D e S tra a t
Met die processie werd in ’s-Hertogenbosch de aflaatverstrekking ingeluid, waarover we verder niets
concreets vernemen, maar deze zal grotendeels volgens een vaststaand scenario zijn verlopen. Hoeveel
weken duurde de actie in de Sint-Jan, waar observanten de biecht afnamen en aflaatbrieven op naam
van de bisschop van Ferrara afgaven? Wie hadden
de sleutels van de aflaatkist? Wanneer en hoe haalden Karels ambtenaren de kist leeg? Duidelijk is
alleen dat Angelo het geld (minus ingehouden declaraties) uit de Bourgondische territoria indirect kreeg
overgemaakt in de vorm van een kredietbrief ter

waarde van het excessief hoge bedrag van 1995 gld.
Wellicht bezocht Cialfis zelf toch nog kort ’s-Hertogenbosch onderweg van Keulen naar Utrecht op
27 juni. Ook ditmaal is het de vraag of het ingezamelde geld wel voor het bestemde doel is gebruikt
of heeft bereikt.
Met de afgedragen bijdragen, gestort tussen februari
1469 en juni 1471, maakten de toenmalige Bosschenaren niet alleen hun geloof in aflaten maar tevens
hun orthodox standpunt kenbaar en lieten blijken
notie te hebben van de situatie in Oost-Europa. ■■■■■■
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Bossche noot
Bohemers in Den Bosch
Koning Joris Podiebrad stuurde
in 1465 baron Lev Rozmital op
een diplomatieke missie om in
West-Europa sympathie en steun
te winnen voor de Boheemse
zaak. Rozmital vertrok eind
november uit Praag en keerde
pas twee jaar later terug. Zijn
tocht ging door Duitsland, Enge-

land, Frankrijk, Spanje en Italië,
waarover reisverslagen zijn
bewaard gebleven. Komend vanuit Zuid-Duitsland bracht hij oud
en nieuw door in Keulen. In Geldern bezocht hij het Gelders hertogelijke hof. Vervolgens ging de
baron richting Brussel, naar de
Bourgondische hertog. De reis
daarheen verliep via Grave en
Mechelen. De Brabantse steden
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’s-Hertogenbosch en Lier moet
hij in de eerste weken van januari 1466 zijn gepasseerd. Zo kregen Bosschenaren een hoogst
ongebruikelijk schouwspel te
zien: een Boheems adellijk reisgezelschap bestaande uit een
veertigtal personen. G. Tetzel en
Schaseck, The Travels of Leo of
Rozmital ed. M. Letts, Hakluyt
Society 11-108 (Cambridge 1957).

Marcel van der Heijden

Via Lamstraatje naar Uilenburg
en Gasthuispoort
Aan het eind van mijn vorige stukje liet ik U, lezer, achter in de
Uilenburg. Deze keer wil ik u daar
nóg eens heen brengen, nu via het
Lamstraatje. Een huis vlakbij de
noordelijke hoek Postelstraat –
Lamstraatje heette ’t Wit Lam.1
Roelands veronderstelde dat het
straatje hieraan zijn naam ontleende.2 Niet onlogisch, zeker als we
mét hem aannemen, dat dat huis,
waarin in 1600 een brouwerij
gevestigd was, een achteruitgang
heeft gehad in het straatje.
De smalle straat waar we vervolgens in belanden, heet Uilenburg.
Met deze naam wordt soms ook
wel de hele buurt tussen de Postelstraat en de Sint Janssingel bedoeld. In vroeger tijden was dit
ook al zo, maar ik heb toch de indruk dat de vele veertiende-eeuwse
vermeldingen die ik gezien heb,
meestal slaan op die ene straat, die
nu deels Molenstraat, deels Uilenburg heet. Een huis en erf niet ver
van de ‘Korenstraat’ wordt nader
gesitueerd met: ‘aan het eind van
de Ulenborch’. Een ander huis met
toebehoren stond ‘in de Ulenborch
achter de woning van de abt van
Sint Truyen’.3 Het refugiehuis van
de abdij van Sint-Truiden moet
gestaan hebben waar de Postelstraat uitkomt in de Kruisstraat.4
In het meer zuidelijke deel van de
Uilenburg bevonden zich achteruitgangen of achterhuizen van
panden aan de Postelstraat. Die
achterkanten reikten dan tot de
Binnendieze (Verwersstroom) of
waren daar nog overheen gebouwd.
Dat is nóg wel zo. Het bekende
poortje met het jaartal 1649 erboven is nog steeds een mooi voorbeeld: het geeft toegang tot het
Huis van Boxtel in de Postelstraat.

Ook was er bebouwing tussen de
Binnendieze en de stadsmuur. De
buurt heeft gekrioeld van kloosters
en aanverwanten. Het refugiehuis
van de abdij van Sint-Truiden is al
genoemd. Verder dient het klooster van de zusters van de Derde
Orde van Sint Franciscus vermeld
te worden.5 In mijn artikel in het
vorige nummer kwamen de abdij
van Postel en de Capucijnen al te
pas. Ook in deze buurt was het
Looyeringen- of Loyersgasthuis,
ook genoemd Kuystensgasthuis,
waar zes minvermogende mannen
gratis konden wonen.6 Er is wel
beweerd dat de straatnaam Gasthuispoort hieraan zou herinneren.7 Dit kan echter niet juist zijn,
want zoals Van Sasse van Ysselt
aangeeft hebben de Capucijnen in
1614 behalve het Refugiehuis van
Postel ook het daarachter op de
Uilenburg gelegen Loyersgasthuis
verworven. Dat lag dus te ver uit
de buurt om verband te kunnen
houden met de Gasthuispoort.
Wellicht is de naam terug te voeren tot twee andere gasthuisjes,
namelijk het Jan Schildersgasthuis
en het Sint Martensgasthuis. Deze
werden op de Uilenburg gesticht
respectievelijk in 1500 voor acht
oude vrouwen en in 1682 voor drie
oude mannen.8 Zij lagen in elk
geval dicht bij of misschien in de
Gasthuispoort.9
De naam Uilenburg wekt natuurlijk associaties met uilen. Toch
hebben deze vogels waarschijnlijk
niets met de Uilenburg te maken.
Roelands heeft, met veel voorzichtigheid overigens, de theorie gelanceerd, dat de naam Uilenburg
samen zou hangen met het koren,
dat in die buurt, door de Sint Janspoort, de stad binnenkwam, en
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Uilenburgstraatje, brug over de Binnendieze
(ca. 1955). (Foto: Stadsarchief, collectie
Roelands)

verder bewerkt werd. Denk aan het
Eerste en Tweede Korenstraatje en
de Korenbrugstraat. Hij was, schrijft
hij, als variant van de naam Uilenburg/Ulenburg ook ‘Rulenburg’
tegengekomen. Vandaar naar een
verondersteld Rullenburg is maar
één stap. En het Middelnederlands
woord ‘rullen’ betekende: pellen,
van graan.10 Ik geloof niet zo in
deze hypothese. Van ‘rullen’ naar
‘rulen’ is klankwettig geen normale ontwikkeling. Bovendien: ik ben
nergens een variant met r- tegengekomen. Alle vindplaatsen die ik
zag, uit de vijftiende eeuw, gaven
de vorm Ulenborch of Uilenborch.
In hun boek Nederlandse Plaatsnamen. Herkomst en Historie (3e druk,
2006) brengen Gerald van Berkel
en Kees Samplonius de plaatsnamen Ulestraten (Limburg) en Ulicoten (Noord-Brabant; oudtijds
ook ‘Ulencoete’ genoemd) in verband met ‘oele’, ‘ule’ of ‘ole’, dat

