en hun klooster toch nog een
beeld te vormen.
Recentelijk is er archiefonderzoek gedaan
naar de bebouwing aan de westkant van
de Pensmarkt om meer inzicht te krijgen
in de ligging van het minderbroedersklooster. Om te laten zien wat een dergelijk onderzoek, in combinatie met archeologische en bouwhistorische waamemingen, kan opleveren, wordt in dit artikel
een onderdeeltje daaruit behandeld, en
wel betreffende het stukje van de Pensmarkt dat gelegen was vóór de ingang van
Vroom en Dreesmann.

Een stukje straat
Bij oorkonde van 1 mei 1365 schonken
hertog Wenceslas en hertogin Johanna van
Brabant aan de stad hun recht aen der straten die streect van der erffenissen Gheenken
Claes langs toter mijnrebrueder stappen toe,
dat's te weten van der mijnrebrueder mueren
totter zoe toe van onser voirscreven stat. De
stad mocht ermee doen wat zij wilde.'
Enkele maanden later, op 12 september
1365, gaven de minderbroeders aan de
stad onsen muer die staende is aen der Merct
der voirscreven stat, streckende van onser tralien aldair aen die Merct tot Gheenken Claus
erve.=Deze erfelijke uitgifte - de oorkonde
zegt: i n een erfrecht te hebben ende te behau-

Op deze foto van omstreeks 1900 is duldelijk het
vóór de rooilip uztstekemde blok huizen aan het
begin van de Pensmarkt te zien
(Foto: Sfadsarchief,W A ,stamboehv. 8499)

den - vond plaats op een aantal voorwaarden die straks nog aan de orde komen.
Waar het hier eerst om gaat, is om dat
stukje grond en die muur nader te situeren en de in de akte genoemde begrippen
te ~erduidelijken.~

Gheenken Claes
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We beginnen met Gheenken Claes of Claus,
die kan worden geïdentificeerd met Gerrit
Klaasz., die we tegenkomen in enkele
schepenakten waarin rechten op onroerend goed werden vastgelegd. Het gaat bij
deze vermeldingen om belendingen van
een huis aan de Pensmarkk4 Het zijn weliswaar vermeldingen uit later tijd, maar
die werden vaak lange tijd gehandhaafd,
omdat ze uit de oudere akten werden
overgeschreven.'Bovendien blijkt het perceel zelf - omschreven als een stenen huis
en erf - in 1400 in handen te zijn van

Goiart Hoyer? die getrouwd was met
Heilwig dochter van Gerrit Claus6
Volgens de inpassing in de andere gegevens van dit deel van de Pensmarkt ging
het om het voormalige pand Pensmarkt
De grond waar dit huis op stond is geheel
opgegaan in het gebouw van V&D.

Der minrebrueder stappen
Aan de andere kant van het grondstuk dat
de hertog en de hertogin aan de stad
schonken, worden in de oorkonde van
1mei 1365 genoemd de mijnrebrueder stappen en in die van 12 september de tralie
van de minderbroeders. Beide komen ook
voor in de Bossche schepenakten. Op 23
november 1389 is sprake van twee erven
iuxta cimiterium fratrum rninorum inter
posticam dictam der minrebrueder stappen e x
uno et inter hereditatem Stephani dicti Haec
ex a1i0.~De betekenis van postica is mogelijk a~hterpoort.~
De vertaling van het
citaat luidt dan: 'naast het minderbroederskerkhof tussen de achterpoort geheten der minrebrueder stappen aan de ene en
tussen het erf van Steven Haec aan de
andere kant'. Stappen staat voor treden,

trap of stoep.I0Aangezien het terrein achter de Pensmarkt nog steeds duidelijk
lager gelegen is, zal het om een poort met
treden naar beneden zijn gegaan. Dat er
wordt gesproken van een achterpoort, is
mogelijk te wijten aan de omstandigheid
dat zij achter het oostkoor van de minderbroederskerk gelegen was, ook al bevond
die toegang zich aan het hoofdplein van
de stad.
De naam traly komen we tegen in een akte
van 12 november 1422 betreffende hetzelfde perceel als het bovengenoemde. Daarin
is sprake van twee kamers in Den Bosch
aan de Markt iuxta cratem fiatrum rninorum
dictam der mynrebruder traly ex uno et inter
cameras Margarete dicte Elyaes ex alio, 'bij de
tralie geheten der mynrebruder traly aan de
ene en tussen de kamers van Margriet
Elias aan de andere kant'." Met cratis is
een traliewerk bedoeld. Het kan een traliehek geweest zijn, maar ook een liggend
rooster. Een dergelijk rooster lag vaak
voor de toegang tot kerkhoven en diende
om loslopende dieren buiten te houden.I2

De kloostermuur
Keren we terug naar de geciteerde tekst
uit de oorkonde van 1mei 1365. Geconcludeerd mag worden dat met der straten die
streect van der erffenissen Gheenken Claes
toter mijnrebrueder stappen toe een stukje
van de Pensmarkt is bedoeld tussen de
Minrebroedersstraaten de latere Pensmarkt 8. Opmerkelijk is dat op wat oudere
plattegronden de bebouwing enkele
meters naar voren uitsteekt ten opzichte
van de bebouwing aan de Schapenmarkt
en de rest van de Pensmarkt (zie de
afbeeldingen).Nu luiden de andere belendingen die in de oorkonde van 1 mei 1365
gegeven zijn: van der mijnrebrueder mueren
totter zoe toe van onser voirscreven stat. Met
de zoe zal een straatgoot bedoeld zijn om
het water van de Markt te houdenf3Het
was en is gebruikelijk dat dergelijke goten
De betreffende plek op het kzdastrale plan van sectie
G uit 1823 (voorloper van het kadastrale minuutplan)
(Foto: Stadsarchief, HTA, stamboeknr. 9798)

niet direct onder langs de huizen lopen
maar enkele meters ervandaan, vóór de
eventueel aanwezige stoepen. Waarschijnlijk liep deze straatgoot op de plaats waar
later de rooilijn van de huizen Pensmarkt
2-6 kwam te liggen. De genoemde muur
van de minderbroeders zal gestaan hebben op de plaats van de oude rooilijn.

Onbequame roke
Dat dit niet zo maar een veronderstelling
is, blijkt uit een aantal schepenakten
betreffende de bebouwing aldaar. Zij vermelden dat de perceeltjes slechts 11 voet
diep waren. Aangezien de Bossche voet
circa 28,7 centimeter mat, is dat niet meer
dan ongeveer 3,16 meter. Deze akten
maken in samenhang met de oorkonde
van 12 september 1365, waarin de rninderbroeders hun muur erfelijk aan de stad
uitgaven, ook duidelijk wat er gebeurd is.
In de betreffende oorkonde werd toegestaan op en tegen de muur aan te bouwen
op voorwaarde dat er aan de kant van het
minderbroederskerkhof alleen vaste glazen ramen werden geplaatst. Er mocht
daar ook geen keymelicheyt - een toilet worden geplaatst overmits welken keymelickeiden den voirscreven convent ennich onbequame roke comen mocht in ennigker maniren.
Tot slot werd bepaald dat aan de kant van
de tralien - dit wil zeggen aan het zuideinde, naar de Minderbroedersstraat toe geen naar buiten openslaande vensters
mochten worden gemaakt. Het onverhoeds openen daarvan zou immers de
kerkgangers onaangenaam kunnen verrassen.
Verkaveling en uitgifte
Dat de stad hierna de smalle strook grond
tussen de zoe en de muur van de minderbroeders, vanaf de tralien of minrebrueder
stappen tot aan het erf van Gkeenken Claes
in kleine kavels uitgegeven heeft, valt al af
te leiden uit een oorkonde van 23 november 1389. Daaruit blijkt dat twee erven van
elk 9 voet breed en 11 voet lang, gelegen

bij het minderbroederskerkhof tussen de
achterpoort geheten der minrebrueder stappen aan de ene en het erf van Steven Haec
aan de andere kant, aan Hendrik zoon van
wijlen Hendrik van Uden 'verkocht'
waren door de stad 's-Hertogenbosch,
zoals stond uitgedrukt in een oorkonde
bezegeld met een authentiek zegel.I4Het
ging hierbij hoogstwaarschijnlijk om de
gebruikelijke eeuwigdurende uitgifte
waarvoor een jaarlijkse cijns aan de stad
moest worden betaald.15Wat de oppervlakte van de kaveltjes betreft, bij de Bossche voetmaat van 28,7 centimeter komt
een breedte van 9 voet overeen met ongeveer 2,58 meter, 11 voet dus met 3,16
meter. Het ging derhalve om smalle en
ondiepe perceeltjes. Op genoemde datum
verkocht Hendrik van Uden deze erfjes
met de bebouwing die erop stond aan
Daniël zoon van wijlen Roelof Roesmont.
Het perceel ernaast werd op 28 juli 1390
omschreven als 'het huis en erf waarin
Raas de wisselaar thans woont bij de poort
van het klooster van de minderbroeders'
en als 'zekere kamer met haar ondergrond, gelegen in 's-Hertogenbosch aan
de Markt tussen de kamer van Daniël
Roesmont aan de ene en tussen de kamer
toebehorend aan Jan de Joede aan de
andere kant'. Jacob Dunnecop kocht toen
deze kamer van Wiilem Hondertmarc, die
haar op zijn beurt door middel van een
schepenvonnis verkregen had van Roelof
Roesmont.16Een jaar later werd gesproken
van 'de helft van twee kameren met hun
ondergrond bij het minderbroederskerkhof tussen het erf van wijlen Hendrik
Hendriksz. van Uden, nu aan Daniël Roesmont toebehorend, aan de ene, en tussen
het erf van Jan de Joede aan de andere
kant'.17 Jacob Dunnecop verkocht toen die
helft, die verhuurd was aan Hendrik
Meyer, aan Margriet weduwe van wijlen
Jan van Rode. We zijn deze Margriet
(Elias) hiervóór al tegengekomen. Ook
hier ging het waarschijnlijk om twee perceeltjes van 9 voet breed en 11voet lang.

Uit het bovenstaande blijkt dat Jan de Joede al in 1390 een kamer ten noorden van
de zojuist genoemde bezat. Op 29 juli 1398
verkreeg hij van Hendrik Goiartsz. Dicbier
nog twee van deze grondstukjes van 9
voet breed en 11 voet lang.I8Hij heeft dus
waarschijnlijk minstens drie van deze perceeltjes verworven.19
Het noordelijkst gelegen deel van het hele
in 1365 verkavelde en uitgegeven complex
werd op 26 mei 1417 omschreven als twee
kamers, 'gelegen tussen het erf van Diederik Jansz. aan de ene en tussen de kamer
met haar ondergrond aan Peter de Joede
zoon van wijlen Peter toebehorend aan de
andere kant, strekkend van de voornoemde Markt tot het minderbroedersklooster'.
Deze kamers waren afkomstig van Aart

Bij de wisselaar. Zestiende-eeuwse houtgravure
(Collectie Viollet).

Volken en werden toen door Reinier Schaden, die ze door middel van een schepenvonnis verkregen had van Jacob van Geel,
verkocht aan Jan R e ~ m b r a n tIn
. ~totaal
~
zal
het dus oorspronkelijk om minstens negen
kaveltjes zijn gegaan, waarvan er echter al
snel telkens twee of drie in één hand zullen zijn gekomen. Afzonderlijk waren ze
ook wel erg smal, in ieder geval te smal
om er een woonhuisje van te maken.

Wisselkantoortjes
Uit een oorkonde van 11 juni 1437 blijkt
dat toen op de twee noordelijkst gelegen
perceeltjes wisselkantoren waren geves-

tigd.21In 1439 werd het complex onder die
Wisselenz2,wat later eenvoudigweg Den
Wisselz3genoemd.
Jan de Joede, die hiervóór als bezitter van
de zuidelijk daaraan grenzende perceeltjes
werd genoemd, was de eerstbenoemde
'stadswisselaar' van Den Bosch. Hij kreeg
zijn aanstelling in september 1387.24De
familie De Joede, die behoorde tot het Bossche stadspatri~iaat,~~
heeft waarschijnlijk
haar naam aan haar wisselactiviteit te
danken. Aangezien verschillende leden
van dit geslacht Bossche schepenen
waren, moet het uitgesloten worden
geacht dat het werkelijk van joodse
afkomst was. Ook leden van de Bossche
familie Roesrnont bekleedden het ambt
van stadswisselaar. Zo verhuurde Godschalk Roesmont in 1424 zijn wissel bij het
minderbroederskloosteraan Aart van
Moen en deed daarbij afstand van het
stad~ambt.~~
Het lijkt er dus op dat deze perceeltjes, op
zijn minst voor een deel, van meet af aan
waren bestemd voor de bouw van wisselkantoortjes. Dat ze gelegen waren tegenover de lakenhal en het vleeshuis en het
broodhuis, die zich bevonden in het
bouwblok op de (Pens)Markt,was natuurlijk geen toeval. Juist hier zal immers de
behoefte hebben bestaan om geld te wisselen - zoals bekend bestond er in de Middeleeuwen een grote verscheidenheid aan
munten - of tijdelijk in bewaring te geven.

Tot besluit
Alles overziende lijkt het erop dat de stad
in 1365 tegen de muur van het minderbroedersklooster langs de Pensmarkt
minimaal negen perceeltjes van 9 voet
breed en 11 voet diep heeft uitgezet met
de bedoeling om daar wisselkantoortjes te
vestigen. Al vrij snel zijn telkens enkele
ervan samengevoegd tot in totaal vier
huisjes. Na de opheffing van het klooster
in 1629 zijn de percelen en hun bebouwing
naar achteren, over het terrein van het
minderbroederskerkhof,uitgebreid. Het

zuidelijkste huis heette De Vergulde (of
Gulden) Tralie - naar de traly van het
klooster - ,die daarnaast respectievelijk
De Gulden Ketting, De Vergulde Pantoffel
en De Drie (Gulden)Vijzels, ook wel Valkenb~rgh.'~
Het was dus kennelijk allemaal goud wat er op deze plek blonk.
Gaat men uit van negen oorspronkelijke
kaveltjes, dan zou de totale breedte van
het complex 9 x 9 = 81 voet ofwel ongeveer 23,25 meter hebben bedragen. Dit
komt ongeveer overeen met het naar
voren uitstekende bouwblok. Het hertogelijk cijnsregister van rond 1520 geeft als
breedte van het minderbroederskerkhof,
waarvóór dit bouwblok gelegen was, 100
Het verschil van
voet (circa 28,7 meter).28
ongeveer 5,5 meter zal dan zijn gevormd
door de rninrebrueder stappen, die een deel
van de breedte van de latere Minderbroedersstraat zullen hebben ingenomen, en
de Minderbroedersstraat zelf.
Opmerkelijk is dat bij de bouw van V&D
de rooilijn van vóór 1365 min of meer is
hersteld. Maar gezien het karakter van die
nieuwbouw zal dat herstel wel niet uit
respect voor het verleden hebben plaatsgehad. B
Noten
1. Gemeentearchief 's-Hertogenbosch (GAHt),Verzameling 'Charters en Privilegien', charter nr. 176.
2. Idem nr. 179.
3. J. van der Vaart, Het Bossche minderbroeders
klooster, in: 750 laau Miderbroeders in Nederland,
Bznnenpandreeks I (z.pl. 1978)25-38, aldaar 33-34,
heeft gesteld dat hiermee het terrein van de minderbroeders naar het zuiden werd uitgebreid en
dat daarlangs de Minderbroedersstraat werd aangelegd. Maar hij geeft niet aan hoe de in de oorkonden vermelde topografische gegevens in zijn
opvatting zijn in te passen.
4. GAHt Rechterlijk archief (R.) nr. 1213fol. 246
(1443 augustus 6);nr. 1213 fol. 248v (1443 augustus
13);en nr. 1221fol. 247v (1451 februan 13). Gheenken is een verkleinwoord van Gerard of Gerrit (zie
H.P H. Camps, ed., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, dl. I, De Meienj van's-Hertogenbosch Ys-Gravenhage 1979) blz. 1179 s.v. Gerard).
5. GAHt, R. nr. 1182 blz. 122 (1400 juni 25): domo lapidea ct area sita in Buscoduc~sad Forum Inter cymiteri-

um fratrum minurum in Buscoducis ex uno et inter
cameras et a h m hereditatem dictt Godefutdt ex alio,
atque de et ex camera lapzdea ac alits edifictis cum cuts
fundis retro dictam domum lapideam sztuafa; aldus
ook R. nr. 1210 fol. 200v (1440 april 15).
6. GAHt, R. nr. 1188 fol. 414v (1413 mei 16): Godefridus Hoyer, maritus ei tutor Heilwigis cue uxoris,ftlie
quondam Gerardi Claus.
7. Daarvoor verwijs ik naar het niet gepubliceerde
onderzoeksverslag (Intern rapport GOBH, nr. 36)
dat bewaard wordt bij d e Bouwhistorische en
Archeologische Dienst, die dit onderzoek heeft
gefinancierd.
8. GAHt, R. nr. 1178 fol. 328.
9. J.F. Niermeyer, ed., Mediae Latznztatis lexicon minus,
s.v. posticum
10. J. Verdam, ed., Mzddelnederlandsch handwoordenboek,
S.V. stap
11. G A H t R. nr. 1193 fol. 155
12. Ook wel met een verkleinwoord craticula genoemd. Utrechtse voorbeelden bij M.W.J d e
Bruijn, Husinghe ende hofstede. Een instrtutioneelgeografische studie van de rechtspraak over onroerend
goed m de stad Utrecht in de middeleeuwen (Utrecht
1994) 166-167,190,211,326,344 en 346.
13. Verdam, Muidelnederlandschhandwoordenboek S.V.
Soe
14. GAHt, R. nr. 1178 fol. 328 (1389 november 23): duas
heredrtates, quarum quelibet novem pedatas in latitudineet undecim pedatas in longitudzne conttnef, sitas in
Buscoducis tuxta czmitenum fratrum minorum inter
posticam dictam der mmderbrueder stappen ex uno et
tnter heredztatem Stepham dtcti Haec ex alm, venditas
szbi ab oppido de Buscoducis, prout in litteris vero sigil10 sigillatis
15. excepto censu oppzdi de Buscoducis $ndzctzs litteris contento. Een dergelijke uitgifte verschafte d e
verknjger een recht dat d e tegenwoordige eigend o m nabij kwam (zie over deze problematiek De
Bruijn, Husznghe ende hofstede, passim, m.n 58-62,
258-272).
16. GAHt, R. nr. 1178 fol. 279v (1390 juli 28):domum et
aream in qua Raso campsor ad presens moratur, sttam
in Busmducis iuxta portam conventus fratrum minorum, -- quadam camera cum suofundo, sita in Buscoduczs ad Forum iuxta conuentumfratrum mtnorum
inter cameram Danyelis Roesmont ex uno et inter cameram spectantem ad lohannem dte Joede ex alio.
17. GAHt, R. nr. 1179 blz. 296v (1391 september 23):
medietatem duarum camerarum cum suo fundo, sitnrum in Buscoducis ad Forum tuxta cymiteriumfiah~um
minorum tnter heredifatem quondam Henrzci filri Henrzn de Uden, nunc ad Danielem Roesmont spectantem,
ex uno et Inter heredrtatem Iohannis dze Yoede ex alzo
18. GAHt, R. nr. 1181 blz. 150-151.
19. Een latere overdrachtsakte (GAHt,R. nr. 1246 fol.
369,1477 augustus 22) zegt dat van deze twee
grondstukjes twee kamers zijn gemaakt. Zie ook R.
nr 1218, fol. 264 (1448 april 17).

20. G A H t R. nr. 1190 fol. 181v: d u s cameras cum suis
funds quefuerant quondam Arnoldi Volken, sitas in
Busmducis ad Forum ~nterhereditatem TheodericiJans
soen ex uno et inter cameram cum suo fundo ad Petrum
Yoedeftht quondam Pdri spectantem ex alio, tendentem
a Foro predicto ad cymrthenum fratrum minorum.
21. GAHt, R. nr. 1207 fol. 96
22. GAHt, R. nr. 1209 fol. 207v (1439 apnl13)
23. Bv. GAHt R. nr. 1253 fol. 204 (1484 januari 19)
24. B.C.M. Jacobs, Justitie en pohtze in 's-Hertogenbosch
voor 1629 (Asen-Maashlcht 1986) 89-90; R. van
Uytven, Geldhandelaars e n wisselaars in het middeleeuwse Brabant, in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red., Bankieren in Bmbant in de loop der eeuwen, Bijdragen tot d e Geschiedenis van het Zuiden
van Nederland LXXIU (Tilburg 1987) 5-6.
25. Zie d e schepenlijsten bij Jacobs, Justitie en politie,
262-264
26. GAHt, R. nr. 1194 fol. 313v.
27. J.Mosmans e n A.G.J. Mosmans, Oude namen van
huizen en straten te 's-Hertogetzbosch ('s-Hertogenbosch 1907; herdruk 1973) 22, nrs. 18-21; A.F.O.
v a n Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch,dl. iiI ('s-Hertogenbosch
1914; herdruk 1975) 506.
28 Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamers
delen, nr. 45067 (kopie in GAHt) fol. 43: Atrzum fratrum mrnorum de C pedatzs 111 solidos V1112 denarzos.
Martin d e Bruijn is onderzoeker. Hij promoveerde in
1994 o p een onderzoek naar d e institutionele e n de
geografische aspecten van d e rechtspraak over onroerend goed i n het middeleeuwse Utrecht, eeuwenlang
d e grootste e n beIangrijkste stad van d e Noordelijke
Nederlanden. Thans richt het onderzoek van De Bruijn
zich onder meer o p de middeleeuwse bebouwingsgeschiedenis van 's-Hertogenbokch.

