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INLEIDING
Er wordt wel eens beweerd, dat het de mens eigen is om bij het ouder worden veel te praten
over vroeger. Over de buurt waar men woonde; de vrienden; zijn ontspanning; het
kattenkwaad dat men uithaalde; de bijzondere belevenissen van kermis, vakantie; zijn beroep,
kortom een revue van de voorbije jaren. En ook ik betrap me wel eens op dit euvel (of is het
een eigenschap ? )
In het kader van het onderzoek naar de Muntelhistorie in onze stad, bewandel en bekijk ik nog
wel eens de straten, de huizen en de gebouwen waaraan niet alleen de schrijver van dit artikel,
maar ook vele oud-bewoners van deze wijk hun herinneringen hebben.
In de Jan Schöfferlaan staat nog steeds het gebouw waar eertijds de jongensschool gevestigd
was van de Parochie St. Antonius van Padua. Nog niet zo lang geleden heb ik, staande op de
hieraan verbonden speelplaats, de klassen nog eens in ogenschouw genomen waarin door de
leerkrachten alle moeite gedaan werd om aan de Munteljeugd de beginselen van taal, rekenen
en vele ander vakken bij te brengen.
Hoewel (in begrippen van nu) er een strenge discipline heerste, zijn de herinneringen aan deze
schooljaren niet uitsluitend bitter en zuur. Bijzonder aan één klasonderwijzer, dhr. L.
Schrover, denk ik bij het beoefenen van mijn hobby nog wel eens terug.
Hij was op zijn best wanneer de geschiedenisboekjes uit de kastjes werden gehaald. Deze man
“gaf” geen vaderlandse geschiedenis, neen hij “speelde” het.
Onverschillig welke gebeurtenis aan de orde kwam, met zijn onvolprezen uitbeeldingsmimiek presenteerde hij ons een bijna historisch schouwspel. Of het nu betrof Prins Frederik
Hendrik, als de “Stedendwinger” bij het beleg van ’s-Hertogenbosch; Julius Caesar de
Romeinse Keizer; de aanslag van Balthasar Gerards; of wie dan ook, zijn aanschouwelijke les
speelde zich altijd af op of in de nabijheid van het houten plateau voor de schoolborden.
Nog zie ik hem bij het hoofdstuk over Willem van Oranje een uitbeelding geven van de op
hem gepleegde aanslag te Delft in 1584. Van achter uit de klas, tussen de rijen van de banken,
kwam hij met zijn hoofd zoveel mogelijk weggedoken tussen zijn colbertjasje, naar voren
geslopen. In zijn hand iets dat een revolver voor moest stellen. Bij het bord aangekomen
stampte hij op de grond, dat was het schot afgevuurd door Balthasar Gerards op Prins Willem
van Oranje.
De niets vermoedende Prins, aangekomen op de onderste treden van een trap in het
Princenhof, werd hierdoor getroffen. Onmiddellijk nam hij dan de rol van de dodelijk
getroffen Willem van Oranje over, ging op het plateau staan, zakte door zijn knieën en
steunend tegen de muur riep hij nog iets van “Leve het vaderland”.
Einde van het verhaal !
In een soort nabeschouwing vertelde hij aan ons de achtergronden en de gevolgen van dit
voorval. Balthasar Gerards was tot zijn daad gekomen deels vanwege de door Filips II
toegezegde beloning voor een aanslag op het leven van Willem van Oranje.
De eerste kogel die uit deze revolver werd afgevuurd miste zijn doel en boorde zich in de
prinselijke hoed. Het tweede en volgende schot waren dodelijk. De moordenaar werd
gegrepen door de hellebaardiers van de prinselijke garde en opgebracht naar de
gevangenpoort om aldaar in de kelders opgesloten te worden.
Daar kwam nimmer enig daglicht. Het was het domein van ratten en ander ongedierte. Er hing
ook altijd een afschuwelijke stank in deze ondergrondse gewelven. De moordenaar, Balthasar
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Gerards, werd vreselijk gefolterd op de pijnbank; en uiteindelijk ter dood veroordeeld. De
stadsbeul van Delft moest dit vonnis door middel van de strop ten uitvoer brengen.
We hingen als het ware aan de lippen van deze onderwijzer; zo geweldig kon hij vertellen.
Aan het einde van zijn verhaal wisten we ook, dat er in ’s-Hertogenbosch eveneens een
gevangenpoort was geweest. De hierin gebruikte pijnbank en brandijzers waren bewaard
gebleven in het museum.
Met vrienden zijn we op een woensdagmiddag op onderzoek uitgegaan.
Op de gevelsteen aan het pand van de hoeden- en pettenzaak van Lippits hebben we de hierop
afgebeelde gevangenpoort bekeken. Zo zou hij op deze plaats gestaan hebben. De kelders
hebben we niet kunnen ontdekken, doch de penetrante geur uit het Rozemarijnstraatje deed
ons vermoeden, dat ze daar ergens moeten zijn geweest.
We hebben ook nog een blik geworpen op de aanwezige hoeden in de etalage van de winkel.
Welke zou Willem van Oranje gedragen hebben ?
Als de eerste afgevuurde kogel door de hoed was gegaan zonder zijn hoofd te raken, dan
moest het, volgens ons, “eene hoge zijde” geweest zijn.
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DE LEUVENSCHE OF GEVANGENPOORT
VAN ’s-HERTOGENBOSCH
Het Gebouw.
Vele eeuwen lang heeft de Gevangenpoort mede het beeld bepaald van de stad
’s-Hertogenbosch; niet alleen als bouwwerk maar ook door haar functie.
De oorsprong van dit gebouw moet liggen zo rond 1202 en haar geschiedenis strekt zich uit
tot 1813, het jaar waarin men een aanvang maakte met het sloopwerk. In dat jaar werd de
zuidwaarts gaande poort waarschijnlijk in zijn geheel gesloopt; een deel van de noordwaarts
gaande poort is nu nog te zien in het pand Hinthamerstraat 10.
Oorspronkelijk vormde deze poort (welke naam eigenlijk luidde: “De Leuvensche Poort“
genoemd naar de gelijknamige stad) een onderdeel van het verdedigingsstelsel in haar functie
van buitenpoort. Vanaf deze poort liep de vestingmuur naar de toren welke met de
Gasthuistoren “de Waterpoort” vormde.
Na de eerste uitbreiding van de stad in 1318 verloor deze Leuvensche poort haar taak als
verdedigingsobject en werd nu in plaats van een buitenpoort een binnenpoort.
Haar nieuwe functie zou worden: “Het onderdak bieden aan personen welke tijdelijk uit de
maatschappij verwijderd moesten worden“.
Wij zouden geneigd zijn aan te nemen, dat het jaar 1318 het tijdstip was waarop de Poort haar
nieuwe functie kreeg. Toch veronderstellen we, dat er al vóór de stadsuitbreiding van 1318
gevangenen opgesloten zijn geweest in een of meerdere vertrekken van deze poort. In
oorkonden van 1297 en 1310 spreekt men al over de: Gevangenpoort. Het is namelijk Hertog
Jan de Tweede, die in 1297 per decreet het ingebiederschap en eigendomsrecht van deze
gevangenpoort erfelijk uitgaf aan Herman van Dike van Velthoven voor 6 pond per jaar. Dit
decreet hield mede verband met het recht van de Stedelijke Overheid van onze Stad, dat zij
ook buiten de Stad en haar Vrijdom het recht had om nalatige schuldenaars hier terecht te
laten staan. Indien deze personen na het vonnis niet aan hun verplichtingen voldeden konden
zij gegijzeld worden of in arrest worden gesteld. De ingebieder was dan de man die bevoegd
was om deze personen van buiten de stad in te dagen.
Als teken van waardigheid voor dit ambt droeg hij een rode staf of roede; dit in tegenstelling
tot zijn collega wiens werkterrein binnen de stad lag; deze droeg als ambtsteken een groene
staf of roede. Met het bezit van het ingebiederschap ontving men ook het recht om eigenaar
van de Poort te zijn.
Doordat ’s-Hertogenbosch dus twee ingebieders had deed zich het probleem voor, dat
daardoor het eigendomsrecht van de Poort ook aan twee particulieren toebehoorde. Een
situatie waar men in ’s-Hertogenbosch niet erg gelukkig mee was, temeer, omdat het
kennelijk niet altijd boterde tussen deze twee gerechtsdienaren.
Toch probeerde ’s-Hertogenbosch op de bovenstaande situatie nog een tijdlang door te
bouwen.
Zij had over dat gedeelte van de Leuvensche Poort, dat bij haar in beheer was een
pachtovereenkomst gesloten met een van de kandidaten voor de functie van ingebieder in
onze stad.
Op zijn beurt kreeg deze pachter dan het recht, middels deze overeenkomst met de stad, om
voor eigen rekening een gevangenis te vestigen in dat deel van de Poort waarover deze
overeenkomst werd gesloten. Deze pachter was nu niet alleen eigenaar van deze gevangenis,
maar fungeerde tevens als cipier en gerechtsbode. Hoewel de pachter dus een soort
zelfstandig bedrijf uitoefende, was hij toch gebonden aan de voorschriften welke betrekking

De Leuvensche Poort/Gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch
10
___________________________________________________________________________
hadden op gevangenen die hij onder zijn beheer had. Deze wetsartikelen waren uitgevaardigd
door de Stedelijke Regering.
Rond 1523 werd niet alleen de gevangenis te klein, maar tussen de twee ingebieders rezen
zoveel problemen, dat de stad er alles aan gelegen was om tot een oplossing te komen. In het
voornoemde jaar 1523 slaagde de stad erin de helft van de Poort weer in eigendom te
verwerven. Volgens de bewaard gebleven stadsrekeningen vindt er in dat jaar ook een
verbouwing plaats. Wat deze verbouwing precies inhoudt is niet duidelijk; het kan verband
houden met de genoemde overname van het eigendomsrecht; maar evengoed kan door
aankoop van gronden en woningen een uitbreiding tot stand zijn gekomen.
Het te klein worden van de gevangenis moet niet zozeer gezien worden als een verslechtering
van het moraal van de bevolking, doch de oorzaak moeten we vooral zoeken in de grote
groepen rondtrekkende landlopers (ook genoemd Heidenen en Egyptenaren) welke het
platteland van de Meierij onveilig maakten..Ook de troebelen rond het geloof zoals de
vervolging van Lutheranen en Wederdopers speelden een rol.
Mocht op bepaalde momenten (ondanks deze uitbreiding) de gevangenis nog te klein zijn, dan
werden de kelders van het stadhuis hiervoor gebruikt. Evenzo de ruimtes in de andere
toegangspoorten van de stad. In latere jaren werden de gevangenen ook wel op transport
gesteld naar andere steden.
In 1638 slaagde onze stad erin ook de rechten en toebehoren welke verbonden waren aan het
eigendomsrecht van het andere deel van de Gevangenpoort weer in haar bezit te krijgen. In
dat jaar verkochten, aldus de Bossche Schepenakte van 9 december 1638, de kinderen: Joost,
Jan en Wilhelma van Wijck hun bezittingen aan de stad ‘s-Hertogenbosch. Dit bestond uit de
helft van de Poort in rechting van de Kerkstraat bevattende zowel het huis, erf en kamers.
Bovendien, en dat was belangrijk voor de Stad, de helft van de Officie van de Ingebieder.
Zo kwam er vanaf die tijd een Ingebieder / Cipier op de Gevangenpoort.

Hoe het gebouw ingedeeld was, kunnen we vrij nauwkeurig nagaan aan de hand van een
beschrijving van Servaas de Graaff.
Deze man was Inspecteur van het Gevangeniswezen in de Republiek. Hij krijgt in 1806 de
opdracht om een beschrijving te geven van de toen in gebruik zijnde gevangenissen.
De Gevangenpoort bestond uit 3 ( ? ) torens welke door zwaar muurwerk met elkander
verbonden waren. Het was een middeleeuws gebouw, schemerdonker en primitief aangekleed.
Hierin bevonden zich hokken en bewaarplaatsen voor gevangenen; een verhoor en
gijzelkamer; vertrekken voor de Heren Schepenen; de Hoogschouw en een kamer voor de
pijnbank, de pijnigingsstoel en de geselpaal.
Op de eerste en de tweede verdieping bevonden zich vier hokken voor criminelen waarin door
de daar aanwezige tralievensters slechts spaarzaam licht en lucht naar binnen drong. In elk
van de genoemde hokken stond een houten krib voorzien van stro en twee wollen dekens.
De zwaarste criminelen werden geborgen in de diefput of gayool. Dit was een onderaardse
put zonder licht, lucht of enig comfort.
Het gebouw was zo slecht beveiligd, dat vrijwel alle gevangenen (om het vluchten te beletten)
aan een ketting werden vastgemaakt, welke verankerd was in de grond. Als extra beveiliging
kregen zij s’nachts ook nog de handboeien om.
De beschikbare ruimte om gevangenen op te sluiten lijkt weinig, maar we moeten wel
opmerken, dat er zeker tot in de 17e eeuw vrijwel geen vrijheidsstraffen werden opgelegd.
Men zat hier in afwachting van de uitvoering van zijn straf. Welke kon bestaan uit geselen;
brandmerken; etc.
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De gevangenen waren verplicht dagelijks hun hok schoon te maken. De Inspecteur
constateerde echter, dat dit vuil slechts éénmaal in de week door de cipiersknecht werd
opgehaald. De stank in de hokken was, omdat zo nodig meerdere gevangen hierin geplaatst
werden, alsmede het gebrek aan frisse lucht, zo pestachtig, dat hij niet kon begrijpen, dat de
gevangenen hierin één nacht konden vertoeven zonder dodelijk ziek te worden.
Het schijnt beter gesteld geweest te zijn met de vertrekken voor de wegens schuld gegijzelde
personen. In deze verblijven kon s’nachts de kachel gestookt worden en bovendien was de
ventilatie een stuk beter.
Laat de Inspecteur zich zeer negatief uit over het gebouw, dat hij totaal ongeschikt acht als
gevangenis; zo lovend daarentegen is hij in zijn oordeel over de menslievende behandeling
door de Heren Drossaarden, de Leden van de criminele Rechtbank en de vele Schouten.
Ook de verstrekte maaltijden worden door hem geprezen. Hij had deze, samen met de
gevangenen, genuttigd en het was hem wel bekomen.
Deze maaltijden bestonden uit:
‘s morgens: .............................................. thee met een boterham.
‘s middags: .............................................. aardappelen, wortelen, kool, erwten en tweemaal
................................................................. per week vlees of spek.
‘s avonds;................................................. koffie met een boterham.

Eenmaal in de week worden de gevangenen door de Barbier geschoren en schone kleren aan
hen uitgereikt.

De Gevangenen
De noodzakelijke behoefte aan een gebouw in de stad ‘s-Hertogenbosch, hetwelk
beantwoordde aan de eisen welke men kon stellen omtrent het in bewaring en verzekering
houden van verdachten, insluiting van gegijzelde personen en van alle andere individuen
welke tijdelijk uit de maatschappij verwijderd moesten worden, was mede gebaseerd op:
A

Het grote rechtsgebied, dat de stad onder haar beheer had.

B

Een andere gedachte omtrent de uitvoering van de tot nu toe opgelegde straffen.

De kosten van het opsporen, aanhouden en insluiten van deze personen kwamen voor
rekening van de stad en de vier kwartieren van de Meierij te weten: Kempenland, Peelland,
Oisterwijk, Maasland.
De arrestaties in deze streek werden meestal uitgevoerd door de schuttersgilden van de Jonge
en de Oude Voetboog, al of niet vergezeld door de rechterlijke autoriteiten.
Het eerste verhoor na de arrestatie van een gevangene werd afgenomen door tenminste een
Schepen; deze ondervraging moest gebeuren buiten het zicht van de folderwerktuigen. Zij
werden, indien zij van halsmisdaden beschuldigd waren en toch hun onschuld volhielden, met
gebruikmaking van de genoemde folterwerktuigen tot een bekentenis gedwongen. Het
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afdwingen van zo’n bekentenis mocht alleen gebeuren op machtiging van het College van
Schepenen, zogeheten: veroordeling tot een scherper examen.
Mocht men ondanks dit alles dan nog twijfelen, dan werden twee personen uit het College van
Schepenen benoemd voor een nader verhoor van de arrestant.
Het vonnis werd aan de verdachte op de vierschaar voorgelezen, nadat deze door de
Ingebieder van de gevangenis en de Gerechtsdeurwaarder daarheen was gebracht. Deze
vierschaar is ook nu nog op het stadhuis aanwezig.
Voor de vierschaar was in de vestibule een opening in de vloer aangebracht ( 56 x 54 cm.)
waardoor het mogelijk was een aan handen en voeten gebonden persoon te laten zakken naar
het daaronder gelegen keldergewelf. Volgens Dr. C. F. Hermans werden hierdoor personen
naar beneden gelaten om ze in het geheim te executeren door middel van verdrinking in een
van de twee daaronder gelegen waterputten. Deze geheime uitvoering van het vonnis was
bedoeld om de goede naam van de familie niet te besmeuren.
In zijn boek: “Voorname huizen en Gebouwen in ‘s-Hertogenbosch” concludeert Jhr.Mr.
Sasse van Ysselt echter, dat dit slechts gissingen zijn.
De voedingskosten, etc. tijdens het verblijf in de Gevangenpoort kwamen voor rekening van
de gevangenen zelf. Zij moesten dit bedrag, na het uitzitten van hun straf, eerst voldoen
alvorens zij de gevangenis konden verlaten. Voor de armlastigen onder hen was dit nog wel
eens een probleem en waren zij hiervoor aangewezen op hulp van familie of
liefdadigheidsinstellingen.
Wel hadden de gevangenen voor dit probleem zélf een oplossing bedacht.
Via het tralievenster werd een stok naar buiten gestoken waaraan een busje bevestigd was. Zij
hoopten, dat goedwillende Bosschenaren op weg naar de markt, hierin een aalmoes zouden
geven voor hun vrijlating. Overigens werd er voor dit zelfde doel op bepaalde zondagen
gecollecteerd in de kerken door de knecht van de cipier. Dat dit niet zonder resultaat was,
bewijst een opgave van zo’n collecte:
129 Guldens-----5 stuivers-----3 oort-----3 penningen.
Maar ook in die tijd gold het gezegde: zaken zijn zaken. De cipier kocht van de bovenstaande
opbrengst niet alleen de benodigde etenswaren voor de gevangenen, maar hij betaalde er ook
zijn knecht van. Zijn loon in 1600 bedroeg 5 stuivers per week In het jaar 1619 was dit
opgelopen tot 15 stuivers per week.
Deze knecht kon zijn loon nog wat opvijzelen met het wassen van de kleren voor de
gevangenen; een service welke zij evenwel zelf moesten bekostigen.
Bovendien ontving de knecht de helft van de aalmoezen in geld of natura, welke de
Bosschenaren op Goede Vrijdag en Witte Donderdag, als zij naar de kerk gingen, aan de
gevangenen schonken.
Mocht het zo zijn, dat door bepaalde oorzaken, b.v. een lage collecte opbrengst of een extra
groot aantal gevangenen, de inkomsten de uitgaven niet meer dekten, dan kregen de
gedetineerden een schuld aan de cipier. (of bij de stad.)
Het genoemde systeem had nog een ander groot nadeel. Omdat bij het gepeupel, dat het
platteland van de Meierij onveilig maakte, weinig te halen viel bij een opsluiting onder
dergelijke voorwaarden, liet men dit geboefte maar lopen, met alle gevolgen van dien.
Ook als er geen plaats meer was in de gevangenis werden er misdadigers weer losgelaten tot
grote schrik van vooral de plattelandsbevolking.
Tot het midden van de 17e eeuw was het de pachter / cipier die voor eigen rekening en
verantwoording de gevangenis exploiteerde. Hij betaalde voor dit recht een bepaald bedrag
aan de stad. In het jaar 1620 betaalde de Ingebieder voor deze pacht een bedrag van f. 300,--.
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Overigens niet alleen tijdens deze periode waarin hij zelfstandig de gevangenis runde, maar
ook daarna, toen hij aangesteld werd door het stadsbestuur, bleef hij verantwoordelijk voor de
bewaring en de verzorging van de gevangenen. Om aan de stad daartoe enige zekerheid te
geven omtrent het nakomen van zijn verplichtingen moest hij buiten de overeengekomen
pachtsom ook nog een waarborgsom betalen bij zijn aanstelling.
Hij was ook verantwoordelijk voor de cipiersknecht welke door hem aangesteld was.
Bij de uitoefening van zijn functie als pachter / cipier was hij verplicht, ongeacht of hij de
gevangenis zelfstandig runde of aangesteld was door de overheid, de door de stadsregering
aan hem gegeven voorschriften omtrent de gevangenen in acht te nemen.
Uit de voorschriften van het jaar 1760 citeren wij:
De cipier is verplicht, persoonlijk of zijn knecht, alle weken minstens eenmaal de cellen
schoon te maken en zinnelijk te houden.
Aan iedere gevangene 10 oude ponden stro te bezorgen voor diens ligging,
Hij mag geen criminele gevangenen in kluisters of boeien sluiten zonder voorkennis van de
Schepenbank.
Hij moet aan alle gevangenen per dag verschaffen:
2 pond brood.
Een portie potage of melkpap
Een halve kan bier.
Tweemaal per week gekookte grut en vet.
Ter uitvoering van dit alles had de cipier personeel in dienst.
We zijn z’n knecht al tegen gekomen bij het vegen van de hokken en het collecteren in de
kerk, maar in een van de stukken wordt ook genoemd de: “Binnenmoeder“, mogelijk te
vergelijken met de functie van huishoudster of kookster.
In het archief vonden wij nog een schrijven van Johan Ingelse welke door het bestuur van
onze stad als cipier was aangesteld op de Gevangenpoort.
In een schrijven gedateerd 8 November 1745 vraagt hij aan de Heren Schepenen om
verhoging van zijn traktement.
Dit wordt echter afgewezen. Wel is men bereid om aan hem, ten behoeve van het onderhoud
van de daar aanwezige criminelen, 1 stuiver extra te geven per dag.
Ook het vuur en licht welke hij verstrekt ten tijde van het verhoor der criminele gevangenen
zal hij mogen doorberekenen.
Vanaf 1464 diende een der lokalen, welke bestemd waren voor gegijzelde personen, ook voor
gevangeniskapel waar de Mis werd gelezen. Als regel gebeurde dit op zon- en feestdagen en
op de dag, dat de veroordeelde ter dood werd gebracht.
Na 1629 mocht deze troost aan katholieke gevangenen alleen door een Hervormde Predikant
gebracht worden.
Toch gebeurde het, wanneer de veroordeelde op weg was naar de galg, dat er ergens een
priester stond langs deze route om in het geheim vanachter een raam de absolutie te geven aan
deze veroordeelde.
Deze gang van zaken stuitte de Protestantse Schouten van de vier kwartieren van de Meierij
tegen de borst en in 1786 richtten zij aan Hunne Hoog Mogende het verzoek om te tolereren,
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dat bij het voltrekken van een vonnis aan katholieke gevangenen: “eenen Roomschen Pastor
of Kapellaan toe te laten“.
De Staten Generaal dachten er echter niet aan dit toe te laten en wezen het verzoek af.

Het FONDS DER ARME GEVANGENEN op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch.
Evenals de Gevangenpoort, was ook dit Fonds, dat reeds in 1348 vernoemd wordt, en diende
tot ondersteuning van gevangen welke opgesloten waren in deze gevangenis, van oorsprong
een particuliere instelling.
Tot de bezittingen van dit Fonds behoorden o.m. obligaties, effecten, landerijen, maar
eveneens de op de gevangenpoort aanwezige inventaris zoals: kleding, dekens, beddengoed en
meubilair evenals het voor 1630 aanwezige interieur van de kapel.
De inkomsten van dit Fonds bestonden o.m. uit de vruchten van het bezittings-vermogen en
uit giften die door de gevangenisknecht werden ingezameld, o.a. bij de collecte in de kerken.
De gevangeniscipier en zijn knecht waren van oorsprong in particuliere betrekking;
betreffende de kosten van de voedselvoorziening alsmede de verstrekking van kleding en
dekking waren zij verantwoording verschuldigd aan de Armen-gevangen-meester.
In latere tijd werd hij ook genoemd de Rentmeester.
Hij moest er op toezien, dat de vruchten van het stichtings-kapitaal ook daadwerkelijk aan de
gevangenen werden besteed.
Aanvankelijk voerde hij dit beheer geheel zelfstandig uit. Weliswaar had de Bossche
Magistraat door middel van een der Schepenen, welke met het Provisorschap belast was, enig
inzicht in het doen en laten van de Rentmeester van dit Fonds, doch zijn bevoegdheden waren
zeer beperkt.
Wanneer de Stedelijke Overheid eigenaar van de Poort wordt, houdt dit in, dat ook het
ingebieder / cipierschap een overheidsbetrekking wordt. Het voorschrift was toen, dat de
Ingebieder op de Poort moest wonen en zelf het cipierschap moest uitoefenen. In die tijd werd
hij ook wel: “De Dienaar van de rode roede“ genoemd, omdat hij bij de uitoefening van zijn
functie, meestal gezeten op een wit paard, een rode roede toonde.
In tegenstelling tot zijn collega met de groene roede opereerde hij ter handhaving van het
recht uitsluitend in het kwartier van ’s-Hertogenbosch en niet in de stad. Eigenlijk was hij dus
een soort buitendienst-medewerker.
Een van zijn administratieve taken als ingebieder / cipier was toen, dat hij wekelijks, en wel
op de maandag, aan de Schepenen of de Provisor van de Arme–Gevangenen een lijst moest
aanbieden. Op deze lijst stond aangetekend hoelang de gevangenen al gedetineerd waren. In
1704 bepaalde de Stadsregering, dat deze lijst voortaan elke zaterdag overhandigd moest
worden, en hierop een opsomming van de totaal gemaakte kosten op dat moment per
gevangene moest staan. In 1718 bepalen zij bovendien, dat een dergelijke lijst met gemaakte
kosten per gevangene ook wekelijks aan de Rentmeester der Arme-Gevangenen ter hand moet
worden gesteld.
Als reden gaven zij op: een betere controle op de declaraties van de cipier.
In werkelijkheid gaat de Stedelijke Regering zich echter steeds meer en meer bemoeien met
dit Fonds hetgeen uiteindelijk hierin resulteerde, dat zij zelf de Armen-Gevangenmeester
aanstelde en zich ging belasten met het afhoren van de rekeningen welke door hem ingediend
waren.
Uiteindelijk mondde dit uit in een volledig zeggingschap van de Stedelijke Overheid over het
Fonds en zijn gelden. Hoewel de functie van Armen-Gevangenmeester in de 17e eeuw nog
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wel bestond, was dit in werkelijkheid een ondergeschikte rol. Hij moest doen wat de
Stadsregering ten aanzien van het Fonds hem opdroeg.
Zo gelastte de Magistraat in 1600, dat de rente-bijschrijvingen in een speciaal register
genoteerd moesten worden om een betere administratie te waarborgen.
In 1620 bepaalde de Stadsregering, dat de archiefstukken en de duplicaat rekeningen in een
aparte kist bewaard moesten worden. De kist zou geplaatst worden in een ruimte welke door
de Magistraat aangewezen zou worden, zonder daarbij rekening te houden met de eventuele
wensen van de Armen-Gevangenmeester. Voor alle zekerheid zouden de sleutels van deze
kist door de Provisor, welke door de Magistraat was aangesteld, bewaard worden.
Deze kist is er gekomen en wel in 1621. Hij werd door Hans Goossens beschilderd en
voorzien van de tekst:
Ao. Voor de Arme Gevangenen 1621
Vermoedelijk is deze kist op kosten van het Fonds gemaakt en beschilderd. Hij werd geplaatst
in de Pensionariskamer.
Aan de bepaling van de Magistraat, dat het Archief van het Fonds in de kist moest worden
bewaard is zeker door een aantal Rentmeesters van het Fonds niet de hand gehouden. Zo lukte
het de Rentmeester Aerst van Horenbeeck het volledige archief nog steeds onder zijn beheer
te houden; het zou jaren duren voordat de Rentmeesters het beheer over het archief van de
Armen-Gevangenen verloren.
Op 1 Mei 1805 werd het Fonds van de Armen-Gevangenen opgeheven en kwamen de
goederen van dit Fonds aan de Stad.

Uit een aantal dagboeken en kasboeken welke veelal bijgehouden werden van: St. Jan tot
St Jan (24 Juni) troffen we beschrijvingen aan van voorvallen en uitgaven die we de lezer niet
willen onthouden. Het gaat hier om de boeken welke door de cipier Passier zijn bijgehouden
in de periode 1800-1803.

In een schrijven afkomstig van de Openbare-Aanklager Schouten en gericht aan de cipier
Passier geeft deze uiting aan zijn ergernis, dat de pakken van de gevangenen nog niet
gerepareerd of hersteld zijn. Hij verzoekt om daarmede een aanvang te maken. Het is een
schande dat gevangenen met gescheurde en kapotte kleren in het verhoor moeten komen.
Reparatie kan zo pover mogelijk worden gehouden.
Nog dezelfde week wordt ingeschreven de rekening van:
H. STOCKAR .................................................................................................. Mr. Kleermaker.
Gerepareert zeeve Buijzen van de gevangenen op de stadspoort ..................... 3 gulden.
Gerepareert vier lange broeken ........................................... ........ l gulden en vier stuivers.
5 Dousijn nieuw knoopen .............................................................. 6 stuivers en 4 penningen.

Frans van Weelij repareert de stoelen uit de verhoorkamer.
8 stoelen aan matten ............................................................. ........ 2 gulden en 15 stuivers.
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Onleesbaar is de naam van degene die vier gulden ontvangt voor het vierendeel jaars
traktement wegens het reinigen der privaat tonnetjes op voornoemde Poort.

De gevangenen waren nog al eens ziek; getuige de vele rekeningen van de Apotheek van het
Groot-Gasthuis gericht aan de Stads-Gevangen-Poort. Helaas hielpen de medicijnen niet
altijd, gezien de onderstaande aantekeningen:
Gevangene ?
77 dagen kost en inwoning Gevangenpoort ..................................................... 26 gld. en 19 st.
Wassen en baard scheren ................................................................................. 1 gld. en 2 st.
Aen waake betaalt seederd zijne ziekte ............................................................ 23 gld.
Kist ................................................................................................................... 3 gld. en 11 st.
Graft ................................................................................................................. 18 st.
Afleggen en kisten ............................................................................................. 16 st.
Insluiten en ontsluiten ...................................................................................... 12 st.

Een aantal malen wordt er een criminele vrouw ingesloten welke vergezeld is van een kind.
In zo’n geval wordt de moeder ingesloten; het kind wordt op kosten van het Fonds voor
Arme-Gevangenen ondergebracht op een plaats buiten de Gevangenpoort.
Een kind van een Criminele Vrouw (op resolutie van de Heeren Scheepenen) vanaf 3 Februari
1803 bij een minne te bestellen.
10 weken lang tegen 1 gulden en 16 stuivers per week.

De kleding waarin de gevangenen gehuld zijn is blijkbaar niet best. Regelmatig worden er
aankopen gedaan op kosten van het Fonds. Een samenvatting uit het kasboek van het jaar
1803.
11 el flanel voor 2 rokken;
2,5 el flanel voor rokken .............................................................. 8 gld. en 19 st.
l,25 el baary ................................................................................. 3 gld. en 5 st.
9 el katoen .................................................................................... 9 gld.
3 el kloosterdoek .......................................................................... 3 gld. en 16 st.
2 paar kousen ............................................................................... l2 st.
1 muts ........................................................................................... 8 st.
1 paar klompen............................................................................. 6 st.
hemden ......................................................................................... 2 gld. en 5 st.
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halsdoek ....................................................................................... 12 st.
Voor het kind van criminele vrouw:
3 hemdjes...................................................................................... 6 st.
2 jurkjes ........................................................................................ 16 st.
wassen van twee dekens ............................................................... 16 st.

Een los bijgevoegd vel in het boek van de cipier uit het jaar 1788 trof onze aandacht.
Het moet een verschrikkelijk koude winter zijn geweest in dat jaar. Door de zeer lage
temperaturen was de toestand in de Gevangenpoort bijna onhoudbaar geworden.
De cipier vraagt advies aan de Heren Schepenen om het verblijf van de daarin vertoevende
gevangenen een weinig dragelijker te maken.
De Schepenen op hun beurt vragen hieromtrent advies aan de arts van de Gevangenpoort:
Dr. Hopman.
Er worden maatregelen genomen en we lezen daaromtrent:
De schaftlijst voor de gevangenen wordt december 1788 in verband met de strenge winter op
verzoek van de Heren Schepenen conform het advies van Dr. Hopman, tot wederopzegging,
als volgt samengesteld:
3 maal daags kokend water in de waterflessen en wel:
s’-morgens tussen 8 uur en half negen
s’-middags rond l uur.
s’-avonds tussen 6 uur en half zeven.
Bier: ieder een halve kan daags of twee koppen.
Tegen een: “vermeerderde prijs van drie stuivers daags“ kan de cipier van de
Gevangenpoort onderstaand menu leveren:
Zondag en Maandag

soep van rundvlees en gepelde gort
het vlees wordt des zondags verdeeld.

Dinsdag en woensdag

erwtensoep van 3 pond spek.
het spek wordt dinsdags verdeeld.

Donderdag

zuurkool of knollen.

Vrijdag

aardappelen met azijn of boter.

Zaterdag

boekwijt en gruttenmeel met karnemelk.

s’-morgens en s‘-middags

warme koffie.

De Leuvensche Poort/Gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch
18
___________________________________________________________________________

De Leuvensche Poort/Gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch
19
___________________________________________________________________________
OVERZICHT VAN DE VONNISSEN EN HET AANTAL GEVANGENEN.
Gevangenpoort ’s-Hertogenbosch, 1704-1795

Vrijgesproken ................................................................................................... 177
Bij verstek veroordeeld .................................................................................... 227
Gepijnigd .......................................................................................................... 51
Geldboete ......................................................................................................... 89
Gevangenis ....................................................................................................... 19
Gebannen .......................................................................................................... 266
Water en brood ................................................................................................. 68
Naar de Oost ..................................................................................................... 5
Roede om de hals ............................................................................................. 16
De Kaak ............................................................................................................ 5
De Huik ............................................................................................................ 10
Gegeseld ........................................................................................................... 192
Gebrandmerkt ................................................................................................... 38
Onthoofd........................................................................................................... l2
Gehangen .......................................................................................................... 70
Geworgd ........................................................................................................... 10
Verbrand ........................................................................................................... 4
Geradbraakt ...................................................................................................... 23
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Onderstaand een toelichting op de vermelde straffen.
Water en Brood
Er zijn vonnissen van 3 ---8 ---14 dagen en zo oplopend tot 3 maanden. Bij een straf van meer
dan 14 dagen, was de bepaling meestal; om de dag op water en brood.
Bannen
Door de dienaars der Justitie werd de veroordeelde buiten de stadspoort gebracht met de
verplichting om zich binnen een bepaald aantal uren uit de Meierij te verwijderen. Omdat de
veroordeelde zonder enige geldelijke steun weggestuurd werd, kon hij niet in zijn onderhoud
voorzien. Het gevolg was, dat hij door het zwervend bestaan toch weer spoedig verviel in zijn
oude kwaal.
Roede om de Hals
Om het bannen meer smaad bij te zetten werd de veroordeelde met de roede om de hals door
de dienaren (en het volk) de stad uitgebracht. Dit soort straffen waren in zekere zin ook een
volksvermaak.
Naar de Oost
Deze straf moest als een bijzondere gunst van de Schepenen worden beschouwd ten opzichte
van de veroordeelde.
Hij werd dan op een schip geplaatst waar hij voor hem geschikte arbeid moest verrichten; de
koers van het schip was als regel de overzeese gebiedsdelen.
Aan de Kaak stellen
Een schandpaal voorzien van een beweegbare kooi, welke opgesteld stond op de markt. De
veroordeelde werd een aantal uren aan het volk tentoongesteld. Ook hier weer een vorm van
smaad en volksvermaak, want hoewel het niet toegestaan was, gebeurde het wel dat de
veroordeelde in de kooi bekogeld werd met fruit, etc. door de toegestroomde menigte.
De Huik omhangen
Hierin werd de overspelige vrouw te schande gezet.
Geselen Brandmerken
Was aan de veroordeelde de straf van het brandmerken opgelegd, dan werd hij eerst gegeseld.
Deze twee vormen van lijfstraffen hoorden altijd bij elkaar.
Gebrandmerkte personen moesten voorgoed buiten de Meierij in ballingschap gaan.
De lijfstraffen werden in 1854 afgeschaft.
Worgen
De wurgstraf (de dood tengevolge hebbende) werd toegepast o.a. voor vergiftigers,
brandstichters, brandbrief-schrijvers, etc.
Verbranden
Levend verbrand worden was misschien wel de meest barbaarse straf.
De Bossche rechters waren bij de toepassing hiervan toch zeer humaan. De ongelukkige kreeg
eerst de “worgstraf” en vervolgens werd het (dode) lichaam verbrand.
De laatste openbare terechtstelling op de markt in ’s-Hertogenbosch was op 4 Juni 1856.
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Radbraken
Het pijnigen van een gestrafte door middel van een martelwerktuig. Het werd op
verschillende manieren en door middel van diverse werktuigen toegepast.
Soms was het doel om de gevangene tot een bekentenis te dwingen, maar dikwijls werd het
ook als straf toegediend.
Was de straf door middel van radbraken zo zwaar, dat de gevangene overleed, ook dan werd
het lichaam verbrand.
De pijnbank en de pijnstoelen verdwenen in 1798.
De Galg
De galg bevond zich op een heuveltje, dat gelegen was in het midden van de Vughterheide. In
1524 was er ook een galg aanwezig te Hintham.
Het moest als een gunst worden beschouwd als het lijk werd vrijgegeven door de Overheid
voor een begrafenis, b.v. op het St. Janskerkhof. Meestal werd de overledene in de nabijheid
van de galg begraven.
De doodstraf werd in 1870 afgeschaft.
Bij Verstek Veroordeeld
Wij willen (gezien dit grote aantal van 227 personen) een nadere toelichting geven.
C.R. Hermans komt in zijn onderzoek naar de veroordelingen in het jaar 1845 tot de
conclusie, dat de meeste veroordeelden behoorden tot de midden en de lagere klasse van de
bevolking.
Opvallend weinig gegoede lieden vielen in handen van Justitie.
Waren zij dan zo braaf ?
Neen !
Ook zij pleegden verzet tegen ambtenaren of maakten zich schuldig aan vechten of manslag;
maar zij waren veelal in de gelegenheid om te vluchten en werden bij verstek veroordeeld.
Opvallend is het dat, wanneer zij dan gevangen genomen werden, hun proces nog eens nader
werd bezien en soms de straf aanmerkelijk verminderd werd.
Een andere mogelijkheid voor deze gegoeden was om vrijwillig veroordeeld te worden of de
betreffende overtreding te regelen met de Hoogschout.

In de Resoluties van de Stad ’s-Hertogenbosch kwamen we omschrijvingen tegen inzake
hand- en spandiensten door neringdoenden bij de uitvoering van deze straffen verleend.
Een selectie:
Jaar 1521

den tymmerman Jannen voor hout en stroo en maecken van schavot waarop die
schrobber van Gestel op Pinxtavont 18 meye verbrant sal worde.

Jaar 1524

den Arende de Smyt betaelt voor eenre ketten waeraan Willemen Balyart
gehangen is.

Jaar 1526

Jan de Statstimmerman betaelt voor het daer stellen van een geraempt.

Jaar 1528

betaelt aan Arende die Smyt 38 stuyvers voor ketten aan de galge te Vucht
waaraen de moerdbrander gebrant is.
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Jaar 1533

betaelt 6 stuyvers aan de meester van de scerpen om twee van den
Lutheraensche secten te worghen ente branden.

Jaar 1591

betaelt aan Henrick de Smit 15 guld voor maecke van secker yseren coillen.
(Halsband met scherpe en puntige messen.)

Jaar 1688

betaelt aen Jacobus vander Hoeven voort maecken van den houten
huycke……..60 gul.

Jaar 1773

betaelt aan de Dienaars van Justitie vijf guldens voor het tot driemaal omrijden
met een kar waarop twee hoeren omhangen met den huik.
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DE SLOOP VAN DE GEVANGENPOORT
Wanneer in 1807 ‘s-Hertogenbosch eindelijk de beschikking heeft over een tuchthuis, dat
voor die tijd als voorbeeld gold om zijn hygiëne en cellensystemen, hadden de meeste steden
in Holland en de andere Gewesten der Republiek al bijna 200 jaar de beschikking over een
dergelijk instituut, dat met meer of minder succes werd toegepast tot bewaring van
veroordeelden.
Het feit, dat men zich in deze stad zo lang heeft moeten behelpen met een middeleeuws
poortgebouw komt vooral, doordat men geen voldoende medewerking kreeg van het
landsbestuur tot stichting van een tuchthuis.
We moeten er wel aan toevoegen, dat ook andere oorzaken welke gelegen waren zowel op het
financiële als bestuurlijke vlak hierin een rol hebben gespeeld.
Een eerste aanzet tot de stichting van een tuchthuis vindt plaats op 3 October 1804, wanneer
de:
Commissie tot de Directie van het op te bouwen Tuchthuis en
Administratiegebouw der Criminele Justitie over het District van ’sHertogenbosch.
besluit over te gaan tot de aankoop van grond die in eigendom is bij: Franciscus Suys en
waarop een gebouw zal verrijzen voor 200 personen.
In 1806 wordt er een aanvang gemaakt met de bouwwerkzaamheden.
Nadat dit Tuchthuis in 1807 in gebruik was genomen, had de Gevangenpoort geen reden tot
bestaan meer.
In 1813 werd deze Poort, welke toen reeds in vervallen staat verkeerde, afgebroken. De
notulen van de Gemeenteraad geven daarover het navolgende verslag:
Na rijp beraad en nadat ieder van de Raadsleden zijn persoonlijke mening had
gegeven heeft de Raad overwogen, dat de loze Poort, die vroeger gediend heeft tot
gevangenis en voor enige andere dienst niet meer geschikt is, van geen enkel nut meer
is voor de Gemeente; dat het onderhoud ervan zeer duur is; dat bovendien het gebouw
door zijn ouderdom zeer vervallen is en instorting dreigt; dat de aanblik van een zo
onregelmatig, gebrekkig en in het gezicht van de grote Markt slecht geplaatst gebouw,
een der mooiste wijken van de Stad ontsierd en te schande maakt
Op 20 Maart 1813 om 12 uur ’s middags vond op het Stadhuis de definitieve toewijzing plaats
van de aanbesteding van de afbraak van de Gevangenpoort.
Deze werd toegewezen aan:
Jan Philips Zimmerman. ................................................. Mr. Metselaar
te ’s-Hertogenbosch.
Voor en tegen de som van:
NEGEN HONDERD EN ZESTIG FRANCS.
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JAN W. LIPPITS,
HOEDEN en PETTEN
Hinthamerstraat 10 ‘s –Hertogenbosch
Kadastraal Sectie H. nr. 1474
Het Pand
Dit pand is gebouwd op de plaats waar eens de noordelijke toren stond van een Poortgebouw,
hetwelk omstreeks 1202 door de stad Leuven hier opgetrokken werd.
Oorspronkelijk bestemd als één van de toegangspoorten tot de stad ’s-Hertogenbosch, werd
door de overheid, na het verleggen van de stadsgrenzen, aan deze poort de functie toebedeeld
van gevangenis.
Hoewel de poort in 1813 werd gesloopt, zijn grote delen van het opgaande metselwerk in het
genoemde pand bewaard gebleven. Het gebouw bezit een fraaie 19e-eeuwse voorgevel die
geheel bepleisterd is.
Daarin is aanwezig een gevelsteen uit 1892 voorstellende de: “Leuvense Poort”.
De raampartijen bestaan uit:
1e verdieping: vier vensters met kalf.
2e verdieping: vier vensters met T-raam
De gevel is voorzien van een eenvoudige kroonlijst.
De zogenaamde: “Schildkap” van dit pand loopt evenwijdig met de Hinthamerstraat en sluit
bij de rechterzijde aan op een (half) “Tentdak”. Dit laatste behoort toe aan de ronde toren van
de poort waarvan het metselwerk tot op deze hoogte doorloopt.
Deze gebogen muur van de genoemde toren is tevens de scheidingsmuur van het aan de
rechterzijde gelegen pand. Hoewel het metselwerk aan de linkerzijgevel vrijwel geheel bedekt
is met een laag muurverf, bleek, bij een nader ingesteld bouwkundig onderzoek, dat hierin
bakstenen van een bijzonder groot formaat waren verwerkt. Ook waren er bouwsporen uit het
verleden aanwezig op deze gevel.
Een opmerkelijk gegeven uit dit onderzoek was, dat zich achter de eigenlijke toren van deze
poort zich nog een steenmassa bevindt, welke tot het perceel behoord. De veronderstelling is,
dat deze toren gebouwd werd op de plaats waar vroeger de voormalige weergang was.
(borstwering = torenomgang).
Onder deze toren bevindt zich een kelder welke we waarschijnlijk moeten dateren uit
verschillende bouwperioden.
Het rechter gedeelte ervan wordt gedekt door een serie 19e-eeuwse “Troggewelfjes”. De
aanwezige ronding is weggekapt waardoor er een rechthoekige ruimte is ontstaan.
Het linker gedeelte van de kelder is beduidend ouder. Deze wordt overspannen door een
“Tongewelf met insteekkoppen”. De baksteenmoppen, welke we in dit gedeelte van de kelder
in de zijmuur aantreffen zijn hergebruikte stenen. Mogelijk afkomstig uit sloop van de
oorspronkelijke poort.
Een bepaald deel van deze beschreven kelder ligt buiten de rooilijn van de genoemde toren;
waarschijnlijk op de plaats van de hierboven genoemde weergang. Dit gedeelte bezit een
“Tongewelfde” ruimte/gang.

Met dank aan de afdeling “Bouwhistorie, Archeologie en
Monumentenzorg“ van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
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De Bewoners
Op de overeenkomst door het Gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch op 26 februari 1813
opgemaakt inzake de afbraak van de voormalige gevangenpoort komen we ondermeer
onderstaande namen tegen die als eigenaren (huurders) van huizen daarbij betrokken zijn.

Aan de noordzijde:
Jan Gerrisse
Meester-timmerman
Eigenaar van het huis gelegen onder het gewelf van deze poort.
Wijk A, nr. 58.
Dit huis heeft een diepte van 5 meter; een breedte van 8 meter en 4 centimeter;
een hoogte van 5 meter en 17 centimeter.

Aan de zuidzijde:
Mathijs Teunus
Leerlooijer
Eigenaar van het huis, dat grenst aan deze poort enerzijds.
Dikmans
Eigenaar van het huis, dat grenst aan deze poort anderzijds.
Van Beugen
Bewoner van het huis der gemeente, gelegen tussen beide hier genoemde
eigendommen.

(Voor ons onderzoek is van belang de noordelijke zijde van de genoemde poort.)

De mr. Timmerman Jan Gerrisse verbindt zich;
“Om zijn eigendom één meter en 24 centimeter achteruit te doen plaatsen om
het in de rooilijn van de aangrenzende bebouwing te plaatsen”.

Hij krijgt daartoe, volgens deze overeenkomst, geen schadevergoeding, omdat hij de vrije
beschikking krijgt over het terrein, dat zich bevindt achter zijn eigendom tussen het
Rozemarijnstraatje en de eigendommen van de heer C. Krijn.
De gemeente verbindt zich;
“De schade te laten herstellen, die door de betreffende afbraak aan de
eigendommen van de partijen ter andere zou kunnen worden veroorzaakt”.
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Vanuit verschillende archiefbronnen hebben we getracht te achterhalen welke bewoners
het pand aan de Hinthamerstraat 10 bevolkt hebben.
Met enkele hiaten daarin, is het ons gelukt onderstaande lijst samen te stellen.
Jan Gerrisse is mogelijk de eerste bewoner (eigenaar) van het door hem in 1813
verbouwde pand. Andere namen, die we op onze zoektocht tegen gekomen zijn,
luiden:
Volkstelling 1814
Volkstelling 1822
Volkstelling 1830
Volkstelling 1850

Nicolaas Kuijpers.
Nicolaas Kuijpers.
Jacobus van Deutekom
Jacobus van Deutekom

Bakker.
Bakker.
Broodbakker.
Mr. Broodbakker,

Vanaf 1865 verschijnt er de periodiek “Het Inwonersboek van ’s-Hertogenbosch”.
Aan de hand van de nog aanwezige exemplaren in het Stadsarchief, noteren we dat in
de periode 1865-1901 (en mogelijk al eerder) hier was gevestigd:
P.H.J. van Vlijmen
Koopman in Manufacturen
Wijk C
Hinthamerstraat 13.
In 1901/02 staat er op dit adres aangegeven:
Hoeden- en Pettenmagazijn
Jan W. Lippits.
In de periode 1903-1906 wordt er (om welke reden dan ook) in de gegevens van het
voormelde boek vermeld, dat de zaak van de: Firma Jan W. Lippits gedreven wordt
door:
Th. van der Stijlen
op het adres Wijk C
Hinthamerstraat 12.
(Het waarom van het gewijzigde huisnummer hebben we niet kunnen
achterhalen; drukfoutje ? /verbouwing ?.)
In de uitgave van het jaar 1908 inzake het adresboek van ’s-Hertogenbosch
constateren we, dat de ondernemer Th van der Stijlen; handeldrijvende in Hoeden en
Petten van de Firma J.W. Lippits weer teruggekeerd is op zijn oude stek:
Hinthamerstraat 13
Wijk C.
In de loop van 1909 vervallen in onze stad de aanduidingen van de verschillende
wijken. Door de daarmee gepaard gaande nieuwe huisnummering wordt het
zakenadres van Th. van der Stijlen nu:
Hinthamerstraat 10.
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Hoewel van der Stijlen zijn winkel onder verschillende benamingen bij zijn klanten
aanbeveelt:
Hoedenmagazijn – Hoedenwinkelier – Winkel in Hoeden en Petten
staat er (tussen aanhalingstekens) altijd bij:
Firma Jan W. Lippits.
In het adresboek van ’s-Hertogenbosch, dat in 1928 verschijnt, staat de Firma Jan W. Lippits
vermeld onder de rubriek: Hoeden en Petten. De zaak wordt nu echter gedreven door:
M.H.J.J. Kruijtzer
nog steeds op het adres Hinthamerstraat 10.
(Deze naamswijziging zou mogelijk al vanaf 1924 gelden).
Vanaf 1937 wordt het assortiment kennelijk uitgebreid. In de meeste advertenties van:
Jan W. Lippits

Hoeden en Petten

wordt nu ook melding gemaakt van
Herenmodes c/q Herenmode artikelen
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Manufacturen; Hoeden, Petten en Herenmode
Hoewel er in ’s-Hertogenbosch vele neringdoenden gevestigd waren welke als:
Manufacturier
te boek stonden, is er toch vrij weinig bekend omtrent hun assortiment.
Ook het onderzoek naar de winkelvoorraad van de hier besproken Bossche Koopman in
manufacturen:
P. H. J. van VLIJMEN
heeft geen gegevens opgeleverd.
Ter nadere oriëntatie van dit onderwerp zijn we te rade gegaan in oude debiteurenboeken uit
de periode 1800-1830 van de Amsterdamse Grossier J. P. Wyers, welke handel dreef in:
Wollen = Katoenen = Linnen = MANUFACTUREN.
We komen hierin de volgende artikelen tegen:
Baai
Batist
Beddentijken
Bever
Laken
Canvas
Dekens
Dril
Duffel
Flanel

Fluweel
Gaas
Handschoenen
Kaasdoek
Karsaai
Katoen
Keper
Kousen
Krip
Lakens

Linnen
Luster
Molton
Neteldoek
Omslagdoeken
Ribs
Saay
Satinet
Servetgoed
Zefier
Zijde

Uit een veel latere periode (1914-1916) kunnen we aan deze lijst nog de volgende artikelen
toevoegen. Deze zijn afkomstig uit de collectie van Textielgrossier I. de Winter uit
’s-Hertogenbosch.
Bedvullingen
Borstrokken
Bonte-Stoffen
Dames-Stoffen
Glasgordijnen
Handdoeken

Jas—stoffen
Katoen-Stoffen
Lingerie
Manchester
Mannen-Ondergoed
Sporthemden
Sokken

Tricot
Tafellakens
Theedoeken
Voering
Watten
Zakdoeken

Veel van de hierboven genoemde namen uit de beide aangehaalde collecties zijn thans minder
bekend of geheel in onbruik geraakt. Iedere manufacturier stelde naar eigen inzicht zijn
collectie samen uit de aangeboden mogelijkheden door zijn grossier.

Het samenstellen van het assortiment voor een Hoeden en Pettenzaak lijkt eenvoudiger dan
het is.
De mogelijkheden die er zijn (waren) qua kleur; vorm en prijs geven (gaven) een scala van
mogelijkheden aan de winkelier.
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De Hoeden- en Pettenfabricage kan bogen op een oude traditie.
Ook ’s-Hertogenbosch had in zijn historie een Hoedenindustrie binnen zijn Veste.
De oorsprong hiervan ligt in de 2e helft van de 15e eeuw.
Er werden in onze stad zowel Bonnetten (mutsen) als Hoeden vervaardigd.
De werkers in deze branche hadden zich verenigd in een Gilde. Deze organisatie had ook een
Gilde-altaar in de Sint–Jan. (4e kolom – zijbeuk – noorder transept). Als patroonheilige
hadden zij (vreemd genoeg) gekozen St. Antonius Abt met het varken.
De strenge eisen welke door de keurmeesters van het Gilde gesteld werden aan het geleverde
product, zullen er wel toe bijgedragen hebben, dat de Bossche Hoeden, welke van schaapswol
vervaardigd waren, als handelswaar zeer gewild waren zowel op de binnen- als de
buitenlandse markten.
Er werd bij de beoordeling vooral gelet op de deugdelijkheid van de grondstoffen; het gewicht
en de afwerking.
Gildebroeders, die het met deze voorschriften niet zo nauw namen, werden hard aangepakt.
Ze kregen niet alleen een grote geldelijke boete, maar tevens werd hun gehele
hoedenvoorraad in beslag genomen en verbrand.
Opvallend is het Gilde-voorschrift, dat er geen vrouwen en kinderen bij het productieproces
van hoeden betrokken mochten zijn.
Hoewel in 1479 al melding werd gemaakt van het feit, dat de Bossche Vilthoedenmaker:
Willem Vos zijn producten op de markt te Bergen op Zoom te koop aanbood, gold in onze
stad nog zeer lang de bepaling, dat het verboden was:
“Op de Bossche markten Hoeden te verhandelen welke elders vervaardigd waren’.
De Vilthoedenmakers stonden in zeer hoog maatschappelijk aanzien. Eind 15e eeuw
bepaalden zij mede het beleid van de Overheid in onze stad.
In 1855 bezat ’s-Hertogenbosch nog 4 Hoedenfabrieken

De van wol vervaardigde Bonnetten werden zowel geleverd als:
Mansbonnetten

Bobbelbonnetten

Kinderbonnetten.

Ook voor deze producten golden duidelijke voorschriften omtrent de kwaliteit van de
gebruikte wol; het vereiste gewicht; etc.
De productie ervan was aan bepaalde beperkingen gebonden. Per dag mochten de
ondernemers niet meer fabriceren dan:
6 dozijn Mansbonnetten
2 dozijn Bobbelbonnetten of 8 dozijn Kinderbonnetten.
De meest gebruikte kleuren waarin de Bonnetten geverfd werden waren wit en grijs.
De Bossche Bonnettenmakers verlieten in 1502 het Gilde van de Hoedenmakers en sloten
zich als zelfstandige beroepsbeoefenaars aan bij het Gilde van de:
Nestel- en Handschoenmakers.
In de 16e eeuw overtrof in onze stad de handel in Bonnetten in sterke mate de eerder
besproken handel in Hoeden.
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Het is een bijna onbegonnen werk om alle hoeden uit de achter ons liggende jaren in dit
onderzoek te beschrijven.
De exemplaren uit de periode rond 1500 waren somtijds zeer eenvoudig van uitvoering; maar
we treffen er ook aan, welke rijk versierd waren met juwelen.
De bloeiperiode van de Hoeden, zeker wat betreft de uitvoering in verschillende modellen en
in de toegepaste stoffen, lag toch voornamelijk in de 17e en 18e eeuw. In deze periode werden
als versieringen veelvuldig toegepast: pluimen, veren, linten en koorden.
In het midden van de 19e eeuw beleven we de opkomst van de: “Hoge Hoed“ en de
“Bolhoed“.
Aan het eind van de 19e eeuw verschijnt op de markt in vele prijzen en uitvoeringen de:
“Gleufhoed“.

Dankzij de medewerking van de heer Kruijtzer kregen wij inzage in het archief van de firma
Jan W. Lippits. Aan de hand van deze gegevens, ontstond bij ons een redelijk inzicht omtrent
de artikelen welke in de periode 1925-1928 in deze winkel werden aangeboden.
In deze serie belichten we als eerste een hoed, welke vrijwel uitsluitend in het zomerseizoen
werd gedragen; de “STROHOED”.
Deze werd gebracht in verschillende prijzen.
We noteerden:
De aanvangsprijs van deze hoeden lag rond de 95 cents.
De fijnere kwaliteiten, welke voorzien waren van een modieus hoedenlint,
stonden genoteerd tussen f. 1,10 en f. l,30.
De goedkoopste uitvoeringen werden slechts één seizoen gedragen.
Ze vonden het einde van hun bestaan (volgens een min of meer ingeburgerde traditie) op de
laatste dag van de Bossche kermis. (3e Zondag in September).
Alvorens de feestvierende kermisbezoeker zijn kracht demonstreerde op de: “Kop van Jut“
plaatste hij zijn hoofddeksel op de slagblok.
Met de eerste klap van de houten hamer op dit blok was het voorbij met zijn mooie
strohoed.(En wellicht ook de zomer).

Een ander gewild artikel was; de “BOLHOED”.
Deze werd midden 19e eeuw vanuit Engeland in productie genomen.
Het paradepaardje van Lippits in deze uitvoering was; de ”COLIBRI” - BOLHOED.
Helaas hebben we hier geen notering van.
Wel vonden we in een modeblad uit die periode de prijs van een Engelse Bolhoed, model
Cape. Deze was te leveren in twee uitvoeringen: zwart-vilt of dof-zwart-vilt.
Er waren twee kwaliteiten waarin ze werden aangeboden: f. 6,95 en f. 9,85.

De: “HOGE-HOED“ behoorde zeer lang tot een onmisbaar onderdeel van de Herengarderobe.
In het midden van de 20e eeuw nam het gebruik van deze hoed snel af.
Alleen met bijzondere gebeurtenissen, zoals trouwen en begrafenissen, werd hij nog
gedragen.
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Vandaag de dag is het echter een uitzondering als hij bij deze gelegenheden nog gebruikt
wordt.
We geven enkele prijzen waarin deze hoeden geleverd werden:
Een zeer briljant gevormde zijden Hoed.
Prijs: f. 14,75.
Een zeer lichte, zijden Hoed.
Prijs: f. 11,75.
Lippits begon rond 1930 ook met verhuren van het:
“Nieuwste Model Hooge Hoeden“.

De meer populaire modellen hoofddeksels wilde men nog wel eens samen brengen onder één
benaming: “GLEUFHOEDEN”.
Dankzij de administratie van deze onderneming hebben we een goed inzicht verkregen
omtrent de aangeboden collectie: Gleufhoeden, alsmede de daarvoor geldende prijzen.
In de voorraadadministratie alsmede in krantenadvertenties kwamen we de navolgende namen
tegen en geven deze onderstaand weer:
Flambard.
Homburg.
Panama.
Marinesi.
Staalmeester.
Flechet.
Borsalino.
Stetson.
Nadere informatie inzake de prijsopbouw van de aanwezige collectie Hoeden verzamelden we
uit de diverse advertenties welke geplaatst werden bij het 30-jarig zakenjubileum van de firma
Jan W. Lippits in 1932.
Onderstaand een verkorte weergave.
Voor hen, die voor het eerst een hoed gaan dragen = en daaraan nog moeten wennen
= is er een hoedje van f. 2,50.
Een reclame artikel; uiteraard worden hierop geen reclames aangenomen.
In onze feestelijke aanbieding hebben we een hoed, niet alleen in goede en aardige
kleuren maar nog een goed model ook.
Prijs f. 4,25.
Het “HAARHOEDJE“, een product van geheel haarvilt, vindt men in ons assortiment
voor het lage bedrag van f. 6,25.
We hebben ook hoeden in de prijsklasse van zowel f. 8,50 als f. 10,50.
Deze zijn speciaal door ons ingekocht voor hem die veel van zijn hoofdbedekking eist.
Dit is een prachthoedje om het later ook nog eens te laten schoonmaken.
Onze “BORSALINO“ bieden we aan voor f. 13,50
Werkelijk een pracht kwaliteit; dubbel gestikte rand.
Alleen wij hebben de echte Borsalino; niemand anders verkoopt hem hier in de stad.
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“STETSON“ de Aristocraat onder de echte Hoeden.
Ook hiervan hebben wij de alleen verkoop. Vastgestelde fabrieksprijs f. 19,50.
Die hem eens heeft kunnen betalen, draagt zijn hele leven lang niets anders.

De genoemde hoeden (en dan met name de betere kwaliteiten) vergden ook een bepaald
onderhoud. Ook hiervoor kon men terecht in deze Hoeden- en Pettenzaak.
Door stomen en opborstelen en zo nodig voorzien van een nieuw lint en veertje werden ze
weer perfect.
Droeg men liever een pet, ook dan was men bij Lippits aan het juiste adres.
Reeds vanaf f. l,25 had men een ruime keus uit de bijzondere collectie Petten (1932). Alle
exemplaren waren voorzien van een rubberklep en een leren band.
In de betreffende advertentie werd tevens een verklaring gegeven voor deze zeer lage
prijsstelling van de Lippits petten. Sinds Tilburg de stoffen niet meer aan Engeland kan
verkopen hebben wij petjes, petjes en nog eens petjes !!!! Kom zelf eens bij ons kijken!
Het kasboek uit de genoemde periode (1925-1928) gaf ons ook enig inzicht omtrent de
financiële handel en wandel in deze Hoeden- en Pettenzaak.
Hieruit bleek, dat de omzet van deze (en aanverwante) artikelen nauw verband hield met de
vieringen van Kerkelijke Hoogtijdagen.
De grootste piek in de jaarcijfers van de winkelverkopen werd gehaald op Goede Vrijdag en
Paaszaterdag. Bij het nazien van de kasgegevens komen we tot de conclusie, dat op de
genoemde twee dagen maar liefst één derde deel van de betreffende maandomzet werd
behaald.
Andere omzet toppers waren:
Allerheiligen==Pinksteren==Hemelvaartsdagen==Sacramentsdag==Petrus en Paulus.
De vrij lage verkoopcijfers rond Kerstmis duiden erop, dat Hoeden en Petten geen echte
artikelen zijn voor Kerst-inkopen.
Andere uitschieters in de toonbank verkoop waren, de Sint-Jansmarkt en zondagen in Mei.
Uit de aantekeningen, door de eigenaar in deze boeken gemaakt, blijkt ook hoe uitgebreid de
openingstijden van de winkels zijn in die jaren. De meeste avonden tot 8 uur; soms nog later.
Een aantal zondagen in het jaar was de winkel eveneens meerdere uren geopend.
Tweemaal per jaar {Februari en September}kwam de nieuwe collectie Stetson-Hoeden
binnen. Het aantal staat er niet bij, maar gezien de betaalde vrachtkosten van f. 75,13 (jaar
1928) moet het een uitgebreide zending zijn geweest.
Ook de inkopen van de overige merken Hoeden en Petten worden regelmatig genoemd in het
kasboek.
In deze periode worden ook onkosten genoteerd inzake reclame-uitgaven zowel voor:
“Verzonden als Geplaatst.”
Een fraai voorbeeld van het laatste betrof een advertentie in het plaatselijk dagblad van
’s-Hertogenbosch van 22 April 1933.
Hebt U ooit soldaten gezien zonder hoofddeksel ?
Als een bedekking van het hoofd een paskwil zou zijn, dan zou het leger toch wel op de
eerste plaats zijn kepi’s ; mutsen en helmen afschaffen.
Aan het strand van alle groote moderne badplaatsen is een corps gediplomeerde
redders, die hulp verleenen aan diegenen, die zich te ver in zee wagen.
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Deze stoere kerels, bruin verbrand door de zon, wagen wel hun leven voor anderen,
maar wagen er niet hun hoofd aan en dragen steeds een hoed., die hoofd en oogen
bedekt.
Zij weten heel goed, dat, wat voor hun lichaam goed is, voor hun hoofd heel slecht is.
Daarom, draagt steeds een hoed !!!
Men zij bakker, of slager, dik of mager, visscher of jager, van een lintje de
drager…………..een LIPPITS HOED staat altijd en een ieder goed, want Lippits is
DE speciaal zaak, die voor ieder de Hoed heeft, waarmede zijn persoonlijkheid meer
naar voren wordt gebracht.
We vonden in dit kasboek ook de maandelijkse betalingen inzake het advertentie contract met
de Sint-Jansklokken, het Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom ’s-Hertogenbosch.
We hebben een exemplaar, waarin deze annonce geplaatst was, opgezocht in het archief.
Het betrof aanbevelingen voor de leverantie van Priesterhoeden; een specialiteit van het
Hoedenmagazijn van Jan. W. Lippits.
De prijs werd nimmer vermeld; wel het gewicht van deze hoeden: 65 gram.
Mode veranderingen rond het midden van de 20e eeuw, waren er de oorzaak van, dat het
dragen van Hoeden en Petten snel aan populariteit verminderde.
Andere textielproducten namen vanaf die periode de opengevallen plaatsen in de
winkelschappen in.
Naast een selectieve collectie Hoeden en Petten, welke qua kleur en stijl aangepast was aan de
eisen des tijd, werd het assortiment uitgebreid met:
Kenmore–overhemden
Sweaters
Sjaals

Schiesser–herenondergoed.
Ochtendjassen
Pyama’s

Ook met deze vernieuwde presentatie bleef:
JAN. W. LIPPITS,
TOONAANGEVEND IN HERENMODE.

etc.
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GERAADPLEEGDE BRONNEN

Studiezaal Rijks Archief in Noord-Brabant

Studiezaal Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch
Het Fonds der Arme Gevangenen op de Gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch
Inventarissen van de stad ’s-Hertogenbosch

J. A. van Zuylen

Stadsresoluties van ’s-Hertogenbosch
Bossche Gevangenissen en Gevangenen

A. Hallema.

Uittreksels uit de merkwaardigste vonnissen te ’s-Hertogenbosch in het jaar 1845.
C. R. Hermans

Aantekeningen van
Geschiedschrijving.

een

serie

lezingen

door

de

Stichting

Brabantse

Regionale

Aantekeningen van een lezing gehouden door Mevrouw Mr. B.M.C V. Jacobs;
“Van Gevangenpoort tot Huis van Bewaring”.
De Ambachts gilden van voor 1629.

Verzorging van de boekjes:

Mariet Kuijs-Bruggeman
Copy-Master te Rosmalen

Mr. Dr..L.H. v.d. Heuvel
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