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1 Voor de volgende paragrafen is gebruik gemaakt van Archief
van de gemeente Empel en Meerwijk 1779-1971, doos 2 en 65
en Jacques de Bekker, Empel in het bijzonder, in rust en in onrust
(z.p., 1993) p. 154-192.
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Collecteurs voor Hussietenkruistocht
Bossche betrokkenheid bij Bohemen (1469)

Valentijn Paquay

Angelus de Cialfis bekleedde halverwege de vijftiende
eeuw een kanunnikzetel aan de kathedraal van
Camerino in midden-Italië. Deze positie was voor

De Wijkreiziger

Angelo een erebaan. Hij was werkzaam aan het

Aansluitend bij het jaarthema van de Tijdreiziger
‘straten en pleinen’ is door het Stadsarchief en de
Openbare Bibliotheek een project bedacht om de
Bossche wijken en dorpen in te gaan. De nadruk
bij het Bossche verleden ligt bijna altijd op de binnenstad maar ook de straten en pleinen van de
buitenwijken en dorpskernen hebben een interessant verleden dat alle aandacht verdient. In de
maand oktober zal op tien pleinen in de gemeente een tentoonstelling te zien zijn met informatie
en beeldmateriaal over de ontwikkeling van stad,
wijken en dorpen. Deze reizende tentoonstelling,
‘De Wijkreiziger’, zal niet alleen bestaan uit materiaal van het Stadsarchief en de gemeente maar
ook van mensen uit de wijken zelf.
We ontvangen dan ook graag (tijdelijk te leen) uw
foto’s of verhalen over uw wijk. U kunt hiervoor
terecht bij het Stadsarchief en de vestigingen van
de Openbare Bibliotheek. Meer informatie vindt u
op de internetpagina van De Tijdreiziger
(www.detijdreiziger.nl), de Openbare Bibliotheek
(www.bibliotheekdenbosch.nl) en van het Stadsarchief (www.stadsarchief.nl).

Zaterdag 29 september: aftrap
Binnenstad, zaterdagmarkt op de Markt

pauselijke hof te Rome. De domheer kreeg in 1470 de

Donderdag 4 oktober
Rosmalen, weekmarkt op De Driesprong

campagne of, zoals die toen heette, een ‘kruistocht’

opdracht het aflaatgeld in te zamelen dat voor een

tegen de ketters in Bohemen was opgebracht.
Vrijdag 12 oktober
Voormiddag: Maaspoort: weekmarkt winkelcentrum Maaspoort
Namiddag: Empel, Brink

Daarvoor ontving hij ook geld uit ’s-Hertogenbosch.

Zaterdag 13 oktober
Oost/Muntel/Vliert: Kapelaan Koopmansplein
Donderdag 18 oktober
West: weekmarkt winkelcentrum Helftheuvel
Zaterdag 20 oktober
Zuid: Winkelcentrum Pettelaarseweg
Donderdag 25 oktober
Noord: weekmarkt Rompertpassage
Zaterdag 27 oktober
Voormiddag: Bokhoven, Driekoningenplein
Namiddag: Engelen, t/o supermarkt Dien van
Hemertstraat

De tentoonstelling, in een marktkraam, is te zien
tijdens de weekmarkten en/of op de pleinen.
Het programma – onder voorbehoud van wijzigingen – is als volgt:
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Kruistochtaflaten zijn te beschouwen als een afzonderlijke categorie binnen het aflaatwezen dat de
middeleeuwse Kerk kende. Want als iemand bereid
was het ultieme, d.w.z. zijn leven en zijn vermogen,
in de waagschaal te stellen voor God, stond daartegenover ongetwijfeld het eeuwige heil in de hemel;
al zijn zonden zouden hem worden vergeven. Dat
heette de ‘volle aflaat’ in de eigenlijke betekenis.
In afgezwakte vorm kon later iedere substantiële
bijdrage tot zo’n hoog doel verzekerd zijn van een,
vanzelfsprekend eveneens afgezwakte, tegenprestatie. Deze Boheemse kruistochtaflaat stond op pauselijk gezag voor een vergeving van zeven jaar aan
te vervullen boeten, vastgelegd in een aflaatbrief.
Tegen het einde van de vijftiende eeuw riepen pausen en vorsten overal in Europa keer op keer op tot
een kruistocht tegen ongelovigen. Ook de Bourgondiërs en de Habsburgers die over de Lage landen
regeerden, deden daaraan mee. Geldinzamelingen
in het kader van gewelddadige bestrijding van heidenen en ketters waren er aan de lopende band.
Even frequent hoorde men vervolgens niets meer
over zo’n kruistocht die nooit gehouden werd.

De Tsjechische hervormer Johannes Hus, voorloper van de Reformatie, werd door het Concilie van Konstanz in 1415 ter dood veroordeeld. Op de brandstapel staande, zou hij gezegd hebben:
‘Thans braadt gij een gans, maar over honderd jaar komt er een
zwaan, die jullie niet te pakken zullen krijgen’. Hus betekent in
het Tsjechisch: gans. Met de zwaan doelde Hus op Maarten Luther.
Vandaar de zwaan als symbool van de lutheranen. Op de foto het
grote Jugendstil-monument met Johannes Hus op de Namesti
(het plein) in de oude Praagse binnenstad. Op de achtergrond de
Tynkerk waarin de Hussieten hun kerkdiensten belegden.

83

ke tegenstellingen en kregen ook politieke dimensies. De gematigde stromingen benadrukten het
gebruik van de miskelk; de kalixtinen (calix = kelk)
of utraquisten (utraque = in beider gedaante) vonden
vooral aanhang onder edelen, burgers en geschoolden. De radicalere maatschappelijke onderlagen
met meer apocalyptische opvattingen noemden zich
de Taborieten (naar de Zuid-Boheemse plaats Tábor,
door henzelf met bijbelse inspiratie gesticht in
1420).
In 1419 was een opstand uitgebroken tegen de Duitse koning als machthebber over Bohemen, waarop
een decennium volgde met aanvallen en tegenaanvallen. Vanuit de hoofdstad Praag bouwde Geord
Podebrad
/ Joris Podiebrad, aanhanger van de
˘
gematigde vleugel, een machtspositie op die hem
tot koning van Bohemen bracht (1458-1471). Hij viel
in 1468 Oostenrijk aan. Tegen hem richtte zich de
hier ter sprake komende kruistocht. Na zijn dood
zouden de Hongaarse koning Matthias 1 Corvinus
(1458-1490) en koning Wladislaw 11 Jagiello van
Polen († 1516) om de macht strijden. Ondertussen
hadden radicalen een verbond gesloten met geestverwanten elders. In 1467 manifesteerde zich een
vierde partij in het conflict, de Boheems-Moravische
broederschap. In deze ingewikkelde politiek-religieuze kwestie liet de paus zich evenmin onbetuigd
en deed Joris in de ban. Paus Paulus 11 (1464-1471)
kondigde op aandringen van de stad Breslau / Wroclaw in april 1468 de Hussietenkruistocht-aflaat af
en vertrouwde de leiding over deze campagne toe
aan Lorenzo Roverella, bisschop van Ferrara,
althans voor zover de Duitse landen betreft. Deze
pauselijke hoofdcollecteur of ‘commissaris’ schakelde op zijn beurt de eerder genoemde Cialfis in, die
in augustus 1470 vanuit Wenen startte en twee jaar
later in Buda(pest) eindigde.

Aflaatverkondiger met monnik als begeleider. De officiële aflaatbul, van meer dan gebruikelijke omvang en voorzien van zegels,
hing aan een standaard. Een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder
trok te paard rond. Houtsnede 16e eeuw.

Het geld was doorgaans ook verdwenen in een
bodemloze put. Ondertussen bleven pausen en vorsten tot elkaar veroordeeld en liepen elkaar in een
web van allianties, vijandigheden en intriges voor
de voeten om het initiatief, de leiding of het doel
van de onderneming. Op de Balkan rukten de Turken alsmaar verder op sinds de verovering van Constantinopel in 1453, sedertdien Istanboel, waarop
weer oproepen tot kruistochten volgden. De gelovigen kregen uiteindelijk genoeg van dit soort zinloze
geldinzamelacties en weigerden verder medewerking te geven. In dit klimaat vond Luthers kritiek op
de Kerk en het aflaatwezen een vruchtbare bodem.

vormden de hoeveelheden aan contanten die omwille van de veiligheid liefst zo snel mogelijk ergens
werden gedeponeerd.
Over zijn activiteiten in het kader van de Boheemse
campagne tijdens de jaren 1470-1472 legde de Italiaanse domheer in februari 1474 verantwoording af.
In het archief van de pauselijke Rekenkamer is dit
document bij uitzondering bewaard gebleven. Het
Duitse Repertorium Germanicum, dat sinds eind
negentiende eeuw de middeleeuwse pauselijke
administratie toegankelijk maakt, geeft een summiere inhoudsopgave. Al begin jaren-1930 is de
tekst integraal gepubliceerd, maar van Nederlandse
zijde niet opgepakt. Onlangs is een studie gewijd
aan dit zeldzame document, dat ook voor de geschiedenis van de stad ’s-Hertogenbosch van belang
blijkt. Cialfis’ verantwoording is dan ook een interes-

sante informatiebron om de gang van zaken enigszins te reconstrueren. Angelo zien we optreden in
Oostenrijk en in Zuid-Duitsland, niet ver van Bohemen, waarop we hier niet ingaan. In gezelschap van
een minderbroeder uit Würzburg, een predikheer
uit Keulen en wat personeel, is de kanunnik ook in
de Nederlanden geweest. Keulen, zetel van de aartsbisschop over de Nederlanden in de Middeleeuwen,
is wel te beschouwen als uitvalsbasis bij zijn optreden in Noordwest-Europa.

De Bossche aflaatgelden
Volgen we Cialfis enige tijd op de voet (zie reisschema). Komend vanuit Koblenz per schip over de
Rijn, bereikte hij eind maart 1471, het laatste traject
over land, de stad Aken, waar hij de aflaatkist in
ontvangst nam van de burgemeester(s) en de prior
van de kruisheren. Aansluitend reisde hij via Düren
naar Keulen. De opbrengst hier viel buiten verwachting hoog (650 gld.) uit. Eind april voer hij de Rijn
afwaarts naar Nijmegen en reisde vervolgens begin
mei door naar Utrecht, waar bisschop David van

Zitting van het Concilie van Konstanz (1414-1418). Een afbeelding
uit de kroniek van Ulrich Richental.

De aflaatinkomsten
Wat ook beweerd mag worden over de kapitalen die
met het laatmiddeleeuwse aflaatwezen zouden zijn
gemoeid, feitelijk weten we er weinig van. Uiterst
zeldzaam zijn namelijk financiële bewijsstukken
overgeleverd uit dit Europa-wijde geldcircuit, waarmee vanwege het internationale betalingsverkeer tot
in het hoogste bankwezen belangen bestonden. Het
meeste geld bleef her en der aan de strijkstok hangen en verdween in de immer lege kas van vorsten.
Zowel de voorbereiding, de uitvoering als de afwikkeling van de aflaatcampagne verliepen via getrapte
circuits. Ondergeschikte aflaatcollecteurs maakten
een rondgang door een voorgeschreven gebied om
verzegelde collectebussen (aflaatkisten) in parochiekerken van steden op te halen. Probleem daarbij

De Boheemse kwestie
In de Boheemse kwestie rond 1470 komt een aantal
langdurige conflicten samen. De veroordeling uitgesproken op het Concilie van Konstanz en de terechtstelling op de brandstapel in 1415 maakten Jan Hus
tot een ‘nationale’ held van wat nu Tsjechië heet.
Zijn afwijkende ‘ketterse’ religieuze c.q. ideologische opvattingen leefden onverminderd voort. Kernpunten waren preek door leken, eucharistie onder
beider gedaanten en apostolische armoede voor de
clerus. Die meningen leidden uiteraard tot sektarische opsplitsingen. De uiteenlopende religieuze
standpunten vermengden zich met maatschappelij-
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Een tweede rondreis door de Nederlanden nam niet
meer dan drie weken in juni en juli in beslag. Die
bracht hem nogmaals vanuit Utrecht langs Dordrecht, Bergen op Zoom en Breda, waar hij overal de
aflaatkist in ontvangst nam. Via Gorinchem keerde
hij terug naar Utrecht. Daar werd hem nog een laatste bescheiden opbrengst uit Haarlem bezorgd. Daarna deed hij steden in het hertogdom Kleef aan, waarvoor hij een geleidebrief had gekregen, ging verder
Westfalen in en verdwijnt uit ons gezichtsveld.

De Hussietenaflaat in ’s-Hertogenbosch
Voor de jaren dat onze collectant met ’s-Hertogenbosch in relatie trad, zijn uit het overgeleverde Bossche stadsarchief alleen losse gegevens voorhanden.
In welgeteld één notariële akte van februari 1469 is
sprake van een franciscaanse bedelmonnik die
namens de pauselijke gezant de kruistocht tegen de
ketterse Hussieten in de stad en haar omgeving
propageerde. De betrekkelijk jonge, vanuit Italië
opgekomen, observantenbeweging die terug wilde
naar de oorspronkelijke strenge kloosterregel,
steunde vaak aflaatcampagnes in woord en met mankracht. Het Bossche minderbroederklooster aan de
Markt was in genoemd jaar nog niet hervormd;
deze ‘conventuale’ gemeenschap ging pas in 1490,
gedwongen vanuit hertogelijk milieu, tot die fanatieke richting over. Cialfis beperkte zijn halteplaatsen kennelijk tot steden met een ‘regionale centrumfunctie’. Bevolkingsomvang was niet doorslaggevend. Hij blijkt zelfs een voorkeur te hebben voor
steden waar de eerste observanten een steunpunt
hadden. In Bergen en Breda bijvoorbeeld waren
hoogadellijke heren aan het bewind die sympathiseerden met deze stroming.
Observantenbroeder Nicolaas Bock, geboortig van
Oisterwijk, wilde in het voorjaar 1469 op de eerste
vrijdag van iedere maand in ’s-Hertogenbosch een
processie organiseren waaraan de plaatselijke kloostergemeenschappen zouden deelnemen. Het initiatief van deze buitenstaander liep uit op grote onenigheid over de rangvolgorde. Een bemiddelingscommissie kwam met een voorstel waarin iedereen zich
kon vinden: 4) wilhelmieten, 3) predikheren, 2) minderbroeders en 1) kruisbroeders. Hierbij is aan te
tekenen dat de kruisbroeders een betrekkelijk nieuwe
factor binnen de stad en het Bossche kloosterwezen
vormden. Zij verschenen pas in 1468 op het toneel.
Naar middeleeuwse mentaliteit is de plaats achterin,
namelijk direct bij de hoofdfiguur in de processie, de
belangrijkste. In dit geval was de ereplaats toegewezen aan de wilhelmieten-kluizenaars van de Bazeldonk: in de traditie het oudste Bossche klooster. Als
nieuwkomers openden de kruisbroeders de stoet.

Specificatie van de geldinkomsten uit de aflaatkist te Dordrecht,
1 juli 1471. Er wordt een opsomming gegeven van iedere muntsoort. Let op het Italiaanse ‘humanistenschrift’, toen in de Nederlanden nog het ‘gotisch cursiefschrift’ gangbaar was. Naar Esch
(2004), 132 afb.1.

Bourgondië (1455-1496) het bewind voerde. Zo was
hij bij de Bourgondische territoria beland, waar toevallig al een eigen aflaatcampagne liep. Direct
spoedde hij zich (via een onbekende route) naar de
hertog persoonlijk; die was weer eens in een oorlog
met Frankrijk verwikkeld en hield zich op in Peronne aan de Somme. Hertog Karel de Stoute (14671477) zal zijn medewerking hebben gegeven, uiteraard tegen een aandeel uit de opbrengst. De terugreis van de domheer verliep door Vlaanderen (Lille,
Brugge, Gent) en door het Brabantse (Brussel, Leuven) en Luikse land (Sint-Truiden, Tongeren) naar
Maastricht. In die gewesten waren de aflaatkisten
door hertogelijke ambtenaren geleegd bij wijze van
‘lening’. Te Maastricht betaalde de hertogelijke
Rekenkamer hem alle aflaatgelden uit die ook in
’s-Hertogenbosch waren opgebracht; met een in
rekening gebrachte onkostenvergoeding en tegen
een ongunstige wisselkoers. Zó pakte in de praktijk
de hertogelijke medewerking uit. Cialfis persoonlijk
lichtte pas weer de kist in Roermond aan de Maas
en in Neuss aan de Rijn en keerde over het water
terug naar Keulen.
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Reisschema van respectievelijke plaatsen waar Angelus de Cialfis aflaatgelden persoonlijk
ophaalde (zie opbrengst), 1471
* enscenering in de kerk met pauselijk wapenschild aangetoond.

Datum
1471
25 maart
6 april
?9-17 april
30 april
7 mei

Plaats
Aken
Düren
Keulen
Nijmegen
Utrecht

Bisdom

Staatsverband

Luik
Keulen
Keulen
Keulen
Utrecht

Opbrengst
in guldens

Gulik
Gulik
Prinsbisdom
Gelre
Prinsbisdom

226*
44
653
180*
-

Naar de Bourgondische hertog in Peronne wiens aanwezigheid daar vaststaat voor 22 april - 10 juni;
voor Cialfis geen informatie over periode 8-22 mei; in of bij Peronne 23-26 mei
26 mei
27 mei
28-29 mei
30 mei
- juni
5 juni
5 juni
[6] juni
[7] juni
[8] juni
9-11 juni
12 juni
15 juni
19 juni
20-25 juni
27 juni
28 juni
1 juli
[1/2 juli]
3 juli
6 juli
[na 8] juli
18-19 juli
21 juli
22 juli
23-24 juli
24 juli
25-27 juli

Arras
Lille
Brugge
Gent
Brussel
Brey / Wavre?
stad Jodoigne (?)
Sint-Truiden
Leuven
Tongeren
Maastricht
Maaseik
Roermond
Neuss
Keulen
’s-Hertogenbosch
Utrecht
Dordrecht
Huchs (Zld.?)
Bergen op Zoom
Breda
Gorinchem
Utrecht
Kleef
Kalkar
Xanten
Wesel
Keulen

Atrecht
Doornik
Doornik
Doornik
Doornik
Luik
Luik
Luik
Luik
Luik
Luik
Luik
Luik
Keulen
Keulen
Luik
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Luik
Luik
Utrecht
Utrecht
Keulen
Keulen
Keulen
Keulen
Keulen

Artesië // Bourgondisch
Vlaanderen // Bourgondisch
Vlaanderen // Bourgondisch
Vlaanderen // Bourgondisch
Brabant // Bourgondisch
Brabant // Bourgondisch
Brabant // Bourgondisch
Prinsbisdom
Brabant // Bourgondisch
Prinsbisdom
Brabant/Luik // Bourgondisch
Prinsbisdom
Gelre
Prinsbisdom
Prinsbisdom
Brabant
Prinsbisdom
Holland // Bourgondisch
Holland // Bourgondisch
Heerlijkheid // Bourgondisch
Heerlijkheid // Bourgondisch
Holland // Bourgondisch
Prinsbisdom
Kleef
Kleef
Kleef
Kleef
Prinsbisdom

276
16*
33
193*
10
115
27
24
7
-

Plaatsen waaruit Angelus de Cialfis aflaatgelden in ontvangst nam, 1471
9 juni

’s-Hertogenbosch

Luik

Brabant // Bourgondisch

18 juli

Haarlem

Utrecht

Holland // Bourgondisch
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1995; kredietbrief te
Maastricht
25; bezorgd
in Utrecht

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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En aldaar, 243 bij controle niet geaccepteerde declaratie voor een
Bossche overnachting te stellen op 27 juni: Item 27. iterum in
Buscoducis hospiti fl. 1 alb. 7; item pro valete alb. 1.

Hussieten en Boheemse kwestie
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hoofdfiguren: F. Heymann, Georg of Bohemia. King of Heretics
(Princeton 1965); J. Hoensch, Mathias Corvinus. Diplomat, Feldherr und Mäzen (Graz 1998).
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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

