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Inleiding 

De geschiedenis van het prinsbisdom Luik in de late middeleeuwen wordt gekenmerkt door de 

onafhankelijkheidsdrang van grote steden en stedenbonden, die zich met geweld afzetten tegen hun 

prins-bisschoppen. De grootste en invloedrijkste stad van het bisdom, Luik, nam daarbij vaak het 

initiatief, maar ook andere steden steunden deze opstanden. Vaak werd de basis van zulke 

conflicten gevormd door onenigheid over de bisschoppelijke en stedelijke rechtspraak, maar ook 

kritiek op de persoonlijke levensstijl van de prins-bisschop speelde een rol. Deze opstanden worden 

al meer dan een eeuw geïnterpreteerd als voorbeelden van stedelijke zelfontplooiing en 

democratisering. De conflicten in het land van Luik en Loon worden daarbij vaak vergeleken met de 

pogingen van de Vlaamse steden om zich, in groepsverband of individueel, tegen hun heersers af te 

zetten. Bepaalde stedelijke elites zouden zich hierbij afzetten tegen hun landheer om zo grotere 

zeggenschap te krijgen over bestuur en rechtspraak, niet alleen binnen de stad, maar ook in het 

landsbestuur. Hoewel ook mensen van adellijke of ridderlijke afkomst zich aansloten bij zulke 

groeperingen, bleef het verhaal van de stedelijke zucht naar zelfbestuur overeind. 

 Interessant in de situatie van het prinsbisdom Luik is de positie van de stad Maastricht, die 

deels toebehoorde aan de bisschop van Luik en deels aan de hertog van Brabant.1 Naar schatting was 

dit na Luik de grootste stad van het prinsbisdom, en het vormde een belangrijk knooppunt voor 

handel en een centrum van nijverheid. Desondanks kozen de Maastrichtenaren keer op keer de kant 

van haar vorst, in plaats van de opstandige steden bij te staan. Maastrichtse historici hebben vaak 

moeite gehad deze situatie te verklaren. In de negentiende eeuw merkte de stadsarchivaris Eversen 

op dat Maastricht, voor een stad op zo ‘een hoogen trap van bloei’, slechts zeer laat inspraak kreeg 

in de benoeming van raadslieden, namelijk pas in 1372.2 Deze late democratisering werd deels 

 

                                                             
1 Een situatie die bekend staat onder de term ‘tweeherigheid’. 
2 ‘Statutenboek van Maastricht van het jaar 1380 gevolgd door Het Oud Privilegie van 23 October 1413 en het 

Nieuw Privilegie van 11 Mei 1428’, H.P.H. Eversen ed., PSHAL 3 (1866) 252-380: 253. 
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toegeschreven aan het weinig assertieve stedelijke beleid. Nog in 1981 vroeg een latere archivaris, 

Hubertus Wouters, zich af of een inherente ‘afkeer van de democratie’ in Maastricht bijdroeg aan 

haar loyaliteit aan de bisschop.3 Andere historici, zoals Pierre Ubachs, beweerden daarnaast dat ook 

na de bestuurshervormingen van de jaren ’70 van de veertiende eeuw dezelfde Maastrichtse 

geslachten aan de macht bleven.4 M.A. van der Eerden-Vonk constateerde, na onderzoek van het 

stadsbestuur in de periode 1367-1387, dat er geen nieuwe vertegenwoordigers uit de ambachten 

plaatsnamen in het gedemocratiseerde stadsbestuur.5 De bestuursherzieningen hadden dan ook 

nauwelijks positieve gevolgen voor de brede stedelijke gemeenschap. 

 Het onderzoek dat tot nu toe is verricht is echter voorbij gegaan aan detailstudie van de 

periode van grofweg 1390-1500. De conclusies zijn voor deze periode dan ook speculatief, terwijl er 

juist in deze periode zich grote wijzigingen voordeden.6 Zo werd de politieke organisatie van de stad 

bijgesteld in 1409, 1413 en 1428. Hoewel de betreffende oorkonden wel zijn bestudeerd, geeft dit 

geen inzicht in de socio-economische of politieke gevolgen van de bestuurswijzigingen. Dit is een 

gemis, omdat deze periode van groot belang is voor de geschiedenis van de Lage Landen. De 

hertogen van Bourgondië werden steeds belangrijker in de streek, niet alleen door sommige 

gebieden te verwerven, maar ook door invloed uit te oefenen op andere staten. Voor het 

prinsbisdom Luik begon de Bourgondische invloed nadat hertog Jan van Bourgondië in 1408 een 

grote Luikse opstand had helpen onderdrukken. Maastricht neemt in deze periode een unieke rol in, 

omdat de stad als enige de bisschop, Jan van Beieren, trouw was gebleven. De bisschoppelijke legers 

opereerden vanuit de Maasstad, die tot twee maal toe werd belegerd door de rebellen. De steun van 

Maastricht was dus van groot belang voor Jan van Beieren en kon enkel bereikt worden na 

zorgvuldig politiek gemanoeuvreer, waarbij zowel de hertog van Brabant als de prins-bisschop van 

Luik tevreden gehouden moest worden. 

 

                                                             
3 H.H.E. Wouters, ‘De politieke betrekkingen tussen Maastricht en het prinsbisdom Luik in de dertiende en 

veertiende eeuw’ in: “Van der Nyersen upwaert” (Maastricht 1981) 17-50: 35. 
4 Pierre Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Hilversum 2000) 96. 
5 M.A. van der Eerden-Vonk, ‘Het stadsbestuur van Maastricht 1367-1387’, PSHAL 128 (1992) 219-231. 
6 Zo baseerde Ubachs zijn stelling over de Maastrichtse regentenfamilies op de situatie in Keulen, zonder naar 

de Maastrichtse bestuurders te kijken. P.J.H. Ubachs, ‘De Maastrichtse ambachten in de late middeleeuwen’, 

PSHAL 128 (1992) 232-45, aldaar 244 noot 64. Voor de periode 1500-1550, zie J.H.J. Geurts, 'Onsser stadt in sulken 

gedranghe'. Maastricht tussen Brabant en het Rĳk 1500-1550 (Nijmegen 1993). 
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Hoofdvraag en opzet 

De uitzonderingspositie die het stadsbestuur innam in het prinsbisdom Luik roept vragen op over de 

formulering van het stedelijk beleid. Het is de bedoeling van deze masterproef om te onderzoeken 

hoe het Maastrichtse stadsbestuur functioneerde in de periode 1389-1418 – de regering van Jan van 

Beieren – en hoe het buiten-stedelijk beleid van de stad tot stand kwam, in het bijzonder in relatie 

tot de Luikse opstanden tegen de bisschop-elect Jan van Beieren. Dit onderzoek functioneert niet 

alleen in de context van de Maastrichtse, Luikse en Brabantse geschiedenis, maar zoekt ook 

aansluiting bij internationaal onderzoek naar laatmiddeleeuwse opstanden. Waarom kozen 

sommige steden met een aanzienlijk aantal inwoners er uiteindelijk voor om trouw te blijven voor 

de vorst, in plaats van zich aan te sluiten bij rebelse stedenbonden? Werden er door de vorst – of in 

het geval van Maastricht, zowel de Brabantse hertog als de prins-bisschop van Luik – maatregelen 

genomen om rebellie tegen te gaan? Hoe lagen de verhoudingen tussen de vorst en de stad, en 

tussen het stadsbestuur en de stedelijke bevolking? 

Deze thesis is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van de 

Maastrichtse politieke organisatie in de periode van 1200 tot 1389 en de geschiedenis van het 

prinsbisdom Luik in de veertiende eeuw, zodat de politieke en historische context waarin 

Maastricht rond 1400 geplaatst moet worden voor de lezer duidelijk is. In het volgende hoofdstuk 

zal ik het stadsbestuur beschrijven in de periode 1389-1418. Dit wordt hier gezien als de stedelijke 

raad van Maastricht, bestaande uit burgemeesters, gezworen raden (ook wel gezworenen genoemd) 

en ambachtsgouverneurs, met daarbij de paymeesters, die verantwoordelijk waren voor de 

stedelijke financiën. Dit bestuur zal op drie manieren onderzocht worden. In de eerste plaats als 

pluriforme verzameling van mensen, ieder met eigen afkomst en belangen, die eventueel ook actief 

waren in de ambachten en dus individuele en collectieve belangen vertegenwoordigden. Welke 

families, facties, ambachten of individuen waren hierin overmatig vertegenwoordigd? Vond er een 

verandering plaats in deze verhouding in de periode die is onderzocht? De macht die deze mensen 

wisten uit te oefenen was gebaseerd op de erkenning van hun positie door enerzijds de landsheren 

en anderzijds de stedelijke bevolking. Om deze situatie in stand te houden werd gebruik gemaakt 

van rituelen, zoals intochten, processies, en geritualiseerde benoemingsceremonies, om de 

harmonische situatie tussen landsheer en stad en stadsbestuur en poorters te handhaven. In het 

vierde hoofdstuk zal dan ook worden ingegaan op het gebruik van rituelen, symbolen en stedelijke 

ruimte en hoe verschillende actoren, waaronder de landsheren, het stadsbestuur en de ambachten 

deze inzetten om hun positie te versterken of hun gelijk te halen. Daarna komt het stedelijke beleid 

in tijden van oorlog en vrede aan bod. Hoe werd het beleid geformuleerd, wanneer en waarom 

besloot men tot oorlog, hoe werd de bevolking bij deze besluitvorming betrokken, en wat voor 

argumentatie werd gebruikt in tekstuele bronnen om het gekozen beleid naderhand te 
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rechtvaardigen? Dit wordt gevolgd door een algemene conclusie, waarin de bevindingen van het 

onderzoek samengevat worden. Door deze drievoudige aanpak kan het stadsbestuur van Maastricht 

veelzijdig bestudeerd worden, zodat niet alleen de bestuurders aan bod komen, maar ook de manier 

waarop zij draagvlak probeerden te creëren onder de bevolking en hoe zij zich mengden in de 

interne politiek van het prinsbisdom Luik. 

Periodisering 

Waarom is gekozen voor deze periode? De regering van Jan van Beieren wordt vaak gezien als een 

keerpunt in de geschiedenis van het prinsbisdom Luik.7 Ook vóór zijn benoeming was er sprake van 

steeds terugkerende onlusten in de Luikse steden, maar hij was de eerste die een bondgenootschap 

sloot met de Bourgondische hertogen. De positie van het prinsbisdom raakte dan ook nauw 

verbonden met dat van de hertogen, en een proces begon waarin de autonomie van de prins-

bisschop ook door hen werd bedreigd. De vrede van Rijsel, die werd opgelegd aan de Luikse 

opstandelingen in 1408, was bijvoorbeeld eerder het product van de hertog van Bourgondië en de 

graaf van Holland-Henegouwen dan van Jan van Beieren zelf. Na de Naamse oorlog (1430-1431), 

tijdens de regering van prins-bisschop Jan van Heinsberg, zou ook het buitenlandse beleid door 

Bourgondië gedicteerd worden. Dit bereikte een hoogtepunt in 1468, toen Karel de Stoute de stad 

Luik innam, en het prinsbisdom praktisch werd ontmanteld. De wereldlijke en spirituele 

bevoegdheden van de prins-bisschoppen werden verplaatst naar andere steden, zoals Hoei, Namen 

en Maastricht. Maar hoewel men de regering van Jan van Beieren als breukmoment kan 

beschouwen, is het belangrijk deze visie ook niet te overdrijven. De interventie van de Bourgondiërs 

bleek van blijvend belang, maar voor Jan van Beieren en zijn tijdgenoten was het niet meer dan 

gebruikelijk dat een verdreven prins-bisschop steun zocht bij bondgenoten en verwanten: dit 

hadden zijn voorgangers immers ook gedaan. De uiteindelijke gevolgen waren onvoorzien. 

 Ook voor Maastricht is deze periode als keerpunt gezien. Maastricht zou zich verder 

ontwikkeld hebben tot een zelfstandige bijna-stadstaat, die onafhankelijk opereerde van andere 

steden, zowel in Luik als Brabant. Waar de stad in 1378 nog onderdeel vormde van een Luikse 

stedenbond die de prins-bisschop eisen oplegde, koos zij in 1407 de kant van de prins-bisschoppen 

tegen de opstandelingen (de zogenaamde haidroits), een positie die ze op de lange termijn zou 

 

                                                             
7 Alain Marchandisse, La fonction épiscopale à Liège aux XIIIe et XIVe siècles. Étude de politologie historique (Genève 

1998) 10; Wouters, De politieke betrekkingen, 17. 
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blijven vervullen. Door te zorgen dat de prins-bisschoppen niet al te veel verzwakten, bleven deze 

een realistische tegenstrever van de hertogen van Brabant in het stadsbestuur van Maastricht, zodat 

het stadsbestuur op zijn beurt de twee landsheren tegen elkaar kon uitspelen en relatief invloedrijk 

kon blijven. Dat is één reden om de regering van Jan van Beieren als keerpunt te zien – een ander is 

het gegeven dat deze periode ook vaak als begin van het einde wordt gezien van de Maastrichtse 

‘gildendemocratie’. Hoewel geen historicus deze term nog serieus gebruikt, wordt wel aangenomen 

dat de macht van de gilden stukje bij beetje werd ingeperkt in privileges uit de jaren 1409, 1413 en 

1428.8 

 Daarnaast beschikken we over een groot aantal bronnen aan de hand waarvan het onderzoek 

verricht kan worden. Benoemingslijsten van het stadsbestuur zijn voor bijna de gehele periode 

overgeleverd (met enkel een lacune voor de jaren 1387-1393), en we beschikken eveneens over de 

besluiten van de stedelijke raad, de zogenaamde raadsverdragen, voor vrijwel de gehele periode.9 

Hoewel er uit de middeleeuwen slechts één Maastrichtse stadsrekening is overgeleverd, beslaat deze 

juist het fiscaal jaar 1399-1400.10 De stad is voor deze periode ook beter vertegenwoordigd in de 

narratieve bronnen: vanwege de belegeringen van de stad in de jaren 1407 en 1408 komt het 

Maastrichtse stadsbestuur in deze periode relatief vaak aan bod. Hoewel al deze bronnen hun 

beperkingen hebben, geven zij gezamenlijk een breed overzicht van de stad Maastricht tijdens de 

regering van Jan van Beieren. 

Er is voor gekozen om te eindigen met het aftreden van Jan van Beieren als bisschop-elect in 

1418 (hij had het prinsbisdom reeds in 1417 verlaten). De reden hiervoor is dat zijn regering een 

lange periode beslaat van in totaal bijna dertig jaar, zodat de evolutie van een aantal ambten – te 

weten de burgemeesters, gezworen raden en paymeesters – over langere tijd gevolgd kan worden. 

De regeringen van zijn opvolgers Jan van Wallenrodt (r. 1418-1419) en Jan van Heinsberg (r. 1419-

1455) zijn minder gemakkelijk in te voegen. De eerste regeerde zo kort dat er vrijwel niets over zijn 

verhouding tot Maastricht te zeggen valt, terwijl de tweede een zeer lange periode aan de macht 

was. Het gaat alleen al voor de periode 1389-1418 om een groot aantal gegevens: voor deze jaren zijn 

zo’n 750 besluiten overgeleverd.11 Een gedetailleerd onderzoek naar een nog langere periode, waarin 

meer bronmateriaal onderzocht zou moeten worden, valt dan ook buiten het tijdbestek van een 

masterproef. 

 

                                                             
8 Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428, M.A. van der Eerden-Vonk ed. (’s Gravenhage 1992) XVII-XXI; Geurts, 

Onsser stadt, 55-61. 
9 Voor de periode van eind 1408 tot eind 1413 zijn vrijwel alleen benoemingslijsten overgeleverd: RV, XXVII. 
10 ‘De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400’, J. Koreman ed., Bijdragen en mededelingen van het 

historisch genootschap 82 (1968) 59-206. 
11 RV, 145-372 nrs. 460-1213. 
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De literatuur 

Het idee van de middeleeuwse stad als eerste West-Europese democratische en autonome instelling 

is verre van nieuw. Henri Pirenne publiceerde in 1910 Les anciennes démocraties des Pays-Bas, waarin 

hij de ontwikkeling schetste van de stedelijke instituties in de middeleeuwen, en de ‘mouvement 

démocratique’ die het ‘decadente’ patriciërsregime beëindigde en in de Vlaamse en Luikse steden 

regeringen met inspraakmogelijkheden installeerde.12 Deze ontwikkeling werd volgens Pirenne 

aangejaagd door economische situatie. Op strategische locaties, langs de grote rivieren of 

handelswegen, ontstonden nederzettingen van handelaars en ambachtslieden. Steden waren in zijn 

optiek voornamelijk markt- en productiecentra, en dit economische aspect vormde de basis voor 

stedelijke zelfontplooiing. Beroepsgroepen gingen zich organiseren in groepsverband in gilden en 

eisten een zekere mate van zelfbestuur, ten koste van de patriciërs die door de landsheer waren 

aangesteld. Volgens Pirenne waren de duidelijkste voorbeelden hiervan te vinden in het graafschap 

Vlaanderen en het prinsbisdom Luik, beiden economisch sterk ontwikkelde gebieden. Maar waar de 

Vlaamse democratische beweging in de vijftiende eeuw succesvol werd ingeperkt door de 

Bourgondische hertogen, wist de democratische beweging in Luik het langer vol te houden: tot in de 

zeventiende eeuw. De stad kon volgens Pirenne dan ook geprezen worden als ‘la plus démocratique 

que les Pays-Bas aient jamais connue’.13 

 Deze socio-economische visie op het verleden speelt meer dan een eeuw na dato nog steeds 

een grote rol in de historiografie van de stadsgeschiedenis.14 Toch zijn er ook andere interpretaties 

bijgekomen, waarin de stad niet alleen is gevormd als reactie op economische impulsen, maar ook 

politieke motieven een grote rol spelen. Hierbij is de stad niet alleen een basis voor handel en 

nijverheid, maar een publieke ruimte die juist gevormd wordt door conflicten tussen verschillende 

politieke én economische groepen.15 Een belangrijke publicatie op dit vlak vormde Peter Arnade’s 

studie naar ceremonie en ‘civic life’ in laatmiddeleeuws Gent, waarin stedelijke rituelen zijn 

geïnterpreteerd als uitdrukking van de verhouding tussen hof en stad en tussen stadsbestuur en 

stedelijke bevolking.16 Rituelen konden de relaties tussen verschillende groepen versterken en 

conflicten oplossen. Door middel van ceremonie en ritueel kon een overeenkomst bereikt worden 

tussen stad en vorst. Rituelen waren niet altijd vastomlijnd, maar konden in de loop der tijden 

veranderen om aan de wensen van deelnemers tegemoet te komen. Tegelijkertijd vormden zij een 

 

                                                             
12 Henri Pirenne, Les anciennes démocraties des Pays-Bas (Parijs 1910). 
13 Ibidem, 176. 
14 Marc Boone, ‘Urban space and political conflict in late medieval Flanders’, Journal of Interdisciplinary History 

32 (2002) 621-40, aldaar 621-2. 
15 Ibidem. 
16 Peter Arnade, Realms of ritual. Burgundian ceremony and civic life in late medieval Ghent (Ithaca 1996). 
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dramatisering van sociale verhoudingen. Elodie Lecuppre-Desjardin heeft studie verricht naar de 

‘communication politique’ en het gebruik van de openbare ruimte in de Bourgondische Nederlanden.17 

Zij kwam eveneens tot de conclusie dat rituelen meer functies vervulden dan alleen dat van ‘simple 

ornament rhétorique’.18 Rituelen namen een belangrijke plaats in bij het versterken en bekrachtigen 

van de relatie tussen vorst en stad. 

 Er is sinds Pirenne ook meer onderzoek gedaan naar stedelijke opstanden. Het belangrijkste 

werk op dit gebied is dat van Samuel K. Cohn, jr., die een groot aantal opstanden heeft bestudeerd 

voor de periode 1200-1420.19 Aan de hand van een thematische aanpak probeerde hij te achterhalen 

wat voor soorten opstanden zich voor deden. Daarnaast onderzocht hij het discours in 

contemporaine bronnen: hoe werden opstanden beschreven en verklaard? Hij constateerde onder 

andere dat men in Italië veel belang hechtte aan het gebruik van visuele hulpmiddelen, zoals 

vlaggen, die betekenissen kregen aangemeten en, wanneer zij op het juiste moment werden ingezet, 

aanleiding konden geven tot spontane opstanden. In de Lage Landen en Noord-Frankrijk, 

daarentegen, gaven chroniqueurs eerder de schuld aan volksmenners, die met hun woorden de 

massa’s zouden weten aan te zetten tot rebellie.20 Onderscheid is ook gemaakt tussen een ‘grote’ en 

‘kleine’ traditie van stedelijke opstand, waarbij in het eerste geval opstanden van stedelijke groepen 

tegen de landsheer worden bedoeld, en in de tweede plaats die van poorters tegen stedelijke elites. 

Bovendien waren deze twee tradities nauw met elkaar verbonden, en kunnen zij als kenmerkend – 

hoewel niet noodzakelijk uniek – voor de stedelijke cultuur in de Lage Landen worden gezien.21 

Bovendien kon een spiraal van opstanden ontstaan, waarbij eerdere overwinningen of nederlagen 

aanleiding konden geven tot een nieuwe opstand.22 Hierbij kon ook gebruik gemaakt worden van 

eerdere symboliek, zoals, in het geval van Parijs en Gent, de ‘witte kaproen’, als teken van verzet.23 

 Daarnaast is een onderscheid verondersteld tussen Vlaanderen en Luik enerzijds en Brabant 

anderzijds. Deze eerste twee regio’s kwamen vaak in opstand, terwijl in Brabant een 

 

                                                             
17 Elodie Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas 

bourguignons (Turnhout 2004). 
18 Ibidem, 327, 
19 Samuel K. Cohn, Jr., Lust for liberty. The politics of social revolt in medieval Europe, 1200-1425 (Cambridge MA. en 

Londen, 2006). 
20 Ibidem, 177-204. 
21 Marc Boone en Maarten Prak, 'Rulers, patricians and burghers: the Great and the Little traditions of urban 

revolt in the Low Countries' in: Karel Davids and Jan Lucassen (ed.), A miracle mirrored. The Dutch Republic in 

European perspective (Cambridge 1995) 99-134. 
22 Jan Dumolyn en Jelle Haemers, 'Patterns of urban rebellion in medieval Flanders', Journal of Medieval History 

31 (2005) 369-93. 
23 Cohn, Lust for liberty, 162-4. 
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samenwerkingsverband ontstond tussen de steden en de hertog.24 De steden wisten hun positie 

vooral te versterken in periodes van regentschappen of verzwakte vorsten, zoals na de nederlaag 

van hertog Wenceslas bij Baesweiler. Stedelijke rechten werden in Brabant vanaf de veertiende 

eeuw bevestigd in de Blijde Inkomst van de hertog in zijn steden. Luik was de meest opstandige stad 

van de Lage Landen.25 In het prinsbisdom Luik en het graafschap Loon, sinds 1366 ook eigendom van 

de bisschoppen van Luik, begonnen de meeste opstanden in Luik zelf, maar sloten ook andere steden 

zich hierbij aan.26 Geneviève Xhayet heeft de factievorming in het prinsbisdom Luik onderzocht, 

waarbij ze verschillende groepen bestudeerde, waaronder clerus, adel, steden en ambachten. De 

vergelijking met de Vlaamse opstanden werd in deze studie niet gemaakt. Dit is jammer, want zowel 

Luik als Vlaanderen kreeg in deze periode te maken met de Bourgondische hertogen. Ook 

Maastricht kon hier niet aan ontkomen. In 1406 werd het hertogdom Brabant geërfd door Antoon 

van Bourgondië, de broer van Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië. In 1430 stierf Antoons zoon 

Filips van St.-Pol kinderloos, en erfde Filips de Goede, hertog van Bourgondië, het hertogdom 

Brabant – en daarmee eveneens de Brabantse rechten op Maastricht. 

 De invloed van de Bourgondische hertogen op het bestuur van Maastricht is nog niet 

uitgebreid onderzocht. J.H.J. Geurts heeft studie verricht naar Maastricht in de periode 1500-1550 en 

de manier waarop de stad trachtte haar vrijheid te bewaren ‘tussen Brabant en het Rijk’.27 Het idee 

overheerst dat het stadsbestuur door behendig gemanoeuvreer de tweeherigheid wist te 

beschermen en zo kon inlijving in Brabant kon voorkomen. Het gebruik van de neutraliteit was 

volgens Pierre Ubachs ‘een hoofdvoorwaarde voor een veilig bestaan in de stad aan de Maas’.28 Ook 

was het volgens Hubertus Wouters een mogelijkheid dat de stad in de tweede helft van de 

veertiende eeuw zou zijn ingelijfd in het prinsbisdom Luik, ‘in het kielzog van de democratische 

revoluties in het Luikerland’, als het actiever had geparticipeerd in de Luikse stedenbonden.29 

Maastrichtse historici zien het stedelijk beleid dan ook als succesvol, omdat het de status quo wist te 

handhaven tot aan de Opstand en zo relatief veel onafhankelijkheid wist te verwerven.30  Zelfs na de 

inname van de stad door eerst de Spanjaarden en daarna de Nederlanders, in respectievelijk 1579 en 

 

                                                             
24 John Watts, The making of polities. Europe 1300-1500 (Cambridge 2009) 187. 
25 Cohn, Lust for liberty, 298 n.19 
26 Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités, 241-52. 
27 Geurts, Onsser stadt, 
28 P.J.H. Ubachs, ‘Particulier, niet singulier. Middeleeuwse neutraliteit en de stad Maastricht’ in: “Flittich 

erforscht und gecolligeert …” Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis (Maastricht 1995) 23-41, aldaar 41. 
29 Wouters, De politieke betrekkingen, 50. Juist in deze periode was het hertogdom Brabant verzwakt, door 

oorlogen met Vlaanderen en Gelre. 
30 P.J.H. Ubachs Tweeduizend jaar Maastricht (Maastricht 1991) 30; Geurts, Onnser stadt, 61, spreekt bijvoorbeeld 

over ‘de zelfstandigheid inzake het stedelijk bestuur’. De vraag is of deze zelfstandigheid groter was dan voor 

andere steden in Luik, Brabant, etc. 
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1632, bleef de tweeherigheid officieel in stand. De vraag is echter of deze vrijheid niet overschat is: 

opereerde het stadsbestuur daadwerkelijk met meer bewegingsruimte dan andere contemporaine 

steden? 

De bronnen 

Stedelijke bronnen 

Er is uit deze periode een groot aantal stedelijke bronnen overgeleverd uit Maastricht en Luik, zowel 

van administratieve als juridische aard. Tot de eerste groep behoren de raadsverdragen en 

stadsrekeningen, tot de tweede enkele oorkonden en andere juridisch bindende documenten, zoals 

het Maastrichtse statutenboek. 

De Maastrichtse raadsverdragen beslaan een zeer lange periode, vanaf ongeveer 1367-1795, 

waarmee zij een inzicht geven in de organisatie van het Maastrichtse stadsbestuur over een zeer 

lange periode. De verdragen voor de periode 1367-1428 zijn bovendien in editie verschenen.31 De 

inhoud varieert van economische tot politieke besluiten, en voor deze periode diende het document 

zelfs meerdere functies: niet alleen de raadsbesluiten werden erin opgetekend, maar ook de 

benoemingslijsten van alle ambtsdragers, de statuten van enkele ambachten, lijsten opgesteld met 

alle wijken (kerspels) en de poorters die daarin wacht moeten lopen, lijsten met buitenpoorters, 

lijsten met wisselkoersen, etc. Deze bron bevat een schat aan informatie, maar roept ook veel vragen 

op. Bij raadsbesluiten wordt hooguit (en niet eens altijd) vermeld of de beslissing unaniem of enkel 

met meerderheid werd genomen, maar van wie er oppositie kwam blijft onduidelijk. Ook noteerden 

de stadschrijvers enkel de besluiten, en niet de overwegingen die aanleiding gaven tot de bewuste 

keuze. Tevens lijkt het erop dat niet alle besluiten genoteerd werden: de burgemeesters bezaten een 

zekere bewegingsvrijheid. De stadsrekeningen over het jaar 1399-1400, die eveneens zijn 

overgeleverd, geven ons gelukkig een betere kijk in de dagelijkse politieke realiteit.32 Hieruit blijkt 

dat er grote diplomatieke activiteit plaatsvond, en dat veel kleinschalige militaire operaties niet in 

de raadsverdragen vermeld zijn. Ook enkele politieke conflicten ontbreken in de raadsverdragen 

vrijwel geheel. Dat er slechts één stadsrekening uit de middeleeuwen is overgeleverd, wijst ons 

 

                                                             
31 RV, VIII-XXXV; Th.J. van Rensch, ‘De Maastrichtse raadverdragen’, PSHAL 128 (1992) 209-18. 
32 SR. 
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eveneens op de nog niet goed georganiseerde administratie van de stad. Vermoedelijk bewaarden de 

paymeesters deze rekeningen dan ook thuis. 

Ook oorkonden en het Maastrichtse statutenboek uit 1380 kunnen ons veel vertellen over de 

theoretische organisatie van het stadsbestuur en het functioneren hiervan.33 Het statutenboek 

omvat zowel het Maastrichtse gewoonterecht als verschillende regels voor het stadsbestuur, 

bijvoorbeeld over het bijeenroepen van de ambachten voor verkiezingen of andere gelegenheden. 

Ook enkele Luikse oorkonden zijn van belang. Omdat deze voor een groot deel in 1408 zijn 

vernietigd, moeten we voor een groot deel uitgaan van de inventarislijst die bij de confiscatie van de 

charters werd opgesteld.34 Daarnaast heeft Eugène Bacha regesten gemaakt van charters 

uitgevaardigd door Jan van Beieren, en zijn enkele belangrijke verdragen opgenomen in een 

negentiende eeuwse verzameling oorkonden voor het prinsbisdom Luik.35 

De Chronicon regni Johannis de Bavaria 

Van de narratieve bronnen die ons zijn overgeleverd met betrekking tot de regering van Jan van 

Beieren, is de anonieme Chronicon regni Johannis de Bavaria voor deze studie de belangrijkste. De tekst 

behandelt de periode 1387-1423, en omvat dus de gehele regering van Jan van Beieren. Sinds de 

kroniek in editie is verschenen is er geen studie meer naar verricht. Vermoedelijk schreef hij tussen 

1423-1436; de beschrijving van de opstand van de haidroits lijkt in ieder geval opgesteld te zijn met 

kennis van de afloop. Sylvain Balau redeneerde dat de chroniqueur hoogstwaarschijnlijk een klerk 

of priester was, omdat hij regelmatig Bijbelpassages citeert.36 Hij vermeldt bovendien in 1406 door 

het kapittel van Sint-Truiden als boodschapper naar hertog Jan van Bourgondië gestuurd te zijn, 

zodat hij ook een actieve rol vervulde in de gebeurtenissen.37 Hij lijkt bovendien een grote interesse 

in de krijgskunst gehad te hebben, want hij beschrijft de militaire gebeurtenissen van 1407-1408 met 

veel detail. Daarbij laat hij veel namen vallen, zowel van aanvoerders die in de belegering 

 

                                                             
33 Het statutenboek is twee keer uitgegeven, in de eerste plaats als: ‘Statutenboek van Maastricht van het jaar 

1380 gevolgd door Het Oud Privilegie van 23 October 1413 en het Nieuw Privilegie van 11 Mei 1428’, H.P.H. 

Eversen ed., PSHAL 3 (1866) 252-380. De tweede editie bevindt zich in een verzameling van allerlei Maastrichtse 

oorkondes en reglementen: Coutumes de la ville de Maestricht, Louis Crahay ed. (Brussel 1876). 
34 Chartes confisquées aux bonnes villes du pays de Liège et du comté de Looz après la bataille d’Othée, Émile Fairon ed. 

(Brussel 1937). 
35 ‘Catalogue des actes de Jean de Bavière 1390-1417’, Eugène Bacha ed., Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du 

Diocèse de Liège 12 (1900) 31-85; Recueil des ordonnances de la principauté de Liège 974-1794. Première série: 974-1506, 

Stanislas Bormans ed. (Brussel 1878). 
36 ‘Chronicon regni Johannis de Bavaria’ in: Chroniques Liégeoises 1, S. Balau ed. (Brussel 1914) 143-214. 
37 Ibidem, 167-8. 
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participeerden als van individuele ridders die in de strijd sneuvelden, hetgeen de kroniek 

betrouwbaarder doet overkomen.38 Sommige gegevens worden bovendien door meerdere bronnen 

bevestigd, zoals de brug en ‘catte’, een belegeringswerktuig, die door de Luikenaars gebouwd zouden 

zijn om het beleg te vergemakkelijken.39 

In andere gevallen is de auteur duidelijk moraliserend in zijn interpretatie of presentatie 

van de gebeurtenissen, en maakt hij gebruik van het bovennatuurlijke. Zo geeft hij veel voorbeelden 

van wonderen waarbij goddelijke interventie de Beierse soldaten en de poorters van Maastricht 

beschermde tijdens een hevig Luiks bombardement.40 In sommige gevallen lijken deze passages ook 

een duidelijke didactische boodschap uit te dragen. Zo wordt een incident verhaald van twee 

bedienden die, omdat zij in hun eigen bed last van vlooien hadden, in het geniep in een ander bed 

gingen slapen, dat niet voor bedienden bedoeld was. Hun bazin kwam hierachter en joeg de 

bedienden met een bezem uit het bed, waarna zij wederom in hun oorspronkelijke bed moesten 

slapen. Kort daarna werd het huis door een Luikse kanonskogel getroffen en werd, natuurlijk, het 

chique bed waar zij zonder toestemming in geslapen hadden verwoest.41 De moraal van het verhaal 

lijkt duidelijk: de ongehoorzaamheid van het huispersoneel had hen bijna het leven gekost, maar het 

strenge ingrijpen van hun bazin had hen gespaard. Dit zou een analogie kunnen zijn voor de 

opstand van de Luikenaars, die van de chroniqueur op geen sympathie kan rekenen, terwijl de 

Maastrichtse rol wordt opgevijzeld. Hoewel zijn aandacht vooral uitgaat naar de edellieden die voor 

Jan van Beieren vochten, worden soms ook de Maastrichtenaren zelf geprezen. De kroniek lijkt een 

inkijkje te bieden binnen de stadsmuren van het belegerde Maastricht, maar de duidelijke 

partijdigheid van de auteur moet vergeten worden. 

La Chronique Liégeoise de 1402 

Een andere belangrijke bron is de Chronique Liégeoise de 1402, zo genaamd naar het jaar waarin de 

kroniek eindigt.42 Dit werk bestrijkt een veel grotere periode en begint bij de vroege geschiedenis 

van het prinsbisdom Luik. Deze eerste passages bestaan feitelijk uit een compilatie van eerdere 

 

                                                             
38 Ibidem, 176-7, 185-6, 192. 
39 Ibidem, 194, 196. Een verwijzing hiernaar komt o.a. voor bij een volkstalig gedicht gepubliceerd in: K.J.Th. 

Janssen de Limpens, ‘Het beleg van Maastricht (1407) en de slag van Othée in de dichtkunst’, De Maasgouw 77 

(1958) 149-52. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.4. 
40 Ibidem, 187-90. 
41 Ibidem, 189-90. 
42 La Chronique Liégeoise de 1402, Eugène Bacha ed. (Brussel 1900); Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités de parti à 

Liège au Moyen Age (1250-1468) (Genève 1997) 49-50. 
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kronieken. Zijn beschrijvingen van de Luikse geschiedenis worden origineel vanaf het laatste kwart 

van de veertiende eeuw, maar eindigen abrupt in 1402, zodat aangenomen kan worden dat de 

schrijver in dat jaar overleed. Deze eveneens anonieme chroniqueur, waarschijnlijk verbonden aan 

de Luikse kathedraal, beschrijft gebeurtenissen die bij andere auteurs in het geheel niet voorkomen: 

voor het geval van Maastricht is dit met name voor de jaren 1399-1400 van groot belang, waarbij hij 

zelfs een intern Maastricht conflict beschrijft dat in geen andere bronnen voorkomt.43 Volgens 

Geneviève Xhayet was de auteur waarschijnlijk ooggetuige van enkele van de gebeurtenissen die hij 

beschrijft die zich in Luik afspeelden.44 Het is onduidelijk op welke gegevens hij zich baseert voor de 

Maastrichtse gebeurtenissen. Ook deze auteur is overigens gezagsgetrouw. 

De Brabantsche Yeesten 

Ook deze derde kroniek is anoniem, maar afkomstig uit Brabant.45 De auteur bouwde voort op een 

voortzetting van het werk van Jan van Boendale, de Brabantsche Yeesten, oorspronkelijk uit het 

midden van de veertiende eeuw, en breidde deze uit met onder andere een beschrijving van de 

regering van hertog Antoon van Brabant. Hierin komt ook de Blijde Inkomst van de hertog in 

Maastricht in aan bod. Deze gebeurtenis verliep niet onproblematisch en raakte door 

omstandigheden nauw verbonden met de Luikse opstand en de kwestie welke partij Maastricht zou 

moeten ondersteunen. De anonieme chroniqueur geeft een uitgebreidere beschrijving van de 

problematiek dan zijn vakgenoten. De kroniek van Jan van Boendale werd aangevuld in opdracht 

van Petrus de Thimo, Brussels pensionaris. Hij was nauw verbonden met de Bourgondische partij in 

de stad. Vermoedelijk was de auteur afkomstig uit het Brabants-Bourgondische hof of was hij een 

van de stadssecretarissen van Brussel. 

Andere narratieve bronnen 

Daarnaast zijn er nog veel andere kronieken overgeleverd die gebruikt kunnen worden voor de 

studie naar Maastricht tijdens de regering van Jan van Beieren. De bekendste zijn samengesteld door 

Jean de Stavelot (1388-1449), die zowel een Franse als een Latijnse kroniek schreef, en Cornelius 

 

                                                             
43 Chronique de 1402, 442-3. 
44 Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités, 50. 
45 ‘Brabantsche yeesten’, J.F. Willems en J.H. Bormans ed., in: Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Cd-rom 

Middelnederlands (Den Haag en Antwerpen 1998); Robert Stein, Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van 

Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw (Leuven 1994). 



 

 13 

Menghers de Zantfliet (-1461).46 Deze werken sluiten wat inhoud betreft nauw aan bij de eerder 

genoemde kronieken, zonder daar veel aan toe te voegen. Ze zijn eveneens afkomstig uit het Luikse 

milieu en delen de gezagsgetrouwe insteek, maar de auteurs lijken een grotere afstand in te nemen 

tot Maastricht, zeker voor het geval van Stavelot, die slechts zijdelings over deze stad schrijft. Ze 

waren allebei actief in Luik: Stavelot in de Sint-Laurentiusabdij, Zantfliet in de Sint-Jacobsabdij.47 

 Dezelfde historiografische tendens is merkbaar bij andere kronieken uit deze periode, zoals 

die van Emond de Dynter (ca. 1370/1375-1449).48 Zijn Latijnse kroniek ontstond in het 

Bourgondische milieu en beziet de opstand van de haidroits vooral als het toneel voor de slag bij 

Othée (1408), waarin hertog Jan van Bourgondië als overwinnaar wordt voorgesteld en Jan van 

Beieren en de belegering van Maastricht slechts een bescheiden rol innemen.49 Omdat hij de 

geschiedenis van Brabant behandelt, staan er in de kroniek echter nog interessante gegevens over 

de verhouding tussen hertog Antoon en Maastricht. 

Daarnaast zijn nog twee volkstalige kronieken uit de omgeving van Maastricht uit circa 1500 

geraadpleegd, geschreven door Peter Treckpoel (1442-ca. 1507-8) en een anonieme auteur.50 Deze 

werken hebben weliswaar minder te vermelden over de Maastrichtse situatie in de periode 1389-

1418, maar zij maken duidelijk welke historische aspecten nog ongeveer een eeuw later van belang 

werden geacht. De kroniek van Peter Treckpoel besteedt aan de opstand van de haidroits slechts een 

paar zinnen, terwijl de anonieme bisschoppenkroniek hier veel aandacht aan schenkt en bovendien 

veel nadruk legt op de onbetrouwbaarheid van de Luikenaars. Hieruit blijkt een duidelijke visie op 

de verhoudingen binnen het prinsbisdom, die deels werd ingegeven door het verleden. Ook moet 

nog de Maastrichtse humanist Matthaeus Herbenus (ca. 1451/2-1538) genoemd worden, die aan het 

 

                                                             
46 Jean de Stavelot, Chronique de Jean de Stavelot, Ad. Borgnet ed. (Brussel 1861); Ibidem, ‘Chronique latine de 

Jean de Stavelot’ in: Chroniques Liégeoises 1, S. Balau ed. (Brussel 1914) 67-145; Cornelius Zantfliet, ‘Chronicon’ 

in: Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium, amplissima collectio 5, E. Martene 

en U. Durand, ed. (Parijs 1729) 67-503. 
47 Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités, 51-4. 
48 Emond de Dynter, Chronique des ducs de Brabant 3, P.F.X. De Ram ed. (Brussel 1857). 
49 Hubert Carrier, ‘“Si vera est fama”. Le retentissement de la bataille d’Othée dans la culture historique au XVe 

siècle’, Revue historique 617 (2001) 639-70. 
50 Peter Treckpoel, Chronijk der landen van Overmaas en der aangrenzende gewesten, J. Habets ed. (Maastricht 1870); 

‘Het turbulente verleden van de Luikse prinsbisschoppen door de ogen van een inwoner van het oude 

graafschap Loon: de Chronijk van Luyk, toegeschreven aan Petrus Treckpoel (1442-circa 1507-8)’, Steven 

Vanderputten ed. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 174 (2008) 5-88. Hoewel deze tweede 

kroniek ook is toegeschreven aan Peter Treckpoel, is recentelijk door Steven Vanderputten betoogd dat deze 

vermoedelijk door een ander is geschreven; Ibidem, 17-22 
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einde van de vijftiende eeuw een stadsbeschrijving maakte van Maastricht.51 Dit werk bevat veel 

bijzonderheden over het vijftiende eeuwse uiterlijk van de stad en was eveneens ideologisch 

geladen. 

 

Ten slotte nog een korte noot. Bij citaten in het Middelnederlands heb ik de taal onveranderd 

gelaten, met uitzondering van de spelling van u/v, die ik naar moderne maatstaf heb 

gestandaardiseerd. In sommige edities was dit wel gebeurd, maar in andere niet, zodat dit besluit 

zowel de begrijpelijkheid als de consistentie ten goede moet komen. Latijnse en Middelfranse 

citaten zijn overgenomen zoals ze in de editie zijn opgenomen zonder spellingsaanpassing. Wel zijn 

in alle citaten uit bronteksten plaats- en persoonsnamen gekapitaliseerd. 

 

  

 

                                                             
51 Matthaeus Herbenus, Over hersteld Maastricht (De Trajecto instaurato), M.G.M.A. van Heyst ed. (Roermond 

1985). 
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Afbeelding 1: Maastricht rond 1400. Bron: RV, 528. 

 
 

Verdedigingswerken: 

Oude omwalling (vanaf ca. 1229) 

A. Leugenpoort 

B. Gevangenpoort/Grote poort 

C. Tweebergenpoort 

D. Lenculenpoort 

E. Aldehofpoort/Minderbroederspoort 

F. Hoogbruggepoort (Helpoort) 

 

Nieuwe omwalling (vanaf ca. 1380) 

a. Biesenpoort 

b. Hochterpoort/Boschpoort 

c. Lindenkruispoort 

d. Tweebergenpoort (Brusselse poort) 

e. Lenculenpoort/Tongerse poort 

f. Aldehofpoort/Sint Pieterspoort 

 

 

Wyck 

g. Sint Maartenspoort (nieuw) 

h. Sint Maartenspoort (oud) 

i. Hoogbruggepoort (Duitse poort) 

 

Religieuze gebouwen: 

1. Sint-Servaaskerk 

2. Onze-Lieve-Vrouwekerk 

3. Nieuwe Biesen (Duitse orde) 

 

Overheidsgebouwen: 

4. Landskroon 

5. Dinghuis 

6. Lakenhal 

7. Vleeshuis 

8. Perroen 
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Afbeelding 2: Het Prinsbisdom Luik rond 1400. Bron: Wikipedia, 

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prince-Bishopric_of_Liège_(topogaphy)-nl.png] 

geraadpleegd op 28-07-2012. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prince-Bishopric_of_Liège_(topogaphy)-nl.png
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Hoofdstuk 1  

Historische achtergrond 

Voor we ons richten op het stadsbestuur van Maastricht tijdens het episcopaat van Jan van Beieren, 

is het nuttig in te gaan op de achtergrond van deze materie. Om de problematiek waarmee 

Maastricht tijdens de regering van Jan van Beieren te maken kreeg goed te begrijpen, is het 

noodzakelijk terug te gaan tot het begin van de dertiende eeuw. In deze eeuw vond de officiële 

verankering van de zogenaamde tweeherigheid plaats, waardoor Maastricht onder gedeelde 

heerschappij van Brabant en Luik kwam te vallen. Omdat deze thesis voor het overige thematisch is 

ingedeeld, in plaats van chronologisch, is bovendien een beknopt overzicht van de regering van Jan 

van Beieren en in het bijzonder zijn verhouding tot de stad Maastricht toegevoegd, om zo de lezer 

een duidelijk kader te bieden waarin de thematiek geplaatst moet worden. De indeling van dit 

hoofdstuk is chronologisch van aard. In de eerste paragraaf worden het ontstaan en de praktijk van 

de tweeherigheid beschreven. De tweede paragraaf behandelt de periode van 1372-1389, waarin de 

organisatie van het stadsbestuur werd herzien en de ambachten invloed kregen op benoemingen. 

Hierna volgt een overzicht van de politieke ontwikkelingen tijdens de regering van Jan van Beieren: 

zijn aantreden, de aanslepende conflicten met de Luikse steden, en zijn uiteindelijke aftreden in 

1418. In deze paragraaf zal ook ingaan op de bestuursherzieningen die door Jan van Beieren in 

Maastricht werden doorgevoerd. 

1.1 De tweeherigheid van Maastricht 

Onder de Maastrichtse tweeherigheid wordt het gegeven verstaan, dat de stad eigendom was van 

twee verschillende heersers. De ontstaansgeschiedenis hiervan is nog altijd niet precies vastgelegd, 

en door de beperkingen van de bronnen zal dit waarschijnlijk ook een punt van debat blijven. De 
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ontwikkeling van de bevolkingskern(en) van de stad staat nog steeds ter discussie.1 Er wordt van 

uitgegaan dat de stad in de vroege middeleeuwen twee nederzettingskernen bezat, geconcentreerd 

rond de Sint-Servaaskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze bleven doorheen de tijd naast elkaar 

bestaan, totdat, in 1202 en opnieuw in 1204, de hertogen van Brabant beleend werden met het 

keizerlijke gedeelte van de stad. In 1220 werd dit nog eens in de stadsrechten van de stad bevestigd. 

In de bronnen wordt gesproken van twee families: de keizerlijke (later hertogelijke) familie en de 

bisschoppelijke familie. Het onderscheid tussen deze twee families blijft echter ingewikkeld. Zo is 

niet duidelijk welke ‘familie’ oorspronkelijk met welk stadsdeel verbonden was. Omdat in de late 

middeleeuwen de Onze-Lieve-Vrouwe parochie, in het zuidelijke gedeelte van de stad, verbonden 

was met de prins-bisschoppelijke zijde, is men er traditioneel van uitgegaan dat dit ook de locatie 

was van de oorspronkelijke familia episcopis. Dit werd gestaafd door een andere theorie, bekend 

vanaf de elfde eeuw, waarin gesteld werd dat de Sint-Servatiuskerk door niemand minder dan Karel 

de Grote was gesticht. Nog in de negentiende eeuw werd deze theorie voor waar aangenomen, 

bijvoorbeeld door Pierre Cuypers, de architect die de opdracht ontving de kerk te restaureren.2 Titus 

Panhuysen heeft recentelijk geponeerd dat de situatie omgekeerd was: de Sint-Servatius was de 

bisschoppelijke eigenkerk, en de Onze-Lieve-Vrouwekerk behoorde toe aan de keizerlijke familie. In 

de loop van de tijd zou een ruil hebben plaatsgevonden en werden de gebieden van eigenaar 

verwisseld.3 Dit zou tegelijkertijd verklaren hoe het kwam dat de Servaaskerk, die zo zeer met de 

Maastrichtse bisschoppen was verbonden, uit bisschoppelijke handen viel, én waarom er geen 

archeologische overblijfselen van een vroegmiddeleeuwse bisschopskerk zijn gevonden in de 

omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

 De komst van de hertogen van Brabant zorgde in ieder geval voor problemen voor de 

machtsverhoudingen binnen Maastricht. Terwijl de keizers de stad slechts sporadisch bezochten, 

vormde het voor de hertogen van Brabant juist een bruggenhoofd voor oostelijke expansie. Tijdens 

de Limburgse Successieoorlog (1283-1289) was het voor de Brabanders van het grootste belang om 

deze brug veilig te stellen. Hertog Jan van Brabant opereerde toen ten oosten van de stad tegen de 

 

                                                             
1 Voor een recent overzicht van de voornaamste ontstaansmodellen, zie: Frans Theuws, ‘Drie modellen voor de 

ontwikkeling van het middeleeuwse Maastricht’ in: Reinout Rutte en Hildo van Engen (ed.), Stadswording in de 

Nederlanden (Hilversum 2005) 87-122. 
2 C.A.A. Linssen, ‘De ontwikkeling van het monasterium van Sint-Servatius te Maastricht tot vrije rijksproosdij’ 

in: Ibidem, Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de middeleeuwen (Assen en Maastricht 1985) 82-

133, aldaar 82-84. 
3 Titus A.S.M. Panhuysen, ‘Wendepunkte in der Frühgeschichte der Maastrichter Servatiusabtei’ in: Ibidem 

(ed.), Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000). Proceedings of the 60th Sachsensymposion 19.-23. 

September 2009 Maastricht (Stuttgart 2011) 67-89. Deze theorie bouwde voor op een eerdere stelling van P. 

Leupen. 
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aartsbisschop van Keulen, de hertog van Luxemburg en de graaf van Gelre, en de bevoorrading 

gebeurde via de Maastrichtse Maasbrug, die eveneens een eventuele veilige aftocht moest kunnen 

garanderen. Het was vermoedelijk om deze reden dat Jan van Brabant een akkoord sloot met de 

prins-bisschop van Luik, en er afgesproken werd dat de stad zich neutraal zou moeten opstellen in 

conflicten tussen de beide landsheren.4 Daarnaast werden andere afspraken gemaakt, zoals onder 

andere welke poorters onder de hertog van Brabant en welke onder de prins-bisschop van Luik 

vielen, en werden belasting en rechtspraak duidelijk omlijnd.5 Deze overeenkomst, bekend als de 

Alde Caerte, zou in stand blijven tot de inname van de stad door de legers van de Franse revolutie, in 

1794.6 

 Ook hierna verliepen de verhoudingen niet altijd even probleemloos. De nativiteit (de Luikse 

of Brabantse afkomst) van Maastrichtse poorters werd nog vaster omlijnd, en ook de 

neutraliteitsplicht en de rechtsspraak werden iets bijgesteld in een regeling uit 1356, de Dochter 

Caerte, uitgevaardigd door de schepenen van Maastricht.7 Zo werd de neutraliteitsclausule 

aangescherpt om de stad te verbieden ook vijanden van de landsheren onderdak of doortocht te 

verschaffen.8 Soms werd de neutraliteitsregeling overtreden. Aangezien Maastricht onder zowel 

Brabantse als Luikse heerschappij viel, opereerde de stad soms ook binnen stedenbonden uit beide 

gebieden. Zo ondertekenden afgezanten van de stad het Brabantse charter van Kortenberg (1312) en 

de Luikse vrede van Fexhe (1316) en de paix des Lignages (1335), stedelijke ondernemingen die de 

invloed van de steden op het bestuur moest doen toenemen en, in het laatste geval, de positie van 

de adel moesten inperken.9 Hierna hield hun inzet echter al snel op: het Maastrichtse stadsbestuur 

was lang niet zo rebels als dat van veel andere Luikse steden. Tijdens meerdere opstanden kwamen 

zij snel tot een akkoord met de bisschop en boden hem onderdak tegen de rebellerende Luikenaars, 

bijvoorbeeld tijdens de regeringen van Engelbert van der Mark (1345-1364) en Jan van Arkel (1364-

1378).10 De tweede helft van de veertiende eeuw wordt dan ook vaak gezien als het moment waarop 

 

                                                             
4 G.W.A. Panhuysen, ‘Maastricht omstreden door Brabant, Luik, Loon en Gelre, 1200-1274’ in: Miscellanea 

Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht (Maastricht 1962) 81-120; M.K.J. Smeets, ‘Maastricht als 

Brabantse voorpost in de Limburgse successie-oorlog (1283-1288)’, in: Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de 

geschiedenis van Maastricht (Maastricht 1962) 121-31; Geurts, Onsser stadt, 26-41; Jean Lejeune spreekt hier over 

‘le “Drang nach Osten” brabançon’: Jean Lejeune, Liège et son pays. Naissance d’une patrie (XIIIe-XIVe siècles) (Luik 

1948) 104. 
5 Coutumes, 3-20. 
6 Geurts, Onsser stadt, 34. 
7 Coutumes, 21-6. 
8 Wouters, De politieke betrekkingen, 29. 
9 Wouters, De politieke betrekkingen, 32-7; Ubachs, Particulier niet singulier. 
10 Wouters, De politieke betrekkingen, 35-6; Lejeune, Liège et son pays, 344-382. 



 

 21 

Maastricht zich ontpopte tot trouw voorvechter van de bisschoppelijke rechten en als tegenstander 

van de Luikse opstandelingen. 

1.2 Inspraak van de ambachten, 1372-1389 

Waar andere steden, zoals Luik, juist door hun verzet al in de eerste helft van de veertiende eeuw 

enige inspraak in het stadsbestuur hadden gekregen, moest Maastricht wachten tot 1372 voordat de 

getoonde trouw werd beloond.11 Hoewel Maastricht twee heren bezat die elkaar soms de macht 

betwistten, weerhield dit deze landsheren er in eerste instantie niet van om het stadsbestuur nauw 

te controleren. Dit bestuur bestond uit twee schouten (één voor de hertog van Brabant en één voor 

de prins-bisschop van Luik), schepenen, ‘jurati’, ‘consules’, de Brabantse voogd en de stedelijke 

ridderschap.12 De stedelijke gemeenschap had in het geheel geen inbreng in de benoeming van alle 

functionarissen, die enkel door de landsheren werden aangesteld. Bovendien waren de 

benoemingsperiodes lang: schepenen werden voor het leven benoemd, terwijl ook schouten lange 

tijd in dienst konden blijven. Hoe deze raad zich ontwikkelde in de periode tot 1372 is echter 

onduidelijk. Pas vanaf 1372 zouden de verschillende functionarissen, hun bevoegdheden en de 

manier van hun aanstelling in enig detail genoteerd worden. Juist in deze periode zorgden 

stedenbonden in zowel Brabant als Luik voor onrust, maar Maastricht hield zich in beide gevallen 

afzijdig. Desondanks – of misschien juist wel hierdoor – werd de invloed van de Maastrichtse 

ambachten op het stadsbestuur juist op dat moment vergroot.13 

De charters uit 1372 en 1379 gaven de ambachten een beperkte inspraak in de 

benoemingsprocedures van de raad, en het takenpakket van de bestuurders werd, als onderdeel van 

een heel pakket aan gewoonterecht, vastgelegd in het statutenboek van 1380 (zie figuur 1 en 2 voor 

een organogram van het stadsbestuur in 1372 en 1380). Tegelijkertijd werden andere stedelijke 

verhoudingen gewijzigd: de invloed van de ambachten (zoals de gilden in Maastricht werden 

genoemd) nam toe. Er kwamen meer ambachten bij en in 1380 werd de ambachtsdwang ingevoerd, 

die iedere poorter verplichtte om een ambacht te bezitten (waarvoor men een entreebedrag moest 

betalen). Bij verkiezingen van het stadsbestuur opereerde men bovendien in ambachtsverband: men 

 

                                                             
11 Voor de ontwikkeling van de Luikse raad, zie: Sébastien Dubois, Bruno Demoulin en Jean-Louis Kupper, Les 

institutions publiques de la principauté de Liège (980-1794) 2 (Brussel 2012) 801-20. 
12 RV, XII; Geurts, Onsser stadt, 39-41. 
13 RV, XII-XIV; Geurts, Onsser stadt, 47. 
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stemde niet individueel, zoals tegenwoordig, of als Luikse of Brabantse gemeente, zoals in 1372 werd 

bepaald, maar als ambacht. Ieder ambacht had één stem, die na interne verkiezing werd uitgebracht 

bij een vergadering van alle ambachten op het marktplein voor de Lakenhal. Bovendien konden de 

ambachten in specifieke gevallen ook advies geven aan het stadsbestuur.14 Dit had ook gevolgen 

voor de patriciërsfamilies die voorheen van de hertog of de bisschop hun aanstellingen ontvingen, 

maar die nu, wilden zij macht blijven uitoefenen, in nieuwe groepsverbanden moesten treden en zo 

deels afhankelijk werden van de steun van ambachtslieden.15 Hierin leken zij een zeker succes gehad 

te hebben: in een evaluatie van het stadsbestuur over de periode 1367-1386 constateerde Van der 

Eerden-Vonk dat er in deze periode nauwelijks verandering kwam in de stedelijke raad, zeker als het 

ging om burgemeesters. Enkel onder de nieuwe gezworen raden (ook wel gezworenen genoemd) 

wisten nieuwe bestuurders uit de ambachten in deze periode een plaats te vinden.16 In de periode 

1500-1550 was dit niet anders.17 

Tegelijkertijd werd Maastricht voortaan meer als één stad bestuurd, aangezien de 

aanstellingen vanaf 1380 gebeurden vanuit de ambachten in plaats van uit een aparte Luikse en 

Brabantse gemeente. Omdat de ambachten nu als één geheel stemden, en niet als een Luikse en een 

Brabantse helft, had dit ook positieve gevolgen voor de cohesie van het bestuur, zoals H.H.E. 

Wouters eerder heeft gesteld.18 Het stedelijk beleid volgde een steeds eigenzinniger koers, waarbij 

men zich langzaam onafhankelijker ging opstellen van de Luikse en Brabantse stedenbonden. 

Vooral de Luikse steden vormden een gevaar voor de Maastrichtse tweeherigheid, vanwege hun 

grote politieke activiteit en assertiviteit – want slechts in geringe mate tegengewerkt door de 

zwakke prins-bisschoppen – en vanwege hun nabijheid tot Maastricht. Vanaf ongeveer 1390 

probeerde de stad duidelijk afstand te nemen tot deze steden.19 

  

 

                                                             
14 Zie hoofdstuk 3.4 voor een bespreking van de ceremoniële aspecten van de verkiezingen en van de stedelijke 

vergaderingen. 
15 RV, XIV-XVII; Geurts, Onsser stadt, 47-56. 
16 Van der Eerden-Vonk, Het stadsbestuur, 228-30. 
17 Geurts, Onsser stadt, 59 n. 127. 
18 Wouters, De politieke betrekkingen, 45. 
19 Ibidem, 48. 
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Figuur 1. Zie hiervoor figuren 1-3-4.pdf. 
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Figuur 1 Samenstelling stadsbestuur volgens privilege 1380 
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1.3 De regering van Jan van Beieren 

Het episcopaat van Jan van Beieren (1374-1425)20 is vooral bekend vanwege de burgeroorlog die van 

1406-8 in het prinsbisdom woedde en uitmondde in de slag bij Othée en de vernederende Sentence de 

Lille (1408), waarbij de privileges van de Luikse steden werden afgenomen en het prinsbisdom een 

groot bedrag moest betalen aan Jan van Bourgondië en Willem van Holland-Henegouwen. Ook de rol 

van Maastricht in deze burgeroorlog – als steunpilaar van de bisschop-elect21 – heeft veel aandacht 

ontvangen. Artikelen zijn geschreven over de belegeringen van Maastricht in 1407 en 1408, maar 

een echt overzicht van de verhouding tussen Jan van Beieren en deze stad ontbreekt vooralsnog, 

uitgezonderd van de vaak terugkerende observatie dat Maastricht in de veertiende en vijftiende 

eeuw bisschopsgezind was.22 Op basis van gegevens uit andere kronieken, stedelijke documenten en 

de moderne historiografie zal hier een korte schets gegeven worden van het stadsbestuur van 

Maastricht tijdens de regering van Jan van Beieren, waarbij de nadruk ligt op de omgang van de stad 

met de landsheren en de Luikse stedenbond. Het zal echter duidelijk worden dat de bronnen ons 

hier slechts een fragmentarisch beeld van kunnen geven, en dat een overzicht als dit meer vragen 

oproept dan het kan beantwoorden. Deze zullen zo goed als mogelijk behandeld worden in de 

volgende hoofdstukken. 

1.3.1 Aanloop tot de opstand, 1389-1407 

Jan van Beieren werd in november 1389 door het Sint-Lambertuskapittel gekozen tot prins-bisschop 

van Luik. Als jongste zoon was Jan een carrière in de clerus aangegaan, terwijl zijn oudere broer 

Willem (1364-1417), graaf van Oostervant, de graafschappen Holland en Henegouwen van hun vader 

Albrecht van Beieren (1336-1404) zou erven.23 Hij ontving de lagere wijding, maar bleef de hogere 

wijding uitstellen, wat hem veel kritiek van tijdgenoten en onderdanen opleverde. Historici hebben 

dit geïnterpreteerd als een strategische zet van Albrecht van Beieren, die Jan als mogelijke opvolger 

van zijn oudste zoon zag, mocht deze kinderloos sterven. Aangezien alleen de hogere wijding Jan 

 

                                                             
20 De belangrijkste werken over Jan van Beieren zijn Friedrich Schneider, Herzog Johann von Baiern, erwählter 

Bischof von Lüttich und Graf von Holland (1373-1425). Ein Kirchenfürst und Staatsmann am Anfang des XV. Jahrhunderts 

(Berlijn 1913); en Alain Marchandisse, ‘L’entourage de Jean de Bavière, prince-élu de Liège (1389-1418)’ in: 

Jean-Louis Kupper en Alain Marchandisse ed., A l'ombre du pouvoir. Les entourages princiers au Moyen Age (Genève 

2003) 29-54. 
21 Omdat Jan van Beieren nooit de hogere wijding ontving, zou hij nooit officieel tot prins-bisschop benoemd 

worden en bleef hij gedurende zijn bijna dertigjarige regering steeds ‘bisschop-elect’. 
22 Bijvoorbeeld bij Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités, 245. 
23 Schneider, Johann von Baiern, 11-12. 



 

 26 

zou uitsluiten van het huwelijk, zou het ontvangen van de lagere wijding geen problemen 

opleveren.24 Andere contemporaine historici zagen hier op termijn ook een duidelijke strategische 

keuze van Jan van Beieren in. Zijn tegenstanders betichtten hem ervan het prinsbisdom Luik in een 

seculiere staat te willen omzetten.25 Zijn voortdurende weigering de hogere wijding te ontvangen 

kwam hem in de loop van zijn regering op steeds meer kritiek te staan. Dit vormde interessante 

materie voor historici, maar was in praktijk bijzaak naast Jans poging de macht van de assertieve 

Luikse steden – en dan met name Luik zelf – in te perken, en zijn eigen positie als vorst te 

bekrachtigen, door de inzet van het bisschoppelijk gerechtshof van de Ring van het Paleis (in het 

Frans bekend als het Anneau du Palais).26 

Voor Maastricht stonden de jaren ‘90 van de veertiende eeuw in het teken van het herstellen 

van stedelijke privileges en het beschermen van de handel. In 1388 werden handelaars uit 

Maastricht en Sint-Truiden op weg naar de jaarmarkt in Frankfurt gevangen genomen door de heer 

van Reifferscheid.27 In 1393 teisterde de graaf van Meurs de regio, maar het stadsbestuur handelde 

terughoudend. De graaf, aan het hoofd van zo’n zevenhonderd ruiters, provoceerde volgens een 

anonieme chroniqueur de stad: toen men niet reageerde op zijn plundertochten in de buurt van 

Visé, toog hij richting Maastricht, waar hij Margraten platbrandde. Volgens Cornelius Zantfliet 

weigerde de magistraat om in te grijpen, maar nam een schoenmaker de leiding op zich en voerde 

vierhonderd snel opgetrommelde en ongedisciplineerde poorters aan om de ruiters te achtervolgen. 

Het resultaat was desastreus: het stedelijk leger werd vernietigend verslagen. 28 Veel burgers werden 

gedood of gevangen genomen, waaronder, volgens een andere chroniqueur, een burgemeester, en 

men zou nog jaren bezig zijn met het betalen van losgeld.29 Bovendien brak in 1397 oorlog uit tussen 

Gelre en Brabant, een conflict dat tot 1399 zou duren.30 Maastricht moest hierdoor de handel met 

Gelre stopzetten en Brabantse en Luikse troepen doorgang verschaffen om de Gelderse stad 

Roermond te belegeren.31 

 

                                                             
24 Antheun Janse, Een pion voor een dame. Jacoba van Beieren, 1401-1436 (Amsterdam 2009) 24. 
25 Carrier, Si vera est fama, 653-5; Lejeune, Het prinsbisdom Luik, 253. 
26 Dubois, Demoulin en  Kupper, Les institutions publiques 1, 450-9. 
27 Chronique de 1402, 405-6; Lejeune, Liège et son pays, 121. 
28 Claude Gaier, Art et organisation militaires dans la principauté de Liège et dans le comté de Looz au Moyen Age  

(Brussel 1968) 103; Zantfliet, Chronicon, kol. 341; Chronique de 1402, 423. 
29 Nog in 1405 keerde de stad bedragen uit aan de (voormalige) gevangenen: RV, 284 nr. 994. 
30 W. Jappe Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de 

tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden 1 (Assen 1972) 95. 
31 RV, 236-7 nrs. 841 en 848; Sergio Boffa, Warfare in medieval Brabant, 1356-1406 (Woodbridge 2004) 38-42. 
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In 1395 ontstond grote onrust in het 

prinsbisdom toen het Anneau du Palais enkele 

burgers van Seraing dagvaardde.32 Er braken 

opstootjes uit, en Jan van Beieren verliet Luik en 

zocht onderdak in Hoei en Maastricht. Een 

verzoening werd uiteindelijk bereikt met de 

vrede van Caster, dat in Maastricht werd 

bereikt.33 Het akkoord zou tot interne harmonie 

in het prinsbisdom moeten leiden, en bevatte ook 

voor Maastricht specifieke clausules, zoals het 

verbod op de ommuring van Sint-Pieter. Deze 

Luikse vrijheid lag direct ten zuiden van de 

Maastrichtse stadsmuur, en een omwalling 

hiervan zou de Maastrichtse defensieve positie 

verzwakken.34 De vrede van Caster bood echt geen permanente oplossing. De situatie zou verder 

verslechteren, zowel tussen de bisschop-elect en zijn steden, als tussen Maastricht en de andere 

instellingen in het prinsbisdom. In 1399 bood Maastricht onderdak aan flagellanten, waarop de stad 

in de ban werd gedaan.35 Het stadsbestuur zette zich actief in om deze excommunicatie weer op te 

laten heffen, maar op hetzelfde moment ontstond een ander conflict met de stad Luik, hetgeen de 

onderhandelingen met Jan van Beieren bemoeilijkte. Vechtpartijen in het hart van de stad, op het 

Vrijthof en in de Sint-Servaaskerk zelf, getuigen van de onrust.36 Daarnaast waren om onduidelijke 

redenen nu ook Maastrichtse burgers voor de Ring van het Paleis gedaagd, zodat de stedelijke raad 

zich moest inspannen om hun zaak te behartigen. Meerde delegaties reisden af naar Luik, waarbij 

zowel advocaten als tolken of vertalers zich in het gezelschap bevonden.37 

Ook territoriale wijzigingen zorgden voor problemen. Sittard, een middelgrote stad ten 

noordoosten van Maastricht, werd door het hertogdom Brabant verkocht aan het hertogdom 

 

                                                             
32 Godefroid Kurth, ‘L’origine des querelles entre Jean de Bavière et les Liégeois. L’affaire de Seraing en 1395’, 

Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politique et de la classe des beaux-arts (Brussel 1908) 485-506. 
33 Niet te verwarren met de vrede van Caster uit 1376. Jean Lejeune, ‘Het prinsbisdom Luik 1390-1482’ in: AGN 

IV (Haarlem 1980) 247-70, aldaar 249. 
34 ROPL 1, 373-5. 
35 SR, 98-100, 113. 
36 Ibidem, 130, 132, 136. 
37 ‘Item des sondaigs des anderen daigs in den mey Gilis der stat clerck gereden tot Luidic om te voldoin ende te taelen van 

den brieve der geloefden ende burgeren van Luidic’, ‘Item op den selven tijden uytgegeven den genen die die vijf puncten 

die onse here van Luidic thienen is ende der stat antwerde van duytschen in walschen mackden’, SR, 102, 106. 

Afbeelding 3: Jan van Beieren. Tekening uit de 
zestiende eeuw. Bron: Recueil d'Arras 
(Gemeentebibliotheek Arras), Ms. 266, fol. 30f. 
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Gelre,38 terwijl de rest van de landen van Overmaas in 1396 werd overgedragen aan de 

Bourgondiërs.39 De nieuwe machthebbers waren niet altijd even bereid om Maastrichtse 

handelsprivileges te erkennen. In de winter van 1399-1400 werden dan ook meerdere pogingen 

ondernomen om de lokale ambtsdragers te overtuigen van de rechtmatigheid van de Maastrichtse 

privileges.40 Dit leek aan het begin van 1400 opgelost te zijn, maar het conflict met Luik hield langer 

aan. Men zou hier zelfs van oorlog kunnen spreken, aangezien er gewelddadigheden uitbraken en 

beide kampen boycots werden ingezet om de tegenstander te verzwakken. Volgens een anonieme 

chroniqueur kwam het ook tot interne problemen in Maastricht zelf: in 1400 zou het stadsbestuur, 

dat zich tegen de flagellanten keerde, zijn afgezet door ‘de vollers en de kleine ambachten’, die het 

juist voor de geselbroeders opnamen. Vervolgens sloten zij de stadspoorten voor Jan van Beieren.41 

Deze fascinerende en tot nu toe onderbelichte gebeurtenis wordt door andere bronnen helaas niet 

bevestigd. In 1401 werd het conflict uiteindelijk bijgelegd na onderhandelingen in Luik. Van het 

vredesverdrag zijn geen kopieën bewaard gebleven, maar volgens de Chronique de 1402 hadden zowel 

Maastricht als Luik ernstige tekorten na afloop van het conflict, en verlangden zij daarom beide 

naar vrede.42 

Na 1401 bleef Maastricht de kant van de prins-bisschop kiezen. In 1403 werd de stad – net als 

Hoei en Sint-Truiden – voor deze trouw beloond met de toezegging niet meer onder de prins-

bisschoppelijke rechtbank, de Ring van het Paleis, te vallen.43 Dit was een belangrijke mijlpaal voor 

de stad, en zou problematische situaties als in 1400 moeten voorkomen. De opstandige steden van 

het prinsbisdom, aangevoerd door Luik zelf, wilden vrijgesteld worden van deze rechtbank en de 

positie van hun eigen gerechtshof versterken. Door Maastricht, Hoei en Sint-Truiden dit privilege te 

verschaffen, zorgde Jan van Beieren ervoor dat zij geen reden hadden om de dissidenten in hun 

beleid te steunen, evenzeer omdat zij dan onder de alternatieve Luikse rechtbank, het Tribunaal van 

XXII, zouden vallen.44 Inderdaad zouden Hoei en Sint-Truiden ook in 1406, toen de opstand opnieuw 

uitbrak, de zijde van Jan van Beieren kiezen, terwijl Maastricht de neutraliteit bewaarde. Dit keer 

 

                                                             
38 Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen, 1, 95. 
39 SR, 77. De landen van Overmaas waren een verzameling Brabantse gebieden in de moderne provincies Luik 

en Nederlands Limburg, geconcentreerd rond Valkenburg, ’s Hertogenrade en Dalhem. Sittard had hier in 

eerste instantie ook toebehoord. 
40 SR, 97-9, 113-6. 
41 Chronique de 1402, 443. 
42 Ibidem: ‘Anno Domini MoCCCCIo in profesto sancti Sebastiani fuit facta concordia inter Leodienses et Trajectenses in 

palacio Leodiensi cum magno gaudio plurium, quia Trajectenses habebant defectum hullarum lignorum bladorum et 

ceterorum necessariorum; Leodienses vero carebant sale, piscibus, nec poterant habere pecuniam de mercimoniis suis et 

sic erat illa discordia nimis dampnosa.’. 
43 ROPL 1, 379. 
44 Dubois, Demoulin en  Kupper, Les institutions publiques 1, 511-36. 
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stelden de haidroits, zoals de opstandelingen ook bekend stonden, vanwege hun verzet tegen het 

bisschoppelijke gerechtshof (‘haidroit’ betekent ‘hater van het recht’), zich onverzoenlijk op 

tegenover de prins-bisschop. Zij zetten hem af en stelden een tegenbisschop aan, Diederik van 

Perwijs, zoon van de Luikse voogd Hendrik van Perwijs. Deze onderhield nauwe contacten met 

Antoon van Bourgondië, die in 1406 hertog van Brabant werd: Perwijs was namelijk diens vazal. De 

hertog begon dan ook in 1407 druk op zijn stad uit te oefenen om de nieuwe bisschop te ontvangen 

en daarmee te aanvaarden.45 In dit geval was het aanhouden van de neutraliteit voor Maastricht een 

gewaagde stap: zij weigerden in te gaan op het verzoek van de hertog. Hadden zij hiernaar 

geluisterd, dan had Jan van Beieren zijn bisschopszetel waarschijnlijk definitief verloren: zijn andere 

steunpunten Hoei, Sint-Truiden en Bouillon waren namelijk in weinig tijd door de haidroits 

ingenomen.46 

1.3.2 Maastricht belegerd, 1407-1408 

In oktober 1407 koos het stadsbestuur van Maastricht definitief de zijde van Jan van Beieren, en gaf 

het conflict hiermee een nieuwe wending. Antoon van Bourgondië, hertog van Brabant, verscheen 

aan het begin van die maand met een leger voor de stadspoorten, officieel om doortocht te vragen 

naar het land van Valkenburg, om campagne tegen Gelre te voeren. Het leger van de Luikse 

opstandelingen bevond zich op dat moment bij Wonck, vlak buiten Maastricht, en het bestuur 

vreesde dat zij met de Brabanders mee naar binnen zouden glippen en de Maastrichtse neutraliteit 

daarmee zouden beëindigen. Zij gaven de hertog onder strenge voorwaarden toestemming tot 

doortocht: zijn leger mocht slechts in kleine afdelingen beurtelings door de stad trekken, en de 

Luikenaars mochten niet naar binnen.47 De doortocht leverde geen verdere problemen op, maar 

Hendrik van Perwijs, die de legers van de haidroits aanvoerde, vaardigde een ultimatum uit. Als 

Maastricht nog steeds geen partij zou hebben gekozen, zou hij haar als vijandig beschouwen en 

belegeren. Hierop zond het stadsbestuur een boodschapper naar Jan van Beieren om hem te 

verzoeken naar de stad te komen. Met zijn bondgenoten – edellieden zoals de heren van Heinsberg, 

Merode en Millendonck – trad hij de stad binnen, waar de ambachten van de stad hem een paar 

dagen later hun steun betuigden.48 

 

                                                             
45 RV, 304-5 nr. 1055. 
46 Gaier, Art et organisation, 7. 
47 Serge Boffa, ‘L'expédition d'octobre 1407 dirigée par Antoine, duc de Brabant, contre Renaud IV, duc de 

Juliers et de Gueldre’, Revue belge de philologie et d'histoire 77 (1999) 299-328 
48 Chronicon Johannis de Bavaria, 175; RV, 305 nr. 1056. 
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Aspecten van deze partijkeuze spelen een rol doorheen deze volledige thesis, maar het is 

nuttig kort stil te staan bij de burgemeesters van dat moment, Arnold van Heer en Anthonius 

Yserman, die allebei in zowel 1406 als 1407 tot burgemeester waren benoemd en grote invloed 

moeten hebben gehad op de vorming van het stedelijk beleid. Bovendien werden zij opmerkelijk 

genoeg in 1409 door Jan van Beieren als schepenen van Luik aangesteld.49 Arnoldus van Heer was 

een jonkheer en koos, net als meerdere edellieden uit de directe omgeving van Maastricht, de zijde 

van Jan van Beieren. Van hem is geen ambachtslidmaatschap bekend. Anthonius Yserman was wel 

actief in de ambachten, zij het in beperkte mate, en vervulde in 1402 de positie van 

ambachtsgouverneur van de vollers. In 1403 werd hij gezworene en in ieder geval in 1417 was hij 

schout namens Luik.50 Na 1407 genoot hij kennelijk het vertrouwen van de prins-bisschop – het is 

onduidelijk of hij dit vóór de opstand ook al had. Dit is opmerkelijk, omdat de Luikse kroniek van 1402 

vermeldt dat de vollers en de kleine ambachten zich in 1400 tegen de heersende burgemeesters 

keerden en hen succesvol afzetten, waarna zij de poorten voor de prins-bisschop sloten. Het zou 

echter een logische ontwikkeling zijn: er kwam in Maastricht een anti-Luikse partij aan de macht, 

die zich keerde tegen de stad Luik. Aangezien er toen nog geen breuk was tussen de stad Luik en Jan 

van Beieren, keerde de nieuwe machthebbers – de vollers en de ‘kleine ambachten’ – zich ook tegen 

de bisschop-elect. Toen de ‘revolutie van de haidroits’ uitbrak, kozen deze Maastrichtse bestuurders 

de kant van Jan van Beieren.51 Deze theorie moet kritisch aanschouwd worden: slechts één enkele 

bron vertelt ons over deze Maastrichtse interne crisis, en hoewel deze bron betrouwbaar overkomt, 

valt niet te ontkennen dat zelfs de stedelijke documenten het incident doodzwijgen. Hoewel de 

magistraat baat had bij het creëren van een beeld van stedelijke harmonie, blijkt uit de unanieme 

stemmingen van de stedelijke gemeente vóór handhaving van de neutraliteit in 1406 en 1407 dat de 

stedelijke onrust in deze periode niet overweldigend was. Helaas wordt niet vermeld of ook de 

stemming voor de partijkeuze voor Jan van Beieren unaniem was.52 

Toen men op 30 oktober 1407 besloot, 'van den gueden ambachten van der stat voir der hallen dar 

om vergadert', 53 om Jan van Beieren steun te verlenen, ontving de stad als tegengift op 31 oktober het 

geystelick privilegie, een oorkonde die een oplossing probeerde te geven voor de grootste problemen 

 

                                                             
49 Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités, 98. In feite druiste het in tegen het Maastrichtse statutenboek om in 

twee achtereenvolgende jaren dezelfde functie te bekleden. 
50 P. Doppler, ‘Namen van schouten, schepenen, enz. van de hooggerechten te Maastricht’ in: De Maasgouw, 40 

(1920) 67-72, aldaar 67. 
51 Term ontleend aan Lejeune, Het prinsbisdom Luik, 251. 
52 RV, 298 nr. 1038, 299-300 nr. 1043, 304-5 nr. 1055-6. 
53 Ibidem, 305 nr. 1056. 
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van Maastricht.54 Vanzelfsprekend werden de door de stad reeds verkregen privileges allen 

bevestigd, tot ewigen daeghen. In de rest van de oorkonde verleende de vorst ook nieuwe privileges. 

In de eerste plaats erkende Jan van Beieren de problemen die in het verleden waren ontstaan tussen 

Maastricht en Luik en die duidelijk zijn af te lezen uit de raadsverdragen en de stadsrekening van 

Maastricht over het jaar 1399-1400. De bisschop-elect bevestigde alle privileges van Maastricht in 

dezen, zodat hij de stad Luik in het ongelijk stelde. Vervolgens stelde hij Maastricht ook vrij van de 

Luikse rechtbank van de Ring van het Paleis, hetgeen hij hen al 1403 had toegezegd. Daarnaast 

verleende Jan van Beieren hen het recht dat men geen inhibitien op de burgers van Maastricht mocht 

leggen, wat hen vrijwaarde van zekere tollen. 

Uit de stadsrekeningen van 1399-1400 blijkt ook dat het stadsbestuur dat jaar in actieve 

correspondentie verkeerde met de bisschop-elect, om te zorgen dat het interdict dat op de stad was 

gelegd opgeheven zou worden.55 Het geystelick privilegie kwam ook aan deze recente frustratie 

tegemoet: 

[S]oe en salmen inde selve onse stadt egheen interdict leggen, noch van godtsdienste in 

geijne kercke bennen onser stads van Triecht cesseren; ende weert dat iement geboden hier 

op werpte, soe en sal priester noch clerck die geboeden exequeren noch daeromme cesseren 

[…].56 

Ook werd het recht van de burgemeesters om burgers te verbannen uit de stad herbevestigd. Ten 

slotte werd ook de jaarlijkse synode of seend bevestigd, waarin de Luikse landdeken en de schepenen 

van de stad bijeen kwamen. 

Wat kunnen we uit dit privilege opmaken? Mijns inziens moet het in de eerste plaats gezien 

worden als een intentieverklaring van de bisschop-elect: een toezegging dat hij niet aan de 

Maastrichtse privileges zou tornen. Een deel van het charter is weinig vernieuwend en erkent 

privileges die al in het verleden verleend waren. Bovendien zal het document in eerste instantie 

weinig waarde gehad hebben, omdat geen enkele Luikse stad Jan van Beieren nog erkende. De elect 

zou eerst zijn prinsbisdom moeten terug veroveren voor zijn woorden waarde zouden krijgen. 

Maastricht zou de bisschop-elect dan ook moeten blijven steunen in zijn strijd tegen de haidroits. Het 

geystelick privilegie is van een politiek-organisatorisch standpunt bezien minder interessant omdat 

 

                                                             
54 Coutumes, 493-501. 
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het niets aan de organisatie van het stadsbestuur veranderde, hetgeen wellicht kan verklaren 

waarom het zo weinig aandacht krijgt. Het document is echter van groot belang om het politiek 

handelen van de stad te verklaren, juist in de problematische crisisperiode van 1407-1408. 

Na de partijkeuze voor Jan van Beieren moest Maastricht twee belegeringen doorstaan, in de 

winter van 1407 en in de zomer van 1408.57 De bisschop-elect werd hierin bijgestaan door een groot 

aantal bondgenoten, voornamelijk ridders uit de streek tussen Maas en Rijn en een paar honderd 

Engelse huurlingen. Deze stonden de Maastrichtse milities bij in de verdediging van de stad en 

brandschatten de dorpen in de omgeving van Maastricht, om zo de bevoorrading van de Luikse 

belegeraars te bemoeilijken en de opstandelingen te demoraliseren. De Beierse partij was echter nog 

steeds in de minderheid en was afhankelijk van externe steun van Jan, hertog van Bourgondië en 

Willem VI, graaf van Holland-Henegouwen, respectievelijk de zwager en de broer van Jan van 

Beieren. Vooral de steun van Jan van Bourgondië was cruciaal, maar problematisch genoeg was deze 

verwikkeld in een conflict met de hertog van Orléans, die hij op 23 november 1407 liet 

vermoorden.58 Deze moord kwam voor Jan van Beieren op een hoogst ongelukkig moment: door de 

verwikkelingen in Parijs kon Jan van Bourgondië niet met zijn legers naar het prinsbisdom Luik 

optrekken, zoals afgesproken, en was ook de positie van Maastricht onzekerder geworden. De dag na 

de moord begon de Luikse belegering van de stad. Het zal toeval geweest zijn. 

Het duurde nog tot augustus 1408 voor de geallieerde legers Jan van Beieren eindelijk te 

hulp schoten. De haidroits gaven het beleg op en werden op 24 september te Othée verslagen. Het 

resulterende vredesverdrag, de zogenaamde Sentence de Lille of veroordeling van Rijsel (24 oktober 

1408), ontnam de steden van Luik en Loon al hun privileges (zodat ook alle stadsbesturen en 

ambachten ontbonden werden), dwong hen gijzelaars te leveren, en verlangde van de landen een 

enorme dwangsom, die de bisschop-elect aan zijn bondgenoten moest betalen voor de verleende 
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diensten.59 Bovendien mocht de elect geen privileges teruggeven zonder toestemming van Jan van 

Bourgondië en Willem van Holland-Henegouwen. De vrede was dan ook voor iedereen in het 

prinsbisdom Luik een teleurstelling, en de economische problemen waarmee de bevolking te maken 

had (hoge sterfte, ontregeling van de economie, verstarring van de handel) werden en er alleen 

maar door verergerd. Maastricht werd er – als trouw gebleven stad – echter niet direct door 

getroffen, en omdat het als condominium geen onderdeel was van het prinsbisdom van Luik, maar 

enkel (deels) een bezit van de prins-bisschop, hoefde de bevolking niet bij te dragen aan de 

afbetaling van de geldstraf. 

1.3.3 Het privilege van 1409 

Op 13 november 1409 werd de structuur van het Maastrichtse stadsbestuur in een nieuw privilege, 

uitgevaardigd door de hertog en de bisschop-elect, grondig aangetast.60 Het ambt van gezworene 

werd volledig afgeschaft, het aantal ambachten werd teruggeschroefd van 23 naar elf, en de 

raadsmannen van de ambachten zouden in het vervolg met de burgemeesters de raad vormen (zie 

figuur 3).61 De wijziging wordt in het privilege als volgt gerechtvaardigd: 

Want wij angesien die groete trouwe van onser goeder stat ende ingeseten van Triecht an 

ons enden onsen vrienden bewijst, ende sulke mislike ende oneyndrechtighe regimente der 

selver onser stat vorscr., da sij in geweest sijn, soe eest dat wij, ter beden ende versueke 

vander selver onser stat, van gonsten ende genaden, ende omme vrede ende raste te stellen 

bynnen onser vorscr. stat, bi versamenynghen der rade ons liefs neven, heren Anthonijs, 

hertoghe van Lothr., van Brabant ende van Lymborch, ende der onse, midts onser beyder 

bevele geschict, tsamen vergadert ende voerraet gehat, om eyn eyndrechtich ende gelike 
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petrarum/stramini (metselaars, leidekkers en strodekkers) en freutenarii/ortulani (groentehandelaars en 

tuiniers); RV, 316 nr. 1079. Dat de samenvoeging van de ambachten de grenzen tussen de beroepsgroepen niet 

of nauwelijks aantastte, blijkt uit het gegeven dat de stadsklerk de oude ambachtsnamen bleef gebruiken. 
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regemente in formen ende macht van privilegien ende vrijheiden te verclaren, te wilkoren 

ende te verleenen van onser beider weghen […].62 

De wijziging in de bestuursorganisatie van de stad wordt volgens de oorkonde doorgevoerd op vraag 

van de stad, omdat de eerdere situatie oneyndrechtigh was en onrust veroorzaakte. Het nieuwe 

regiment zou de vrede moeten herstellen binnen de stad. Dit lijkt echter strijdig met de 

rechtvaardiging van het privilege uit 1407, waarin juist gesteld wordt dat de stad de eerder 

verleende privileges mag blijven behouden, als dank voor verleende gunsten en goede trouw. Het 

lijkt er dus op dat de rechtvaardiging enkel protocol is, en geen weergave geeft van de toen in de 

stad spelende problemen. M.A. van der Eerden-Vonk stelt zelfs dat Jan van Beieren en Antoon van 

Brabant de situatie in Maastricht niet vertrouwden, en dat het privilege uit 1409 moest dienen om 

de ambachten aan banden te leggen.63 Dit lijkt een logische verklaring, gezien de problemen die met 

name Jan van Beieren had doorstaan in de voorgaande jaren. Het nieuwe regiment had ernstige 

gevolgen op de invloed van de ambachten. Zij mochten nog steeds twee eigen raadsmannen 

voordragen – één voor Luik en één voor Brabant – en de burgemeesters kiezen, maar door het 

terugbrengen van de ambachten werden de kleinere gilden minder of niet vertegenwoordigd. 

Schepenen werden voortaan voor de periode van één jaar benoemd, in plaats van voor het leven, 

door de hertog of zijn schout. Net als bij de andere ambten mocht men de functie van schepen 

voortaan niet meerdere jaren achter elkaar vervullen. Dit zal de positie toegankelijker gemaakt 

hebben dan voorheen, maar dankzij het vorstelijke benoemingsrecht bleef het buiten de invloed van 

de ambachten. Bovendien werden de competenties van de schepenen uitgebreid. Voorheen hadden 

de gezworenen in het laaggerecht gezeteld, maar nu deze functie niet meer bestond, werd dit 

juridisch orgaan in feite gefuseerd met het hooggerecht, waarin de schepenen zetelden. 

Nadat de ambachten hun burgemeesters en raadsmannen kozen en de hertog en prins-

bisschop ieder zeven schepenen aanstelden, kozen burgemeesters, raadsmannen, schouten en in 

totaal vier schepenen de overige functionarissen, zoals paymeesters (die verantwoordelijk waren 

voor de financiën van de stad), heilige-geestmeesters, korenmarktmeesters, kruismeesters, et cetera. 

Deze ceremonie zou ieder jaar plaats moeten vinden op de eerste zondag na Sint Maarten, hetgeen 

een grote inbreuk vormde op de gebruiken van de stad. De eerdere benoeming op Sint Remigiusdag 

was immers een oude traditie, die in meer steden in de regio gangbaar was. De hertog en prins-
 

                                                             
62 Coutumes, 452-453. 
63 RV, XX-XXI. Vgl. Wouters, De politieke betrekkingen, 41-2, die stelt dat de Luikse poorters het eerdere ‘mislike 

ende oneyndrechtighe regimente’ uit 1380 zelfstandig hadden ingevoerd, in navolging van het Brabantse deel van 

de stad, en dat het charter uit 1409 dus een eerder ontstane onwettige situatie deels bevestigde. Hij gaat niet 

in op het privilege van 1407. Geurts interpreteert de negatieve omschrijving als een waardeoordeel van Jan 

van Beieren op de stedelijke autonomie; Geurts, Onsser stadt, 55. 
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bisschop ontnamen de stad zo niet alleen een deel van haar invloed in de benoeming van 

functionarissen, maar ook het hele stedelijke ritueel dat erbij hoorde. De stadssleutels werden 

voortaan bewaard door de burgemeesters én de twee oudste schepenen, zodat zelfs hier de invloed 

van de beide landsheren toenam. Daarnaast werd het strafrecht van Maastricht strenger gemaakt. 

Van Eerden-Vonk vermoedt dat het privilege ook beoogde de schepenen meer macht te geven over 

de gehele rechtsspraak en de invloed van burgemeesters en raden op dit vlak in te perken. Het 

charter zou dan ook te verklaren zijn uit de meervoudige slechte ervaringen van de elect met de 

Luikse ambachtslieden.64 

Maar niet alleen de prins-bisschop had reden tot klagen over de ambachten. Ook hertog 

Antoon van Brabant zal ontevreden zijn geweest met de gang van zaken in 1407, toen het 

stadsbestuur weinig enthousiast op zijn Blijde Inkomst reageerde en zijn leger slechts in kleine 

groepen doortocht door de stad mocht krijgen. Door ook de direct door de landsheer benoemde 

schepenen een stadssleutel te geven, wist de vorst zo de kans te verkleinen nog eens voor gesloten 

poorten te komen staan. Het privilege liep hier zelfs al op vooruit door te beloven dat, als de vorst 

de stad in wilde komen 'mit hoepe van volke, ende mit meir volx dan onse dagelix huysgesynne', dit enkel 

met 'guede caucie' mogelijk was. Bovendien zou niemand uit het vorstelijk entourage hierbij de stad 

onrecht of schade mogen aandoen, en overal zou voor betaald worden.65 Het privilege van 1409 is al 

met al geheel anders van karakter dan het geystelick privilegie van 1407, uitgevaardigd door een in het 

nauw gedreven bisschop-elect. Hoewel de landsheren in 1409 trachtten potentiële klachten van het 

stadsbestuur te voorkomen door enkele beschermende clausules in te voegen, hadden beide vorsten 

wel degelijk hun invloed op de stad weten te vergroten. 

1.3.4 De latere regering van Jan van Beieren, 1409-18 

Het privilege van 1409 hield niet lang stand. Al in 1413 werden de hertog en de bisschop-elect door 

stedelijke onrust gedwongen tot herziening van de Maastrichtse bestuurlijke organisatie, in het 

zogenaamde Alde Privilege.66 Dit charter kwam, volgens de inleiding, onder druk van de stedelijke 

bevolking tot stand en maakte veel van de wijzigingen van het privilege van 1409 ongedaan. De 

invloed van de schepenen werd aangepast – zij werden wederom voor het leven benoemd, maar 

 

                                                             
64 Ibidem. 
65 Coutumes, 481-482. 
66 De door historici gehanteerde naam van dit privilege is misleidend – de naam wordt gebruikt om het te 

onderscheiden van het ‘nieuwe privilege’ uit 1428. Voor een uitgebreidere discussie van het privilege van 

1413, zie hoofdstuk 3.3. 
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door het herstel van het laaggerecht waren hun bevoegdheden ingeperkt. De gezworenen keerden 

terug in de raad (zie figuur 4). De verschillen tussen laaggerecht en hooggerecht werden scherper 

omlijnd dan vóór 1409 het geval was geweest. De competenties van verschillende ambtenaren, zoals 

die van de gezworen knapen en de stadsdokter, werden (opnieuw) genoteerd, zodat niet alleen de 

plichten van hun ambt, maar ook hun salariëring duidelijk waren.67 De burgemeesters kregen een 

uitgebreide financiële toelage, ‘in holpen hons ende honre perde cost’, want ‘mitten eirsten van den nuwen 

privilegium hon arbeit swoere ende harde is’.68 Bijna een jaar nadat men het privilege had ontvangen van 

de hertog van Brabant, moesten de burgemeesters, paymeesters en een stedelijke bode naar Luik 

afreizen om ook van Jan van Beieren het nieuwe privilege te ontvangen.69 Vanwege de 

tweeherigheid moesten immers alle charters door beide vorsten uitgevaardigd worden. 

De laatste jaren van de regering van Jan van Beieren verliepen redelijk rustig voor 

Maastricht. In maart 1417 verklaarde keizer Sigismund de Sentence de Lille in strijd met het recht, en 

kregen de steden van Luik en Loon hun privileges terug.70 Hiermee zette Sigismund zich af tegen de 

Bourgondische politiek in de Lage Landen, aangezien hij niet gecharmeerd was van hun groeiende 

invloed in de westhoek van het Rijk. Het besluit was ook wenselijk voor Jan van Beieren, die nog 

steeds de dwangsom moest afbetalen die het prinsbisdom bij de vrede was opgelegd, maar het 

grootste voordeel hiervan hadden de steden, die weer zoals voorheen hun stadsbesturen mochten 

aanstellen, in ambachtsverband mochten werken en ook weer recht hadden op andere oude 

privileges. Aangezien Maastricht geen privileges verloren had bij het vredesakkoord, had deze 

beslissing voor de stad geen gevolgen. Er lijken zich verder geen grote conflicten meer te hebben 

voorgedaan. Wel werd er in Maastricht een moreel offensief ondernomen tegen de vermeende 

verloedering van de samenleving: prostituees werden eraan herinnerd enkel binnen het door de 

stad erkende bordeel te blijven, dobbelen werd – ‘uytgenomen van worttoeffelspele’, bordspellen zoals 

triktrak– verboden, men mocht ’s avonds na 9 uur niet langer zonder vuur over straat, en poorters 

werden gewezen op het vervullen van hun wachtdiensten.71 Deze maatregelen werden normaal in 

oorlogssituaties doorgevoerd, maar daar lijkt in dit geval geen sprake van te zijn geweest. De onrust 

 

                                                             
67 RV, 325 nr. 1092, 328 nr. 1106. Zie ook Ibidem, 325 nr. 1096; 326 nr. 1097; 327-8 nr. 1104. 
68 Ibidem, 324 nr. 1091. 
69 Ibidem, 335 nr. 1120. Het Brabantse privilege werd verleend op 23 oktober 1413, terwijl de Luikse variant op 

15 oktober 1414 in Luik werd opgehaald. 
70 Jean-Louis Kupper, ‘Empire et Bourgogne. Le séjour à Liège du roi des Romains Sigismond (décembre 1416-

janvier 1417’), Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 149 (2005) 457-77; Harsin, 

Liège entre France et Bourgogne, 206-10. Op weg naar Luik maakte de keizer een tussenstop in Maastricht, waar 

hij de relieken van Sint-Servaas bezocht. 
71 Ibidem, 329 nr. 1108; 337 nrs. 1128-30. 
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werd intern veroorzaakt, door het brutale gedrag van ‘voele gezellen ende jae joncheren’.72 De 

beschrijving van de wandaden van deze criminelen was bijzonder gedetailleerd. Zo zouden ze ’s 

nachts huizen binnenvallen, het eten opeten zonder ervoor te betalen, vrouwen uit hun huizen 

jagen of verkrachten, en mensen naakt uit hun bed de straat op doen vluchten. Vervolgens zouden 

deze boosdoeners zelf in de bedden geslapen hebben en er ten slotte in ‘gedreten’ hebben. Deze 

incidenten waren ernstig genoeg voor de magistraat om alle ambachten bij elkaar te roepen om dit 

te bespreken, waarbij tot een algemeen stedelijk onderzoek werd besloten, om zo de daders te 

achterhalen en te bestraffen. Waarschijnlijk ging het hier niet om buitenstaanders, maar om 

(familieleden van) poorters of ingezetenen, want er werden straffen verbonden aan het onderdak 

bieden aan of een valse getuigenis afleggen ten faveure van de misdadigers. De rust lijkt hierna in de 

stad weergekeerd te zijn. 

Op 31 maart 1417 overleed Willem VI, graaf van Holland en Henegouwen, de broer van Jan 

van Beieren, die enkel een dochter had nagelaten, Jacoba. Jan besloot zijn nicht deze erfenis te 

betwisten en niet langer als bisschop-elect aan te blijven – hij had nog steeds geen priesterwijding 

ontvangen – en huwde op 16 september de nicht van keizer Sigismund. Op 23 september 1417 stelde 

hij de edelman Johan van Schoonvorst als voogd aan en verliet het prinsbisdom. Hij had echter geen 

intentie om er ooit nog terug te keren. Op 22 mei 1418 trad hij officieel terug als bisschop-elect van 

het prinsbisdom Luik.73 Zijn loopbaan als graaf van Holland – in Henegouwen kreeg hij geen voet aan 

de grond – eindigde even abrupt als zij begonnen was: op 6 januari 1425 overleed Jan van Beieren 

aan de gevolgen van een vergiftigd getijdenboek.74 

  

 

                                                             
72 Ibidem, 329 nr. 1109. 
73 Schneider, Johann von Baiern, 70-1, 88. 
74 Ibidem, 125. Voor een recent overzicht van deze oorlog: Janse, Een pion voor een dame, 128-217. 
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Figuren 3 en 4: Zie hiervoor figuren 1-3-4.pdf. 
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Hoofdstuk 2  

De opbouw van het stadsbestuur 

Zoals we hebben gezien was er voorafgaand aan het episcopaat van Jan van Beieren een grote 

organisatorische verandering doorgevoerd in het bestuur van Maastricht. De charters uit 1372 en 

1379 gaven de ambachten een beperkte inspraak in de benoemingsprocedures van de raad, en het 

takenpakket van de bestuurders werd, als onderdeel van een heel pakket aan gewoonterecht, 

vastgelegd in het statutenboek van 1380. De situatie zou echter nog verder veranderen aan het 

begin van de vijftiende eeuw. Het ietwat misleidend genaamde 'geystelick privilegie' zou Maastricht 

van extra bevoegdheden voorzien, terwijl charters uit 1409 en 1413 (dit laatste bekend als het 'oud-

privilege') de verhouding tussen ambachten en raad wederom zou aantasten. Dit was dan ook een 

periode van verandering voor het Maastrichtse stadsbestuur, die door historici vaak is 

geïnterpreteerd als een neergaande lijn. Het hoogtepunt van de ambachtsdemocratie in Maastricht 

zou te vinden zijn geweest tussen 1379 en 1409, een periode van slechts dertien jaar. In de privileges 

van 1409, 1413 en 1428 (tijdens de regering van prins-bisschop Jan van Heinsberg) zouden de 

ambachtsrechten in negatieve zin zijn ingeperkt. Er is echter nog geen grondige studie gemaakt van 

de praktijk van het Maastrichtse bestuur in de late veertiende en vroege vijftiende eeuw. 

In dit hoofdstuk zal ik eerst de opbouw van het stadsbestuur bespreken, waarbij ik aan de 

hand van prosopografisch onderzoek in zal gaan op de verhoudingen tussen burgemeesters, 

paymeesters en gezworenen, en de manier waarop de ambachten deel uitmaakten van het bestuur. 

Kunnen we een onderscheid maken tussen ‘grote’ en ‘kleine’ ambachten? Hoe was de macht tussen 

de ambachten verdeeld? Werden bestuursfuncties gemonopoliseerd door patriciërs en rijke 

kooplieden? Vervolgens zal ik de inzet en invloed van buitenburgers in het stadsbestuur 

behandelen. Hoeveel buitenburgers waren er in Maastricht, hadden zij ook inspraak in het 

stadsbestuur en hoe maakte de gemeente gebruik van hun diensten? Was er hierbij sprake van een 

informele machtsinvloed die voorbij ging aan de stedelijke raad en de ambachtsinspraak? 
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2.1 De stedelijke raad  

2.1.1 Organisatie van het stadsbestuur 

In Maastricht bestond de stedelijke raad uit burgemeesters, gezworen raden (ook wel gezworenen 

genoemd) en de ambachtsgouverneurs.1 Burgemeesters en gezworenen vormden samen het 

laaggerecht, terwijl schouten en schepenen het hooggerecht vormden.2 Iedere functie was – 

vanwege de Maastrichtse tweeherigheid – gedupliceerd, zodat er zowel twee burgemeesters als 

schouten en paymeesters waren. Vier van de gezworenen vertegenwoordigden de Brabantse 

burgers, de andere vier de burgers met de Luikse nativiteit. Bij de ambachten was dit minder strak 

geregeld: als een ambacht bijvoorbeeld slechts één vertegenwoordiger had, kon deze om het jaar 

afkomstig zijn uit een andere groep. De paymeesters waren verantwoordelijk voor de financiën en 

waren de enige functionarissen die hun ambt twee jaar mochten uitvoeren. De schout en schepenen 

vormden, als verantwoordelijken voor het hooggerecht, een zeer belangrijk orgaan binnen de 

organisatie van de stad. Dit was echter niet meegenomen in de hervormingen van de veertiende en 

vroege vijftiende eeuw, zodat de documenten die zijn overgeleverd vanuit de stedelijke raad slechts 

incidenteel melding maken van schepenen of schouten. Zelfs een volledige lijst van schepenen valt 

voor Maastricht in deze periode niet te reconstrueren, zodat ik me hier volledig zal richten op de 

werkzaamheden van de raad.3 Op basis van de raadsverdragen identificeerde Van der Eerden-Vonk 

zes activiteiten van de raad, te weten: 

1. Handhaving van openbare orde, veiligheid en goede zeden; 

2. Handhaving van privileges van de stad en haar burgers; 

3. Zorg voor een goede rechtspleging; 

4. Militaire verdediging; 

5. Armenzorg; 

6. Uiteenlopende maatregelen van economische aard en dan met name regelgeving ten 

aanzien van de ambachten en de handel.4 

Daaraan kan nog een zevende punt worden toegevoegd, met regelmaat te vinden in de 

stadsrekeningen: 

 

                                                             
1 RV, XVI-XVII 
2 RV, XIV-XXV. 
3 Een eerste aanzet is te vinden bij Doppler, Namen van schepenen. 
4 RV, XXIII. 
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7. Onderhoud van diplomatieke contacten met de landsheren en andere machten. 

Hoewel aspecten van dit diplomatieke element ook terug te vinden zijn in enkele van de eerdere 

punten, met name 2, 3 en 6, was het belang van goede politieke verhoudingen met de eigen vorsten 

en omliggende mogendheden uitgebreider dan die punten suggereren, en bracht het veel activiteit 

en uitgaven met zich mee, zoals bijvoorbeeld het bijwonen van landsdagen, waar men met een 

delegatie uit de stad naar toe trok, of het actief participeren in stedenbonden. In de Maastrichtse 

historiografie krijgt de functie van zulke samenwerkingsverbanden niet al te veel aandacht,5 maar 

uit de stadsrekeningen van 1399-1400 blijkt dat zulke contacten wel degelijk werden onderhouden. 

Het draaide hierbij niet alleen om het eigen stedelijke belang: soms kon Maastricht ook als 

bemiddelaar optreden, bijvoorbeeld in een conflict tussen Sint-Truiden en Hasselt.6 De 

burgemeesters namen hierbij de belangrijkste rol in en vormden het gezicht van de stad. Vaak 

werden zij vergezeld door belangrijke buitenburgers – die vermoedelijk beter waren ingebed in het 

regionale netwerk dan de elkaar regelmatig afwisselende burgemeesters. Ook de stadsklerk reisde 

regelmatig mee. 

2.1.2 Burgemeesters 

In totaal zijn uit de periode 1389-1418 23 regerende burgemeesters bekend, zoals te zien in bijlage 2.7 

De gegevens vóór 1394 zijn helaas onbekend, omdat er van de jaren 1386-1394 geen 

benoemingslijsten zijn overgeleverd. Sommige ambtsdragers uit deze periode zijn echter af te leiden 

uit incidentele vermeldingen. Volgens de regels mocht een burgemeester – zoals de andere 

raadsleden – slechts één jaar in functie zijn, waarna er een wisseling moest plaats vinden. In de jaren 

1394-1418 zouden in theorie 48 mensen de positie van burgemeester bekleed kunnen hebben – dat 

het er maar 23 waren wijst erop dat het niet de bedoeling was een volledige vernieuwing van het 

burgemeestersambt na te streven. Anthonius of Dieric Thonijs bekleedde dit ambt gedurende zijn 

leven bijvoorbeeld acht keer, Anthonius Yserman en Johannes de Gelke zes keer, en Henric van 

Riemst en jonkheer Arnoldus van Heer vijf keer. Van Riemst, Thonijs en Gelke waren bovendien ook 

nog paymeester. De bestuurlijke continuïteit was dan ook groot. Desondanks werden de regels soms 

gebroken: in 1406-1407 vervulden Anthonius Yserman en Arnoldus van Heer twee jaar achter elkaar 

het burgemeestersambt, hetgeen strijdig was met de voorschriften uit het statutenboek. Wellicht 

kan dit verklaard worden door het begin van de opstand van de haidroits, en kozen de ambachten er 

 

                                                             
5 De grote uitzondering hierop is Wouters, De politieke betrekkingen. 
6 SR, 104. 
7 Daarnaast werd Paulus of Pauwels van Spauden, die in deze periode gezworene was, in 1419 burgemeester. 
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bewust voor om ervaren mannen aan de macht te houden. Als deze hypothese juist is – hetgeen niet 

valt te concluderen aan de hand van het bronmateriaal – onderstreept dit het belang van de 

diplomatieke functie van het burgemeesterschap. Terwijl gezworenen en gouverneurs in die jaren 

wel volgens de regels aftraden, bleven de beide burgemeesters gezamenlijk aan het hoofd van de 

stad staan. Dit bracht slechts beperkte voordelen mee voor de militaire organisatie van de stad – de 

continuïteit werd evenzeer gegarandeerd door de lagere organisatie op het niveau van de 

ambachten en wijken – maar juist zeer grote voordelen op het diplomatieke vlak. Beide 

burgemeesters hadden in 1404 die functie reeds vervuld en hadden ervaring. Arnoldus van Heer was 

bovendien een jonkheer en een geschikte diplomaat, bekend met de lokale adel. In 1412 werd hij 

benoemd tot schepen. Zij moeten ook zeer goed contact gehad hebben met Jan van Beieren, 

aangezien hij hen in 1409 aanstelde als schepenen van Luik. Hij moet van hen verwacht hebben dat 

zij de revolutionaire impulsen van de stedelijke bevolking konden onderdrukken.8 

 M.A. van der Eerden-Vonk merkte op dat de eerste burgemeesters van Maastricht, in de jaren 

1380 tot 1387, deels overeenkwamen met de heerlijke raden die in de voorafgaande periode 1367-79 

door de vorsten waren aangesteld. De andere raden hadden vaak geen connectie met de ambachten. 

De weinigen die wel bij een ambacht actief waren, vervulden daarnaast ook de functie van schout of 

schepen, hetgeen wijst op een inbedding in het hertogelijke of prins-bisschoppelijke netwerk. Van 

der Eerden-Vonk omschreef dit dan ook als ‘de aanzet tot de vorming van een nieuwe oligarchie’, 

zonder enig bewijs voor ‘aanwezigheid van nieuwe leiders uit de ambachten’.9 Tijdens de regering 

van Jan van Beieren nam de diversiteit onder de bewindslieden echter toe. Hoewel zij met acht van 

23 bestuurders nog steeds een minderheid vormden, hadden sommige burgemeesters een 

ambachtsafkomst. Dit betekende een verbetering van de positie van de ambachten in vergelijking 

met de voorgaande periode (zie figuur 5).10 Zij waren afkomstig uit de vollers (Johan Yserman, Johan 

van Weert sr., Anthonius Yserman), ververs (Henric van Riemst), kramers (Johan Cuper, Wilhelmus 

de Junctis), gewantmakers en droogscheerders (Henric Bovier) en vissers (Johannes Pennen). De 

ambachten waren hier veel minder goed vertegenwoordigd dan in lagere raadsposities (zie hiervoor 

figuur 7). 

 

                                                             
8 Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités, 98. 
9 Van der Eerden-Vonk, Het stadsbestuur, 228-229. 
10 Ibidem. Tussen 1380-87 vervulden negen burgemeesters het ambt, waarbij van drie van hen – ofwel één op 

drie – het ambacht bekend is.  
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Figuur 2 Ambachtslidmaatschap van burgemeesters, 1389-1418. 

 

Als we dit vergelijken met het incident uit de Luikse kroniek van 1402, waarin een succesvol 

protest van vollers en kleine ambachten tegen het stadsbestuur tot een bestuurswissel leidde, valt 

op dat er in de stedelijke bronnen geen directe wisseling van de machthebbers plaatsvond.11 Er is 

geen raadsverdrag bekend waarin een soortgelijk verhaal aan bod komt, en ook worden er nergens 

nieuwe bestuurders opgelijst die de afgezette burgemeesters zouden hebben opgevolgd. Bovendien 

waren er al vóór 1400 vollers aan de macht: Johan Yserman vervulde het burgemeestersambt in 

1383, 1386 en vermoedelijk in 1390 en Johan van Weert sr. was in 1396, 1398 en 1405 burgemeester. 

Van de burgemeesters uit de jaren 1399 en 1400 was enkel Henric Bovier (die in 1399 werd benoemd) 

actief in de ambachten, terwijl van Theodricus Thonijs, Ogier van Liechtenborch en Arnoldus van 

Bielzen geen ambachtslidmaatschap bekend is. Wel kan er een verband gelegd worden tussen de 

vollers en de partij die Jan van Beieren ondersteunde: Anthonius Yserman was burgemeester in de 

jaren 1406-1407, waarin de stad partij koos voor de prins-bisschop. 

 We hebben al gezien dat een groeiend aantal burgemeesters banden met de ambachten bezat. 

Maar hoe zat het met de veronderstelde oligarchie? Voor deze periode is het erg lastig om na te 

gaan of mensen met dezelfde familienaam ook daadwerkelijk aan elkaar gerelateerd waren. Dezelfde 

namen komen in deze lijst echter meerdere keren voor: Johan en Anthonius Yserman, Johan en 

 

                                                             
11 Chronique de 1402, 442-3. 

15 

3 

2 

1 
1 

1 

Ambachtsrepresentatie - burgemeesters 

Geen ambacht bekend

Vollers

Kramers

Vissers

Gewantmakers

Ververs



 

 45 

Servatius van Mulken, Giselbertus en Johannes van Gelke. Maar ook als al deze personen uit 

eenzelfde dynastie kwamen, valt een geheel van drie terugkerende dynastieën op het aantal van 23 

burgemeesters mee. Dit hoeft echter niet te verwonderen: in de veertiende en vijftiende eeuw lag de 

stedelijke mortaliteit zeer hoog en wisselden elites elkaar snel af: David Nicholas stelt dat 

patriciërsfamilies in de veertiende eeuw gemiddeld slechts twee volwassen erfgenamen telden, een 

aantal dat in de vijftiende eeuw tot één zou dalen. Veel ondernemingen wisten dan ook niet langer 

dan twee generaties te bestaan.12 Dominante patriciërsfamilies uit de dertiende eeuw wisten in 

weinig steden in directe lijn te blijven bestaan tot in de vijftiende eeuw. Het is dan ook logisch dat 

families elkaar ook in het stadsbestuur snel afwisselden. 

 Onder de burgemeesters met (gedocumenteerde) ambachtsachtergrond namen, zoals gezegd, 

de vollers de eerste plaats in, met 13%.13 Dit was beduidend meer dan bij de gezworenen en 

paymeesters, waar in beide gevallen slechts 5% van de ambtsdragers het vollersambacht bezat, en 

waar de kramers (16% van de paymeesters, 8% van de gezworenen) en gewantmakers (11% van de 

paymeesters, 8% van de gezworenen) het sterkst vertegenwoordigd waren. De machtsbalans van de 

ambachten lag bij de burgemeestersposities dan ook net iets anders dan bij de ambten van 

gezworene of paymeester. In ieder geval is duidelijk dat de ambachten hier veel minder sterk 

vertegenwoordigd waren: van 63% van de burgemeesters is het ambachtslidmaatschap niet bekend, 

tegenover 32% bij de paymeesters en 20% bij de gezworenen. De diversiteit was daarnaast duidelijk 

kleiner, met een vertegenwoordiging van vijf ambachten onder de burgemeesters, tegenover negen 

onder de paymeesters en twintig onder de gezworenen. Aan de hand van deze toespitsing is het 

mogelijk om te observeren welke ambachten de meeste invloed bezaten. De vollers, kramers, 

gewantmakers, vissers en ververs waren ieder ook vertegenwoordigd onder de paymeesters, waar 

zich daarnaast ook bakkers, brouwers, smeden en droogscheerders bij bevonden. Onder de 

gezworenen waren bijna alle ambachten vertegenwoordigd. 

 Zoals gezegd beperkte het charter van 1409 de invloed van de ambachten: hoewel zij officieel 

nog wel de burgemeesters mochten benoemen, moests iedere aanstelling bevestigd worden door de 

schouten van de beide landsheren. De gevolgen waren dramatisch (zie figuur 6): in de periode 1409-

1413 werd niet één burgemeester aangesteld van wie een ambachtslidmaatschap herleid kan 

worden. Vóór 1409 waren in totaal zes personen afkomstig uit de vollers, gewantmakers, kramers en 

ververs aan de macht geweest (waarvan drie een vollersafkomst hadden), naast tien bestuurders van 

wie geen ambacht bekend is (ongeveer 65%). Ná 1413 kwamen er weer ambachtsburgemeesters aan 

 

                                                             
12 David Nicholas, The later medieval city 1300-1500 (Londen 1997) 181-2. 
13 Deze, en alle volgende statistieken, zijn gegenereerd op basis van de gegevens in bijlage 2. 
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de macht, maar had er een zekere verandering plaatsgevonden: de gewantmakers en ververs 

verdwenen uit de raad, en de vollers, vissers en kramers werden ieder op een bepaald moment met 

één persoon vertegenwoordigd, naast zes personen van wie het ambacht onbekend is (ofwel 66%). 

De kramers waren altijd al van belang geweest, maar ook de vissers lijken na 1413 succes te hebben 

geboekt: ook onder de gezworenen en paymeesters nam hun aandeel toe. 

 

Figuur 3 Ambachtslidmaatschap van burgemeesters in de periodes 1389-1409 en 1413-1418. 

 

 Er lijkt een wezenlijk verschil geweest te zijn tussen de ambachtsburgemeesters vóór en na 

1413. Henric Bovier, Johan Cuper, Henric van Riemst, Johan van Weert, Johan Yserman en Anthonius 

Yserman schopten het ieder tot burgemeester vóór 1413. Bovier, Riemst en Weert vervulden ook het 

paymeesterschap. Op Johan van Weert na vervulde ook iedereen een keer het gouverneurschap van 

zijn ambacht, maar zonder uitzondering deden zij dit allen slechts eenmalig, zodat de band met hun 

ambacht niet overschat moet worden. Veel van hen waren in hun eigen wijk van belang en zijn op 

enig moment geregistreerd als kerstoffel, ofwel aanvoerder van hun wijk in tijden van crisis. 

Anthonius Yserman schopte het daarnaast tot schout en Henric Bovier tot schepen. 

In de jaren 1413-1418 kwamen Johannes Pennen en Wilhelmus de Junctis op, die ieder tot 

burgemeester benoemd zouden worden. Johannes Pennen en Wilhelmus de Junctis vervulden 

allebei meermalen de positie van ambachtsgouverneur, zonder ooit gezworene te zijn geweest, 

Pennen van 1382, Junctis vanaf 1398. Hun carrières vertonen een zwart gat in de periode 1402-1414, 

maar in 1414 werd Junctis benoemd tot gouverneur van de kramers – hij was in 1398 actief geweest 

bij de smeden – om het volgende jaar als paymeester aangesteld te worden. Na twee jaar deze 
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functie uitgeoefend te hebben werd hij benoemd tot burgemeester. Pennen werd in 1417 als uit het 

niets als burgemeester aangesteld, hetgeen in 1422 en 1425 herhaald zou worden. In 1427 werd hij 

opnieuw aangesteld als gouverneur en in 1428 werd hij aangesteld als aanvoerder van de stad, 

waarschijnlijk naar aanleiding van een crisissituatie. In de eerste plaats is hier sprake van een 

verandering van de individuele personen die regeerden: van de ambachtsburgemeesters die vóór 

1409 regeerden, zou alleen Anthonius Yserman na 1413 opnieuw als burgemeester regeren, en zoals 

we hebben gezien genoot hij het vertrouwen van de landsheer. Maar daarnaast lijkt de verhouding 

van de nieuwe ambachtsburgemeesters met hun ambacht sterker. Wilhelmus de Junctis 

functioneerde vier keer als ambachtsgouverneur en Johannes Pennen zelfs zes keer. Het contrast 

met de eerdere ambachtsburgemeesters is groot: zij bekleedden wel veel publieke functies, maar 

waren slechts eenmalig in dienst van hun ambacht te vinden. 

Dit betekent echter niet dat deze personen gewone ambachtslieden waren. De Junctis 

bekleedde als paymeester één van de meest prestigieuze ambten van de stad. Hij was vóór 1414 

verbonden aan de smeden en schijnbaar hierna (en tijdens zijn burgemeesterschap) aan de kramers. 

Het bezitten van twee volledige ambachten was niet goedkoop, zeker in het geval van een 

prestigieus ambacht als dat van de smeden. Burgers die over genoeg kapitaal bezaten hoefden niet 

langer van productie te leven, maar gingen de handel in. Een ambacht als dat van de kramers trok 

dan ook veel rijke burgers aan. Bovendien was, sinds 1380, het voor alle burgers verplicht om tevens 

een ambacht te bezitten. Johannes Pennen vervulde nooit de functie van paymeester of schepen, 

posities die traditioneel weggelegd waren voor de hoogste stedelijke elite, maar als kerstoffel in 1388 

en aanvoerder van de stad in 1428 was ook hij niet de minste. Gezien de duur van zijn carrière en de 

lange tijd die hij nodig had om een positie van betekenis te bereiken zal hij ook niet tot de top 

hebben behoord. Misschien was hier sprake van een langzame groei van zijn vermogen, 

culminerend – vanaf 1417 – in het bereiken van belangrijke stedelijke posities. Er kan dan ook niet 

gesproken worden over een simpel verschil van een oude generatie burgemeesters afkomstig uit het 

stedelijke patriciaat en een nieuwe generatie afkomstig uit de ambachten. In tegendeel: ook de 

nieuwe bestuurders behoorden tot de sociale top van de stad. Wat veranderd was, was hun band met 

de ambachten: Pennen en De Junctis wisselden beiden hun posities in het stadsbestuur af met het 

regelmatig bekleden van het gouverneurschap van hun ambacht. Hetzelfde zou gelden voor Paulus 

de Spauden, die in 1419 burgemeester zou worden en in 1425-1426 paymeester, maar al in de 

onderzoeksperiode actief was als gouverneur en gezworene. Net als Johannes Pennen was hij 

afkomstig uit de ambachten. Dit zou erop kunnen wijzen dat de stedelijke elite actiever gebruik was 

gaan maken van machtsposities in de ambachten dan zij voorheen deden. 

Hoe zit het met de burgemeesters als geheel? Geen enkele burgemeester vervulde in deze 

periode een keurmeesterschap, hoewel Johan van Weert in 1400 werd aangesteld als molenhoeder 
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van de vollers. Tien van de 23 vervulden op enig moment de functie van schepen, zij het als 

benoeming voor het leven of als eenjarige termijn in de periode 1409-1413. Zeven waren op enig 

moment gouverneur (slechts één van hen, Henric Bovier, zou ook het schependom vervullen). Elf 

waren gezworenen. Acht vervulden de functie van paymeester. Zeven waren kerstoffel. Vijf 

vervulden bestuursfuncties bij stedelijke instellingen, bijvoorbeeld als hospitaalmeester of heilige-

geestmeester. Vier kregen de verantwoordelijkheid de sleutel van de archiefkist te bewaren. Twee 

waren op een gegeven moment in dienst van de stad als huurling. Eén werd aangesteld als schout. 

Zestien van de 23 waren meer dan één keer burgemeester: gemiddeld regeerde men zo’n drie jaar, 

hoewel van Theodricus Anthonijs bekend is dat hij acht termijnen als burgemeester actief was. Het 

gemiddelde zou in de praktijk nog hoger kunnen zijn, omdat de ontbrekende gegevens voor de 

periode 1387-1393 enkele jaren aan onze aandacht onttrekken. 

De eerste conclusie die Van der Eerden-Vonk trok voor de jaren ’80 van de veertiende eeuw, 

gaat eveneens op voor deze periode: er is ‘geen duidelijke aanwezigheid van nieuwe leiders uit de 

ambachten’.14 Haar andere conclusie, dat er in de periode 1380-1387 sprake is van ‘de vorming van 

een nieuwe oligarchie’, moet genuanceerd worden.15 De negen burgemeesters die in deze periode 

aan de macht waren,16 zouden geen blijvers blijken te zijn: enkel Johan Yserman zou ook tijdens het 

episcopaat van Jan van Beieren geregeerd hebben, in het jaar 1390. Andere vermoedelijk 

terugkerende geslachten zijn Van (den) Wingarde/De Vinea, in 1383 vertegenwoordigd door een 

zekere Reijner van den Wingarde en in 1402 door Florentius de Vinea; Van Heer/De Here, waarvan 

in 1381 en 1385 Henricus van Heer en in 1404, 1406, 1407, 1415 en 1423 een Arnoldus van Heer/de 

Here van bekend is; en ten slotte Van Vleitingen/Vleytingen, waarvan drie latere naamgenoten 

bekend zijn – een Marsilius senior en junior en een Liebrecht/Libertus – geen van hen bekleedde 

echter het burgemeestersambt. Omdat zowel Heer als Vlijtingen lokale dorpen zijn, kan bovendien 

de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat het hier geen dynastieën betreft. De ‘nieuwe oligarchie’ 

bleek dus fragiel: families en individuen wisselden elkaar snel af als machthebbers, en hoewel de 

machtigste bestuurders zeer lang politiek actief kon zijn, bleek bijna een derde van de 

burgemeesters slechts één jaar het ambt vervuld te hebben (zeven op 23).17 

Hoewel het aantal burgemeesters met een ambachtsconnectie was toegenomen, waren er 

nog steeds ridders en jonkheren actief. Sommige van hen hadden hun status te danken aan hun 
 

                                                             
14 Van der Eerden-Vonk, Het stadsbestuur, 229. 
15 Ibidem, 228. 
16 Johan van den Creeft, Goeswijn van Dilsen, Henricus de Here, Johan van den Hertte, Martinus Frederici, 

Godart van Vleitingen, Arnout van den Swaen, Reijner van den Wingarde, en Johan Yserman. 
17 Johan van Heze, Wilhelmus de Junctis, Johan vanden Lanternen, Ogerus de Liechtenborch, Bertrandus de 

Loire, Servatius van Mulken, Florentius de Vinea. 
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geboorte, terwijl van anderen vermoed kan worden dat zij zich hadden opgewerkt. Enkelen van hen 

bezaten in de omgeving landerijen, zoals Servatius van Mulken, die een slot in Vaeshartelt bezat.18 

Ook Henric Bovier, Arnoldus van Heer, Giselbertus de Gelke, Everardus de Vernenholte, Ogerus de 

Liechtenborch en Johannes de Kestelt werden in de raadsverdragen vermeld als ‘heer’ of ‘jonker’. 

Deze groep vervulde over het algemeen minder stedelijke functies: alleen Henric Bovier vervulde 

een gouverneurschap, hetgeen er op kan wijzen dat hij zijn titel had gekocht, een gedachte die 

wordt versterkt door het gegeven dat hij zowel als ‘heer’ en ‘meester’ wordt aangeduid. Hij was 

verbonden aan de gewantmakers. Daarnaast waren Bovier en Ogier de Liechtenborch de enigen uit 

deze groep die ook het paymeesterschap vervulden, en enkel Servatius van Mulken, Henric Bovier 

en Everardus de Vernenholte dienden als gezworene. Hoewel zij als geheel minder actief betrokken 

waren bij het stedelijk bestuur, waren zij nauw verbonden met de rechtspraak: op Liechtenborch en 

Kestelt na dienden zij allemaal in de schepenbank. Vijf van de zeven bekende ‘heren’ vervulden het 

burgemeestersambt tijdens of vóór 1409, terwijl vier van hen in de periode 1410-1418 actief zouden 

zijn. Zij vormden dan ook een constante machtsfactor, die een grotere afstand innam tot de 

ambachten. Zelfs Henric Bovier, die zich wellicht had opgewerkt van ambachtsmeester tot ridder, 

behoudt in de bronnen een zekere afstand tot zijn ambacht. Hij diende slechts één keer als 

gouverneur. 

De overige groep is minder eenduidig. Zij lijken eveneens minder actief betrokken te zijn 

geweest met de politiek. Drie van hen dienden als paymeester en vier van hen als gezworene, maar 

geen van hen was actief in de ambachten als gouverneur of keurmeester. Vijf van hen dienden als 

schepen. Van slechts één van hen is bekend dat hij als kerstoffel heeft gediend. Deze groep lijkt dus 

minder goed ingebed in de stedelijke omgeving. Uitzonderingen zijn er echter ook. Dieric Thonijs 

verwierf het burgemeesterschap in de periode 1399-1427 in totaal acht keer, en ook Johannes de 

Gelke komt met zes keer ruim boven het gemiddelde uit. Zij functioneerden bovendien als 

paymeester, terwijl Thonijs ook nog actief was als gezworene en schepen. Gelke diende nog als 

kruismeester. Zij lijken in te staan tussen de adellijke of ridderlijke burgemeesters en degenen met 

ambachtsbanden. Thonijs en Gelke hadden, zoals de heren en jonkheren, geen aantoonbare 

ambachtsconnecties, maar in tegenstelling tot de meesten van hen waren zij wel actief betrokken bij 

lagere niveaus van het stedelijk bestuur, bijvoorbeeld als gezworene of kruismeester. Hun 

paymeesterschap wijst bovendien eveneens op een hoge sociale status. Hun carrières vertonen 

sterke overeenkomsten met die van de ‘heer’ Henric Bovier, die zich vermoedelijk had opgewerkt 

van rijke koopman of patriciër tot ridder. 

 

                                                             
18 Deze plaatsnaam bevat zelfs een verwijzing naar zijn naam: Vaes is een verkorte versie van Servaas of 

Servatius. 
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Concluderend kan gesteld worden dat de burgemeesters in deze periode geen al te nauwe 

banden hadden met de ambachten. Burgemeesters van wie een ambachtslidmaatschap kan worden 

achterhaald waren vaak slechts incidenteel bij dit ambacht betrokken, een gegeven waar pas in de 

laatste jaren van de hier onderzochte periode een bescheiden verandering in kwam. Maar zelfs deze 

late nieuwkomers moeten eerder gezien worden als de rijkste of meest prestigieuze handelaars of 

ambachtslieden dan als mensen van het volk. Zij vonden het dan wel aantrekkelijker dan hun 

voorgangers om ook de functie van ambachtsgouverneur te vervullen, maar zij hielden zich net als 

alle andere burgemeesters verre van het keurmeestersambt. Dat de positie van burgemeester 

gereserveerd bleef voor de stedelijke top blijkt ook uit het gegeven dat de ridderschap er een grote 

rol in bleef spelen, en dat slechts een enkeling interesse vertoonde voor het vervullen van lagere 

stedelijke ambten. 

2.1.3 Gezworenen 

Hoewel het burgemeesterschap was voorbehouden aan de hoogste stedelijke elite, stond de positie 

van gezworene al sinds de hervorming van 1379 open voor meer verschillende soorten mensen. 

Deze groep zetelde (met de burgemeesters) in het Maastrichtse laaggerecht en maakte daarnaast 

deel uit van de stedelijke raad, waarin zij vergaderden met burgemeesters en ambachtsgouverneurs. 

In sommige situaties konden burgemeester en gezworenen ook samen opereren, zonder de 

gouverneurs, zodat het voor ambachten van groot belang kon zijn om ook door een gezworene 

vertegenwoordigd te worden. Het was vanaf 1380 voor alle raadsleden verplicht om het Maastrichts 

burgerschap te bezitten en om bij een ambacht aangesloten te zijn, maar in sommige gevallen kwam 

dit ambachtslidmaatschap neer op een formaliteit en lijken stedelijke bestuurders niet actief 

geparticipeerd te hebben in ambachtszaken. Hoe was de macht verdeeld tussen ‘gewone’ 

ambachtsleden, patriciërs en adel, en daarnaast tussen de ambachten onderling? Voor de periode 

1380-1387 constateerde Van der Eerden-Vonk drie verschillende categorieën van gezworenen: 

Op de eerste plaats het oude herrschaftliche type, dat het ambt van gezworene combineert 

met andere, ‘niet-ambachtelijke’, prestigieuze functies als heerlijke raad, burgemeester, 

paymeester en schepen. (…) Het tweede type is het oude genossenschaftliche, dat eerder 

aanwezig was als gemeentelijke raad en/of keurmeester van een ambacht (…). Ten derde is 
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te onderscheiden een groep ‘nieuwkomers’ die de functie van gezworene combineert met 

het gouverneurschap van de ambachten (…) of gewoon ambachtslid is (…).19 

Als we deze indeling volgen voor de periode 1389-1418, blijkt dat er 23 personen waren op 80 

gezworenen die eveneens als burgemeester, paymeester of schepen hebben gediend, waarvan 

veertien als paymeester, twaalf als burgemeester en elf als schepen. Zoals we echter hebben gezien 

was de scheiding die Van der Eerden-Vonk schetst minder direct dan voorheen: ook enkele 

burgemeesters dienden in deze periode als gouverneur, hoewel zij zich verre hielden van het 

keurmeesterschap. Dat het gouverneurschap in populariteit was toegenomen blijkt ook uit de lijst 

van gezworenen: 63 van hen vervulden dit ambt, ofwel meer dan 75%. 21 dienden eveneens als 

keurmeester, iets meer dan 25%. Van de gezworenen die ook burgemeester of paymeester waren 

geweest, vervulden dertien ook het ambt van ambachtsgouverneur. Van slechts zeventien – of 20% – 

kon het ambacht niet achterhaald worden. De ambachtsafkomst van de gezworenen is terug te 

vinden in figuur 7.20 

 

 

Figuur 4 Ambachtslidmaatschap van gezworenen, 1389-1418. 

 

                                                             
19 Van der Eerden-Vonk, Het stadsbestuur, 229-30. 
20 Het totaal komt hierbij op 84 omdat sommige personen meerdere ambachten bezaten of van ambacht 

wisselden. 
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Wat opvalt aan de verhoudingen tussen de ambachten onderling is dat niet één ambacht de 

boventoon voerde. Hoewel meer gezworenen actief waren bij de gewantmakers en kramers dan bij 

andere ambachten, was het verschil met de ververs, bakkers, brouwers, looiers en vissers niet al te 

groot. Bovendien werden ook kleinere ambachten, zoals witmakers of strodekkers, door een 

enkeling vertegenwoordigd. Maar hoe pakken deze gegevens uit als men niet kijkt naar de personen 

die aan de macht waren, maar hoeveel jaren ieder ambacht in de periode 1389-1418 een 

vertegenwoordiger in de raad had? De resultaten zijn opmerkelijk, zoals te zien in figuur 8. 

 

Figuur 5 Bestuursjaren van gezworenen per ambacht in de periodes 1389-1418.21 

 

Met slechts 14% van het aantal jaren blijken de gezworenen van wie het ambacht niet bekend is 

minder jaren te dienen dan verwacht. De looiers, die slechts 6% van het totaal aantal gezworenen 

leverden, blijken echter volhoudend, en vormen met 12% het best vertegenwoordigde ambacht in 

Maastricht, gevolgd door de brouwers, gewantmakers en kramers. Deze laatste drie worden 

ongeveer zo vaak vertegenwoordigd als men zou kunnen verwachten op basis van het aantal 

personen. Ook als men kijkt naar het gemiddelde aantal jaren dat gezworenen in functie waren 

(figuur 9), blijkt dat de looiers met 4,5 jaar volhoudend waren. De eerste plaats gaat echter 

verrassend genoeg naar het fruithandelaarsambacht, dat slechts één persoon als gezworene wist af 

 

                                                             
21 In deze tabel zijn alleen bestuursjaren meegeteld die vallen in de periode 1389-1418. 
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te vaardigen in deze gehele periode, maar dan wel één die acht keer benoemd werd: Cloes of 

Nicholaus Appelken senior. Het andere uiterste wordt ingenomen door de strodekkers, die eveneens 

slechts één afgevaardigde hadden, maar die niet werd herbenoemd. Ook de personen van wie geen 

ambacht bekend is hielden het niet lang vol, met een gemiddelde van slechts 1,5 als gezworene. 

Kramers en gewantmakers, die door relatief veel personen vertegenwoordigd werden, zaten hier 

duidelijk in de middenmoot, met een gemiddelde van zo’n twee jaar. Het merendeel van de 

gezworenen keerde dus terug in de raad. Dit is niet onverwacht: de manier waarop personen werden 

voorgedragen door de raad is niet goed bekend, maar er was in ieder geval geen sprake van een vrije 

stem. De ambachten konden kiezen tussen een aantal reeds voorgedragen personen. Het zal voor 

mensen die al in het politieke netwerk van Maastricht bekend waren makkelijker zijn geweest om 

voorgedragen te worden dan voor onbekenden. Mensen uit kleine ambachten die een sterk netwerk 

hadden opgebouwd of over goede bestuurskwaliteiten beschikten konden zo ook meerdere malen 

hetzelfde ambt vervullen. Op deze manier konden kleine ambachten als de fruithandelaars, 

bontwerkers of witmakers toch nog redelijk vaak vertegenwoordigd worden. 

 

 

Figuur 6 Gemiddeld aantal dienstjaren als gezworene per ambacht, 1389-1418.22 

 

 

                                                             
22 In deze tabel zijn alleen bestuursjaren meegeteld die vallen in de periode 1389-1418. De getallen zijn 

afgerond op halve decimalen. 
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Bij de benoeming van burgemeesters hebben we reeds gezien dat het privilege van 1409 een 

tijdelijk keerpunt inhield voor de Maastrichtse politiek: de invloed van de ambachten werd 

ingeperkt. In 1413 werd het systeem van vóór 1409 deels hersteld, maar er deden zich 

veranderingen voor in de verhouding tussen de ambachten. Dit blijkt ook uit de statistieken voor 

het ambt van gezworene, te zien in figuur 10. Het eerste dat opvalt is dat er in de periode 1413-1418 

meer kleine ambachten vertegenwoordigd werden dan ervoor, zoals de droogscheerders, 

metselaars, molenaars en witmakers. Van de kleine ambachten die in de periode 1389-1409 

vertegenwoordigd werden, keerden enkel de schippers en strodekkers in het latere tijdvak niet 

terug. Ook enkele grotere ambachten werden na 1413 minder goed vertegenwoordigd. 

Timmerlieden en vollers zagen hun vertegenwoordiging geheel verdwijnen, terwijl looiers, 

brouwers, bakkers en ververs ook in aantal halveerden. Percentueel bleven zij van belang, maar er 

vond minder vernieuwing in hun rangen plaats: alle gezworenen met ververslidmaatschap die in de 

periode 1413-1418 regeerden hadden die functie ook al in de jaren 1389-1409 vervuld. De 

herverdeling van de ambachten lijkt dus niet de kleine ambachten te hebben benadeeld, maar juist 

de grote. De kramers en gewantmakers, van wie soms ook burgemeesters werden aangesteld, gingen 

er echter niet op achteruit. Ook de vissers, van wie in deze periode voor het eerst een burgemeester 

werd benoemd, kunnen in de periode 1413-1418 als kern van het Maastrichtse bestuur worden 

beschouwd. Zij groeiden uit tot één van de best vertegenwoordigde ambachten. Bovendien 

domineerden zij het combinatiegilde waarin zij met de schippers verkeerden: in deze periode 

werden geen schippers als gezworene benoemd. Deze succesvollere middelgrote ambachten lijken 

bovendien een groter verloop van vertegenwoordigers gehad te hebben: zij waren vaak gemiddeld 

2,5 jaar aan de macht, maar kenden meer vertegenwoordigers. Dit duidt erop dat zij een groter 

ledental hadden, waarbinnen machtsposities vaker gerouleerd moesten worden. Tegelijkertijd 

bouwde zo een groter aantal leden politieke ervaring op die door het ambacht ingezet kon worden. 
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Figuur 7 Ambachtslidmaatschap van gezworenen in de periodes 1389-1409 en 1413-1418. 

 

Daarbij moet opgemerkt worden dat een deel van deze leden minder affiniteit met hun 

ambacht gehad zal hebben: het is bijvoorbeeld duidelijk dat gezworenen uit sommige ambachten 

vaker betrokken waren bij controle op het productieproces van hun ambachtsleden dan anderen, 

zoals te zien in figuur 11. Het merendeel van de gezworenen werd nooit keurmeester, ook als zich 

wel als gouverneur voor hun ambacht inzetten. Slechts bij zeven ambachten lag dit anders, waar bij 

de bakkers, slagers, fruithandelaars en molenaars zelfs alle gezworenen ook de functie van 

keurmeester vervulden. Ook bij looiers, vissers en vollers vervulde een respectabel aantal 

gezworenen dit ambt. Bij de gewantmakers, ten slotte, namen twee van de zeven gezworenen het 

keurmeesterschap op zich. Keurmeesters werden, net als de gouverneurs, volgens de richtlijnen 

benoemd door ieder ambacht zelf. Hier was meer sprake van meer ambachtelijke inspraak dan bij de 

benoeming van de gezworenen. Als we deze laatste groep beschouwen als een onderdeel van de 

stedelijke elite dat voornamelijk een ambacht nam omdat dit sinds 1380 een verplichting was voor 

alle burgers, zoals door andere historici wordt gesteld, zou men kunnen beargumenteren dat deze 

groep minder gemakkelijk doordrong tot het niveau van de keurmeesters. Wellicht vonden zij deze 

positie ook van ondergeschikt belang. Daar kan weer tegen worden ingebracht dat drie kwart van de 

gezworenen ook actief was als ambachtsgouverneur. Zonder een gedetailleerde analyse van de 

voornaamste geslachten – iets dat de bronnen niet gemakkelijk toelaten – is het echter onmogelijk 
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om een nauwkeurig overzicht te geven van de verhouding tussen Maastrichtse gezworen raden en 

de ambachten. 

 

 

Figuur 8 Gezworenen met aanstelling als keurmeester, 1389-1418. 

 

 Daarnaast moet nog opgemerkt worden dat een aantal gezworenen er aparte carrières op na 

hield, zoals Gerardus Capruin, die in 1413 stadsbode was namens Brabant, Theodricus Quant en 

Johannes Silen, die busmeesters waren en daarmee de verantwoordelijkheid droegen voor de 

stedelijke artillerie, Symon Merthijns en Godart Bylants, die ‘goede knapen’ van de stad waren 

(stedelijke bedienden), Jacobus de Soltz, die jarenlang werkzaam was als klerk van de heilige-

geestmeesters, en Johan Sticker, die schepenbode was. Ook waren sommige gezworenen actief in 

andere functies binnen de ambachten, bijvoorbeeld als teller van de schevesteendekkers (Wilhem 

van Repen) of werkmeester van de looiers (Peter Rozeler). Ook vervulden meerdere mensen ambten 

als ‘cedulenmeester’, halmeester, marktmeester van het koren, samenkoper van de wol, samenkoper 

van de vis, et cetera. In totaal vervulden 55 van de 80 gezworenen een vergelijkbare ondersteunende 

functie (waarbij de zeven van de in totaal dertien gezworenen die enkel het schependom vervulden 

niet zijn meegeteld). Onder de gezworenen bestond dus een zekere variatie van beroep, mate van 

betrokkenheid bij de ambachten, en ongetwijfeld ook van financiële gesteldheid, zodat er sprake 

was van een verandering in vergelijking met de periode tot 1387. 
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Concluderend kunnen we stellen dat er verschillende verhalen de ronde doen over de 

‘opkomst’ van de Maastrichtse ambachten in de veertiende en vijftiende eeuw. Historici relativeren 

deze ‘democratisering’ tegenwoordig en wijzen erop dat de nieuwe groep bestuurders niet gezien 

moet worden als eenvoudige ambachtslieden die door middel van protest in de raad 

vertegenwoordigd werden. Hoewel het aannemelijk lijkt dat gezworenen van relatief goede komaf 

waren, is het duidelijk dat meer dan driekwart van hen zich daadwerkelijk inzette in 

bestuursfuncties binnen hun ambacht. Dit is geen bewijs van hun welstand (of gebrek daarvan) maar 

wel een teken dat de ambachten een belangrijkere rol waren gaan spelen bij het stadsbestuur. Ook 

als we veel van deze gezworenen zien als mensen uit de oude stedelijke elite, zoals Pierre Ubachs, 

die stelt dat de ‘regenten’ hun eigen familieleden lieten aanstellen.23 Uit het voorgaande is echter 

duidelijk geworden dat er voor Maastricht in de periode 1389-1418 geen sprake was van duidelijk 

herkenbare netwerken van bestuurders. Familienamen wisselden elkaar snel af en geen enkele 

familienaam lijkt te hebben overheerst. Ook het nauwe onderscheid dat Ubachs suggereert tussen 

ambachten en ‘regenten’ lijkt alleen voor het niveau van burgemeesters met mate te kunnen 

worden overgenomen. Gezworen raden waren in deze periode actiever bezig met het vervullen van 

ambachtstaken dan in de periode 1380-1387, misschien wel juist omdat de oude familienetwerken 

minder lang stand hielden. Families wisselden elkaar sneller af, en hoewel zij door middel van 

strategische huwelijken zich konden aansluiten bij voorname geslachten, boden de ambachten een 

grotere stabiliteit. Lidmaatschap van en actieve participatie binnen de ambachten gaf de poorters 

die net niet tot de stedelijke top hoorden een beter toekomstperspectief. Dit zou kunnen verklaren 

waarom juist in deze periode ambachtsparticipatie van groot belang werd. 

2.1.4 Paymeesters 

Naast het burgemeesterschap was het paymeesterambt één van de meer prestigieuze functies die 

een Maastrichtse poorter kon vervullen. Het ambt werd toegewezen op voordracht, waarna de 

ambachten uit twee personen er één moesten kiezen, waarna deze twee jaar de functie mocht 

vervullen. Een nieuwe paymeester kon in zijn eerste jaar in functie meelopen met het werk van de 

paymeester die aan zijn tweede jaar begon. Als deze senior het volgende jaar plaats moest maken 

voor een nieuweling, kon deze op zijn beurt meelopen met de nieuwe paymeester van het 

voorgaande jaar. Dit garandeerde continuïteit. In de praktijk was de continuïteit nog groter, omdat 

veel paymeesters (elf op zeventien) deze functie minimaal twee termijnen van twee jaar vervulden. 

Maar wat voor politieke carrière doorliepen paymeesters? Waren zij betrokken bij de ambachten en 

 

                                                             
23 Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 96. 
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zo ja, op wat voor manier? Welke bestuursfuncties hielden zij, en valt er een verandering te 

bespeuren in het verloop van de hier bestudeerde periode? 

 

 

Figuur 9 Ambachtslidmaatschap van paymeesters 1389-1418. 

 

 In de eerste plaats vervulde het merendeel van deze groep meer ambten dan enkel het 

paymeesterschap. Zeven van hen werden burgemeester, dertien werden gezworene, tien werden 

gouverneur, één werd keurmeester. In ieder geval zes werden schepen, terwijl vier van hen 

financiële verantwoordelijkheden droegen, zoals het heffen van de cijns op de ‘nieuwe wijn’ of als 

wisselaar. Omdat veel van hen ook actief waren als gouverneur of keurmeester is voor het 

merendeel te achterhalen tot welk ambacht zij behoorden, zoals te zien in figuur 12. Hoewel ook 

hier van het merendeel het ambacht niet geïdentificeerd kan worden, kon dit voor elf op zeventien 

toch gevonden worden. Gezien de bevindingen bij burgemeesters en gezworenen is het niet 

verrassend dat ook hier de kramers en gewantmakers de voornaamste groepen vormden. De andere 

zes ambachten die paymeesters leverden werden ieder slechts één keer vertegenwoordigd. De 

paymeesters van wie geen ambacht bekend is behoorden echter niet tot de marge: in tegenstelling 

tot deze groep onder de gezworen raden, vervulden zij onder de paymeesters een bovengemiddeld 

aantal bestuursjaren (zie figuur 13). Daarnaast vervulden de meeste van hen nog andere functies 
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binnen de stedelijke overheid, zoals heilige-geestmeester, kruismeester, of, incidenteel, als 

molenhoeder van de vollers. 

 

 

 

Figuur 10 Gemiddeld aantal dienstjaren als paymeester per ambacht, 1389-1418.24 

 

 Daarnaast valt ook in dit geval een geleidelijke verandering te bespeuren. Het privilege van 

1409 lijkt ook hier gevolgen te hebben gehad voor de ambachtsinspraak, zoals te zien in figuur 14. In 

de periode 1389-1408 is van 38% van de paymeesters het ambacht niet te achterhalen, maar van 

1409-1412 neemt dit toe tot 60%. Hoewel het hier slechts om een klein aantal personen gaat, is het 

veelzeggend dat na invoering van het privilege van 1413 van iedere paymeester het ambacht te 

achterhalen is. Het is hier, net als bij de regerende burgemeesters, van groot belang te realiseren dat 

de personen over wie hier gesproken wordt welgesteld waren: alleen mensen die bewezen hadden 

goed met geld om te kunnen gaan, zouden kans maken om voorgedragen te worden. Uit latere 

tijden is bekend dat paymeesters een financiële bijdrage moesten leveren aan de stad bij het 

aantreden in hun ambt, in de zestiende eeuw bestaand uit twee ton saltpeter en een kanon.25 Het is 

 

                                                             
24 In deze tabel zijn alleen bestuursjaren meegeteld die vallen in de periode 1389-1418. De getallen zijn 

afgerond op halve decimalen. 
25 SR, 66. 
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onduidelijk hoe dit zat rond 1400, maar het is onwaarschijnlijk dat deze situatie sterk verschilde: 

immers, zo’n bijdrage verzekerde dat de nieuwe paymeester garant kon staan voor de stad en om de 

gemeente ervan te overtuigen dat hij zich niet zou verrijken. Ook het dubbele paymeesterschap zou 

deze impuls moeten helpen bedwingen. 

 

 

Figuur 11 Ambachtslidmaatschap van paymeesters in de periodes 1389-1408, 1409-1412 en 1413-

1418. 

 

 Uit het voorgaande is gebleken dat paymeesters in deze periode een toenemende 

betrokkenheid hadden tot de ambachten. Waar dit ambt in eerste instantie was weggelegd voor de 

oude stedelijke elite, gingen steeds meer welgestelde ambachtslieden de functie vervullen. Dat de 

groep minder homogeen was dan die van de burgemeesters blijkt ook uit het gegeven dat de 

paymeesters in een groter aantal ambachten participeerden: hoewel ook bij hen de vermoedelijk 

meer elitaire ambachten van kramers en gewantmakers duidelijk aanwezig waren, was er meer 

afwisseling dan onder de burgemeesters, die slechts in vijf verschillende ambachten participeerden 

en waarbij van een groter deel het ambacht niet achterhaald kan worden. Het is lastig om de invloed 

van de paymeesters in kaart te brengen, aangezien slechts één rekening bewaard is gebleven en zij 

slechts incidenteel in de raadsverdragen verschijnen. Hun invloed moet groot geweest zijn, maar er 

lijken zich niet direct problemen voorgedaan te hebben tussen de paymeesters, het stadsbestuur of 

de ambachten.  
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2.2 Buitenpoorters 

2.2.1 Het begrip ‘buitenpoorter’ 

Op 30 december 1407 stuurde het stadsbestuur van Maastricht een brief aan een aantal edelen uit de 

omgeving. 

Lieve heer ende sonderlingen guede vrunt. – Want die uyten lande van luidic ende van loin 

by uns ende voir unse stat liggen ende bat dan v. weecken alreyde gelegen hebben, des wir 

biden willde des almechtigen Goidts wale gemoet ende gecroet zyn ende om dat ir unse 

mitburger syt, so gesynnen wir an uch versueckende op die trouwe ende eyde die ir uns 

schuldisch syt dat ir sonder vertrecken bi uns bynnen der stat van Tricht compt lieff ende 

leit mit uns lijt, op dat wir uch dar om te vorder in dienst verbonden bliven en gheyn sake 

en hebben uns van uch te becronen. God sy mit uch.26 

De brief was verstuurd aan ‘medeburgers’ die kennelijk niet continu binnen de stad verbleven, ook 

wel bekend als buitenpoorters.27 Het stadsbestuur herinnerde hen eraan dat zij, als burgers van de 

stad, volgens hun eed verplicht waren om de stad te hulp te komen. Enigszins vermanend werd 

gesteld dat de stad ondertussen al vijf weken lang belegerd werd door de legers van de landen van 

Luik en Loon: de tweeëntwintig geadresseerde buitenburgers waren dus in gebreke gebleven. Het 

document wijst ons op de afkomst van de Maastrichtse buitenpoorters. In tegenstelling tot de 

Vlaamse steden beperkte het aantal buitenpoorters zich hier tot de bovenklasse. Ik zal in wat volgt 

eerst een kort overzicht geven van de praktijk van de buitenpoorters in de Nederlanden, en 

vervolgens ingaan op de situatie in Maastricht en de manieren waarop buitenpoorters bij het 

stadsbestuur werden betrokken. 

 Voor we ingaan op de achtergrond van buitenpoorters, is het noodzakelijk om in te gaan op 

de betekenis van het poorterschap in het algemeen. In principe hield dit in dat men een beroep kon 

doen op de voor de stad geldende rechten, nadat men – over het algemeen – meer dan een jaar en 

 

                                                             
26 Franquinet, Les siéges, 234. 
27 De geadresseerden waren Johan, heer van Wittem; Christiaan van Rengcbergh, heer van Heiden; Diederik 

van Berghe; Adam van Berghe, heer van Limburg; Reinout van Berghe, borggraaf te Limburg; Johan Hoen; 

Nicolaas Hoen, borggraaf van Millen; Daniel Hoen; Mathijs van Kessel; Johan van Cyvel of Tzevel; Johan van 

Hulsberg; Hendrik, heer van Gronsvelt; Diederik van Pietersheim, heer van Neerharen; Gerard van 

Pietersheim; Conrard van Schoonvorst, heer van Elsloo en Grevenbicht; Johan Struver van Hulsberg, voogd in 

het land van Valkenburg; Reinier van Berne; Gooswijn van Heer; Godard van Heer; Gillis van Breamont; Gerard 

van Cortthijze; en de jonkheer van Sombreffe, heer van Redekem; Franquinet, Les siéges, 234-5. 
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een dag in de stad in kwestie had gewoond.28 Dit bood grote voordelen voor de poorters, die zich 

bijvoorbeeld aan de positie van lijfeigene konden ontworstelen en actief konden participeren in de 

stedelijke economie als zij ook nog een ambacht aanschaften. Hoewel poorterschap en 

ambachtslidmaatschap oorspronkelijk niet met elkaar verbonden waren geweest, was het in de 

vijftiende eeuw over het algemeen verplicht over zowel poorterschap als ambachtslidmaat te 

beschikken alvorens men in de stedelijke politiek mocht participeren. Ook voor welgestelde 

plattelanders kon de stad grote voordelen bieden, voornamelijk op juridisch gebied, maar ook 

vanwege de sociale voorzieningen die in de stad te vinden waren voor zieken en ouderen. Door het 

poorterschap te kopen kon ook een plattelander aanspraak maken op deze stedelijke rechten. 

In veel steden moest iedere poorter niet alleen zijn hoofdwoning binnen de stadsmuren 

hebben, maar daar ook nog eens het merendeel van de tijd verblijven. Er waren echter 

uitzonderingen. Zo maakten steden in met name Vlaanderen, Brabant, Henegouwen en Namen juist 

gebruik van buitenpoorters (ook wel hagepoorters, paalburgers of landpoorters)29 om de stedelijke 

invloed uit te breiden en misschien ook om de migratiedruk van het platteland naar de stad in te 

perken.30 De graven van Vlaanderen probeerden meerdere malen deze gang van zaken tegen te 

gaan, voor het eerst in 1195.31 Ook in Vlaanderen werden daarom verblijfsbepalingen opgesteld, 

maar deze waren minder lang dan in andere steden, zodat poorters in de praktijk het grootste deel 

van het jaar buiten de stad konden doorbrengen.32 In 1311, 1335, 1431 en 1450 leverde de graaf 

ernstige kritiek op de situatie in Gent: de stad zou te gemakkelijk nieuwe poorters accepteren en de 

procedure zou aangescherpt moeten worden.33 Het buitenpoorterschap bleek bovenal nadelig voor 

de adel en de clerus, die juist de welgestelde plattelandsbewoners de juridische en economische 

bescherming van de stad zagen opzoeken en daarom geen aanspraak meer konden maken op allerlei 

 

                                                             
28 Marc Boone, ‘De gewenste vreemdeling. Aantrekken en afstoten in de middeleeuwse stad’ in: Leo Lucassen 

en Wim Willems (ed.), Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (Amsterdam 2009) 42-58, aldaar 44. 
29 Jan Verbeemen, ‘De buitenpoorterij in de Nederlanden’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 12 

(1957) 81-97, 191-217, aldaar 81. 
30 Ibidem, 209; Tom Scott, The city-state in Europe, 1000-1600 (Oxford en New York 2012) 133-135. In de gewesten 

in het huidige Nederland, zoals Holland, Gelre en het Sticht was minder sprake van buitenpoorters. 
31 Guy P. Marchal, ‘Pfahlburger, bourgeois forains, buitenpoorters, bourgeois du roi: Aspekte einer 

zweideutigen Rechtsstellung’, in: Rainer Christoph Schwinges (ed.), Neubürger im späten Mittelalter : Migration 

und Austausch in der Städtelandschaft des Alten Reiches (1250-1550) (Berlijn 2002) 333-367, aldaar 333. 
32 Boone, De gewenste vreemdeling, 47. 
33 J. Decavele, ‘De Gentse poorterij en buitenpoorterij’ in: Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de 

middeleeuwen en de nieuwe tijd. Liber amicorum Jan Buntinx (Leuven 1981) 63-84, aldaar 66-7. 
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inkomsten.34 Bovendien konden steden hun buitenpoorters oproepen voor de stedelijke militie, 

zoals we ook voor het geval van Maastricht hebben gezien.35 

2.2.2 De Maastrichtse buitenpoorters 

De oproep aan Maastrichtse buitenpoorters om steun te verlenen tegen de Luikse opstandelingen 

was zeker niet de eerste keer dat deze groep werd opgedragen de wapens te grijpen voor het belang 

van de stad: zelfs de eerste vermelding van buitenpoorters in de Maastrichtse raadsverdragen, uit 

1372, had dezelfde strekking, hoewel het hierbij om een offensieve onderneming ging in plaats van 

stadsverdediging: 

(…) alle die ghene die porter sint, si van buten of van binnen, so wanne die stat ute varen sal 

met heercraycht so sulen die purter van buten in comen ende met huer ute tregghen ende 

met huer bliven also lange alsi uten sint. Willich porter van buten de dis niet in dede, de sal 

sine porterschap vurlisen en nummerme te Trijcht porter gheworden.36 

Buitenpoorters werden hierbij aan een strengere straf onderworpen dan gewone burgers, die 

slechts voor de periode van een jaar het poorterschap zouden verliezen.37 Blijkbaar had deze regel 

niet het gewenste effect. In 1380 werd het buitenpoorterschap aan banden gelegd. Een statuut werd 

uitgevaardigd met de veelzeggende naam ‘Statutum dat niemant porter sijn en sal, hen zitte buickvast 

inder stat’. Het stelt dat: 

(…) ritter, knaep noch niemant porter sijn en sal van nu voert noch weghegelts noch 

egheinre saken ontdragen sijn, hen zitte buickevaste inder stat of vriheit van Tricht of hen 

sij mit wive ende mit kind einder stat of vriheit van Tricht meistedeil wonetich ende hen 

hebbe dat meistedeil van synen huisraet bi home inder stat of vriheit, uytgescheiden heren 

Johan, her tot Gronselt, her Reynart van Berge, heren Robrecht van Ekel, her tot 

Grevenb[icht], den drossaet van Valkenborch ende joncher Dieric van Haren (…)38 

 

                                                             
34 Marchal, Pfahlburger, 348-9. 
35 Ibidem, 336; Decavele, De Gentse poorterij, 66. 
36 RV, 20 nr. iv. 
37 Ibidem, 5-6 nr. 20. 
38 Ibidem, 59 nr. 77. 
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Het buitenpoorterschap werd afgeschaft, specifieke uitzonderingen daargelaten. Lange tijd werd 

aangenomen dat slechts vijf individuen aanspraak konden maken op het buitenpoorterschap.39 Deze 

lijst werd echter bijgehouden en namen werden vervangen en toegevoegd, een indicatie dat deze 

een bindende administratieve waarde had én dat in deze periode het buitenpoorterschap nog niet 

vastomlijnd was: nieuwe personen konden nog worden toegevoegd (zie bijlage 1 voor een lijst met 

alle bekende buitenpoorters uit deze periode).40 Waar de buitenpoorters uit 1380 tot de adel 

behoorden, werd er in 1382 een uitzondering gemaakt voor een heel andere groep: molenaars. Dit 

was geen onbetwiste politieke keuze: het stadsbestuur handelde hier niet zelfstandig maar liet de 

ambachten voor de hal op de markt verzamelen en vervolgens over het voorstel stemmen. Hoewel 

een meerderheid van de ambachten instemde, was de stemming dit keer niet unaniem.41 Het 

aangenomen verdrag hield in dat: 

(…) alle die mollener die tSent Peter ende te Veirtornen wonen op gheene sijde der Jekeren 

ende op dese sijde porter solen sijn ende der portscap ende vriheit ghenieten als porter.42 

Het poorterschap werd dus ook verleend aan molenaars die ten zuiden van de stad langs de Jeker 

woonden, in zowel het dorp Sint Pieter (een Luikse heerlijkheid) als ‘Veirtoren’, het gebied ten 

zuidwesten van de Maastrichtse stadswal. Deze uitzondering was duidelijk economisch gemotiveerd 

en versterkte de positie van Maastricht als centraal regionaal punt van de graanhandel. In de editie 

van de raadsverdragen wordt verder geen melding gemaakt van deze groep buitenpoorters. Hun 

positie lijkt niet gewijzigd te zijn – of is in dat geval niet in de raadsverdragen genoteerd – en zorgde 

verder blijkbaar niet voor veel problemen. De overige vermeldingen van buitenpoorters hebben dan 

ook vrijwel exclusief betrekking op de eerder genoemde edelen. 

Het aanwerven van deze groep buitenpoorters valt minder rechtlijnig te verklaren dan de 

incorporatie van de molenaars langs de rivier de Jeker. Het is duidelijk dat deze groep gebruikt kon 

worden om militaire bijstand te verlenen, zoals niet alleen werd benadrukt in de bronnen die we 

hebben gezien uit 1380 en 1407, maar ook in 1388 en 1393.43 Maastricht gebruikte het 

buitenpoorterschap hiernaast ook om een adellijk netwerk op te bouwen dat de stad niet alleen kon 

 

                                                             
39 P. Doppler, ‘Het oudste burgerboek van Maastricht (1314-1379)’, PSHAL 49 (1913) 305-362, aldaar 309. Deze 

persoon waren de vrijheer van Pietersheim, de heer van Gronsveld, de heer van Neerharen, de graaf van 

Hoensbroek en de graaf van Berg-Trips. Zie ook Verbeemen, Buitenpoorterij, 208. 
40 Ongedateerde toevoegingen bij RV, 59 noot 77c; gedateerde toevoegingen uit 1401, 1411 en 1417 bij Ibidem, 

60 nrs. 79-80. 
41 In de raadsverdragen is helaas niet bijgehouden hoeveel ambachten vóór of tegen stemden en welke 

ambachten welke voorkeur uitbrachten. 
42 RV, 74 nr. 127. 
43 Ibidem, 142 nr. 439 en 190 nr. 645. 
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bijstaan in het geval van oorlog, maar ook tijdens diplomatieke geschillen. Zo blijkt uit de rekening 

over het fiscaal jaar 1399-1400 dat het stadsbestuur veelvuldig boodschappers uitstuurde naar 

specifieke buitenpoorters, ‘hon biddende ende versuekende bynnen der stat te comen om rait te hebben’.44 

Soms kon de vraag om steun verzacht worden door een geschenk, zoals eveneens in 1400, toen ‘die 

uytgeseten burgeren gebeden ende geboden worden hij in die stat te comen om des stots wille opgestande 

tusschen die van Luidic ende ons geschenckt Goeswijn van Here drossart tot Raide, Goeswijn sijnen son ende 

Henric van Here 2 verdel wijns’.45 In deze gevallen werden niet alle buitenpoorters tegelijk 

aangeschreven, maar ging het vaak om kleine groepjes of zelfs individuen. Dit zal te maken hebben 

gehad met de route die afgelegd moest worden door de boodschapper. Zo blijkt uit de hierboven 

getoonde rekening van wijntransport dat op ‘Palme avent’, 28 maart, wijn werd gezonden aan de 

buitenpoorters Gooswijn van Heer, zijn zoon Gooswijn en Hendrik van Heer. Diezelfde dag (‘op den 

Palme daige’) werd Wilken Wickart als boodschapper gezonden naar ‘die joncheren van Pytershem, van 

Sombreff ende van Elderen’, allen buitenpoorters.46 Eén van hen, jonkheer Godenoel van Elderen, werd 

wederom opgeroepen op 27 juli, dit maal om ‘home te bidden in der stat te comen bi onse burgermeystere 

ende geswoiren om mit home te spreken van saken der stat anruerende’.47 Hij genoot vermoedelijk een 

bijzonder vertrouwen van het stadsbestuur. Op 18 december 1399 was hij meegereisd met de beide 

burgemeesters van de stad, Gilis de stadsklerk en de boodschapper Arnold Pester op een 

gezantschap naar Luik.48 In 1407 werd hij, samen met Diederik van Mobertingen, Janne van Ciney en 

Hendrik Bovier tot kapitein van de stad benoemd. Van deze kapiteins was alleen Hendrik Bovier 

afkomstig van binnen de muren, hoewel zowel Godenoel van Elderen als Diederik van Mobertingen 

buitenpoorters waren. Bovendien werden deze laatste twee door de bisschop beloond voor hun 

diensten: Diederik van Mobertingen diende twee jaar als burgemeester van Luik, terwijl Godenoel 

van Elderen werd aangesteld als maarschalk van het graafschap Loon.49 Ook vervulden sommige 

buitenpoorters andere stedelijke ambten. De familie Hoen leverde meerdere schouten, zoals in deze 

 

                                                             
44 SR, 101. 
45 Ibidem, 125. 
46 Ibidem, 116. Opvallend genoeg wordt geen melding gemaakt van het verzenden van wijn aan de jonkheren 

of, andersom, van het sturen van een boodschap aan het geslacht van Heer. 
47 Ibidem, 120. Doppler, Namen van schepenen, 67. 
48 SR, 97-98. “Item des 18 daigs decembris der here van Elderen, beyde onse burgemeystere, Gilis der stat clerck ende 

Arnolt Pester gereden tot Luidic an onsen here om der daighvart wille van here Sceyffard 3 daige verthert mitten heren 

van Elderen mit heren Wilmot van den Bossche mit jonchere Dideric van Mobertingen ende mit honnen knechten die mit 

hon da woeren, verthert 9 lb. ende 6 s.” Omdat Diederik van Mobertingen en Wilmot van den Bossche slechts 

vermeld worden bij de uitgaven en niet bij de opsomming van het gezantschap, kan het zijn dat zij slechts een 

escorterende functie hadden op deze reis. 
49 Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités, 168; Jean de Stavelot, ‘Chronique latine de Jean de Stavelot’ in: 

Chroniques Liégeoises 1, S. Balau ed. (Brussel 1914) 67-145, aldaar 127. 
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periode Nicolaas Hoen.50 Ook Johan van Wittem vervulde het schoutsambt, zij het pas vanaf 1428.51 

En hoewel de oudste ledenlijst van Maastrichtse schutters pas uit 1450 stamt, prijkt Godenoel van 

Elderen, vermoedelijk een zoon of kleinzoon van de Godenoel uit onze periode, hoog op de lijst.52 

De adellijke buitenpoorters van Maastricht waren vaak ook zeer politiek actief binnen het 

hertogdom Brabant en/of het prinsbisdom Luik. Ze werden dan ook niet alleen opgetrommeld om 

de raad te adviseren of de stad te helpen verdedigen, maar ook om hen de les te lezen. Zo werden de 

buitenpoorters Herman Hoen en Reinald van Berg op 24 december 1399 – samen met twee andere 

Brabantse edelen, de rentmeester en drossaard van Valkenburg – gevraagd te komen ‘hij tot Trijcht 

bij die scepenen van der stat om an te hoeren die vryheiden als van der scattinghen’.53 Uit de rekeningen 

blijkt dat Maastricht problemen had om de vrijstellingen die voor haar poorters zouden moeten 

gelden in Valkenburg erkend te krijgen, wellicht doordat de landen van Overmaas op dat moment 

over waren gegaan naar de hertog van Bourgondië. Meerdere keren werden ambtmannen uit dit 

gebied opgeroepen naar de stad te komen, en blijkbaar vond de stad het in deze instantie zelfs nodig 

om enkele van haar eigen buitenpoorters aan deze vrijstellingen te herinneren.54 Doordat deze 

edelen ook poorters van Maastricht waren, kon de stad hen gemakkelijker onder druk zetten. Een 

ander incident werd veroorzaakt door de poging van Adam van Berg, heer van Limbricht, om 

belasting te heffen over het erf van Gobbel Steyngots, gouverneur van de vollers in het jaar 1400. 

Door zijn Maastrichts burgerschap zou hij hiervan vrijgesteld moeten zijn, maar de edelman wilde 

in eerste instantie niet luisteren, zodat de stad hem in januari 1400 door een bode een bezoek liet 

brengen.55 In beide gevallen lijken de problemen op diplomatieke weg te zijn opgelost. 

Concluderend kan gesteld worden dat de Maastrichtse buitenburgers bestonden uit edelen 

en molenaars, waarvan de tweede groep grotendeels aan onze aandacht voorbij gaat. Het 

buitenpoorterschap kon gebruikt worden om de Maastrichtse invloed op de regionale economische 

productie versterken, om een groter aantal goed bewapende soldaten voor de stedelijke militie te 

werven – veel van de adellijke buitenpoorters waren machtig genoeg om met een gevolg op te 

komen dagen – en in een enkel geval om diplomatiek en militair advies te geven, zoals we hebben 

gezien bij Godenoel van Elderen. Sommigen dienden ook als schout, zoals Nicolaas Hoen en Johan 

van Wittem. Daarnaast kon het stadsbestuur, door het schenken van het buitenpoorterschap aan 

lokale edelen, ook effectiever controle houden op het naleven van de stedelijke privileges. Hoewel 
 

                                                             
50 GDB, 133. 
51 GDB, 274. 
52 Henk Thewissen, De gezworen schutterĳen van Maastricht, 1374-1579 (Valkenburg aan de Geul 2008) 55. 
53 SR, 113. 
54 SR, 98, 113, 117, 120. 
55 Ibidem, 114. 
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de buitenpoorters geen onderdeel vormden van het stadsbestuur, is het duidelijk dat enkelen van 

hen buitenproportioneel veel invloed uitoefenden: zij vervulden soms militaire en diplomatieke 

taken die normaal weggelegd waren voor het stadsbestuur. Op deze manier was het mogelijk voor 

de buitenpoorters om het beleid subtiel in hun eigen belang bij te sturen.  
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Hoofdstuk 3  

Ruimten en riten 

Stedelijke privileges vormden de juridische basis van het stadsbestuur, maar waren van zichzelf niet 

voldoende om de magistraat te verankeren. Verschillende actoren, zowel intern als extern, 

probeerden ieder hun eigen wensen vervuld te krijgen, hierbij niet alleen gebruik makend van het 

geschreven en gesproken woord, maar ook van rituelen, symbolen en gebruiken die in de stedelijke 

ruimte waren ingebed. Veel van deze ceremonies vertoonden de intentie om verschillende partijen 

met elkaar te verzoenen: de vorst met zijn onderdanen, de ambachten met de magistraat en de 

magistraat met de ambachten. Bovendien werden zulke rituelen geregeld gewijzigd of aangevuld 

naar aanleiding van gebeurtenissen of wensen van de participanten. Door miscommunicatie of 

opzet konden zulke gelegenheden echter ook aanleiding geven tot of symbool worden van 

conflicten tussen verschillende facties, zoals aangetoond voor het geval van Gent door Peter 

Arnade.1 Historici als Marc Boone zijn steden hierbij minder gaan interpreteren als passieve decors, 

opgericht rond markten, die aan de economische wensen van handelaars en ambachtslieden 

moesten voldoen, maar eerder als maakbare ruimtes die constant gevormd, geïnterpreteerd en 

ingezet konden worden naar gelang de wensen van sociale en politieke groepen.2  

In het eerste deel van wat volgt zal ik ingaan op het stedelijke landschap en de topografie 

van Maastricht. Hoe was de stad opgebouwd en welke plaatsen speelden een rol van betekenis voor 

politieke, sociale en economische groepen binnen de stad? Vervolgens zal ik de processies 

behandelen die in Maastricht van groot belang waren en de eenheid binnen de stad moesten 

versterken, zoals de Sacramentsdagprocessie en de festiviteiten rond de naamdag van Sint-

Servatius. Hierna komen intochten aan bod, met nadruk op de Blijde Inkomst van hertog Antoon 

van Brabant in 1407, evenals de hieraan gerelateerde controle over het openen en sluiten van de 

poorten van de stad. Ten slotte zal ik de politieke manifestaties bespreken die van groot belang 

 

                                                             
1 Arnade, Realms of ritual. 
2 Boone, ‘Urban space and political conflict, 622-3. 
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waren in de totstandkoming van het Maastrichtse beleid: de verkiezing van de burgemeesters en 

gezworenen en de instanties waarin de ambachten inspraak kregen in het beleid. Deze drie 

elementen vervulden een grote rol in het stedelijk leven en bepaalden de kalender. Ze waren daarbij 

ook sterke uitingen van stedelijke identiteit en gevoelig voor conflictsituaties: in de hier 

onderzochte periode kwam het in ieder van deze gevallen tot incidenten, die ons kunnen inlichten 

over de knelpunten in de stedelijke en regionale politiek en cultuur. 

3.1 Het stedelijke landschap 

Voor een Nederlandse stad is Maastricht rijkelijk voorzien van middeleeuwse beschrijvingen van 

haar uiterlijk. Hendrik van Veldeke gaf, in zijn Servaaslegende (ca. 1170-80), al een beschrijving van 

de strategische en economische ligging van de stad:3 

(…) te Triecht, 

In eynen dall scoen ende liecht, 

Effen ende wael ghedaen 

Daer twee water tsamen gaen, 

Eyn groot ende eyn cleyne, 

Claer, schoen ende reyne. 

Dats die Jeker ende die Mase. 

Beide te korne ende te grase 

Es die stadt wale gheleghen 

Ende te schepen in voele weghen, 

In visschen ende in ghewilden 

Ende in goeden ghevylden 

Der bester coren eerden 

Die ye mochte ghewerden. 

Des steyt die stat te maten 

Aen eynre ghemeynre straten 

Van Inghelant in Ongheren 

Voer Colne ende voer Tongheren 

 

                                                             
3 Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 

(Amsterdam 2006) 141-72. 
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Ende alsoe dies ghelijck 

Van Sassen in Vrancrijck 

Ende mit scepe die des pleghen 

Te Denemerken ende te Norweghen. 

Die weghe versamenen sich all dae. 

Des is die stadt daer nae 

Gheheiten Traiectum.4 

De economische situatie van Maastricht was rond 1400 niet veel anders. De stad was nog steeds een 

knooppunt van de handel, waar zowel de noord-zuid handel via de Maas langs kwam als de oost-

west handel tussen Brugge en Keulen. Bovendien was de omgeving door de lössgrond uiterst 

vruchtbaar. Maar hoewel Veldeke schreef over de stad in de tijd van Servatius, maakte hij ook 

toespelingen op de indeling ervan in zijn eigen tijd: 

Als hij doen te Triecht quam 

Die ghenadighe sinte Servaes 

Die god alre liefste was, 

Daer was hij alsoe gherne. 

Daer hadde sinte Materne 

Eyne Capelle doen werken. 

Daer bleyff hij by der kerken 

All dae sijn monster nu steyt, 

Daer noch die strate voer gheyt.5 

De Sint-Servaaskerk, waar Hendrik van Veldeke over sprak, en die hij aanduidde als het ‘huis’ van 

Sint Servaas,6 was in 1400 nog steeds het meest prominente gebouw van de stad. Hoewel deze 

passage ook voor de inwoner van vijftiende-eeuws Maastricht herkenbaar zal zijn geweest, had de 

stad zelf sinds Veldekes beschrijving een transformatie ondergaan. In het tweede kwart van de 

dertiende eeuw werd een stenen wal opgeworpen met ervoor een deels droge, deels natte gracht.7 

De omwalling omvatte alle belangrijke centra van de stad: de Sint-Servaaskerk aan het Vrijthof, de 

Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Markt. Het stadsdeel aan de oostkant van de Maas, Wyck, kreeg pas in 

 

                                                             
4 Heinric van Veldeke, Sint Servaeslegende. In Dutschen dichtede dit Heynrijck die van Veldeken was geboren, G.A. van 

Es en G.I. Lieftinck ed. (Culemborg 1976) I vs. 957-981. 
5 Ibidem, I vs. 992-1000. 
6 Ibidem, II.1461-2, 2821. 
7 L.J. Morreau, Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw (Assen 

1979) 4-8. 
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de loop van de veertiende eeuw een omwalling.8 Al in de vroege veertiende eeuw was de stad uit zijn 

voegen gebarsten en werd besloten om een nieuwe stadsmuur te bouwen. Uit archeologisch 

onderzoek en gegevens uit de stadsrekeningen blijkt dat men hier in het jaar 1400 nog volop mee 

bezig was.9 Waarschijnlijk woonden er toen zo’n 10 000 tot 12 000 inwoners binnen de muren.10 

Sinds de stichting van de Sint-Servaaskerk was de instelling uitgegroeid tot een zelfstandige 

kapittelkerk met uitgebreide landerijen, die feitelijk los stond van de stedelijke instellingen. 

Desondanks vervulde de kerk een centrale plaats in de Maastrichtse beeldvorming. Het kapittel was 

financieel verantwoordelijk voor het onderhoud van de Sint-Servaasbrug en was een belangrijk 

bedevaartsoord op Europees niveau, zodat de stad ook sterk profiteerde van de aanwezigheid van de 

kerk. De zeven-jaarlijkse Heiligdomsvaart, voor het eerst met zekerheid gehouden in 1393, oefende 

eveneens een grote aantrekkingskracht uit op pelgrims.11 De positie van de kerk, in het midden van 

de stad, vlakbij het politiek en economisch bestuurscentrum van Maastricht, droeg verder bij aan de 

dominante positie van zowel de Sint-Servaas als haar kapittel. Bovendien werden de hertogen van 

Brabant als heer van Maastricht gehuldigd in de kerk, zoals Antoon van Brabant in 1407.12 De adel uit 

de omgeving verbond zich ook graag met de prestigieuze kerk. Zo werd Johan van Heinsberg – die in 

1419 bisschop van Luik zou worden, en de zoon was van de edelman Johan van Heinsberg, een 

vertrouweling van Jan van Beieren – al op jonge leeftijd proost van het kapittel.13 In de tijd van 

Hendrik van Veldeke had een proost van Sint-Servaas nog een keizerlijk leger aangevoerd, maar van 

die invloed konden zijn vijftiende-eeuwse ambtgenoten nog enkel dromen.14 

De Sint-Servaaskerk overschaduwde echter wel de andere Maastrichtse kapittelkerk, de 

Onze-Lieve-Vrouwe, die in het zuiden van de stad was gesitueerd, dichtbij de Maas. Dit was dan wel 

 

                                                             
8 Ibidem, 109-113; H. Stoepker (red.), ‘Archeologische kroniek van Limburg over 1991’, PSHAL 128 (1992) 246-

318, aldaar 274-279. 
9 Morreau, Bolwerk, 33-40. 
10 A.G.H. Kemp, ‘Het verloop van de bevolkingscurve van Maastricht tot 1830’ in: Miscellanea Trajectensia. 

Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht (Maastricht 1962) 339-362 aldaar 340-341; W.P. Blockmans e.a., 

‘Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500’ in: AGN IV (Haarlem 1980) 42-86 aldaar 45. 
11 A.M. Koldeweij, Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana. Een onderzoek naar de beeldvorming 

rond een heilige in de middeleeuwen (Assen 1985) 8-9. 
12 Zie hoofdstuk 3.3. 
13 P. Doppler, ‘Lijst der Proosten van het vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (800-1797)’, PSHAL 72 

(1936) 141-239, aldaar 205. Johan van Heinsberg werd tussen 1405 en 1411 proost van het Sint-Servaaskapittel. 

Lejeune, Het prinsbisdom Luik, 259 stelt dat Jan van Heinsberg bij zijn verkiezing tot prins-bisschop in 1419 23 

jaar oud was, zodat hij bij zijn aanstelling als proost tussen de 9 en 15 moet zijn geweest. 
14 Aart Mekking, ‘Maastricht: de grafkerk van St.-Servaas. Trefplaats van kerkelijk en wereldlijk gezag’ in: Wim 

Blockmans en Herman Pleij (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot beeldenstorm (Amsterdam 

2007) 157-167, aldaar 165. 
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vlakbij de vismarkt, maar de belangrijkste handelswegen liepen toch allemaal verder naar het 

noorden, voorbij de Sint-Servaas. Hoewel de Onze-Lieve-Vrouwekerk nauwer verbonden was aan de 

prins-bisschop – zo vond zijn inhuldiging als andere heer van Maastricht altijd hier plaats – wist het 

kapittel hier in deze periode weinig van te profiteren.15 Zelfs in uiterst bisschopsgezinde kronieken, 

zoals de anonieme Chronicon regni Johannis de Bavaria, speelt Servatius een centrale rol, terwijl de 

Onze-Lieve-Vrouwekerk van weinig belang blijkt.16 Door zijn historische binding met Maastricht, en 

de eveneens historische rivaliteit met Lambertus, was hij een meer geschikte schutspatroon in het 

conflict met Luik dan de algemeen toepasbare Maria. De ietwat afgelegen locatie van de kerk 

bezegelde haar positie als eeuwige tweede: zelfs de Luikse prins-bisschoppen verbleven liever in hun 

herberg aan het Vrijthof – waar Veldeke ook al gewag van maakte – dan bij hun eigen 

bisschopskerk.17 De humanist Matthaeus Herbenus schreef aan het eind van de vijftiende eeuw een 

stadsbeschrijving van Maastricht, waarin hij zowel heden als verleden behandelde. Hij beschreef in 

uitgebreid detail de ontwikkeling van de stad en de renovaties aan kerken en stadswallen. Maar over 

de Onze-Lieve-Vrouwenkerk had hij weinig te vertellen, volgens hemzelf omdat ‘ik in mijn tijd daar 

niets heb zien bouwen dat het optekenen waard scheen.’18 Omdat Herbenus verbonden was aan de 

Sint-Servaas kan zijn bewering met een korrel zout genomen worden, maar het is een toonbeeld van 

de representatie van de tweede kerk van Maastricht in de bronnen.  

Aan de oostzijde van de Sint-Servaaskerk lag het Vrijthof, een uitgestrekt plein dat in deze 

tijd vooral voor politiek theater gebruikt lijkt te zijn. Hier bevond zich, nabij de herberg van de 

prins-bisschop, nog een ander teken van diens wereldlijk gezag: de perroen of perron, een 

monumentale pilaar bekroond met een pijnappel als teken van het prinsbisdom Luik. Met name 

publieke terechtstellingen vonden hier plaats, zoals het vierendelen van de Luikse burgemeester 

Jacques Badut in 1408.19 Ook later bleef deze locatie verbonden met de terechtstelling van 

opstandelingen. Toen  de Luikse rebel Willem van der Marck, ‘het everzwijn van de Ardennen’, in 

1485 gevangen werd genomen op last van bisschop Johan van Horne, bracht men hem naar 

Maastricht, ‘(e)nde des nachts die heren of scheppen van Tricht vergadert, (e)nde des smorgens aen den 

Vrythoeff by den Pyroen synen hals affgeslagen, (e)nde syn lychaan te Pretgeren begraven’.20 Deze plaats 

 

                                                             
15 E. Jaspar, ‘De plaats van den bisschopszetel te Maastricht‘, PSHAL 63 (1927) 381-393, aldaar 389-91. 
16 Chronicon Johannis de Bavaria, passim. 
17 Veldeke, Sint Servaeslegende, I.1023-5. 
18 Herbenus, Over hersteld Maastricht, 43. 
19 Franquinet, Les siéges, 226; Chronicon Johannis de Bavaria, 201, bevestigt dit, zonder de handeling expliciet op 

het Vrijthof te situeren: ‘Quorum unus videlicit Jacobus Baddou fuit postea in Trajecto quartirisatus’. Hetzelfde is het 

geval bij Zantfliet, Chronicon, kol. 391-2. 
20 Treckpoel, Chronijk van Overmaas, 71-2. 
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werd vooral gebruikt om een politiek of religieus signaal af te geven: gewone criminelen werden 

buiten de stad geëxecuteerd. 

 

Afbeelding 4: Het centrum van Maastricht met het Vrijthof met Sint-Servaaskerk en perroen (1), de 
Zaterdagsmarkt met Lakenhal en belfort (2), de Sint-Jorisstraat met Dinghuis (3) en de Maasbrug (4). 
Bron: Joan Blaeu, 1649. 

Vanuit het Vrijthof liep de Sint-Jorisstraat (tegenwoordig de Grote Staat) naar het oosten 

toe, richting Maasbrug. Dit was het bestuurscentrum van de stad, dat werd afgeschermd van 

alledaagse overlast door bijvoorbeeld een verbod op het houden van varkens.21 Maastricht 

ontbeerde in deze periode nog een echt stadhuis, zodat de bestuurlijke taken over meerdere 

gebouwen waren verdeeld. De twee belangrijkste gebouwen lagen echter in deze straat: het 

Dinghuis, ook wel bekend als het huis de Mayo, en de Landskroon. Het Dinghuis was het 

hooggerechtshof van de stad, waar zowel de Luikse als de Brabantse schepenen rechtspraken, op 

verschillende dagen.22 De Landskroon vormde het centrum van het dagelijks bestuur. Hoewel 

oorspronkelijk een herberg, was dit gebouw uitgegroeid tot het centrum van het dagelijks bestuur 

van de stad. Hier vergaderde het stadsbestuur en zetelde het laaggerecht.23 Ook werden 

 

                                                             
21 RV, 237 nr. 851.Eenzelfde verbod was van kracht op het Vrijthof; Ibidem, 11 nr. 50. 
22 De Alde Caerte stipuleert dat de Luikse schepenbank op woensdag zitting moet hebben en de Brabantse op 

vrijdag, Coutumes, 8-9.  
23 RV, xxii. 
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raadsbesluiten afgeroepen vanuit een van de ramen van het gebouw. De stedelijke functie van het 

gebouw werd langzaam uitgebouwd: zo besloot men in 1396 'der stat ureclocke' hier aan te brengen.24 

Oorspronkelijk was dit bevestigd geweest aan de toren van de Sint-Janskerk aan het Vrijthof, maar 

omdat deze in 1373 of 1393 tijdens een storm was ingestort, was het niet alleen noodzaak om een 

nieuwe klok te maken, maar ook om er een nieuw onderkomen voor te vinden.25 In december 1395 

gaf men een lokale meester goudsmid opdracht 'eyn nuwe erloye werk' te maken,26 en in januari riep 

men de ambachten bijeen voor de Lakenhal, om te stemmen waar men de klok nu zou moeten 

hangen. De strijd ging tussen de Landskroon en het vleeshuis, dat op de kruising lag van de 

tegenwoordige Vijfharingenstraat en Achter het Vleeshuis. Uiteindelijk koos men na stemming, 

zonder opgaaf van redenen, voor de eerste optie. Deze keus was niet onbetwist, maar dit kan aan 

verzet van het slagersambacht gelegen hebben. Na het uurwerk toegewezen te hebben aan de 

Landskroon werd ook het volgende besluit genomen: 

Ende waert voirt getracteirt inden gemeynen raet ende overdragen mitten meysten gevolge 

ende mit weten der governere ende gemeynen ambachte der vleyscheuwer, datmen eynen 

camer maken sal inden Vleyshuise da men opghoen vander Lanscronen ende da die 

burgermeyster, gesworen, raet ende die stat van Tricht vurscreven hoere gemaeck ende 

saken versynnen moeghen. Ende die vleysheuwer solen inden Vleyshuise stain mit honnen 

vleyssche also sij van altz ende tot noch gedaen hebben, dat die stat vurscreven also 

uytgedraghen heet.27 

Deze ietwat verwarrende passage lijkt te suggereren dat er door de installatie van het uurwerk in de 

Landskroon niet genoeg ruimte overbleef voor de raad om te vergaderen, zodat men van een kamer 

boven in het vleeshuis gebruik moest gaan maken. Dit zou kunnen verklaren waarom het recht om 

in dit gebouw vlees te verkopen hier expliciet bevestigd wordt. Ook lijkt het erop dat het vleeshuis 

en de Landskroon ondertussen tegen elkaar aan waren gebouwd, zodat de raadsleden de nieuwe 

vergaderruimte konden bereiken via een passage in de Landskroon. Dit was, gezien hun ligging, niet 

onmogelijk, hoewel de kaart van Maastricht in de editie van de raadsverdragen nog een aanzienlijke 

afstand tussen de twee gebouwen suggereert.28 Of dit plan is uitgevoerd is niet in de raadsverdragen 

 

                                                             
24 Ibidem, 215 nr. (762). 
25 L.L. Minis, St. Janskerk (Maastricht 1990) 45, houdt 1373 aan; enkele kronieken geven echter 1393 op: 

Chronique de 1402, 426. Gezien het jaar waarin men een nieuw uurwerk liet maken lijkt het latere tijdstip voor 

de hand te liggen. De oorspronkelijke klok dateerde uit 1366 en was mede betaald door het Sint-

Servaaskapittel. 
26 RV, 214 nr. 760. 
27 Ibidem, 215 nr. (762). 
28 Ibidem, 528, kaart 2. 
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te vinden: hoewel verschillende vermeldingen erop wijzen dat er nog aan het uurwerk gewerkt 

werd, staat nergens dat de klok in de Landskroon was geïnstalleerd. Aan het eind van de vijftiende 

eeuw werd de klok in het toen nieuw gebouwde Dinghuis geplaatst, dat ook hoger was dan de 

Landskroon. In deze periode speelde de Sint-Jorisstraat een centrale rol in de Maastrichtse politiek, 

als locatie van het gerechtshof, de zetel van de stedelijke raad en de plek waar men de tijd beheerde. 

Matthaeus Herbenus hecht in de stadsbeschrijving die hij van Maastricht maakte geen belang aan de 

Landskroon, die onbenoemd blijft. Wel verwijst hij, in zijn humanisten-Latijn, naar het ‘Pretorium’, 

het Dinghuis, dat in zijn tijd nieuw was opgericht, en de ‘Turrim Communitatis’, de toren van de 

gemeenschap op het ‘forum’, de Markt.29 

Ten noorden van de Grote Staat lag de Markt, het economisch centrum van de stad. Hoewel 

de verschillende markten over de stad verdeeld lagen – zoals de vismarkt aan de Vissersmaas en de 

kersenmarkt aan het Amorsplein – was hier de grootste economische bedrijvigheid te vinden.30 Het 

plein werd echter in tweeën gesplitst door de oude stadsmuur uit 1227, die nog steeds onderhouden 

werd. Ten noorden van de wal lag de Houtmarkt, ten zuiden ervan de Zaterdagsmarkt. 31 De handel 

in stoffen vond hier plaats, in en om de Lakenhal. Zowel de Grote- of Gevangenpoort als de 

Leugenpoort die zich hier bevonden werden, net als het Dinghuis en de Landskroon, ook gebruikt 

om gevangenen op te bergen.32 De Lakenhal had echter ook een belangrijke politieke functie: na 

1378 vonden op de Markt de jaarlijkse verkiezingen plaats, waarbij alle ambachten zich voor de 

Lakenhal verzamelden. Omdat hierbij alle aanstellingen bekrachtigd werden, moesten ook de 

hertogelijke en prins-bisschoppelijke afgevaardigden zich voor deze gelegenheid naar het 

ambachtscentrum begeven. Het belang van de Lakenhal leidde Herbenus ertoe dit de ‘Turris 

Communitatis’, de toren van de gemeenschap, te noemen. Het kan gezien worden als tegenhanger 

van de Landskroon en het Dinghuis, en vormde een centraal punt voor de ambachten in plaats van 

de magistraat. Hier kon men niet alleen bestuurders aanstellen, maar hen ook in 

ambachtsvergaderingen bekritiseren en zelfs afzetten. 

Op de oostoever van de Maas lag het stadsdeel Wyck, dat wel een eigen naam had, maar 

bestuurlijk onder Maastricht viel. Ook dit deel van de stad was ommuurd en was omgeven door een 

gracht, feitelijk een gekanaliseerde zijarm van de Maas. Hoewel Wyck geen eigen bestuurlijke 

inbreng had, lijkt op beide oevers van de Maas een onderscheid gemaakt te zijn tussen burgers uit 

Wyck en Maastricht. Tenminste, dat kunnen we afleiden uit de stichtingsakte van het 

 

                                                             
29 Herbenus, Over hersteld Maastricht, 28, 34. 
30 RV, 527, kaart 1 toont de verschillende middeleeuwse marktpleinen van Maastricht. 
31 Morreau, Bolwerk, 8. 
32 Ibidem, 12. 
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handboogschuttersgilde uit 1408, waarin gespecificeerd wordt ‘dat men totter geselsscap van den 

schutten vurscreven niet meir hebben noch nemen en sall te Wijc buickvast wonende dan den Xden man’.33 

Wyck mocht, blijkt hieruit, niet meer leveren dan één op iedere tien schutters. Deze verdeling wordt 

niet verklaard, maar kan te maken hebben met socio-economische achterstand van de nederzetting 

op de oostoever van de Maas. Er zijn geen gegevens over de bevolkingsspreiding in Maastricht rond 

1400, maar uit gegevens uit 1794 blijkt dat Wyck toen meer dan 2400 mensen telde, op een 

inwonertal van bijna 17 000, zodat zo’n één op zeven inwoners toen op de oostelijke Maasoever 

moet hebben gewoond.34 Aangezien de structuur van Maastricht in de tussentijd weinig veranderd 

was – de stadsmuur van rond 1400 bepaalde nog steeds de grens tussen stad en platteland – kan men 

speculatief stellen dat de buikvastheidsrichtlijn bij de stichting van het handboogschuttersgilde de 

Wyckse participatie onderwaardeerde. 

 Hoewel in het voorgaande specifieke verbanden gelegd zijn tussen locaties in Maastricht en 

het rituele gebruik van deze ruimtes, was de werkelijkheid minder vast omlijnd. De verschillende 

actoren begaven zich op elkaars grondgebied en werkten samen in de opvoering van rituelen. 

Burgemeesters en ambachtslieden liepen mee in processies, vorsten begaven zich in Blijde 

Inkomsten onder hun onderdanen, en hun ambtmannen participeerden ieder jaar opnieuw in de 

verkiezing van de nieuwe bestuurders van de stad, waarbij ook religieuze elementen duidelijk 

aanwezig waren.  

3.2 Maastrichtse processies 

Twee jaarlijks terugkerende festiviteiten vormden hoogtepunten in het stedelijk leven van 

Maastricht: Sacramentsdag en de feestdag van Sint Servaas op 13 mei. Hoewel religieus van 

oorsprong, werden deze rituelen ook door de stedelijke overheid omarmd, die er actief in 

participeerde en zulke gelegenheden aangreep om de lokale identiteit te benadrukken. Ondanks dat 

de afgelegde routes in de bijbehorende processies niet zijn overgeleverd, kan er toch veel gezegd 

worden over beide rituelen, aan de hand van de Maastrichtse stadsrekeningen van het jaar 1399-

1400 en de raadsverdragen. De bronnen bevatten over deze twee evenementen incidenteel 

informatie, aan de hand waarvan er voor de Sacramentsdagprocessie een schets gemaakt kan 

 

                                                             
33 RV, 307 nr. 1068. 
34 Lijst van huizen en inwoners van Maastricht in 1794, Regionaal Historisch Centrum Limburg Maastricht, 

Archief Indivieze Raad Maastricht, inv. nr. 2051. 
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worden van de volgorde waarin de verschillende deelnemers optraden en de attributen en 

uniformen waarvan zij gebruik maakten. Maar hoewel deze evenementen de eigen groep konden 

versterken, brachten ze eveneens interne spanningen naar voren. Ambachten ruzieden over de 

volgorde binnen de optocht en betwisten elkaar het gebruik van specifieke symbolen. De magistraat 

moest regelmatig ingrijpen om de vrede te bewaren. En ook als de interne rust gehandhaafd kon 

worden, waren zulke processies gevoelig voor verstoring van buitenaf, zoals ook in Maastricht het 

geval was. 

 Sacramentsdag was een jaarlijks feest, vanaf halverwege de dertiende eeuw in het 

prinsbisdom Luik gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren, dat in veel Europese steden een 

grote rol speelde en waarin juist de stedelijke overheid en de ambachten het initiatief namen.35 

Charles Caspers spreekt in dit geval dan ook over de traditie van de ‘democratische’ 

Sacramentsprocessie.36 Het lichaam van Christus – het sacrament – werd hierbij door de stad 

gedragen, waarbij de deelnemers in hiërarchische volgorde meeliepen. Eerst kwamen de ambachten 

– met de invloedrijke ambachten voorop en de kleinere achteraan – gevolgd door het stadsbestuur. 

De burgemeesters liepen traditioneel naast het sacrament. In sommige plaatsen trokken de 

ambachten wagens met zich mee waarop tableaux-vivants te zien waren.37 De processie trok vaak 

door de hele stad, zoals in Kampen, waar men het sacrament en een processiekruis door de stad 

droeg en vervolgens op ‘vier hueken van der stat een Evangelium’ werd gezongen. De gilden voerden 

hierbij ieder een eigen processiekaars mee.38 Ook in Gent namen ambachtslieden en stedelijke 

functionarissen deel aan de processie en werden kaarsen en toortsen met het sacrament 

meegedragen, maar hier was deze optocht uitzonderlijk per parochie georganiseerd.39 Volgens 

sommige historici zijn zulke optochten voorbeelden van het handelen van een stad als gelijk aan het 

menselijk lichaam: 

The religious processions of some later medieval towns and cities have been interpreted in 

this context, of the civic body performing bodily not only to promote civic identity but also 

to instil social order and local control, and so enhance social cohesion and legitimate 

 

                                                             
35 Miri Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in late medieval culture (Cambridge 1991) 243-71; Charles M.A. Caspers, 

De eucharistische vroomheid en het feest van Sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de late middeleeuwen (Leuven 

1992) 42. 
36 Ibidem, 103. 
37 Mervyn James, ‘Ritual, drama and social body in the late medieval English town’, Past & Present 98 (1983) 3-29 

aldaar 5-6. Na afloop van de processie werden in veel steden toneelstukken opgevoerd. 
38 W. Jappe Alberts, De middeleeuwse stad (Haarlem, vierde druk 1978) 91. 
39 Arnade, Realms of ritual, 55-6; pas in 1570 werd deze processie in Gent een stedelijk fenomeen. 
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internal differences. (…)The religious and civic processions thus embodied both collective 

(civic) and individual (citizen) performance, bonding the two.40 

Juist de processies waarin het lichaam van Christus werd vervoerd, zoals op Sacramentsdag, hadden 

een speciale betekenis: 

(…) for through celebrating Christ's own body the social 'body' of the city was mystically and 

symbolically conjoined with that of the wider 'cosmic body'. (…) [The] most common 

processional routes in the towns linked 'the periphery to the centre', forming a linear trace 

through the urban landscape, a symbolic axis, as was the case at Beverley, York and, 

seemingly, Coventry. The urban focus of Eucharistic procession routes was usually a 

cathedral or main church of the town, or the market place, and it too symbolized an axis, an 

axis mundi around which the heavens revolved, the city as a whole thus representing, 

microcosmically, the wider world where Jerusalem stood at its symbolic centre.41 

Dit komt overeen met het voorbeeld dat we in Kampen zijn tegen gekomen, en hoewel, zoals gezegd, 

de Sacramentsdagprocessie van Maastricht niet gereconstrueerd kan worden, is het veelzeggend dat 

de Maasbrug in 1275 zou zijn ingestort tijdens een optocht met het sacrament.42 Dit wijst erop dat, 

ook in Maastricht, de praktijk was om in de processie de verschillende delen van de stad met elkaar 

te verbinden. Wat kunnen we zeggen over de Maastrichtse Sacramentsdagprocessie? 

Ambachten en schuttersgilden waren ook in Maastricht een bestanddeel van de optocht. Er 

is geen vaste volgorde bekend waarin de ambachten meeliepen in de hier behandelde periode. Van 

Uytven publiceerde in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden een weergave van de ‘traditionele 

volgorde’ uit 1382, maar verwees hierbij naar W. Jappe Alberts, die inderdaad eerder een lijst 

gepubliceerd had, maar hier geen bronvermelding bij gaf. Vermoedelijk gaat deze lijst terug op de 

benoemingslijst uit 1382, die echter niet hiërarchisch of traditioneel poogde te zijn.43 De volgorde 

 

                                                             
40 Keith D. Lilley, ‘Cities of God? Medieval urban forms and their Christian symbolism’, Transactions of the 

Institute of British Geographers, New Series 29 (2004) 296-313 aldaar 305. 
41 Ibidem, 306. 
42 Treckpoel, Chronijk van Overmaes, 11. Petrus Treckpoel verklaart het instorten van de brug als goddelijke 

straf: de burgers zouden niet genoeg respect voor het sacrament hebben betoond: ‘soe gescheyde te Mastrycht 

opte bruggen, dat eyn priester quam over die brugge van der Maesen mytten heyligen Sacrament, inde dat volck gynck 

opter brugge spelen, danssen en des gelycke ser voele mynschen; inde doer en waes nyemant van hoen luyden die den 

heyligen Sacrament ere beweyss, overmits hoen ydelheyt. Got der Here gehenckde dat die brugge reyt ende barst; inde des 

volcks verdranck inder Maesen omtrent twee hondert.’ 
43 Raymond van Uytven, ‘Stadsgeschiedenis in het Noorden en Zuiden’ in: AGN II (Haarlem 1982) 188-253, 

aldaar 212; Alberts, De middeleeuwse stad 55. 
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van de ambachten in deze lijsten verschilt namelijk van jaar tot jaar.44 Een raadsverdrag uit 1385 

licht echter een tipje van de sluier door een zeer algemene beschrijving van de volgorde van de 

processie op Sacramentsdag te geven. De raad stelt erin: 

(…) dat die ambachten vander stat op Sente Sacraments daghe ghoen soelen na eyn gelijc dat 

sij hon gevolge voer der hallen plegen te gheven. Ende so wat ambacht dar tieghen dede, 

solde sijne stemme sijn gevolge en sijn verantwerden verloren hebben altot Sent Remeys 

messe toe neest comende. Ende so wat manne de sich hij tieghen lecht ende den 

burgermeysteren ende gesworen ende sijnen governeren niet gehoirsam en were in desen 

saken, de sal stoen ter ordinantien des gemeynen raets dat te richten ende te beteren. Ende 

die drie ordenen, die solen ghoen na die ambachten ende alre neest voer die processie der 

tweer collegyen.45 

De ambachten moesten in de processie dus dezelfde, traditionele volgorde aanhouden die zij ook 

innamen bij het uitbrengen van hun stem voor de Lakenhal. Maar de definitieve volgorde hiervan is 

in de bronnen niet vastgelegd: in de benoemingslijsten varieert zij van jaar tot jaar. Wat hier wel 

duidelijk uit blijkt, is dat de ambachten in de optocht voorop liepen, gevolgd door de drie ordes 

(Franciscanen, Dominicanen en Augustijnen) en de twee kapittels. De positie van de gemeentelijke 

raad wordt hier niet genoemd, maar de stadsrekening heeft er het volgende over te vermelden: 

Item op Sacraments daigh onse burgermeystere ende geswoiren mit voele honnen vrunden 

ende dyeneren omgegangen mitten heilgen Sacrament als gewoenlic is (…). 

Item die selve van witten hueden (…).46 

De burgemeesters en gezworenen liepen bij het sacrament, voor de gelegenheid met witte hoeden 

getooid. Zoals in zoveel andere steden was de volgorde niet onproblematisch, maar een kwestie van 

dispuut. Zo werd in 1425 een raadsverdrag uitgevaardigd om een conflict tussen schippers en slagers 

te beëindigen: 

(…) angesien ansproecke ende vermete der sceepluide ende allegatie der vleyscheuwer, 

conde, getuyscappe ende woirheit van beyden partien ende we dmeyste ende aldste, 

scoenste getuigh heet, der stat ende raets registeren van aldst ende andere ordinantien ende 

 

                                                             
44 RV, 74-6 nr. 130. De volgorde van de ambachten is in deze benoemingslijst niet alleen gelijk aan die 

weergegeven in Alberts, maar het schippersambacht ontbreekt in beide lijsten. Dat de volgorde niet 

traditioneel is blijkt alleen al uit een vergelijking met de benoemingslijst uit 1381: Ibidem, 67-8 nr. 109. 
45 Ibidem, 106 nr. 273. 
46 SR, 132. 



 

 80 

guet bescheit, dat op den Heyligen Sacramentsdaigen in den omghoen voir dat Heyligh 

Sacramente tguede ambachte van den vleyscheweren terstont volghen ende ghoen sal na 

dat guede ambachte van den bruweren ende voir tguede ambachte van den sceepluden oen 

argelist. Ende dat manlic dar in gehoirsame syn op te verboeren also vole men verboeren 

maigh, doende tieghen sraets verdraigh ende ordinantien gemeynlic.47 

Zelfs niet bestaande ambachten liepen mee, zoals de baardscheerders, die over verschillende 

ambachten verspreid waren, maar bij deze processie als één geheel wilden optreden. In 1416 werd 

het hen toegestaan ‘voir dat Heyligh Sacramente’ te lopen, waarbij zij ook een eigen toorts mochten 

dragen.48 Wel werd duidelijk gesteld dat dit geen inbreuk zou doen op het recht van vreemde 

baardscheerders om in Maastricht te werken. Het ambacht bestond dan ook alleen voor deze 

feestelijke gelegenheid, maar bezat geen praktische privileges. De aanduiding dat de ambachtslieden 

‘voir dat Heyligh Sacramente’ liepen, lijkt te bevestigen dat zij zich in de processie vóór de 

burgemeesters en gezworenen bevonden, die ‘mitten heilgen Sacrament’ gingen. 

De volgorde die de ambachten innamen bij processies speelde voor hen dus wel degelijk een 

rol, en was bovendien niet gebaseerd op het politiek belang van een ambacht, zo blijkt uit het 

raadsverdrag uit 1425, maar op de anciënniteit ervan. Een positie vooraan in de optocht werd als 

prestigieus gezien en dus nastrevenswaardig.49 Maar volgorde was niet de enige factor die een rol 

speelde: ook de uitdossing van de deelnemers was van groot belang. Door als ambacht eenzelfde 

uniform te dragen kon een positief beeld overgebracht worden op de toeschouwers en de 

onderlinge verhouding tussen ambachtslieden versterkt worden. Dit gebruik was direct 

overgenomen van het adellijke gebruik om onderscheidingstekens en uniformen te dragen.50 Een 

belangrijk onderdeel van het uniform was de hoed of kaproen, zoals reeds gezien bij de 

burgemeesters en gezworenen. Deze was uniek voor ieder ambacht en mocht alleen door de 

ambachtsbroeders gedragen worden, zoals blijkt uit een verordening uit 1382.51 In 1415 werd een 

soortgelijk gebod uitgevaardigd, waarin gespecificeerd werd dat iedere ambachtsman een ‘zoemer 

coegelen’, een kap of mantelkap, moest laten maken van dezelfde stof en kleur waarvan ook de 

 

                                                             
47 RV, 410-1 nr. 1278. 
48 Ibidem, 350 nr. 1171. 
49 Arnade, Realms of ritual, 55. James, Ritual, drama and social body, 5 stelt dat de belangrijkste ambachten juist 

achteraan wilden lopen, in de nabijheid van het sacrament. Dit kan van stad tot stad hebben verschild. Wat in 

Maastricht de voorkeur had is niet bekend. 
50 Gervase Rosser, ‘Guilds and confraternities: architects of unnatural community’ in: Elodie Lecuppre-

Desjardin en Anne-Laure Van Bruaene (ed.), De Bono Communi. The discourse and practice of the Common Good in 

the European city (13th-16th c.) 217-224, aldaar 222. 
51 RV, 74 nrs. 125-6. 
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kaproenen van de ambachtsmeesters gemaakt waren.52 Een raadsverdrag uit 1423 verduidelijkt dat 

de ambachten zich niet enkel onderscheidden door middel van een kleurencombinatie, maar ook 

door specifieke iconografie. In dat jaar was namelijk onrust ontstaan tussen de leidekkers en 

metselaars aan de ene kant, en de smeden aan de andere. De leidekkers en metselaars lieten de 

ambachtsknechten namelijk hun ambachtsteken, ‘den pesser’, dragen versierd met ‘eynre croenen’, 

een kroon of stralenkrans, maar de smeden waren van mening dat zij het alleenrecht hadden op het 

voeren van dat symbool.53 De raad oordeelde als volgt: 

(…) dat die knaepe der steynmitzer ende sceversteyndecker ende alle die andere knaepen 

der gueder ambachten der stat van Tricht honre ambachtz teyken ende coegelen gesiert met 

croenen ongecalangiert suelen moegen draegen, mer dat die guede manne van den smede 

ambacht ende manlic van hon hons ambachtz coegelen met honnen teyken gesiert suelen 

mogen draegen met croenen, des die andere guede manne van den anderen ambachten 

alsoe nyet duen en suelen. 

Hoewel kronen dus niet alleen door de smeden als symbool gebruikt mochten worden, hadden zij 

het alleenrecht om deze op hun ambachtskeuvels te dragen. Deze kleding was dermate belangrijk 

dat in sommige gevallen de paymeesters opdraaiden voor de kosten van nieuwe kaproenen, zoals in 

1397 het geval was voor de kaproenen van de magistraat.54 Hetzelfde gebeurde in 1401, toen een 

poorter een boete afbetaalde aan de stad en deze inkomsten gebruikt werden om nieuwe kaproenen 

te kopen voor alle raadslieden.55 Het is onduidelijk of dit dezelfde soort witte kaproen betreft die we 

al in de stadsrekening zijn tegen gekomen. 

Duidelijk is dat evenementen als processies tot onenigheid aanleiding konden geven. Het 

doel van deze gelegenheden was deels om de stedelijke cohesie te bevorderen door de verschillende 

stedelijke groepen met elkaar samen te laten werken. In de praktijk leidde dit echter ook tot sociale 

spanningen. Iedere groep wilde zelf goed naar voren komen in de processie, hetgeen de 

voedingsbodem kon zijn voor conflicten over de plaats die men mocht innemen in de optocht en 

met wat voor unieke symbolen men de eigen uniformen mocht versieren. De magistraat moest 

hierin een bemiddelende rol spelen, de ambachten met elkaar verzoenen en zo de stedelijke eenheid 

bewaren. Aangezien de stedelijke raad grotendeels bestond uit vertegenwoordigers uit de 
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53 Ibidem, 397 nr. 1257. 
54 Ibidem, 230 nr. 823. 
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ambachten was dit geen gemakkelijke taak, ook omdat men de eigen keuze moest kunnen 

verantwoorden aan de achterban.  

 Naast de magistraat waren er andere organisaties die de ambachtelijke rivaliteiten konden 

overbruggen. Over broederschappen – in veel andere steden van groot belang – is in deze periode 

nog niets bekend, zodat deze hier buiten beschouwing moeten blijven,56 maar schuttersgilden waren 

er in Maastricht zeker, en zij namen ook een belangrijke positie in. In deze periode was nog sprake 

van twee gilden, die van de voetboogschutters (ook wel kruisboogschutters genaamd) en de 

handboogschutters. Van de voetboogschutters is het stichtingsprivilege uit 1374 overgeleverd, 

waarin verschillende afspraken tussen stad en schutterij geregeld worden.57 De schutters 

verzamelden in het poorthuis van de Maasbrug, waar zij als stedelijke gunst gebruik van mochten 

maken. Toen de poort verbouwd werd kregen zij een vast bedrag toegezegd om tijdelijk een ander 

onderkomen te kunnen betalen.58 In 1415 werden ook de ‘vuetbogen jongen scutten’ erkend.59 Het jaar 

erop werd hun wimpel gespecificeerd, die moest bestaan uit ‘twee stucken gedeylt van laeken van II 

varwen, dat overste roet metter stat woepen ende teyken ende onder aen den stert van midden nederwart te 

maele witte oft gruen, alsoe dat men der gesworen vuetbogen scutten bannyere onderkennen mach van der 

jonger vuetboge scutten banyere.’60 In 1421 kregen de jonge voetboogschutters geld om een 

onderkomen te bekostigen.61 Twee jaar later werd ook vastgelegd dat zij bij de oude stadsmuur bij de 

Sint-Servaaskerk doelen mochten maken om te oefenen.62 Peter Arnade heeft gesteld dat jonge 

schuttersorganisaties het mogelijk maakten voor de volwassen schutters om jongeren vertrouwd te 

maken met de stedelijke macht, zodat de positie van de schuttersorganisaties beter gewaarborgd 

kon worden en hun machtspositie probleemloos kon blijven voortbestaan.63 Duidelijk is dat dit 

initiatief ook in Maastricht werd ondersteund door de raad. 

 

                                                             
56 Arnoud-Jan Bijsterveld en Paul Trio, ‘Van gebedsverbroedering naar broederschap. De evolutie van het 

fraternitas-begrip in de Zuidelijke Nederlanden in de volle Middeleeuwen’, Jaarboek voor middeleeuwse 

geschiedenis 6 (2003) 7-48. Het oudste bekende Maastrichtse voorbeeld hiervan, de St. Jacobsbroederschap, 

dateert uit 1429: Th.J. van Rensch, ‘Broederschappen in Maastricht 1400-1850’ in: A.H. Jenniskens (ed.), Hemelse 

trektochten. Broederschappen in Maastricht 1400-1850 (Maastricht 1990) 7-88, aldaar 77. 
57 Jos M.H. Eversen, ‘De oudste privilegiebrief van de gezworen Voetboogschutters van St. Joris te Maastricht, 

23 januari 1374’, De Maasgouw 26 (1904) 3-7. 
58 RV, 342 nr. 1150. 
59 Ibidem, 340 nr. 1144. 
60 Ibidem, 340 nr. 1145. 
61 Ibidem, 391 nr. 1246. 
62 Ibidem, 397 nr. 1254. 
63 Arnade, Realms of ritual, 72-3. 
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 In 1420 werd het belang van de schutters in geld erkend: zij zouden voortaan jaarlijks een vast 

loon ontvangen voor hun diensten, en zo meer dan voorheen uitgroeiden tot de ruggengraat van de 

stedelijke militie. Ook werd de positie van de schutters in de belangrijkste stedelijke processies 

vastgelegd en afgedwongen op straffe van een boete: 

(…) so we van den geswoiren schutten vurscreven mit synen harnasch, boge ende 

gereitscappen alle joere op den Heylighen Sacraments dach voir dat Heylich Sacrament ende 

des gelijcx op Sentervoes nachte bi den anderen vurseit schutten [de handboogschutters] bi 

den burgermeysteren, geswoiren, goeverneire ende den gueden ambachten niet syrlic om 

en gienge, off eynen gueden, tailwerdigen porter mit synen harnasch ende gereitscappen 

voir home niet en sende, sal verboeren yegelic van hon vijff alde gr. tallenmoyl van den 

vurseit twe omgengen (…). Ende die geswoiren schutten meyster op honne eyde joirlix an 

die selve paymeyster scholdich solen syn in te brengen ende te condighen we in die vurseit 

omgenge niet en were.64 

De handboogschutters werden pas later opgericht, in augustus 1408, kort voor afloop van het Luikse 

beleg.65 Uit de rekeningen blijkt echter dat al in 1400 ‘hantbogen schutten’ actief waren en door het 

stadsbestuur werden ingezet tijdens noodgevallen, zelfs buiten de stadsmuren.66 De stichtingsakte in 

de raadsverdragen was vermoedelijk dan ook een formaliteit. Net als de voetboogschutters kregen 

zij een poort toegewezen – ‘die voerste porte op der Masebruggen’67 – en werden zij betaald voor hun 

diensten, zij het pas vanaf 1421.68 In 1420 kregen ook zij een stuk grond langs de oude stadsmuur 

toegewezen om te oefenen.69 In ieder geval vanaf 1418 was er tevens een organisatie van jonge 

handboogschutters.70 De voetboogschutters stonden bekend als het gilde van Sint Joris terwijl de 

handboogschutters verbonden waren met de heilige Sebastiaan, beiden populaire beschermheiligen 

voor middeleeuwse schutterijen. 

 Ook bij de optocht op de avond van het feest van Sint Servaas participeerden al deze groepen. 

De burgemeesters en gezworenen kregen echter wederom de meest prestigieuze taak: 
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65 Ibidem, 307-8, nr. 1068. 
66 SR, 131. 
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68 Ibidem, 308 nr. 1069. 
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Item sent Servaes daige onse burgermeysteren ende geswore mit honren vrunden ende 

dieneren omgegangen mit sent Servas hout (…).71 

Hoewel we over de verdere stedelijke festiviteiten op Sacramentsdag niet veel kunnen zeggen, blijkt 

uit de rekeningen dat de stad meer investeerde om de patroonheilige van de stad te eren: ‘4 piper 

ende 1 trompenner’ werden betaald voor het spelen ‘op sent Servaes thoren daigh ende nacht’.72 Een 

andere vermelding, gedateerd op 16 mei, kan eveneens betrekking hebben op de processie van 13 

mei: 

Item des 16 daigs van den mey meyster Henrics knecht van Thoiren gegeven te lieffennis om 

dat he mitten donre schieten kann ende he hij bleyff ter beeden du der stoet was ende 

rumoir dat die van Luidic voir Trijcht comen solden sijn (…). 

Item want in den rait bracht wart, du men die heylghe droigh dar rumoir vallen mocht van 

den geyselbruedere ende die burgermeystere ende gemeyne rait hon panseir andoiden ende 

mitten heilgen ginghen, verdroncken 33 quarten wijns (…).73 

Stedelijke festiviteiten konden dus misbruikt worden door de vijanden van de stad om een aanval 

uit te voeren (zoals men vreesde van de Luikenaars) of tot onregelmatigheden aanleiding geven 

(zoals men verwachtte door de aanwezigheid van de geselbroeders), zodat de raad zich voor de 

zekerheid bewapende en de stad in staat van paraatheid werd gesteld. Niet alleen heilige dagen 

konden daarvoor gebruikt worden, maar ook de stedelijke heilige plaatsen. Bij een gevecht met 

Luikenaars in de Sint-Servaaskerk verloor de gezworene Diric Scillinc zijn zwaard,74 en op de vrijdag 

na Sacramentsdag vond er op het Vrijthof een gevecht plaats waarbij aan Maastrichtse zijde tien 

gewonden vielen. De raad keerde vergoedingen uit aan zowel de slachtoffers als de heelmeester. 

Wederom hadden stedelijke functionarissen hun rol gespeeld: de hoogste schadevergoeding ging 

naar de stadsbode Symon Elegast, die maar liefst 21 ½ lb. g. uitbetaald kreeg, op een totale 

kostenpost van 72 lb. g. 18 s.75 Het verdedigen van de sacraliteit van stad en kerk moest beloond 

worden. Het incident onderstreepte tevens het belang van het strikt reguleren van de toegang tot de 

stad. 

 

                                                             
71 SR, 131. Koreman identificeert het ‘sent Servas hout’ met de Noodkist. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem, 131-132. 
74 Ibidem, 130: ‘Item, op den selven daigh [9 maart] Diric Scillinc verloes meyster Diric sijn swert in den gesceff in der 

kirken sent Servaes tusschen die van Luidic ende onse burgere’. 
75 Ibidem, 136. De heelmeester Tilman van Solt kreeg naderhand nog een bonus, omdat hij de gewonden ‘mitter 

Gots helpen genesen heet van den quetzueren die hon gedaen was’. 
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3.3 De open en gesloten stad 

Naast de jaarlijks terugkerende processies naar aanleiding van feestdagen was er ook een 

onregelmatiger soort optocht: de eerste intrede van een vorst in de stad na zijn aanstelling. Bij deze 

gelegenheid werden lokale privileges bevestigd door de nieuwe heerser en zwoer de stad hem 

trouw, zodat de reeds bestaande relatie tussen de twee bevestigd werd. In de Lage Landen was dit 

ritueel zeer belangrijk bij zowel de Brabantse hertogen als de Bourgondiërs.76 Volgens Peter Arnade 

dramatiseerde en verstevigde de intocht de verhouding tussen stedelingen en hun vorst, maar werd 

dit schouwspel op de proef gesteld door de participatie van zoveel verschillende actoren.77 In 

Maastricht werd deze traditie vooral uitgedragen door de Brabantse hertogen, die in iedere 

Brabantse stad op deze manier ingehuldigd werden.78 Zulke intredes werden zorgvuldig voorbereid 

en volgden een vooropgezet plan, waarin wederzijdse uitwisseling voorop stond. Normaal 

gesproken probeerde een stad de nieuwe vorst te bekoren met vermaak, terwijl deze zijn 

dankbaarheid toonde door privileges te bevestigen, waarna ook de stad de trouw beloofde aan de 

landsheer. Belangrijke stedelijke locaties, zoals poorten en overheidsgebouwen, werden uitgebreid 

versierd door de ambachten en wijkverenigingen, en in de loop van de vijftiende eeuw werd het 

steeds gebruikelijker om de verwelkomde vorst ook met toneelstukken of tableaux vivants te 

vermaken.79 De Blijde Inkomst van hertog Antoon van Brabant in 1407 verliep echter verre van 

vlekkeloos: de stad stemde pas na enkele dagen toe hem binnen te laten, en het bezoek eindigde met 

het vertrek van een ontstemde hertog en de vlucht van een Maastrichtse klerk. Verre van een puur 

Brabants-Maastrichtse aangelegenheid had dit alles te maken met het conflict tussen de stad en de 

Luikse opstandelingen. 

3.3.1 De Blijde Inkomst van Antoon van Brabant 

Toen Antoon van Brabant tussen 1 en 8 oktober verscheen in Vlijtingen, een dorp ten westen van 

Maastricht, had hij in Maastricht nog steeds geen Blijde Inkomst gehad – dit terwijl hij toen al bijna 

een jaar lang hertog was. Volgens de chroniqueurs was dit het geval omdat de hertog en de stad het 

niet eens konden worden over de privileges die de hertog de stad zou schenken.80 Aangezien 
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77 Arnade, Realms of ritual, 128. 
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Brabant in 1407 in oorlog verkeerde met Gelre, en hertog Antoon door Maastricht wilde trekken om 

de landen van Overmaas te bereiken, deed zich een mooie gelegenheid voor de hertog voor om de 

stad binnen te treden. Met behulp van zijn raad en de gedeputeerden van de Brabantse steden die 

met hem waren meegereisd, was het de bedoeling om een overeenkomst te sluiten met het 

Maastrichtse stadsbestuur.81 Tegelijkertijd bevond de Luikse voogd Hendrik van Perwijs zich aan het 

hoofd van het leger van de Luikse opstandelingen in Wonck, ten zuiden van de stad, aan de Jeker. 

Van hieruit plunderden zij de omgeving. Hoewel zij geen aanval op Maastricht ondernamen, was 

hun aanwezigheid in de stad zeker bekend.82 De al gespannen verhouding tussen de hertog en zijn 

stad werd versterkt door de nabijheid van het Luikse leger. Maastricht had tot dat moment een 

neutrale politiek gevoerd, mede onder druk van de hertog en de Brabantse steden,83 maar de 

haidroits waren daar niet blij mee; na de innames van Sint-Truiden en Bouillon stond ondertussen 

iedere Luikse stad aan de zijde van de opstand, met uitzondering van Maastricht. Jan van Beieren 

verbleef dan wel niet meer in de stad, toch vreesde men dat er een aanslag beraamd werd op 

Maastricht.84 

Na overleg tussen hertog Antoon, zijn raadslieden, en het bestuur van Maastricht, werd 

besloten dat de hertog door zou mogen trekken met zijn leger, maar dat Perwijs en de Luikenaars 

buiten moesten blijven. Daarnaast zou de hertog ook – zoals gebruik was bij de Blijde Inkomst – de 

stedelijke privileges en het lokale gewoonterecht moeten bekrachtigen.85 Er was echter nog een 

andere, opmerkelijke voorwaarde verbonden aan de Brabantse doortocht: het leger mocht alleen in 

kleine groepjes de stad in, en moest daarbij in een rechte lijn de stad uittrekken. De zijstraten waren 

met houten palen en touwen of kettingen afgesloten, terwijl de ambachten deze bewaakten om te 

voorkomen dat de soldaten van de route zouden afwijken.86 De Maastrichtse vrouwen moesten 

binnenshuis blijven.87 Volgens de anonieme chroniqueur van het zevende boek van de Brabantsche 

 

                                                             
81 BY, VII, vs.464-6, vs.508-13. 
82 Boffa, L’expédition, 312. 
83 RV, 299-300 nr. 1043. 
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Yeesten wisten zo op de eerste dag van de Brabantse doortocht zo’n tweeduizend troepen de stad 

door te trekken.88 De dag erop, op zondag 9 oktober, haalde men de hertog binnen: 

Post prandium vero, idem dux cum suis intravit nobilibus, honorifice susceptus ab ecclesiis 

cum cruce et vexillis ac processione cleri et populi obviam currentis, et ad ecclesiam Sancti 

Servatii reductus, ubi reliquiis per ipsum osculatis, debitum ac solitum juramentum 

fidelitatis prestitit solemniter, tactis propterea manualiter sacrosanctis. Et illico idem dux 

cum suis equis ascendens absque mora, per portam de Wyck exivit versus Valkenburch viam 

carpens.89 

De hertog werd opgehaald door clerici en burgers en in een processie met kruisen en vaandels naar 

de Sint-Servatiuskerk gevoerd. Hier kuste hij de relieken en legde hij de eed af, zoals gebruik was. De 

auteur van de Chronicon Johannis de Bavaria voegt nog toe dat de hertog bij deze eed met zijn handen 

een reliek aanraakte (tactis propterea manualiter sacrosanctis).90 Vervolgens verliet hij, zonder 

oponthoud (absque mora), de stad richting Valkenburg. Dit is opvallend: zijn leger was nog niet 

volledig door de stad getrokken. Vanwaar zulke haast? 

Om hier een antwoord op te krijgen is het noodzakelijk de Brabantsche Yeesten erbij te 

pakken. Ook dit werk besteedt relatief veel aandacht aan de Blijde Inkomst en vertoont veel 

gelijkenissen met de Chronicon. Sommige details zijn zelfs identiek qua betekenis en volgorde, zoals 

het meevoeren van kruisen en vaandels in de optocht, zodat beide anonieme auteurs 

hoogstwaarschijnlijk een bron deelden. Toch valt er een opvallend verschil te bespeuren: 

Ende na der noenen, verstaet dat, 

Es die clergie entie stat 

Met processien, met crucen, met vanen 

Oetmoedelijc, hoort mi vermanen, 

Jeghen den hertoghe comen daer, 

Ende hebbene gheleit daer naer 

Te Sinte Servaes, dat segghic di, 

In die kerke; daer heeft hi 

Die reliquien met grooter lust 
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89 Chronicon Johannis de Bavaria, 174. 
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Der heileghen weerdichlec ghecust, 

Ende sinen behoorliken eet ghedaen; 

Entie stat heeft hem weder saen 

Ghehult, ghesworen, sonder si, 

Als hertoghe van Brabant, ghelijc als si 

Sculdich es te sweerne meer no min91 

De ceremonie verliep in eerste instantie zonder problemen: de hertog werd in een processie de stad 

binnengehaald door stedelingen en clerici, wederom met kruisen en vaandels als attributen, en 

vervolgens naar de Sint-Servaaskerk gebracht, waar hij de relieken kuste en de eed aflegde. Ook hier 

wordt het traditionele element van de ceremonie benadrukt, door te stellen dat de hertog deze 

ceremonie schuldig was af te leggen. Vervolgens werd hij door de stad gehuldigd. Maar toen de 

hertog de eed aflegde liep het mis. De Brabantse steden hadden van tevoren bemiddeld tussen 

hertog Antoon en de raad van Maastricht, en er was daarbij overeenstemming bereikt over de eed 

die de hertog zou afleggen. In de stad was echter niet iedereen het eens over het bereikte 

compromis: 

In den welken gheviel, verstaet den sin, 

Datter stat clerc, sijt seker das, 

Van Tricht, doen hi die poente las, 

Die de hertoghe sweren soude, 

Een woort veranderde. Herde houde 

Wert die hertoghe des gheware, 

Dat bi den steden al dare 

Van Brabant, ic segghe u dat, 

Tusschen hem entie stat 

Alsoe niet ghetracteert en was, 

Gelijc alsoet die clerc daer las. 

Des wilden die hertoghe hebben ghevaen; 

Maer hi ontquam ende es ontgaen, 

Daer af die hertoghe, ter waerheden, 

Herde qualijc was te vreden, 

Ende sat ter stont, si u vercleert, 

Na der huldinghen op sijn peert 
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Met sinen edelen, ic segghe u dat, 

Ende volke van wapenen, ende die stat 

Heeft hi gheruumt onghespaert, 

Ende trac te Valkenborch waert. 92 

Toen de vorst de eed zou zweren die van tevoren, na beraad met de Brabantse steden, was 

afgesproken, veranderde de Maastrichtse stadsklerk een woord van de oorspronkelijke tekst, zodat 

de gehele betekenis gewijzigd werd. Toen de hertog dit ontdekte trachtte hij de klerk gevangen te 

laten nemen, maar de man wist te ontsnappen.93 Na de huldiging besteeg de ontstemde hertog direct 

zijn paard en verliet de stad. Zijn leger zou nog een paar dagen nodig hebben om in zijn geheel aan 

de oostkant van de Maas te belanden. 

 De onfortuinlijke confrontatie tussen hertog en stad heeft wellicht bijgedragen aan de 

Maastrichtse beleidsverandering. Oorspronkelijk had het stadsbestuur zich terughoudend opgesteld 

in het conflict en – naar eigen zeggen – het Brabantse advies gevolgd om de neutraliteit te bewaren. 

Het is niet na te gaan of Jean de Stavelot gelijk heeft als hij stelt dat hertog Antoon van Brabant de 

stad wilde dwingen om de prins-bisschop Diederik van Perwijs als vorst te erkennen, maar hier 

uiteindelijk op terugkwam. Wel lijken de kronieken een beeld te geven van de verwarring aan beide 

kanten. Hoewel men de gebruiken had gevolgd qua feestelijkheden en protocol was het toch een 

teleurstellende Blijde Inkomst geweest.  De Maastrichtenaren waren ontevreden over de weigering 

van de hertog om al hun – ons helaas onbekende – eisen te accepteren, en de hertog was van zijn 

kant boos over het incident bij de eedaflegging. Het ritueel was niet geslaagd in zijn doel om de twee 

partijen met elkaar te verzoenen. Als de Luikse opstandelingen tot dan toe terughoudendheid 

hadden getoond in de hoop dat de hertog van Brabant Maastricht zou kunnen overtuigen van hun 

gelijk, was het ook hen ondertussen duidelijk dat zij van Antoon van Brabant niets hoefden te 

verwachten. Halverwege oktober gaf Hendrik van Perwijs de stad een ultimatum om zich bij de 

opstand aan te sluiten. De stad negeerde de dreiging – en het advies dat de Brabantse hertog en 

steden hen hadden gegeven94 – en verklaarde op 30 oktober de partij te kiezen van de prins-

bisschop-elect Jan van Beieren.95 Maastricht gaf de neutraliteit hierna op, terwijl de Brabantse 

 

                                                             
92 Ibidem, VII, vs.562-82. 
93 Het zou hier kunnen gaan om Gilis Gylarts van Stochem, die in ieder geval vanaf 1392 stadsklerk was. Hij 

wordt het laatst vermeld op 18 januari 1407; RV, XXXII. Deze hypothese werd als eerste geopperd door 

Franquinet, Les siéges, 214 n. 1. 
94 Eerder is verwezen naar een raadsverdrag d.d. 14 maart 1407, maar nog op 11 oktober, dus vrijwel direct na 

de Blijde Inkomst van de hertog, zond Antoon van Brabant een edelman naar Maastricht om het bestuur ervan 

te overtuigen Diederik van Perwijs als prins-bisschop te huldigen. RV, 304-5 nr. 1055. 
95 RV, 305 nr. 1056. 
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politiek juist de afzijdigheid opzocht.96 Toen ‘de Beier’ op 26 oktober 1407 de hem nu welgezinde 

stad binnenreed werd hij dan ook ‘eervol ontvangen en vanuit kindermonden geprezen en 

opgevrolijkt met liederen’, een warmer welkom dan men de hertog had gegund.97 

3.3.2 Het sluiten van de poorten 

In de middeleeuwse geneeskunde werd groot belang gehecht aan het in standhouden van de balans 

van de temperamenten in het menselijk lichaam door precies te reguleren welke stoffen ingenomen 

en uitgescheiden werden: ziekte kon dan ook vaak toegeschreven worden aan het doorbreken van 

deze balans.98 In de middeleeuwse stad was een soortgelijk principe in zwang. Als de middeleeuwse 

stad een lichaam was, zoals we hebben gezien bij de populaire Sacramentsdagprocessies, dan was de 

stadsmuur de huid die de interne organen beschermde en vormden de stadspoorten de openingen. 

Aan het reguleren van de toegang werd dan ook veel aandacht geschonken. In Maastricht was deze 

regulerende macht in handen van de burgemeesters en gezworenen. Zo werd in de raadsverdragen 

vermeld dat ‘die burgermeister ende gesworen moigich ende mechtich solen syn die porten van der stat doin 

te slijten ende open te doin als hon noit doncken sal ende des niet laten om niemants wille, he siin hoigeboren, 

arme of rijke.’99 In de brug die men in 1412 bouwde voor de Maartenspoort in de richting van Aken 

was een steen ingemetseld met daarop de herinnering: ‘Seit voersinnich en voerdechtich / En laet niet 

zoe veele in tier seit mechtigh’.100 Dit werd niet alleen toegepast op vijanden zoals de Luikenaars, maar 

zelfs op legermachten van de landvorst. Door de doortocht van de Brabantse troepen strikt in de 

hand te houden werd de vrijheid van de stad beschermd. 

Antoon van Brabant had hier al eerder mee te maken gehad, nog vóór hij hertog van 

Brabant werd. In 1404 speelde een conflict over de benoeming van de proost van de Sint-

Servaaskerk. Antoon, toen gouverneur van Brabant namens hertogin Johanna, toog met de heer van 

Wezemaal en zijn gevolg naar Maastricht om zijn kandidaat aan te stellen. Maar het stadsbestuur 

 

                                                             
96 De Brabantse keuze voor afzijdigheid kan alleen al verklaard worden doordat Antoon van Brabant zijn broer, 

hertog Jan zonder Vrees van Bourgondië, niet tegen wilde werken. Deze mengde zich in de loop van 1408 

actief in het conflict. Schnerb, Jean sans Peur, 257-76. 
97 ‘Quibus intellectis, idem Bavarus festivus et gaudens cum pulchra comitiva, vicesima sexta octobris, de villa de 

Heynsbergh ubi dormierat exiens Trajectum intravit, non sine gaudio et animo jocundo, ab omnibus honorifice susceptus 

et ex ore infantium cum laudibus prolatus cantibusque letabundus.’, Chronicon Johannis de Bavaria, 175. 
98 Ria Jansen-Sieben, ‘Het menselijk lichaam en de geneeskunde’ in: Manuel Stoffers (ed.), De middeleeuwse 

ideeënwereld 1000-1300 (Heerlen en Hilversum 1994) 233-266, aldaar 260. 
99 RV, 278 nr. 975. 
100 Schaepkens van Riempst, Les Sièges de Maestricht, 414n. 
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kreeg hier wind van en stuurde een van zijn boodschappers, Arnout Pester, om de hertog te 

stoppen: 

(…) dar om Arnout Pester, der stat diener, in den velde tieghen gereden gesant wart om dat 

gestant van den herttogh te oversloen ende der stat porten doin te slieten albis die stat dei 

gelegentheit van den heren vurseit geweten hedde. Ende die burgermeister in dat capittel 

tSenter Voes openboirlic sachten niemant als proyste te admittiren noch tontfanghen dan 

denghenen de die proyste van rechte hebben solde ende die stote dar om wesende ende 

opgestanden ende were teirste gerechtverdicht da dat gehoirdt.101 

Een jaar later was dit incident nog in opspraak, blijkt uit de raadsverdragen: 

Ende wes geschiede van bevele der burgermeister, gesworen ende raet die porten van der 

stat doin te slijten du der herttogh van Lemborch mitten here van Wesemoile ende synen 

son omder prostyen wille van Senter Voes hij Trijcht comende was des donresdaighs na 

Groetvastavent neistleden, dat is der gantser stat wercke ende dat willen die guede 

ambachten van der stat weghen verantwert hebben off des van yemant ansproeke 

geschiede. Ende ouch willen sy helpen verantwerden des ouch van den selven 

burgermeisteren, gesworen ende rade in der capittelen tSenter Voes gesacht war niemant 

als proyste te admittiren not tontfanghen dan den ghenen den die van rechte toe hoerende 

were ende die stote en siin teirste gevit da dat van recht gehoirdt.102 

Hieruit blijkt dat, hoewel de burgemeesters en gezworenen in principe het recht hadden de 

stadspoorten te sluiten, de ambachten zich hier sterk bij betrokken voelden. Zij vormden onderdeel 

van het stedelijk lichaam en hadden daarom ook recht om een politieke handeling als deze 

verantwoord te krijgen, zonder dat zij daarbij inbreuk wilden doen op de rechten van het 

stadsbestuur of de landsheren, ‘want die guede ambachten willen honne vrijheiden boven alle denck 

gehalden hebben also honnen die van honnen heirscappe verleendt siin ende besiegelt.’103 Ook Jan van 

Beieren werd in 1400 eenmaal de toegang tot de stad geweigerd, naar aanleiding van een conflict dat 

in die jaren speelde. Als straf daagde hij enkele van de betrokken burgers tot zijn gerechtshof: door 

hem buiten te laten staan hadden zij het contract tussen vorst en onderdaan verbroken.104 Blijde 

Inkomsten, legerdoortochten en eenvoudige bezoeken konden dan ook verworden tot politiek 

 

                                                             
101 RV, 280 nr. 979. 
102 Ibidem, 278-9 nr. 975. 
103 Ibidem. 
104 ‘Et cum dominus Leodiensis vellet intrare Trajectum clauserunt ei portas; unde multi eorum postea fuerunt vocati ad 

annulum palacii‘; Chronique de 1402, 443. 
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zwaar beladen gebeurtenissen, waarbij de landsheer, het stadsbestuur en de ambachten allen eigen 

belangen behartigden. Wanneer deze belangen botsten kon dat gevolgen hebben voor de 

verhoudingen tussen stad en vorst en voor de balans in de stad zelf. Om zulke interne problemen op 

te lossen kon men gebruik maken van een traditie ingevoerd in de veertiende eeuw: het 

bijeenroepen van de ambachten voor de Lakenhal om de gang van zaken te bespreken. 

3.4 Politieke manifestaties: verkiezingen en inspraak 

De politieke manifestaties die zich afspeelden voor de Maastrichtse Lakenhal kunnen gezien worden 

als één van de belangrijkste aspecten van het Maastrichtse bestuur. Juist daarom is het opvallend 

dat dit fenomeen nog nauwelijks aandacht heeft gekregen: historici maken er melding van zonder 

het zelf te onderzoeken. Dit heeft kwalijke gevolgen gehad voor de interpretatie van het 

democratisch gehalte van het Maastrichtse bestuur, waarvan in de voorgaande hoofdstukken al 

voorbeelden zijn aangehaald. Eerder is ingegaan op de verhoudingen binnen de raad zelf, hier zal 

gekeken worden naar het consultatieve element van het bestuur. In welke gevallen werd inspraak 

van de Maastrichtse ambachten verlangd, zowel direct als indirect, en hoe probeerde het 

stadsbestuur het eigen beleid te populariseren door middel van politieke manifestaties? 

3.4.1 Sint-Remigiusdag 

 Het meest regelmatige moment waarop de ambachten inspraak werd verschaft was de 

jaarlijkse verkiezing van bestuurders. De aan Maastricht geschonken privileges zijn bijzonder kort 

over deze ceremonie. Hoewel uitgelegd wordt wie door wie aangesteld moet worden, zwijgen alle 

oorkondes over de locatie hiervan. Het privilege uit 1379 noemt zelfs de datum niet: 

Item, sal onse gemeynte moegen kiesen, alle jaer, eenen burgemeijster ende haere 

geswoeren raedts luijden, metter meesten gevolge der gemeijnte van den ambachten, gelijck 

des bijsschops luijden, ende die moegen ende sullen die stadt ordineren ende regeren, nae 

alle der vrijheijt ende regimenten der gueder steden van Brabant oft van den bijsdom van 

Luijdick.105 
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Het statutenboek van Maastricht, uitgevaardigd in 1380, specificeerde dit echter wel: 

So sal die stat gemeinlic kiesen alle jore, metten meisten gevolge der gemeinten van den 

ambachten, op sente Remeys dach, eynen burgermeister der stat van ygeliker ziden, ende 

van ygeliker ziden viere gesworen der stat, die getuisscap, bekennis, verbondt ende alle 

andere saken horen ende doen solen honnen ampte toehorende; ende dar na, op den selven 

dacht als meistere ende gesworen alsoe gekoren sijn, so sal ygelijc ambacht kiesen, mitten 

meisten ghevolghe der gemeinten vanden ambachten, sijne governeren; ende so wat 

ambachte dat syne governere des selven daighs niet en kuist, sal verboren eyn pont swarte 

in urber der stat.106 

De benoeming was een verplichting waarvoor men bij afwezigheid beboet kon worden. De 

eerstvolgende zondag werden ook de paymeesters aangesteld.107 Remigiusdag, op 1 oktober, werd 

dan ook de belangrijkste dag van het bestuurlijk jaar. Soms werd de gelegenheid ook aangegrepen 

om, naast het aanstellen van bestuurders, ook andere besluiten door te voeren. Zo werd op 1 

oktober 1403 door de ambachten gestemd over het loon van stedelijke functionarissen, hoewel het 

besluit pas twee weken later op schrift werd gesteld.108 

Er lijkt weinig controle geweest te zijn op de benoemingen van de kant van de landsheren. 

Tevens wordt er in de documenten van deze periode geen melding gemaakt over de investituur van 

de nieuwe ambtenaren. Werden deze ingezworen door afgezanten van de landsheren of door de 

gemeente zelf? Uit een raadsverdrag uit 1390 blijkt dat de verkiezingsdag geen ‘feest van de 

democratie’ was, maar tot bittere twisten kon leiden: 

Item op den selven dach waele gehoert ende verstanden den tenuer vanden cedulen gelesen 

Sente Remeys op der hallen ende riepen mede sunderlingen gehat van den governeerren 

ghemeynliken op den punte datmen ute ygeliken ambachte eynen guden verstendigen man 

kyesen sulde. Item soe wart geordineert ende utegedraeghen vanden governeeren der 

ambachte ghemeynliken metten meysten gevolghe, die aensaegen, schande, schoemde, hait 

ende nyet die daer af coemen mochten also voertijts geschieden in der tijt dat die XLVI [de 

ambachtsgouverneurs] gesat worden ende aengesien ere ende verdrach des ghemeynen 

raets ende ghemeyne same, datmen enghene manne uten ambachten kiesen en sulde omme 

 

                                                             
106 Ibidem, 108-9. 
107 Ibidem, 108. Hoewel er twee paymeesters in dienst van de stad waren, werd er ieder jaar slechts één van 

hen vervangen, zodat de financiële administratie een zekere continuïteit kende. 
108 RV, 169 nr. 536. 
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eynige getuesscap te hoeren nae inhalt des punts voerseits, mer dat dat punt nyet van 

wilecure sijn en sulde.109 

Om ‘aensaegen, schande, schoemde, hait ende nyet’ tegen te gaan was het noodzakelijk om een ‘goede, 

verstandige man’ aan te stellen als ambachtsgouverneur, zoals ook stond in de ‘cedulen’110 die men op 

de Lakenhal had voorgelezen. Onduidelijk is of er sprake was van ruzie binnen de ambachten zelf, of 

tussen de ambachten onderling. De voornaamste maatregel die in het statutenboek was opgenomen 

om het aanstellen van ongekwalificeerde bestuurders te voorkomen – hen een eed af te laten leggen 

– bleek niet toereikend.111 

In de jaren hier opvolgend wordt geen melding meer gemaakt van onrust bij verkiezingen, 

maar op 13 november 1409 ontving Maastricht een nieuw privilege, dat een eind aan de vermeende 

onrust moest maken: 

Want wij angesien die groete trouwe van onser goeder stat ende ingeseten van Triecht an 

ons ende onsen vrienden bewijst, ende sulke mislike ende oneyndrechtighe regimente der 

selver onser stat vorscr., da sij in geweest sijn, soe eest dat wij, ter beden ende versueke 

vander selver onser stat, van gonsten ende genaden, ende omme vrede ende raste te stellen 

bynnen onser vorscr. stat, bi versamenynghen der rade ons liefs neven, heren Anthonijs, 

hertoghe van Lothr., van Brabant ende van Lymborch, ende der onse, midts onser beyder 

bevele geschiet, tsamen vergadert ende voerraet gehat, om eyn eyndrechtich ende gelike 

regemente in formen ende macht van privilegien ende vrijheiden te verclaren, te wilkoren 

ende te verleenen van onser beider weghen, yegelic van ons sijnen gueden luden, ingeseten 

ende onser gemeynre stat van Triecht vors.112 

Het privilege had echter vérstrekkende gevolgen, zoals in hoofdstuk 1 is vastgesteld. De 

benoemingsceremonie kwam meer in handen van de landsheren dan voorheen het geval was 

geweest. De eerste benoeming die in het document genoemd wordt is, veelzeggend genoeg, die van 

de schepenen, die voortaan ieder jaar benoemd zouden moeten worden door de landsheren of hun 

ambtsmannen. Het ambt van gezworene werd opgeheven, zodat de stedelijke invloed op de 

rechtspraak afnam, en door het terugbrengen van het aantal ambachten van 23 tot elf nam het 

aantal stedelijke vertegenwoordigers in zijn geheel af. Hoewel de ambachten nog steeds de 

burgemeesters aanstelden, werden zij ingezworen door vertegenwoordigers van de vorst. 

 

                                                             
109 Ibidem, 150 nr. 474. 
110 Vermoedelijk het statutenboek van Maastricht uit 1380. 
111 Coutumes, 82-3. 
112 Ibidem, 452-3. 



 

 95 

Bovendien werd de verkiezingsdag verschoven van Sint Remigius naar de eerste zondag na Sint 

Maarten op 11 november.113 

Wat was het belang van Sint Remigiusdag voor de stedelijke gemeenschap? De dag van de heilige 

Remigius werd in het noorden van Frankrijk, met name in het aartsbisdom Reims, evenals in de 

francofone Lage Landen en het aartsbisdom Keulen vaak herdacht. In meerdere steden was het een 

aangewezen moment om een nieuw bestuur aan te stellen: Maastricht was hier dus geen 

uitzondering. Het is echter onduidelijk hoe de stedelijke bevolking aankeek tegen de heilige. Er was 

geen Sint-Remigiuskerk en de heilige lijkt geen speciale aandacht ontvangen te hebben. In 1406 en 

1407 werden de verkiezingen zelfs op een andere dag georganiseerd, respectievelijk op 29 en 27 

september. De reden hiervoor is onduidelijk: er was geen sprake van een poging de aanstelling te 

sacraliseren, want deze dagen waren een woensdag en een dinsdag. Wat wel duidelijk is, is dat de 

bevolking ontevreden was met het nieuwe privilege. Het had de macht van de stedelijke elite 

uitgebreid ten koste van de ambachten. De raadsverdragen zijn teleurstellend beknopt voor de 

periode 1409-1413, en bevatten vrijwel exclusief de benoemingslijsten – hetgeen eveneens een teken 

kan zijn van een grote breuk in de stedelijke bestuurscontinuïteit. Maar de oorkonde uit 1413 maakt 

duidelijk dat de situatie juist onrustiger was geworden: 

Want enen tijtlanc tregement onser stat van Tricht misselic gestanden heeft ende dair 

omme vele oneendrachticheden der selven tijt duerende binnen derselver onser stat onder 

onse burgeren ende onderseten aldair opstant ende gescepen was noch meer op te staen, dat 

in groter schaden ende achterdele mocht gevallen ons, onser stat burgeren ende ingeseten 

voirs., wair van remedien by ons dair niet toe versien en worden, dair om dat si ons 

oetmoedelic hebben gebeden, soe hebben wi met goede voirrade ende goeder deliberacien 

met onsen rade dair op gehadt, onse eere ende beste, ende vrede, ruste ende waelvaert van 

onsen burgeren ende gueden luden van Tricht gemeynlic dair in aensiende, te hoerre 

oetmoediger beden voir ons ende onsen nacomelingen, bisscoppen ende Electen van Ludic, 

van sunderlinger gracien ende genaden der selver onser stat, burgeren, ende goiden luden 

gemeynlic van Tricht ende hoeren nacomelingen, gegeven ende verleent hebben (…).114 

Het privilege van 1409 werd in zijn geheel geannuleerd. De macht van de schepenen werd weer 

ingeperkt, de positie van gezworene werd hersteld en het verschil tussen hoog- en laaggerecht vast 

 

                                                             
113 Ibidem, 454-7. Ook andere stedelijke functionarissen, zoals de heilige-geestmeester, werden aangesteld met 

inspraak van twee schepenen en de vorstelijke ambtenaren. 
114 Ibidem, 130. Voor stedelijke propaganda en beeldvorming, zie hoofdstuk 4.4. 
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omlijnd. Het aantal ambachten werd uitgebreid tot dertien en de verkiezingsdag werd wederom 

vastgesteld op 1 oktober.115 Bovendien werd de investituur geheel in handen van de stad gegeven: 

Item, dat die nuwe burgermeesteren hulden ende zweren suelen aen handen der ander 

burgermeesteren, die dan afgaen selen, ende die gezworen, die raetslude, clerken, knapen, 

paymeesteren, (…) ende jegelic van hon zelen zweren aen handen der nuwer 

burgermeesteren ende gezworen ten heiligen, ons ende onser stat van Tricht hout ende 

getruwe te sijn, ende voirt hoeren ambachten, ende des hen nae hoeren ambachten 

toebehoert, ende na inhout van desen previlege, truwelic, wael ende rechtverdichlic te 

houden, te regeren ende tachterwaeren (...).116 

De burgemeesters zouden voortaan ingezworen worden ‘aen handen’ van de voorgaande 

burgemeesters, en vervolgens zouden zij de andere functionarissen de eed afnemen. Dit gebeurde in 

een ritueel dat sterk feodale trekken had: ‘aen handen’ verwijst naar het gebruik van de leenman om 

zijn leen te ontvangen door de eed af te leggen met zijn handen gevouwen tussen die van zijn 

leenheer. Het privilege van 1413 was dan ook geheel anders van karakter dan dat van 1409: de 

stedelijke gemeenschap had de machtspositie van de landsheren deels geüsurpeerd. Vermoedelijk 

werd dit teweeg gebracht door groeiende protestacties, want de oorkonde stelt zelf dat er sprake 

was van ‘opstant ende gescepen was noch meer op te staen’, precies wat het privilege in eerste instantie 

had proberen te voorkomen.117 Dit is één van de slechts twee ‘opstanden’ die we in Maastricht 

tegenkomen tijdens de regering van Jan van Beieren, maar zowel de kronieken als stedelijke 

documenten zwijgen over de toedracht ervan. Het is dan ook niet mogelijk om onderbouwde 

uitspraken te doen over de toedracht of ernst ervan. 

3.4.2 Consultatie en inspraak 

Naast de jaarlijks terugkerende verkiezingen waren er twee andere soorten ambachtsvergaderingen 

in gebruik, die gericht waren op consultatie dan wel presentatie. Het tweede type vergadering is 

kort samen te vatten als de presentatie of kennisgeving van het stedelijke beleid naar de ambachten. 

In veel gevallen werden raadsbesluiten afgeroepen van de Landskroon, maar op sommige 

momenten achtte men het raadzamer om de ambachten bijeen te roepen om hen dan op de hoogte 

te stellen van het beleid. Dit gebeurde bijvoorbeeld op 12 augustus 1403, toen men ‘voir der hallen’ 

 

                                                             
115 In de periode 1413-1418 werden de verkiezingen dan ook op 1 oktober gehouden. 
116 Coutumes, 132-3. 
117 Ibidem, 130. 
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nieuwe privileges die Jan van Beieren de stad geschonken had inzake de rechtspraak liet 

voorlezen.118 

 De raad kon een besluit ook voorleggen aan de ambachten. In principe was dit niet nodig: de 

ambachtsgouverneurs waren al vertegenwoordigers van de ambachten, en men zou kunnen 

beargumenteren dat hun stem ook een representatie was van de mening van hun ambacht. Dit blijkt 

uit een raadsverdrag uit 1392, waarin gesteld wordt dat de gouverneurs ‘hons ambachts woirdt 

gedraghen hebben ende dat hon van honnen gemeynen ambachte bevolen is’.119 Regelmatig brachten 

gouverneurs initiatieven vanuit de ambachten ter sprake in de raadsvergaderingen, waar er dan 

over gestemd kon worden. Zo konden de ambachten indirect al voorstellen door de raad laten 

keuren. Daar tegenover staat dat de macht van gouverneurs over hun ambachtslieden groot was: 

So we den governeren van synen ambachte niet gehoirsam en is in mogeliken saken, ende 

he versuecht woirdt om saken wille sijnen ambachte toehorende, vanden governeren sijns 

ambacht, eyne warf, anderwarf ende dardewarf, ende en is he ten derden mole den 

governeren sijns ambachts niet gehoirsam, so moghen die governeren des ambachs desen 

man inbrengen voer die meistere ende gesworen voer eyn half pont swarte (…).120 

Een ambachtsgouverneur met een afwijkende mening van zijn ambachtsbroeders kon dan ook een 

eigenzinnig beleid doordrukken. Al in het statutenboek van Maastricht werd rekening gehouden 

met kritiek vanuit de ambachten op raadsbesluiten. Zo konden ‘drie of vier’ ambachten verzoeken 

om een stadsvergadering te beleggen.121 De burgemeesters en gezworenen waren hierna verplicht 

om de stad bijeen te roepen, maar zij hadden hierbij wel een troef in handen: 

So sal men den gemeynen raet teirsten bi eyn hebben ende do die sake toenen, op dat die 

governere van de ambachten te bat derre saken gheinformeirt sijn ende honne ambacht te 

bat informeren moghen (…).122 

Het bestuur had dan ook de gelegenheid om het eigen beleid onderling te bespreken en door de 

gouverneurs voor te laten leggen aan de ambachten. Wel was het iedere poorter toegestaan om zelf 

het woord te voeren: 

 

                                                             
118 RV, 164 nr. 530. 
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120 Coutumes, 88. 
121 In 1380, toen het statutenboek werd opgesteld, was dit nog een zeer klein aantal, aangezien er 23 

ambachten waren. In 1409 bleef deze regel ongewijzigd maar werd zij tevens lastiger te behalen, omdat er nog 

maar elf – vanaf 1413 dertien – ambachten overbleven. 
122 Coutumes, 119-20. 
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Ende voer den raet ende ouch voer die stat so sal enygelic mogen syne sake ertellen ende 

thoynen, of eynen voerspreke, of eynen anderen synen vrunde, so weme he wilt ende hees 

bidt, doen thoynen; ouch so moghen meistere ende gesworen of eynich van hon die sake 

thoynen oen mesdoen, te beden der partien, also verre als sij weenen dat tiegen der stat 

vriheit, noch tiegen porter nogh portersse niet en es.123 

Evenals het geval was bij de verkiezingen, zal men hier enkel per ambacht gestemd hebben en werd 

een voorstel aangenomen indien het merendeel der ambachten het ondersteunde. Maar hoe vaak 

werd er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de ambachten te laten stemmen? Dit is helaas niet 

precies duidelijk. De raadsverdragen vertonen lacunes: voor de periode 1409-1413 ontbreken vrijwel 

alle besluiten, uitgezonderd de benoemingslijsten.124 Ook voor de periode voorafgaand aan 1409 zijn 

de gegevens niet compleet. Zo worden in de stadsrekening van 1399-1400 elf betalingen verricht aan 

de stadsbode, voor het in totaal zeventien keer bijeen roepen van de stad.125 In de raadsverdragen 

voor diezelfde periode is slechts één vermelding te vinden van een vergadering van de stad, te 

weten op 30 mei, toen men de burgemeesters machtigde om namens de stad besluiten te nemen op 

een landdag van de goede steden van Luik te Borgworm.126 

 Juist uit deze periode dateert een ander stedelijk conflict in Maastricht, dat ook als opstand 

geïnterpreteerd kan worden. In 1400 gaf een Maastrichtse flagellantenbeweging aanleiding tot een 

conflict in het prinsbisdom Luik. De Luikse kroniek van 1402 vat het incident samen: 

Anno Domini MoCCCCo resurrexerunt flagellatores specialiter Trajecti, quos rex Francie 

mandavit reprimi, veneruntque usque Visetum, sed dominus de Perweis occurrit eis et fecit 

eos ibi poni in vinculis. Cum autem vellent intrare Tongris repulsi sunt et clause fuerunt eis 

porte. Trajecti eciam fuit magna discordia propter eos quia meliores totius oppidi nolebant 

eos, quedam vero ministeria scilicet fullonum et aliorum parvulorum ministeriorum 

volebant eos. Unde proclamaverunt magistros ipsorum extra oppidum ipsorum et multos 

bonos cives adherentes [et] fecerunt alios magistros. Et cum dominus Leodiensis vellet 

intrare Trajectum clauserunt ei portas; unde multi eorum postea fuerunt vocati ad annulum 

palacii.127 

 

                                                             
123 Ibidem. 
124 RV, xxvii. 
125 Slechts één keer wordt melding gemaakt voor de reden van de vergadering, namelijk op 11 april 1400, toen 

de bode Voes Vroechop betaling ontving voor het drie keer bijeen roepen van de stad ‘in den orloghe’; SR, 102. 
126 RV, 260 nr. 945; SR, 104. 
127 Chronique de 1402, 442-3. 
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Sporen van dit incident zijn ook terug te vinden in de stadsrekening van 1402. De beschrijving is 

opvallend omdat het de enige instantie is waar een conflict tussen bepaalde stedelijke groepen 

expliciet wordt vermeld. Er ontstond onenigheid over de gang van zaken tussen de ‘meliores’, 

waarmee wellicht de patriciërs bedoeld worden, die zich afkeerden van de flagellanten, terwijl ‘vero 

ministeria scilicet fullonum et aliorum parvulorum ministeriorum’, sommige ambachten zoals de vollers 

en andere kleine ambachten, juist de kant van de geselbroeders kozen. Vervolgens werden de 

heersende ‘magistros’ vervangen door anderen, vermoedelijk naar aanleiding van een stemming van 

de ambachten. Niet geheel duidelijk is welke van de twee partijen hierbij wist te overwinnen, maar 

aangezien men vervolgens de poorten sloot voor de prins-bisschop, lijkt het voor de hand te liggen 

dat het de vollers en de kleine ambachten waren. Een ander problematisch gegeven is dat de 

raadsverdragen van dit alles geen melding maken. Op 30 mei 1400 besloot het bestuur om geen 

nieuwe geselbroeders de stad meer in te laten, en vreemdelingen weg te sturen.128 Maar over 

verandering van burgemeesters of magistraten zwijgt deze bron.  

De vermeldingen van vergaderingen van de ambachten voor de Lakenhal (exclusief 

verkiezingen)129 en van de voorstellen die ambachtsgouverneurs namens hun ambachten 

inbrachten130 in de raad zijn verwerkt in figuur 15. Naast deze gegevens is het aantal burgemeesters 

gezet dat tijdens hun politieke loopbaan actief was als ambachtsgouverneur. Uit de verzamelde data 

blijkt dat het aantal inspraakmomenten sterk fluctueerde. Wel kwam het vaker voor dat 

ambachtsinitiatieven in de raad werden besproken dan dat de ambachten voor de Lakenhal 

mochten meepraten. Het ontbreken van inspraakgelegenheden in de periode 1409-1413 valt te 

wijten aan de gebrekkige overlevering van raadsverdragen voor deze periode. Toch kan men stellen 

dat dit geen toeval is: het privilege van 1409 ontnam de ambachten veel van hun kracht. Het is 

precies in deze periode dat niet langer burgemeesters werden aangesteld die actief zijn geweest als 

ambachtsgouverneur, hetgeen in zowel de voorgaande als volgende periode met regelmaat het 

geval was. Het is goed voor te stellen, hoewel het hier pure speculatie betreft, dat de bestuurders 

afkomstig uit de hogere klassen in deze periode hun banden met de ambachten verwaarloosden en 

dat dit bijdroeg tot de opstand die een herziening van het stedelijk privilege in 1413 tot noodzaak 

maakte. 

 

                                                             
128 RV, 260 nr. 945. 
129 Ik heb hier alleen vermeldingen opgenomen waarin staat dat een besluit werd genomen ‘voir der hallen’; RV, 

288 nr.1002. Ik hebben hier dus situaties uitgesloten waarin een besluit wordt genomen ‘na uytdraigh der 

gemeynre stat’, RV, 284 nr. 994, omdat de toedracht hier onduidelijk is. De grafiek is gebaseerd op vermeldingen 

in de raadsverdragen van 145 nr. 460 t/m 366 nr. 1204. 
130 Ik heb hier gelet op specifieke formuleringen waarin gesteld wordt dat de gouverneurs opereerden op bevel 

van hun ambachten, zoals ‘so brachten die goevernere van honnen ambachten inden raet’, RV, 261 nr. 948. Het is een 

aanname dat zij in deze gevallen ook daadwerkelijk op bevel van hun ambachten handelden. 
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Figuur 12 Ambachtsinspraak 1389-1418 
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Tevens rijst het vermoeden dat sommige inspraakmomenten geënsceneerd waren, 

vermoedelijk om zo de steun van de ambachten voor reeds gepland beleid te vergroten. Een 

voorbeeld hiervan lijkt de steunbetuiging aan prins-bisschop Jan van Beieren op 30 oktober 1407. De 

prins-bisschop was, zoals we hebben gezien, al op 26 oktober de stad binnengekomen. De stad moet 

toen al het besluit genomen hebben om hem hun steun te betuigen. Vier dagen later pas kregen de 

ambachten de gelegenheid om hun stem uit te brengen. Het is onduidelijk of de ambachten zich 

unaniem achter de prins-bisschop schaarden of niet, maar de stedelijke raad had vier dagen de tijd 

gehad om de ambachten van de noodzaak ervan te overtuigen. Doordat de raad de gelegenheid had 

om al het beleid van tevoren te bespreken met de gouverneurs, die dan op de ambachten konden 

inpraten, werd iedere stemming voor de Lakenhal duidelijk in de gewenste richting gestuurd. Toch 

moet dit niet enkel negatief worden bezien: er was dan wel geen sprake van directe democratie, 

maar zulke bijeenkomsten bevorderden de uitwisseling tussen de stedelijke raad en de ambachten. 

Als de communicatie te wensen overliet of de gouverneurs het vertrouwen van hun ambacht 

verloren, zou de overheid immers een stemming kunnen verliezen. Zulke gelegenheden waren dan 

ook ideaal voor ambachten om bezwaar te maken tegen staand beleid of om onderhandelingen met 

het stadsbestuur aan te gaan.131 Het succesvol orkestreren van politieke manifestaties was een 

uitgelezen manier om de ambachten te mobiliseren voor de stedelijke zaak. Ceremonies zoals 

processies, intredes en ambachtsvergaderingen speelden dan ook een grote rol in middeleeuwse 

steden, en konden dienen als graadmeters van de publieke opinie. In het volgende hoofdstuk zal 

behandeld worden hoe het bestuur functioneerde, hoe beleid geformuleerd en uitgevoerd werd, en 

welke rol verschillende instanties, zoals landvorsten, steden en ambachten daarin speelden. 

 

 

                                                             
131 Boone, Urban space and political conflict, 629. 
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Hoofdstuk 4  

Oorlog en vrede 

In hoofdstuk 2 en 3 zijn respectievelijk de samenstelling van het stadsbestuur en de rituelen en 

gebruiken die de macht van het stadsbestuur konden verankeren of verzwakken aan bod gekomen. 

Nu we dan ook bekend zijn met de verhouding tussen het bestuur en de stedelijke gemeente, is het 

tijd om in te gaan op de vorming van met name extern beleid en het ten uitvoer brengen daarvan in 

de middeleeuwse praktijk. Hierbij krijgen we te maken met een belangrijk lastig probleem: immers, 

geen van onze bronnen vertelt ons hoe een raadsvergadering verliep, laat staan wat voor 

verschillende argumenten er in specifieke casussen naar voren werden gebracht of hoe de 

stemverhoudingen lagen. Hetzelfde probleem treedt op bij de internationale verhoudingen: het is 

bekend dat Maastricht aanwezig was bij enkele vergaderingen over vredesverdragen of 

bemiddelende bijeenkomsten van bijvoorbeeld stedenbonden, maar er zijn geen notities bewaard 

over de inhoud of uitkomst van deze vergaderingen. Ook de kronieken vertellen ons hier vrijwel 

niets over. Men moet dus een andere manier vinden om de vorming en uitvoering van het beleid 

van het Maastrichtse stadsbestuur te onderzoeken. 

 In dit hoofdstuk is daarom gekozen voor een aanpak die zich richt op het politiek handelen 

van het stadsbestuur en de manieren waarop het gewenste beleid succesvol ten uitvoer werd 

gebracht. Met name de gebeurtenissen tussen 1406 en 1408 geven ons de gelegenheid te analyseren 

hoe het stadsbestuur van Maastricht een neutrale diplomatieke positie omzette in een van steun 

voor de bisschop-elect, waarna enkele propagandistische teksten ons nog verder inlichten over de 

manier waarop men achteraf de gang van zaken rechtvaardigde. De nadruk ligt in dit hoofdstuk dan 

ook op gebeurtenissen en diplomatieke verhoudingen. In de eerste plaats zal gekeken worden naar 

de manier waarop in Maastricht de neutraliteit tot stand kwam, en hoe deze neutraliteit 

gehandhaafd werd. Vervolgens komt het militair ingrijpen van de stad aan bod, zowel in 1407-1408 

als op andere momenten. Wat bracht de stad ertoe de wapens op te nemen? Vervolgens zal gekeken 

worden naar een ander aspect van het militair ingrijpen: de verhouding tussen de Maastrichtse 

poorters enerzijds en huurlingen en edellieden anderzijds die door het stadsbestuur en/of Jan van 

Beieren werden ingezet. Verliep deze probleemloos of juist problematisch, en wat voor gevolgen 
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had de oorlogssituatie voor de organisatie van het stadsbestuur? Hierna komt de stedelijke 

propaganda aan bod. Hoe stond men naderhand tegenover de gemaakte keuzes voor militair 

ingrijpen, en van welke formuleringen maakte men gebruik om het handelen te rechtvaardigen? 

Ten slotte zal een conclusie worden getrokken over de vorming en uitvoering van het beleid in 

Maastricht tijdens de regering van Jan van Beieren.  

4.1 Neutraliteit 

In de Maastrichtse Alde Caerte van 1284, waarin de tweeherigheid van Maastricht tussen de hertog 

van Brabant en de prins-bisschop van Luik officieel werd geregeld, is een clausule opgenomen die de 

stad verplichtte de neutraliteit te bewaren in tijden van conflict tussen twee van de landsvorsten. 

Een enkele keer is dit door historici geïnterpreteerd als een plicht van de stad om in alle gevallen 

neutraal te blijven, maar deze regeling had enkel betrekking op conflicten tussen de landsheren.1 Zo 

wordt er in de Alde Caerte gesproken over ‘vyandtschappe die ryst of in ’t toecomende mochte comen te 

rysen tusschen het bisdom van Luyck ende het hertogdom van Brabant, die van Tricht haer niet en moeten 

onderwinnen noch de eene, noch de andere parthye’.2 Deze regel ging echter niet op in het geval van 

conflicten van een van de beide landsheren met een andere macht, en de stad kon ook in 

burgeroorlogen betrokken raken, bijvoorbeeld in 1357, toen de hertog en hertogin van Brabant in de 

stad onderdak ontvingen, of in 1373, toen prins-bisschop Jan van Arkel er zijn toevlucht zocht.3 

Hoewel dit als een weinig controversiële politieke daad gezien kan worden – Ubachs ziet deze 

incidenten als voorbeelden van neutraliteit4 – was hier wel degelijk sprake van partijkeuze: door 

tijdens een burgeroorlog één pretendent-landsheer toegang tot de stad te verlenen en dit aan diens 

tegenstander te ontzeggen, koos het stadsbestuur expliciet partij. De Maastrichtse steun verschafte 

de landsheer bovendien in beide gevallen een fundament dat een volledige nederlaag kon 

voorkomen. In het vorige hoofdstuk zijn daarnaast voorbeelden aan bod gekomen waarbij de 

landsheer wel degelijk de toegang tot de stad werd ontzegd, hetgeen bewijst dat het stadsbestuur er 

geen problemen mee had om ook een erkende vorst soms de toegang tot de stad te weigeren.5 

 

                                                             
1 Ubachs, Particulier niet singulier, 23-42. 
2 Coutumes, 6. 
3 Ubachs, Particulier niet singulier, 37; Wouters, De politieke betrekkingen, 36.  
4 Ubachs, Particulier niet singulier, 36-8. 
5 Hoofdstuk 3.3. 
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Wel klopt het dat Maastricht in eerste instantie de neutraliteit nastreefde, en dat dit streven 

door sommige andere partijen in het conflict – zoals de hertog van Brabant – erkend en zelfs 

aangemoedigd werd. Zelfs de Luikse opstandelingen lijken zich lange tijd nauwelijks met Maastricht 

bemoeid te hebben. Het stadsbestuur moet gehoopt hebben dat de Luikse steden zouden accepteren 

dat Maastricht de vorst onderdak bood. Dit argument kon echter niet standhouden toen de steden 

Diederik van Perwijs als nieuwe prins-bisschop aanstelden. Deze handeling was juridisch 

aanvechtbaar, maar Jan van Beieren had een groot deel van het kapittel van Sint-Lambertus van 

zich vervreemd door – zeventien jaar na zijn benoeming – zijn priesterwijding nog steeds niet 

ontvangen te hebben. De participatie van het kapittel verleende de benoeming van Perwijs meer 

legitimiteit, en erkenningen van zijn gezag door paus Benedictus XIII en de hertog van Orléans 

verstevigden diens positie.6 Zoals we gezien hebben oefende Antoon van Brabant in oktober 1407 

sterke druk uit op de stad om Jan van Beieren af te zweren en Diederik van Perwijs te erkennen. Zijn 

vader, Hendrik van Perwijs, oefende op dat moment eveneens druk uit op de stad. Ook hij wilde het 

liefst de neutraliteit bewaren, omdat een belegering van een middelgrote stad met redelijk moderne 

fortificaties en een strategische ligging geen aantrekkelijk vooruitzicht was. Zolang Maastricht zelf 

geen actieve rol innam in het conflict, was dit ook geen noodzaak. Het stadsbestuur deed er alles aan 

om dit beeld in stand te houden. Hoewel Jan van Beieren in eerste instantie in de stad mocht blijven, 

mocht tegelijkertijd geen enkele strijder binnen de stadsmuren verblijven of Maastricht als 

uitvalsbasis gebruiken. Jan van Beieren was dan ook genoopt om zijn toevlucht elders te zoeken, bij 

betrouwbare bondgenoten, zoals hertog Jan van Bourgondië en Willem VI van Holland-

Henegouwen. 

 De eerste reactie van het stadsbestuur van Maastricht op de revolutie van de haidroits wijst 

duidelijk op een beleid van afzijdigheid. Op 27 september 1406 verklaarde de magistraat dat mensen 

die voor het geweld van de revolutie waren gevlucht, voor de duur van het conflict in de stad 

konden verblijven zonder enige belasting te hoeven betalen.7 Dit wijst erop dat de stad zichzelf 

wilde opstellen als een veilige haven voor iedereen die aan het geweld wilde ontkomen. Het is 

onduidelijk hoeveel mensen hierop afkwamen, maar vermoedelijk was dit vooral van belang voor 

het deel van de Luikse elite dat zich duidelijk in het kamp van Jan van Beieren bevond en niet langer 

veilig was. Zo hadden de haidroits in juni 1407 de edelen Willem van Horion senior en junior 

geëxecuteerd bij de perroen in Luik.8 Een tweede zoon, Herman van Horion, verbleef in het najaar 

 

                                                             
6 Schnerb, Jean sans Peur, 258; Boffa, L’expédition, 309, 315. Ook Diederik van Perwijs had overigens de 

priesterwijding nog niet ontvangen. 
7 RV, 293 nr. 1027. 
8 Schneider, Johan von Baiern, 42; Chronicon Johannis de Bavaria, 169. Bij dezelfde gelegenheid werden Jean de 

Corswarem junior, Nicolas Textor en Jean de Saint-Martin geëxecuteerd. 
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van 1407 en in 1408 echter in Maastricht.9 Wellicht was hij één van de Luikse vluchtelingen. Hoewel 

het verlenen van onderdak aan burgers een neutrale handeling was, bood het ook de medestanders 

van Jan van Beieren de gelegenheid te ontkomen aan vervolging en zich te concentreren binnen één 

plaats. 

Drie weken later, op 20 oktober 1406 werd afgekondigd dat iedere burger zich in het conflict 

afzijdig moest houden en geen van beide zijden schade mocht berokkenen. Deze beslissing is in twee 

versies bewaard gebleven in de raadsverdragen, waarbij de eerste versie is doorgehaald.10 De tweede 

versie is subtiel anders. Gezien beide versies op 20 oktober 1406 zijn gedateerd en gevolgd worden 

door een andere notitie op dezelfde dag, kan aangenomen worden dat de cancellering van de eerste 

versie vrijwel direct na het opstellen plaats vond. Door de twee versies te vergelijken blijkt dat de 

Maastrichtse afzijdigheid geen vanzelfsprekend begrip was: het kon op meerdere manieren 

gedefinieerd en nageleefd worden. De verschillen zijn al duidelijk vanaf het mandaat. Het eerste is 

uitgevaardigd ‘mitten gemeynen rade van der stat ende openboirlic van der stat weghen geroepen ende 

geboiden’, terwijl het tweede was ‘uytgedragen mitten gantsen rade ende mitter gemeynre stat’ en 

vervolgens ‘ter vinsteren uytgeroepen ende geboiden’. In de tweede versie is het aandeel van de 

‘gemeynre stat’ in de besluitvorming dus geëxpliciteerd. Dit aspect wordt nog eens versterkt door een 

afsluitende opmerking, die later is toegevoegd: ‘Tota communitas opidi concordavit in predictis’.11 Ook de 

praktijk van neutraliteit wordt anders onder woorden gebracht. In de eerste versie luidt het verbod 

als volgt:  

(…) dat eynich burger, groette off cleyne, op schade des landts van Luidic ende graefscap van 

Loen rede off queme, die solde ewelic ende ommermeir der stat ende vriheit van der stat 

beroufft syn. Ende queme he da na bynnen der stat ende he gehalden woirde ende gevangen, 

da solde men mit leven als tot alsolligen saken gehoren. Ende weirt dat yemant anders die 

niet porter en is in der stat ende he uyter stat rede ende ter stont off des selven daighs den 

onderseten van den landen vurscreven schade dede in eyngerwijs, den solde men vervolgen 

an syn lijff ende syn guet off sy bynnen der stat off macht van der [stat] bevonden ende 

gehalden woirden ende mit hon solde men leven a[ls] dar toebehoirt. 

Er werd in theorie streng afgerekend met zowel poorters als buitenstaanders die zich niet aan de 

neutraliteit hielden: zij verloren het poorterschap en, mochten zij nog naar Maastricht komen na 

hun veroordeling, zelfs hun leven. Deze omschrijving had echter een zwakke plek: participatie was 

 

                                                             
9 Ibidem, 182. 
10 RV, 298 nrs. 1036-7. 
11 Ibidem, 298 nr. 1038. 
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omschreven als schade toebrengen aan het Luikerland en/of het graafschap Loon. Dit was echter zo 

algemeen dat het op verschillende manieren geïnterpreteerd zou kunnen worden en niet 

noodzakelijkerwijs betrekking had op het conflict tussen Jan van Beieren en zijn onderdanen. Het 

tweede, en definitieve, stedelijk gebod loste dit probleem op door een veel nauwere omschrijving te 

geven: 

(…) dat gheyn man die porter in der stat van Tricht is sich dis orlochs dat nu hij in den lande 

opgestanden is niet en croyde, noch ter eynre syde, noch ter andere, noch gheyne sake dar 

in en de[de] dan bi consente ende ordinancien der gemeynre stat. Ende we da boven yet 

dede off anneme die porter der stat van Tricht is, die sal ewelic ende ommermeir der stat 

van Tricht ende der vriheit van der selver stat berouft sijn. Ende off sy bynnen der stat en 

vrihe[it] van Tricht quemen, so solde men mit hon leven als hir toe behoren solde. 

Hier werd verduidelijkt dat men specifiek doelde op participatie in de huidige oorlog, en dat 

poorters hierin geen partij mochten kiezen. De regeling voor niet-poorters bleef hetzelfde: zij 

werden bestraft als zij, nadat zij Maastricht hadden verlaten, ‘ter stont off op den selven daighe der eynre 

sijden off der andere schade dede’. Partijkeuze door poorters moest voorkomen worden, evenals alles 

dat de schijn van partijdigheid kon doen opwekken. 

 Daarnaast was het van het grootste belang om de eendracht en rust binnen de stad te 

bewaren. Er werd dan ook controle uitgeoefend – voor zover mogelijk – op politieke discussies van 

de burgers. Dit is voor deze periode geen onbekend verschijnsel: in veel kronieken wordt aan de 

vooravond van opstanden gewag gemaakt van rumoeren of schreeuwers, die het volk tot handelen 

aan zouden zetten.12 Geruchten zouden de bevolking kunnen demoraliseren, onrust veroorzaken en 

zo het geplande beleid aantasten, of de bevolking zelfs tot opstand kunnen brengen. In Maastricht 

kwam het niet zover, maar hield men het publieke discours goed in de gaten. Zo werd op 18 januari 

1407, toen Maastricht nog steeds vasthield aan de neutraliteit, een rademaker genaamd Peter van 

Drienborne voor het laaggerecht gedaagd. De verdachte werd vrijgesproken, maar het incident laat 

zien hoe scherp de stedelijke raad de poorters in de gaten hield: 

Item, want fame ende mere was onder den gueden burgeren der gueder stat van Tricht dat 

Peter van Drienborne, radermeker, mislic woirde gesacht solde hebben als van der stat van 

Luidic off sy voir der stat van Tricht quemen, dat sy also balde off eir wille van der stat van 

Tricht hebben solden alsy tSent Truden gehadt hebben mit meir anderen woirden, da groet 

 

                                                             
12 Jan Dumolyn, ‘"Criers and Shouters". The Discourse on Radical Urban Rebels in Late Medieval Flanders’, 

Journal of Social History 42 (2008) 111-135. 



 

 107 

ededingen ende rumoir aff was in den raet ende op der straten onder die guede burger van 

der stat, dar om overdraghen waert in den gemeynen raet, dat men eyne gemeyne inquestie 

verhoren solde van der stat weghen op den vurschreven Peter, wat ende wie he in diesen 

saken gesproicken heefft; willige inquesitie gehoirt is woirden ende in den gemeynen raet 

opgebroicken ende om dat men na inhalt der getuisscap ende inquesitien clairlic vindt ende 

niet en schijt dat he yet gebroeckt heefft, dar om so waert overdraghen in den gemeynen 

raet ende gewijst der vurscreven Peter van Drienborne los ende quijt van den vurscreven 

woirden die op home gesacht woiren ende da dedinghen aff was, want he voir den 

gemeynen raet gesworen hedde dat he totter stat ende burgeren van Tricht niet gesacht 

noch gemeynt en heet argh noch ovel.13 

Peter van Drienborne werd ervan verdacht onrust te zaaien onder de burgers van Maastricht, zowel 

op straat als binnen de raad, omdat hij gezegd zou hebben dat de haidroits Maastricht net zo 

gemakkelijk zouden kunnen innemen als zij met Sint-Truiden hadden gedaan. Om de rust te 

herstellen stelde de stad een onderzoek in. Peter van Drienborne werd voor de raad geroepen en 

ondervraagd wat hij precies tegen wie had gezegd. Hij ontkende het gezegd te hebben en de raad 

geloofde zijn getuigenis. Wat hij wel gezegd zou hebben is niet opgeschreven, maar hij stelde dat hij 

de stad en de burgers van Maastricht geen kwaad had willen doen, waarmee de zaak was afgerond. 

 Neutraliteit bracht wel tijdelijk uitstel, maar bood op zichzelf geen garantie voor veiligheid: 

de burgers moesten daarom in hun wijk (ook wel kerspel genaamd) wacht lopen,14 en het werd 

iedereen verboden om zich buiten de stad te begeven wanneer ‘ter vinsteren van der Lantscronen 

geroepen off dat sake were dat in diesen orloige in den velde eynich geruecht queme off gescheff geschiedde’.15 

Bovendien mochten bij iedere dreiging vrouwen en kinderen niet langer op of bij de muren en 

poorten van de stad komen. In maart 1407 contacteerden de hertog van Brabant en zijn goede 

steden Maastricht: 

(…) unse lieve genedighe here van Brabant ende die guede stede van Brabant gemeynlic der 

stat van Trijcht hebben doin scryven ende mit monde bevelen ende bidden sich neutraele te 

halden in den orloighe nu hangende tuischen unsen genedighen here heren Johannes van 

Bayeren, elect van Luidic ende greven tot Lion, ter eynre sijden ende synre stat van Luidic 

ende honre holper ter andere, also sij sich tot noch gehalden heet, ende wes der stat van 

Trijcht dar in boven overqueme, wolden unse genedighe here ende syne stede van Brabant 

 

                                                             
13 RV, 299 nr. 1040. 
14 Ibidem, 298-9 nr. 1039. 
15 Ibidem, 299 nr. 1042. 
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der stat van Trijct helpen widerstoen ende keren et cetera, so wilt die stat van Trijcht 

vurseit sich noch neutrael halden in den orloighe vurseit.16 

De stedelijke raad bevestigde de neutraliteit te willen bewaren en overtreders zwaar te zullen 

bestraffen: 

Ende weirt tsake dat yemant hir tieghen rebelle ende ongehoirsame were ende niet en bleve 

op synre walestat noch en dede des home bevolen woide van den ghenen den dat toehoiren 

solde, denen solde men den hals aff doin sloen also verre die sake alsolligh were dat alsolligh 

gericht dar tor toehoirde na dat nu die saken geleghen siin ende dat andere sich dar an 

casteyden. Ende weirt tsake dat yemant contrarie vortbrecht, argueirde, procureirde off 

dede doin, heymlic off openboere, tieghen diese ordinancies vurseit, dat men over die 

richtinghe sal doin geschien in der maten als vurseit is.17 

De bestraffing van burgers die de neutraliteit in gevaar brachten of geen bevelen opvolgden (of zelfs 

maar argueirden) was dus uiterst streng: onthoofding. Het stadsbestuur hield goed in de gaten wie de 

stad binnenkwam, om zo de neutraliteitspositie niet te riskeren. Zo arriveerde op 2 mei 1407 

Gomprecht van Kutsden, ondanks dat hij in dienst van graaf Johan van Heinsberg had 

geparticipeerd in de oorlog aan de zijde van Jan van Beieren. Daarom liet het stadsbestuur zich 

ervan vergewissen dat Gomprecht ondertussen was verzoend met de Luikenaars, zodat zijn 

aanwezigheid geen conflict kon doen oplaaien.18  

 Juist op momenten van politieke crisis was overleg met andere steden van het allergrootste 

belang. In 1399-1400 blijkt uit de stadsrekeningen dat het bestuur regelmatig overlegde met de 

andere ‘goede steden’. Soms was dit een massale bijeenkomst, een landdag, waarbij alle steden 

aanwezig waren. In één zo’n geval arriveerde het Maastrichtse stadsbestuur met een entourage van 

negentig paarden.19 Op andere momenten koos men echter voor kleinschaliger onderhandelingen, 

zoals op 5 mei 1400, toen Tongeren, Sint-Truiden, Hasselt en Bilzen werden aangeschreven om steun 

te geven in het conflict met Luik.20 Dit was aan de vooravond van twee andere politieke 

bijeenkomsten: een ontmoeting met ‘ons heren raide van Luidic’ te Saint-Germain op 9 mei, gevolgd 

 

                                                             
16 Ibidem, 299-300 nr. 1043. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, 300 nr. 1045. 
19 SR, 106: ‘Item des donrsdaigh na sent Margareten daigh onse burgermeystere geswoiren ende voele gueder luyde tot 90 

perden toe gereden tot Harstal op die daighfart thegen die van Luidic’. 
20 Ibidem, 102: ‘Item des 5 daigs in den mey Peyer Ridder, Gerart Caprun, Gilis der stat clerck ende Arnolt Thorion gereden 

an die guide stede van Tongeren, Sent Truden, van Hasselt ende van Bielsen thoynende dat groet ongelijc da tons die van 

Luidic ansueken ende denves wir ons tot hon vermoeden’. 
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door een Brabantse landdag te Diest op 13 mei.21 Ook werd Gilis, klerk van Maastricht, naar Luik 

gestuurd om te spreken over een ‘orvede’, een afzweren van vijandschap, van de goede steden van 

Luik.22 Op 1 juni vond er nog een Luikse landdag plaats, bij Borgworm,23 terwijl op 12 en 27 juni 

Brabantse landdagen te Diest staan genoteerd.24 Bovendien werd op 7 augustus 1400 een 

gezantschap naar de hertogin van Brabant gestuurd om haar uit te leggen hoe het conflict tussen 

Luik en Maastricht in elkaar stak, hetgeen erop wijst dat de orvede haar doel niet had bereikt.25 In 

Luik zelf was bovendien in een Maastrichtse ‘voerspreecke’ of voorspreker te vinden, in ieder geval al 

vóór 1419, ‘de Welsch ende Duytsch kan’. Deze persoon werd ingezet ‘op den lantdaigen ende als des hon 

alda noetgeboeren maigh’.26  

De bronnen suggereren dat er eveneens veel diplomatiek overleg plaatsvond aan de 

vooravond van de eerste belegering van Maastricht. We hebben al gezien dat de Brabanders 

Maastricht in eerste instantie wezen op het belang van neutraliteit. Begin oktober 1407 veranderde 

deze houding: de graaf van Saint-Pol werd door Antoon van Brabant naar de stad gestuurd om het 

stadsbestuur over te halen nu eindelijk Diederik van Perwijs als bisschop te erkennen.27 Antoon van 

Brabant vroeg bij zijn doortocht waarschijnlijk hetzelfde, en nam afgezanten van de verschillende 

Brabantse steden mee om zich te ondersteunen.28 Buiten de muren van Maastricht moet een 

impromptu landdag plaatsgevonden hebben. Ongetwijfeld oefenden de steden van Luik en Loon 

eenzelfde druk uit. Deze Brabantse verandering van mening kwam niet op een toevallig moment: de 

laatste steden binnen het prinsbisdom Luik en het graafschap Loon die Jan van Beieren 

 

                                                             
21 Ibidem, 103: ‘Item des 9 daigh in den mey onse burgermeystere gesworen ende voele guide luide van der stat gereden 

Sent Germynen bij ons heren raide van Luidic om des stoets wille opgestanden tusschen die van Luidic ende onse stat van 

Trijcht ende ouch van onsen porteren die mijn here gevangen heet’; ‘Item des sondaigs voir onse Heren Opvart onse 

burgermeystere, geswoiren, paymeyster mit 20 perden gerede tot Diest op den lantdaigh’. 
22 Ibidem: ‘Gilis der stat clerck gereden tot Luidic bij die guide steede van den lande van den bisdom ende van Loen om der 

stat vriheit wille als van den orveeden te verantwerden’; ‘Item, want Gilis alleyn was so ghinge eyn sijn vrunt mit home’. 
23 Ibidem, 104: ‘onse burgermeystere paymeyster ende geswoiren gereden tot Borchwarme op den lantdaigh’. 
24 Ibidem, 104-5: ‘Item des 12 daighs Junij beyde onse burgermeystere paymeystere ende geswoiren gereden tot Diest op 

den lantdaigh’; ‘Item des sondaigs na Sent Johans daigh meyster Arnolt van Bielsen, heer Voes van Mulken, paymeyster 

ende geswoiren gereden tot Diest op den lantdaigh’. 
25 Ibidem, 106-7: ‘Item des gonsdaighs na sent Jacobs daigh Karijs Bastijns, Arnolt Capun, Gilis der stat clerck ende Arnolt 

Pester gereden an onse Vrouwe van Brabant ende an die guide stede van Loven, van Brueselt ende Thienen om des stoets 

wille tusschen onsen here ende die stat van Luidic ende onse stat als van der orveeden ende onse burgere geheyst woeren 

an den palaes’. 
26 RV, 373 nr. 1217. Deze beslissing dateert van 30-01-1419, maar maakt melding van een eerdere voorspreker, 

te weten Johan Berclot, die dezelfde functie meerdere jaren vervuld moet hebben. In 1433 werd wederom een 

nieuwe voorspreker aangesteld. 
27 RV, 304-5 nr. 1055. 
28 BY, vs.501-24. 
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ondersteunden, waren juist ingenomen.29 Maastricht had geen keuze meer: nu de rust binnen het 

prinsbisdom min of meer was hersteld, moest het stadsbestuur besluiten of het de nieuwe prins-

bisschop zou erkennen, of openlijk partij kiezen voor Jan van Beieren. De stad kon niet langer 

neutraal zijn in het conflict, want de burgeroorlog leek voorbij. Jan van Beieren had geen andere 

steunpilaren over, en Diederik van Perwijs kon Maastricht als rebels veroordelen als zij hem niet zou 

erkennen. Erkenning van Perwijs zou de gemakkelijkste oplossing geweest zijn: dit zou Maastricht 

verzoenen met de steden van Luik en Loon. Dit was wat de hertog van Brabant voorstond, gesteund 

door de goede steden van zijn eigen hertogdom. Desondanks koos de stad ervoor de rechten van Jan 

van Beieren te blijven erkennen, zodat oorlog onvermijdelijk werd. 

4.2 Militair ingrijpen 

Maar wat was uiteindelijk de aanleiding voor de stad om deel te nemen aan militaire campagnes, of 

deze zelf te initiëren? In eerste instantie waren er situaties waarin nauwelijks sprake was van 

oorlog, maar waarin de omgeving van Maastricht werd bedreigd door bijvoorbeeld plunderaars, 

hetgeen direct ingrijpen wenselijk maakte. In één zo’n geval trokken Maastrichtse troepen in 1393 

de stad uit – soms met desastreuze gevolgen. Daarnaast waren er grootschalige ondernemingen 

waarvoor de stad enkel troepen leverde. In zulke gevallen werd de stad door één van beide 

landsheren verzocht om een militaire en/of financiële bijdrage te leveren aan een veldtocht. Als 

gevolg hiervan dienden Maastrichtse detachementenin oorlogen van de hertog van de Brabant of de 

prins-bisschop van Luik. Op het gebied van besluitvorming is hierover echter zeer weinig te vinden: 

het is onduidelijk hoe de Maastrichtse raad omging met zulke verzoeken, behalve dan dat zij 

meerdere malen gehonoreerd werden. Ten slotte waren er conflicten die daadwerkelijk als oorlog 

beschouwd kunnen worden, zoals een geëscaleerde ruzie tussen Luik en Maastricht, in 1399-1401, 

waarin beide steden elkaars burgers gevangen namen, er handelsblokkades werden ingezet en ook 

militair geweld niet werd geschuwd. Een nog duidelijker voorbeeld is de oorlog van de haidroits, in 

1406-1408, waarin Maastricht in 1407 partij koos voor Jan van Beieren. 

In de eerste plaats is het nuttig in te gaan op een incident uit maart 1393.30 Ruiters van de 

graaf van Meurs plunderden toen het dorp Margraten, ten oosten van Maastricht. Toen men vanuit 

de stad de rook van het brandende dorp aan de hemel zag verschijnen, wist men dat er iets aan de 

 

                                                             
29 Schneider, Johan von Baiern, 43; Gaier, Art et organisation, 307. Het betrof Tongeren, Sint-Truiden en Bouillon. 
30 ‘Circa finem marcii ejusdem anni XCIII, in crastino annunciationis dominici’, Chronique de 1402, 423. 
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hand was. Volgens Cornelius Zantfliet weigerde de stedelijke magistraat echter om te handelen, 

waarop een schoenmaker, die de stedelijke banier had weten te bemachtigen en deze aan het volk 

kon tonen, zo’n  vierhonderd man wist te verzamelen en hiermee de vijanden achtervolgde. De 

zwaarbewapende ruiters maakten echter rechtsomkeert en versloegen de ongedisciplineerde 

Maastrichtenaren zonder enig probleem. Het aantal doden en gewonden was aanzienlijk, en 

bovendien werden sommige rijkere burgers gevangen genomen. Volgens een andere 

kroniekschrijver bevond zelfs een Maastrichtse burgemeester zich onder de gijzelaars.31 Van deze 

gebeurtenis is in de raadsverdragen niets terug te vinden. Wel werden in mei van dat jaar 

hoofdlieden aangesteld om zich bezig te houden met de verdediging van de stad.32 Aangezien ook 

beide burgemeesters als aanvoerder worden genoemd, betekent dit dat de vermelding van een 

gevangen genomen burgemeester niet klopt, omdat het onwaarschijnlijk is dat een hooggeplaatste 

gevangene al binnen twee maanden zou zijn vrijgelaten. Wellicht slaat ‘unus de magistris’ dan ook op 

een ambachtsmeester. Men zou nog jaren bezig blijven met het betalen van losgeld, waaraan de stad 

ook een flinke bijdrage leverde.33 Een deel van de fermiteyt of firmitas, een belasting op wijn die 

normaal werd geïnvesteerd in de verdedigingswerken, werd bij hoge uitzondering uitgekeerd aan de 

gevangenen. Het ging hier om zeer hoge bedragen: 

(…) dat die guede luide, unse burger, die der greve van Meurse gevanghen hadde alle joere 

hebben solden twe dusent Rijntsscher gulden bis sij van honre schattingen weder verlacht 

weren, so is die stat van Tricht noch darin overdraghen, in voeghen datmen den 

lombarderen der selver stat joirlix, bis sij voltailt solen sijn, gheven sal duisent Rijntsscher 

gulden van den nuwenwijngelde. Ende dat ander gelt overende anden wijngelde ende dar op 

also vole vander stat renten tot M Rijntsscher gulden toe solen die guede luide hebben ende 

alle joire boren die duisent gulden. Ende wanne die lombarder betailt sijn so soelen sij dat 

nuwe wijngelt hebben ende dar toe als vole tot IIM gulden toe, bis die guede luide, die 

 

                                                             
31 ‘Porro cum fumus videretur in oppido Trajectensi, nec primores oppidi vellent se movere, quidam sutor, ad arrepto 

vexillo quod casualiter se obtulerat, ad se sequendum circiter quadringentos inflexit parum armatos, et sine militari 

disciplina sparsim gradientes. Quos Alemanni robustis equis incedentes, mox invaserunt, et sere ducentos peremetunt. 

Multos quoque secum captivos abduxerunt, multos etiam lethaliter vulneraverunt’, Zantfliet, Chronicon, kol. 341; ‘Cum 

igitur vidissent hostes quod non exirent ad eos, descenderunt versus Trajectum comburendo aliquas villas campestres. 

Trajectenses autem exierunt ad eos incaute unus ante alium. Illi vero ruteri irruerunt subito in eos et occiderunt IIc et 

totidum ceperunt. Unus de magistris dicior fuit ibi captus et plures fuerunt vulnerati’, Chronique de 1402, 423. 
32 RV, 189-190 nr. 643. 
33 Nog in 1405 wordt melding gemaakt van een uitbetaling aan de gevangenen van de graaf van Meurs. Ibidem, 

284 nr. 994. 
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gevangen, voltailt ende verlacht solen sijn als van honre schattinghen ende manlic na sijn 

verlangc.34 

Een nederlaag kon dus verstrekkende gevolgen hebben, hetgeen de terughoudendheid bij het 

stadsbestuur om in te grijpen begrijpelijk maakt. Het kan echter ook zijn dat Zantfliet heeft 

geprobeerd de schuld van de magistraat op de ambachtslieden te schuiven. Het weerhield de stad er  

in elk geval niet van om expedities uit te sturen. Nog in augustus 1393 werden alle poorters ‘die perde 

hebben’ opgeroepen om ‘mitten burgermeysteren mynen here van Luidic te dienst riden solen’.35 En in 1413 

vergezelden veertig Maastrichtse boogschutters en een ‘magnam bombardam’ van de stad Antoon van 

Brabant bij een expeditie in Luxemburg.36 Dit kan niet als heervaart gezien worden, omdat het hier 

niet de ambachten waren die uittrokken in dienst van de vorst, maar de schutters. Deze waren vrij 

om de vorst op diens verzoek – en tegen vergoeding – te dienen.37 In 1430 stuurde de stad wederom 

een expeditieleger uit, ditmaal voor deelname aan de Naamse Oorlog (1430-1431) van prins-bisschop 

Jan van Heinsberg. Het resultaat hiervan was gelijk aan de desastreuze achtervolging van 1393: een 

contingent schutters liep op weg naar Poilvache in een Naamse hinderlaag en werd vernietigend 

verslagen.38 

Serge Boffa stelt dat Maastricht in deze periode slechts zo’n  vijfhonderd troepen op de been 

kon brengen, waarbij hij de incidenten uit 1393 en 1430 als voorbeelden aanhaalt.39 Deze 

gebeurtenissen zijn echter atypisch: de eerste instantie was, volgens Zantfliet, niet het resultaat van 

een goede voorbereiding, maar was een haast spontane verzameling van vechtlustige burgers, 

terwijl het contingent dat in 1430 werd verslagen enkel uit schutters bestond. Zulke kleine aantallen 

zullen voor offensieve campagnes realistisch zijn geweest, maar voor gevallen waarin de ambachten 

ook troepen leverden, zoals bij de verdediging van de stad, moet het totaal een stuk hoger hebben 

gelegen. Claude Gaier suggereert dat de middelgrote steden van Luik en Loon zo’n duizend miliciens 

op de been konden brengen, wat in dit geval realistischer lijkt.40 Een onderbouwde schatting is 

 

                                                             
34 Ibidem, 222 nr. 799. Andere vermeldingen bij Ibidem, 193 nr. 667-8, 200 nrs. 692-3, 201 nr. 700. 
35 Ibidem, 190 nr. 645. 
36 Boffa, Warfare in medieval Brabant, 137, 158; Edmond de Dynter, Chronique des ducs de Brabant 3, P.F.X. De Ram 

ed. (Brussel 1857) 227: ‘Et oppidum suum Trajectense supra Mosam concessit eciam sibi unam magnam bombardam et 

LX arbalistarios armatos cum suis pertinenciis: ad quarum regimen bombardarum ipse dux ordinavit et deputavit 

homines expertos’. 
37 Eversen, De privilegiebrief, 6: ‘Voert were dat zake, dat eynich onser liever ghenediger heeren der scutten voerscr. te 

doen hadde sonder die stat, so mogen die scutten voerscr. den heere dienen oft sij willen om honne soult.’ 
38 Gaier, Art et organisation, 323. Het betrof een contingent van zo’n 200-250 soldaten. Het is onduidelijk of dit 

handboog- of kruisboogschutters waren. 
39 Boffa, Warfare in medieval Brabant, 227. 
40 Gaier, Art et organisation, 64-5. 
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echter niet te maken, aangezien er op de genoemde incidenten na geen statistische gegevens 

bekend zijn voor Maastricht. Een verlies van tweehonderd soldaten moet de stad zwaar zijn 

gevallen. Desondanks durfde het stadsbestuur zich hierna nog assertief op te stellen: men nam 

stevig stelling tegen Luik. Zo werd op 5 september 1394 uitgevaardigd: 

Ende datmen te Luidic nommeir en rijde ende opden lantdaghe, alst lant by eyn is, alda 

scryve war om ende wie die meyster van Luidyc ende die scepenen tieghen onse vriheit ende 

tieghen onser stat recht ende verbant van Sente Peter ende ons gedaen hebben. Ende 

datmen vanden daghen tieghen onser stat rechte alsollich correxie doe als dar toe hoirt, te 

weten datmens graven sal.41 

Hier was al sprake van klachten tegen het stadsbestuur van Luik, die de Maastrichtse rechten en 

‘vrijheid’ bedreigd zouden hebben. Blijkbaar was de stad gedaagd, zodat de magistraat besloot om 

Luik niet langer te bezoeken. Dit klinkt als een forse breuk met de Luikse magistraat, waarover 

helaas verder weinig bekend is. Misschien dat deze spanningen er aanhebben bijgedragen dat de 

stad in 1395 onderdak bood aan Jan van Beieren. Vervolgens kwamen Luikse afgezanten naar 

Maastricht, waarop de vredesonderhandelingen konden beginnen. De resulterende vrede van 

Caster, vernoemd naar een kasteel ten zuiden van Maastricht, trachtte de elect met zijn onderdanen 

te verzoenen. Ook bevatte het een voor Maastricht zeer positieve clausule, die het de Luikse vrijheid 

Sint-Pieter – eveneens ten zuiden van de stad – verbood om muren aan te leggen.42 Traditioneel 

werd bij iedere dreiging van buitenaf Sint-Pieter door de Maastrichtenaars afgebrand, zodat de 

vijand hier geen onderdak zou kunnen vinden.43 Een verbod op ommuring zou het mogelijk gemaakt 

hebben om deze praktijk in de toekomst voort te zetten. 

De jaren die hierop volgden toonden echter weinig verbetering in de relatie tussen 

Maastricht en de hofstad, Luik. Het conflict wakkerde in 1399 weer op, in verband met de toewijzing 

van een prebende in Maastricht. Zoals we reeds gezien hebben leidde dit tot terugkerende onrust in 

en om de stad, werden burgemeesters afgezet en werden de stadspoorten voor Jan van Beieren 

gesloten. Het stadsbestuur kon ook gebruik maken van een informantennetwerk, dat hen tijdelijk – 

en ‘in heymelicheit’ – inlichtte over geplande vijandelijke aanvallen; deze informanten werden enkel 

met hun voornaam aangeduid, of simpelweg als ‘eynen heymeliken vrunde’.44 Een ander persoon, 

Heyne Voighalfs, werd betaald vanwege het verrichten van een ‘heymeliken dienst ende soinderlingen 

 

                                                             
41 RV, 193 nr. 671. 
42 ROPL 1, 373-5. 
43 Bijvoorbeeld in 1407: RV, 304-5 nr. 1055. 
44 SR, 101, 130, 133. 
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gunst’.45 In de loop van 1400 liet de stad enkele Luikse gevangenen vrij, op voorwaarde dat zij bij 

continuering van het conflict vrijwillig weer in gevangenschap zouden treden. Op 22 maart 1401 

werd uiteindelijk een vredesakkoord ondertekend in het stedelijk bestuurscentrum de Landskroon 

te Maastricht.46 Beide steden hadden economisch zwaar geleden onder de oorlog – en de 

bijbehorende blokkade.47 Ondertussen nam het Luikse verzet tegen Jan van Beieren toe. Maastricht 

manoeuvreerde zich hierbij in het kamp van de bisschop-elect. In maart 1403 sloot de stad een 

overeenkomst met de steden Sint-Truiden en Hoei, die zich beide verzetten tegen het Luikse 

gerechtshof van de Ring van het Paleis. Het was wederom een assertieve poging van het 

stadsbestuur om de eigen privileges veilig te stellen. Opmerkelijk is, dat in de verbondsbrief geen 

klachten gericht zijn aan de prins-bisschop zelf, maar dat men in conflict lijkt te zijn met de stad 

Luik. Zo wordt onder andere gespecificeerd dat de drie deelnemende steden enkel gezamenlijk een 

akkoord zullen sluiten met ‘la cité de Liege’: 

Item unes lettres en thies des bourgmaistres, juréz, gouverneurs et conseil communaulment 

de la ville de Treit, (…) et seellées du seel aux causes de ladicte ville, par lesquelles faisent 

mencion que certains debas s’estoient meuz en pays de Liege de et pour certaines demandes 

qui à aucuns bourgois de la ville de Saintron avoient derainementà l’annel du palais de Liege 

esté faictes, et par especial pour ce que les maistres et plusieurs de la dicte ville de Liege y 

faisoient proceder de volunté et à grand puissance, et encores y vouloient avoir procedé sur 

aucuns bons bourgois de ladicte ville de Saintron, sur quoy et la declaration aussi dudit 

annel, certain traitié et aviz avoit esté trouvé audit lieu de Saintron pour mettre suz lesdiz 

debaz. Lesdiz de Treit ont promis en bonne foy, ledit traitié par eulx bien avisé, de demouer 

delez icellui fermes et estables, sans varier, et delez les villes de Huy et de Saintron et leurs 

franchises, libertéz, anciennes coustumes et usage à perpetuité, et que à ce ne leur 

fauldront; aussi ne feront aucun traitié ne accort avecques la cité de Liege sans la volunté et 

consentement des dictes villes de Huy et de Saintron et que leurs jours et deffaulx n’y soient 

premierement comprins et accordéz. 48 

 

                                                             
45 SR, 130. 
46 De documenten die hierop betrekking hebben zijn vernietigd na afloop van de slag van Othée. Er zijn echter 

wel gedetailleerde afschriften van gemaakt; Chartes confisquées, 47. Een provisorisch akkoord was al op 26 

januari bereikt; Ibidem, 11. 
47 Chronique de 1402, 443; de anonieme auteur verwijst hierbij naar het eerste akkoord uit januari, dat volgens 

hem in het paleis te Luik zou zijn ondertekend, ‘in profesto sancti Sebastiani’. 
48 Chartes confisquées, 190-1. 
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Het verbond had vrijwel direct positieve gevolgen: Jan van Beieren stelde de protesterende steden 

op 28 augustus 1403 vrij van berechting door dit gerechtshof.49 Hoewel deze rechtbank normaal als 

pro-bisschoppelijk werd gezien, had juist het Luikse stadsbestuur de veroordeling van 58 burgers 

van Sint-Truiden in 1402 bevestigd. Dit veroorzaakte niet alleen onrust onder enkele steden, maar 

ook woede bij de prins-bisschop, die Luik verliet en zich tegen zijn eigen hoofdstad keerde.50 Hoei, 

Sint-Truiden en Maastricht plaatsten zich uit zelfbescherming in het kamp van Jan van Beieren, en 

beloofden hem te steunen tegen de stad Luik en haar bondgenoten.51 Het spirituele hof van de elect 

zocht ondertussen toevlucht in Maastricht en Hoei.52 Ook dit conflict werd uiteindelijk gesust, met 

de zogenaamde vrede van Tongeren, die de juridische machten van de stad inperkte. Maar wederom 

was de kern van het probleem – de rivaliteit tussen Jan van Beieren en Luik – niet verholpen.53 De 

uitzonderingspositie van Maastricht en haar twee bondgenoten werd in 1405 weer ongedaan 

gemaakt, terwijl de elect probeerde de macht van zijn gerechtshof opnieuw uit te breiden. Dit zou 

de aanleiding vormen voor de opstand van de haidroits, maar hoewel deze handeling Maastricht ook 

benadeelde, zou de stad – zoals we hebben gezien – in eerste instantie neutraal blijven en de elect 

uiteindelijk zelfs steunen. 

De keuze van het stadsbestuur om over te gaan tot oorlog werd officieel genomen op 30 

oktober 1407, een aantal dagen nadat Jan van Beieren opnieuw naar Maastricht was gekomen. Dit 

doet vermoeden dat deze beslissing niet spontaan werd genomen, maar zorgvuldig was voorbereid.54 

Dit valt echter niet direct af te leiden uit het raadsbesluit: 

In den joire van de geboirdt Unse Heren duisent viere hondert ende VII des neesten 

sondaighs na Symonis et Jude Apostolorum so waert uytgedragen van den gueden 

ambachten van der stat voir der hallen dar om vergadert, dat men unsen genedigen here 

van Luidic sal laten behelpen uyter stat ende weder dar in op syne vyande, also die brieve 

ende dedinge dar op ontworpen inhielden ende voir der stat gelesen ende gesacht woirden. 

Hir na so waert in den gemeynen raet verdragen, dat men mynen genedigen here van Luidic 

besiegelen san den brieff den die stat unsen genedighen here gheven sal ende home denen 

 

                                                             
49 Catalogue des actes de Jean de Bavière, 50-51 nrs. 71-2. 
50 Kurth, L’origine des querelles, 499-503; Dubois, Demoulin en Kupper, Les institutions, 451-2. 
51 Ibidem, 51 nr. 73; P. Nève, ‘Maastricht en de Brabantse Gouden Bulle’, in: Campus Liber (Maastricht 1982) 139-

51. 
52 Waarbij het Franstalige deel naar Hoei ging en het Nederlandstalige deel naar Maastricht; Lejeune, Het 

prinsbisdom Luik, 250. 
53 Dubois etc., Les institutions publiques 1, 452. Deze vrede staat ook wel bekend als het ‘verdrag van zestien’. 
54 Zie boven, hoofdstuk 3.4. 
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overgheven so wanne he der stat overlievert die brieff van den regement van der stat ende 

die confirmacie der capittel ende die brieve van der gewesheit et cetera.55 

De aanhef van dit besluit is opmerkelijk te noemen. Ook wanneer de raadsverdragen spreken over 

beslissingen die door de ambachten werden genomen, wordt er vaak verwezen naar de stedelijke 

raad. Een voorbeeld hiervan is te vinden op 11 oktober 1407: ‘So brachten die goevernere van honnen 

ambachten ende na dat sy brachten so woiren die guede ambachten gemeynlic eyns ende van eynen verdraghe 

ende bleven bi alsollich gebodt als der raet in eynre cedulen hadde doin ontwerpen’.56 Hier wordt gesteld dat 

de ambachten een besluit hadden genomen conform een voorstel van de raad. Voor het verdrag van 

30 oktober ontbreekt een vergelijkbare vermelding. Op deze wijze wordt gesuggereerd dat de 

ambachten zelfstandig handelden, wellicht om de rechtmatigheid van het conflict te onderstrepen: 

de hele stedelijke gemeente stond achter de steun aan de bisschop-elect. Na de bijeenkomst voor de 

lakenhal vond er een raadsvergadering plaats waarin werd overeengekomen dat men Jan van 

Beieren een brief met onbekende inhoud zou geven (vermoedelijk een toezegging van steun) in ruil 

voor een oorkonde waarin de elect het stedelijk gewoonterecht erkende, evenals het 

benoemingsrecht van het kapittel en ‘die brieve van der gewesheit et cetera’. Het stadsbestuur 

verhandelde de Maastrichtse participatie zodoende voor zeer gunstige voorwaarden: erkenning van 

alle stedelijke rechten en privileges. 

 Vermoedelijk is deze oorkonde van Jan van Beieren bewaard als het geystelick privilegie, dat 

een datering heeft van ´m.iii.c.7, den lesten dach october´, ofwel een dag na de steunbetuiging aan Jan 

van Beieren.57 In de oorkonde worden eerdere privileges bevestigd en worden oplossing gezocht 

voor de conflicten uit de voorgaande jaren – allen met een zeer Maastrichts-gezinde afhandeling. Zo 

werden de burgers vrijgesteld van tollen, mocht de prins-bisschop de stad niet langer in de ban doen 

(het was de priesters uit de stad toegestaan excommunicaties te negeren), en werd de macht van de 

lokale synode erkend (de heijligen seente, een jaarlijkse vergadering van de landdeken en de 

schepenen).58 In de oorkonde wordt bovendien vermeld dat de verlening gemotiveerd wordt door 

‘om der gonsten ende dienstes wille die ons onse goede stadt van Triecht gedaen heeft ende noch doen sal in 

 

                                                             
55 RV, 305 nr. 1056. 
56 Ibidem, 304-5 nr. 1055. 
57 Coutumes, 493-501, aldaar 501. Zie voor een uitgebreide bespreking van dit privilege hoofdstuk 1.3.2. 
58 Maastricht bezat grote religieuze autonomie omdat het niet direct onder een aartsdiaconaat viel en de 

prins-bisschop er eveneens weinig religieuze macht bezat: het Sint-Servaaskapittel viel, als rijkskapittel, 

onder keizer en paus, terwijl het Onze-Lieve-Vrouwekapittel seculier was, wat het de bisschop en de 

aartsdiaken verbood om te visiteren; Th. J. van Rensch, 'De aartsdiaken van Haspengouw en Maastricht', in: 

Campus Liber (Maastricht 1982) 176-199, aldaar 179. 
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onsen ende onser kercken behoevende saecken’.59 Bovendien werd de vrijstelling voor de rechtbank van 

de Ring van het Paleis opnieuw geldig verklaard. Van een prins-bisschop die voor zijn macht 

afhankelijk was van de steun van de Luikse ambachten, zoals Diederik van Perwijs, konden 

dergelijke ruimhartige toegevingen niet verwacht worden. Het ligt daarom voor de hand om de 

keuze van het stadsbestuur – en de ambachten – om Hendrik en Diederik van Perwijs te trotseren te 

zien als een pragmatisch besluit, gemotiveerd door de Beierse erkenning en schenking van 

privileges die voor de stedelijke gemeenschap van groot belang werden geacht. 

4.3 Poorters en huurlingen 

De militaire organisatie van Maastricht bestond traditioneel uit grofweg drie groeperingen: de 

burgers van de stad, ingedeeld per ambacht of wijk (kerspel), de twee schuttersambachten en ten 

slotte een aantal huurlingen in dienst van de stad. Tijdens de oorlog van 1407-1408 nam het aantal 

soldaten nog verder toe: Jan van Beieren en zijn persoonlijk gevolg en zes edelen die door hem 

waren ingehuurd, ieder met hun eigen troepen, vestigden zich in de stad. Ook een aantal 

buitenpoorters arriveerde met hulptroepen. Hoe lagen de verhoudingen tussen de verschillende 

groeperingen binnen de stadsmuren, en ondermijnde de aanwezigheid van zoveel ‘vreemde’ 

soldaten en edelen de politieke slagvaardigheid van de ambachten en de stedelijke raad? 

 Er was sprake van een duidelijke hiërarchie in tijden van oorlog: tijdens campagnes buiten de 

stadsmuren werd iedereen georganiseerd binnen zijn ambacht en moest men naar de 

ambachtsgouverneurs luisteren, die in zulke gevallen de positie van aanvoerder op zich namen. 

Deze moest op zijn beurt weer naar de burgemeesters luisteren, die het opperbevel voerden, soms 

gedeeld met de twee schouten. Rijke poorters waren bovendien verplicht te paard te komen.60 De 

schutters vormden de uitzondering: zij marcheerden onder de banier van hun schutterij en 

ontvingen van de stad karren om hun bewapening mee te vervoeren. Ook mochten zij tenten lenen 

 

                                                             
59 Coutumes, 494-5. 
60 Uit een raadsverdrag van 23 april 1388: ‘(…) dat alle man, so wanne die cloc sleit ende so wa die burgermeyster 

mitter stat banieren vore varen, hon volgen. Ende we synen governeren niet gehoirsam en were ende niet mit uyt en vuere, 

de sal verboren XII gulden in urber der stat, id en were dan dat saken dat he inder stat bleve bi bevelen der burgermeyster 

ende gesworen ende sijnre governere. Ende alle man de so hovich is dat he perde gehalden kan, dat he onvertrect perde 

werve ende gelde ende die scouteiten, scepenen ende gesworen vander stat. Ende we dis niet en dede, de sal verboren X 

gulden,’ RV, 137 nr 407. Voor de invoering van het nieuwe electorale systeem in Maastricht in 1378 viel het 

opperbevel toe aan de schout. 
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van de stad.61 Wanneer de stad belegerd werd of er gevaar dreigde, vormde de wijk de basis voor de 

organisatie. Ieder kerspel kreeg een deel van de stadsmuur toegewezen om te verdedigen en 

poorters moesten naar hun kerstoffel (wijkaanvoerder) luisteren; bovendien had iedere nacht één 

ambacht de verantwoordelijkheid voor de wacht. Burgemeesters bewaarden de sleutels en 

patrouilleerden samen met de gezworen raden door de stad om het overzicht te bewaren.62 De 

schutters waren in vredestijd vrijgesteld van de schaarwake, maar kregen ten tijde van oorlog of 

spanningen specifieke torens of andere gebouwen toegewezen om te verdedigen.63 Zo kregen de 

handboogschutters in 1408 de verantwoordelijkheid om de molens aan de Maas te bewaken,64 terwijl 

in 1400 de schutters in een huis werden gelegerd toen het stadsbestuur vernam dat de vijand een 

aanslag op Maastricht beraamde.65 Door deze troepen op één plaats te concentreren zou het 

eenvoudig zijn ze in één keer op te trommelen als een aanval plaatsvond. De stad voorzag hen in de 

tussentijd van bier, dat door de paymeester werd betaald – wellicht niet goed voor hun 

trefzekerheid, maar zeker goed voor hun moreel. Nadat de aanval was afgeslagen participeerden de 

schutters onder aanvoering van de burgemeesters in de achtervolging van de vluchtende vijanden.66 

 

                                                             
61 Voor informatie over de banieren, zie RV, 340 nr. 1145. Voor de wagens, zie: RV, 380 nr. 1231 en Eversen, De 

privilegiebrief, 6-7: ‘Mar weirt zake, dat die stat voerscr. uytvuers ende uijttreckede mit eijnen gemeynen clocslage ende 

uijtbenachde, so soelen wir den scutten voerscr. leveren waghene ende karren, dair op dat sy honne wapene ende 

ghescutten solen moghen doen vueren’. Voor de tenten, zie RV, 175-6 nr. 569. 
62 Zo blijkt uit een verdrag uit 1403: ‘datmen die sloitelen vanden porten hale ende do[in] wale verwaeren ende alle 

avent den burgermeyster heymbrenge of[f] dat sijs doin halen. Item, datmen alle nachte eyne ambachte doin waecken. 

Item, datmen die kerstoffelen ontbiede ende vermane in honnen keirspel wa honne wale stat is ende manlic synen 

kirstoffelen gehoirsame siin. Item, datmen meyster vanden schutten ontbiede ende ordin[ere] op yegeliken thorne 

schutten ende da bi die mit donre schieten. Ende wat sij hoeren ende sien tot honre wale stat loupen die hon gewijst sij 

ende nirgent anderswae. (…) Item, datmen die waecke wale bestellen sal voir die porten mit manspersonen, porteren 

vander stat, die geleufflic siin ende mitten harnasch. Item, dat die guede ambachten biden anderen ghoen solen ende die 

goevernere hon bevelen solen hon harnasch gereit te hebben. Item, dat die goevernere visitatie doin solen ende verneemen 

off hon ambachts luide die hevich siin panseir ende andere harnasch te hebben, dat sij dat cryghen ende gelden. Ende die 

niet also hevich en weren, dat die ketelhuet, hausschen, armeleder, pipen, borstbleeke ende schoet gelden’, RV, 162-3 nr. 

525. Ook in 1407-1408 was deze regeling nog geldig: RV, 305 nr. 1057-8. 
63 Ibidem, 307 nr. 1068: ‘Ende overmits denen so solen sy [de handboogschutters] gedienstich ende gereyt syn in allen 

saken ende soelen ouch nu helpen hueden der stat Mase molen ende ouch nu mit honnen nageboren ende ambachten 

waken diesen creeghe langc duerende. Ende den creegh leden so solen sy gevryt syn van der waken ende gheyne gemeyne 

wake meir doin. (…) Item so solen die gesellen honnen meysteren ende der geselsscap in allen saken gehoirsam sijn in urber 

der stat te dienen ende honre geselsscap. Ende sich te versamenen als des noet were op alsollige boete als van aldts dar op 

gestanden heet.’ 
64 Ibidem. 
65 ‘Item op die nachte du onse stat in die wopenen was ende verbodinge hadde dat Wijc beklommen solde werden die 

hantbogen scutten bij eyn woeren in eyn huis off honres irgens te doin were dat men sij bij eyn vonde verdroncken 2 

cruken oysterbirs’, SR, 131. 
66 Ibidem. ‘Item du onse burgermeystere na gereden woeren na onser stat vyande die hantboghe gesellen thegehen 

geloupen verdroncken du sij weder quomen 13 quarten oysterbirs’. 
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In datzelfde jaar werden schutters gelegerd net buiten de stad, vermoedelijk als wachtposten om 

een vijandelijke opmars vroegtijdig te ontdekken.67 

 De positie van de huurlingen is onduidelijker. Zij worden zowel in de rekeningen als in de 

raadsverdragen vermeld. In 1400 had de stad slechts een klein aantal huurlingen in dienst, die ieder 

meerdere weken tegen betaling patrouilleerden in de velden rond de stad.68 Van een aantal 

huurlingen is bekend dat zij poorter van de stad waren; sommigen vervulden zelfs een stedelijk 

ambt.69 Ook in vredestijd waren zij in dienst van de stad, om zo de veiligheid van de handelswegen 

rond Maastricht te handhaven en eventueel ook vreemdelingen te ondervragen.70 Het aantal 

huurlingen in dienst van de stad was te klein om een effectieve militaire eenheid te vormen,71 en de 

betaling die zij in 1399-1400 ontvingen wijst erop dat zij geen of weinig volgelingen in dienst hadden 

maar voornamelijk individueel ingezet werden.72 Zij maakten, net als gewone burgers, in tijden van 

nood bovendien kans op forse beloningen als zij vijanden van de stad doodden of gevangen namen.73 

Over de manier waarop zij in oorlogstijd werden ingezet is weinig bekend – omdat er geen 

rekeningen voor de periode 1407-1408 bewaard zijn gebleven is het niet duidelijk of het 

 

                                                             
67 Ibidem, 132. ‘Item want onse burgermeystere ende geswoiren uytgesant hadden 6 hantboighen scutten op der Maesen 

omtrent Udenkoven ende tot Elsloe op die gewede om te wachten op onser stat vyanden 10 daige ende 10 nacht’. 
68 Ibidem, 136-8. Huurlingen werden ingezet van vijf tot veertien weken. Hoewel de meesten door de velden 

reden, werden er ook een aantal op stadspoorten geplaatst. 
69 Voorbeelden hiervan zijn de burgemeesters Thonijs of Antonius Yserman in 1400 (SR, 137), Johan Yserman 

in 1388 (RV, 137 nr. 409) en Reyner van Louwen in 1388 en 1400 (RV, 137 nr. 409 en SR, 137). 
70 In een raadsverdrag van 11 april 1388 wordt hun takenpakket omschreven: ‘Die soudener solen ten heylgen 

sweren dat sij te tijde ende te termpt inden velde riden solen ende anders[wa] da sij weren der stat vyant te stueren ende te 

schedigen ende dat velt overslaen ende die po[rten] ende die stat warden en verhueden na honre betster machte voer 

schade en schande ende dar di omme uyt sijn ende arbeyden op hon gewen ende verluis, uytgescheyden dat sij die vyande 

lieveren solen den sij mogich sijn in behalt der stat. Ende alle harnassche, plonder ende perde solen sij hebben ende yegelic 

van hon sal des daghs hebben VI s. payments van Tricht. Ouch solen sij der stat ballinge van doetslage ende van anderen 

saken den lyve anruerende vangen ende lieveren inder stat behalt, so wa ir die venden cont of gecrigen inder stat of inder 

vriheit van Tricht’, RV, 137 nr. 409. Een herhaling uit 1389 bij RV, 147 nr. 466. 
71 Zo werden er in 1399-1400 in totaal negen huurlingen ingezet om door de velden te rijden (SR, 137-8), terwijl 

dit er in 1388 acht waren (RV, 137 nr. 409). In 1395 besloot men hier vier huurlingen voor in te zetten; RV, 205 

nr 729. 
72 Het raadsverdrag uit 1388 stelt dat huurlingen een betaling van 6 stuivers per dag ontvingen, maar de 

rekeningen geven voor de meeste huurlingen een halve Hollandse gulden als betaling. Volgens een 

Maastrichtse lijst met wisselkoersen uit 1391 was een Hollandse gulden 23 stuivers waard, zodat men hier zo’n 

12 stuivers per dag uitkeerde. Iedere huurling kan dus hooguit één volgeling in dienst hebben gehad. 
73 Op 30 april 1396 werd bijvoorbeeld verklaard dat ‘so we onser stat vyandt eynigen ter doet of gevangen briengt, den 

salmen geloen L R. gulden’, RV, 217 nr. 776. In dezelfde periode werden ook veroordeelde Maastrichtenaars 

(uitgezonderd moordenaars) vrijgesteld van boetedoening als zij een vijand doodden of gevangen namen; RV, 

207 nr. 743. 
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stadsbestuur in deze periode meer huurlingen in dienst nam, en wat voor gevolgen dit had voor de 

stedelijke financiën, die zich al in 1399-1400 in een precaire balans bevonden.74 

 Wat voor troepen bracht Jan van Beieren zelf met zich mee? In de eerste plaats nam hij een 

eenheid Engelse soldaten in dienst, bestaande uit zestig ‘Homines ad Arma’ (een algemene term voor 

professionele soldaten) en vijfhonderd ‘Sagittarios’ (boogschutters). De Engelse koning verleende in 

september 1407 toestemming voor de uitzending van deze troepen en stelde hen onder het bevel 

van een Engelsman.75 Ook Jans neef, Lodewijk met de Baard, zou opgetrommeld zijn, hoewel de 

bronnen over hem vrijwel niets te melden hebben.76 Andere edellieden waren in ieder geval present 

om Jan van Beieren te ondersteunen: Jan van Loon, heer van Heinsberg en Leeuwenberg; Jan V 

Scheiffard van Merode, heer van Hemmersbach en Bornheim; Gumprecht II van Heppendorf, heer 

van Alpen en Gastorp; Rutger van Gastorp, heer van Alpen; Jan, heer van Reide; en ten slotte Jan van 

Mirlo, heer van Millendonck.77 Een anonieme chroniqueur omschrijft hen als vrienden van Jan van 

Beieren, maar zij zullen ongetwijfeld betaling voor hun diensten hebben ontvangen. Zij waren allen 

afkomstig uit het gebied tussen Maas en Rijn en voerden ieder ongeveer driehonderd man aan, 

zodat het totale aantal hulptroepen van Jan van Beieren in Maastricht (als de Engelsen worden 

meegerekend) meer dan tweeduizend moet hebben bedragen.78  

 Dat de stedelijke milities onder het opperbevel van de burgemeesters vielen tijdens militaire 

operaties, is al gezegd. Maar tijdens enkele conflicten lag het anders: hier werden ad hoc 

aanvoerders aangesteld die vermoedelijk (een deel van) het bevel overnamen. Een motivatie wordt 

hier niet bij verleend. Wilde men de burgemeesters niet in te groot gevaar plaatsen? Een andere 

reden zou kunnen zijn dat de burgemeesters op deze manier de hand vrij hadden om zich met 

andere stadszaken te bemoeien. Ook zou men gevonden kunnen hebben dat enkele burgemeesters 

 

                                                             
74 In 1399-1400 bedroegen de inkomsten 4379 lb., 10 s. en 3 birman, terwijl de uitgaven neerkwamen op 4377 

lb., 5½ s.; SR, 73. 
75 Schneider, Johan von Baiern, 48 n.141; Foedera, conventiones, literæ, et cujuscunque generis acta publica, inter reges 

Angliæ et alios, 4, Thomas Rymer ed. (Den Haag 1740) 119. 
76 Schneider, Johan von Baiern, 48. 
77 Namenlijst o.a. bij Franquinet, Les siéges, 215-6, 232-3; uitgebreidere persoonsgegevens bij Chronicon Johannis 

de Bavaria, 176-7 incl. voetnoten. 
78 ‘Postmodum demandatis per Bavarum pluribus nobilibus armatorum de suis amicis inter Rheni et Mose fluvios 

degentibus, ipsisque cum non minima potentia in oppido predicto constitutis, eliguntur sex capitanei generales, quorum 

quilibet bene poterat habere sub se trecentos equestres, absque tamen communitate oppidi prelibati. (...) milites, viri streni 

et in factis armorum mirabiliter edocti ad gubernandum regendum, manutenendum et dirigendum factum guerre 

superventurum, una cum domino Bavaro et oppido supradicto, contra Leodienses sepefatos’; Chronicon Johannis de 

Bavaria, 176-7. 
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de expertise ontbeerden die nodig was om een leger aan te voeren. De eerste vermelding van deze 

functie is te vinden in mei 1393, toen de stedelijke raad bepaalde: 

(…) dat her Godart van Vleitinghen ende her Henric van Clermont mitten tween 

burgermeysteren ende tot hon twe gesworen solen heutluide sijn der stat van Tricht als van 

diesen orloghe. Ende bi hon te rade ende van alle puncten dar in vallende, solen her 

Servatius van Mulken ende her Johan vanden Herte bi sijn ende heutluide bynnen der stat. 

Ende diese solen moegich ende mechtich sijn alle saken diesen orloghe anruerrende te 

ordineren ende wes sij dar in ordineren, des sal hon die stat volghen ende hon ter hant 

stoen.79  

Hier werden de twee burgemeesters, Henric van Riemst en Servatius van Mulken, versterkt met 

Godart van Vleitinghen en Henric van Clermont.80 Van der Eerden-Vonk schrijft deze benoeming toe 

aan de toenemende onrust in het prinsbisdom Luik, maar het is mijns inziens aannemelijker dat het 

hier gaat om een maatregel aan de vooravond van de veldtocht tegen de graaf van Meurs.81 Als 

gevolg van een desastreuze veldslag werd hierbij zelfs één van de burgemeesters gevangen 

genomen. In 1395 werden wederom heutsluide benoemd, ditmaal drie in getale, die ‘mogich ende 

mechtich sijn cont[scappe] te crijghen ende te werven, gelt te gheven of wat sij dar in doin solen, dat sal der 

stat wercke sijn ende dar van sal sij die stat verrichten ende ontheffen’.82 Misschien had dit betrekking op 

de onrusten in de aanloop van de vrede van Caster, maar het  is ook mogelijk dat er wederom 

roofridders actief waren in de omgeving: een verdrag uit juli 1396 roept jonkheren uit de omgeving 

op om de vijanden van de stad te achtervolgen als zij door hun gebieden passeerden. In diezelfde 

maand achtervolgde de burgemeester Johan Cuper (één van de heutsluide) zelf zulke vijanden: ‘want 

unse burgermeyster Johan Cuper in die weecke neest leden na unser stat vyanden synen grouwen hynxste ende 

eyn ander pert ter doit reyt, datmen home vijftich Rijnssche gulden vander stat weghen voir synen hynxst 

geven ende betailen sal’.83 Ook in 1407 werden nieuwe aanvoerders aangesteld, zoals hier vermeld in de 

Brabantsche Yeesten: 

Die stat van Tricht heeft herde saen 

Vier capiteine gheordineert, 

Wiens namen u hier sijn vercleert: 

 

                                                             
79 RV, 189-190 nr. 643. 
80 Godart van Vleitinghen was in 1380 en 1386 burgemeester geweest: RV, 52 nr. 59, 125 nr. 353. 
81 Ibidem, 189 noot 643.1; Chronique de 1402, 191, 263-4, 423; Zantfliet, Chronicon, kol. 341. 
82 RV, 205 nr. 731. De hoofdlieden waren dit keer de twee burgemeesters, Arnout van Bielzen en Johan Cuper, 

en Henric Bovier, die op dat moment gezworene was, maar meerdere keren o.a. burgemeester was. 
83 Ibidem, 219 nr. 785. 
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Goderoel van Elderen, in waren dinghen. 

Diederick van Mobertinghen, 

Janne van Ciney ende Heinric Bovier: 

Metten welken capiteinen vier 

Si den staet in allen keere 

Te besorghene ende die eere 

Van der stat wel te bewaren 

Bevalen, soe ict hoorde verclaren, 

Metten tween borghemeesteren 

Te dier tijt sijnde;84 

Deze benoemingen zijn niet terug te vinden in de raadsverdragen, maar worden in verschillende 

narratieve bronnen vermeld. Hieruit blijkt dat niet alle aanstellingen van aanvoerders nog te 

achterhalen zijn. Het is dan ook onduidelijk hoe vaak deze maatregel werd toegepast, of zelfs maar 

hoe lang deze personen hun ambt vervulden. Was er bovendien enige controle op de uitvoering van 

hun ambt, of was hun positie onaantastbaar? Deze benoemingen roepen meer vragen op dan ze 

beantwoorden. Het wordt alleen maar lastiger wanneer we ons realiseren dat deze laatste vier 

aanvoerders functioneerden binnen dezelfde stad waarin ook nog een prins-bisschop rondliep, 

vergezeld door zes kapiteins met ieder driehonderd man onder hun bevel, en daarbovenop nog eens 

twee schouten. De hiërarchie was dan ook behoorlijk gecompliceerd. 

 Twee constateringen liggen echter voor de hand. In de eerste plaats zal de invloed van de zes 

edelen gering zijn geweest. Zij verbleven – net als Jan van Beieren – soms maanden buiten de stad. 

Zij waren, lijkt het, minder betrokken bij de verdediging van Maastricht, maar voerden een actieve 

‘rijdende oorlog’ of chevauchée uit, waarbij zij te paard de omgeving brandschatten en zo de positie 

van de rebellen poogden te verzwakken. Dit was met name het geval in de periode tussen de twee 

belegeringen in, toen deze aanvoerders vaak wekenlange campagnes ondernamen, met name in de 

Haspengouw.85 Enkele dorpen werden hierbij zwaar toegetakeld. In Wonck werd de kerk afgebrand 

terwijl de dorpelingen – mannen, vrouwen en kinderen – zich er verschuilden. Ook Tongerse 

milities kwamen in aanraking met de ruiters: bij Herderen, ten westen van Maastricht, werden ze 

 

                                                             
84 BY, VII, vs.442-54; een Latijnse kroniek geeft: ‘Trajectenses autem hoc considerantes et consultius agere cupientes, 

ordinaverunt quatuor capitaneos inter se, quibus concorditer commiserunt honorem et statum oppidi cum eorum consilio 

regendos et conservandos’; Chronicon Johannis de Bavaria, 172. 
85 Chronicon Johannis de Bavaria, 181. Zo wordt er gezegd dat Rutger van Gastorp, heer van Alpen, drie maanden 

buiten de stad was geweest, toen hij in mei 1408 terugkeerde. Op dat moment waren er slechts twee andere 

kapiteins in de stad, en ook Jan van Beieren zelf was op dat moment afwezig. 
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verslagen, waarbij ongeveer honderdveertig Tongerse soldaten sneuvelden.86 Jan van Beieren was 

zelf zo lang afwezig, dat de Luikenaars hoopten Maastricht in weinig tijd in te kunnen nemen, omdat 

de stad zonder hun heer kwetsbaarder zou zijn. Eind mei begonnen zij daarom een tweede 

belegering, maar zonder succes. Jan van Beieren wist zich op 10 juni – met verse bondgenoten – een 

doortocht te banen door de Luikse linies heen. In zijn gezelschap waren 1100 soldaten, en meerdere 

aanvoerders – waaronder opnieuw de heren van Heinsberg, Alpen, Hemmersbach, Reide, en 

Millendonck, en nu ook Jan V, heer van Reifferscheid; Hendrik, voogd van Waldorp; Reinout van 

Argenteau, heer van Houffalise; en Ruprecht IV van Virnenburg, heer van Ravenstein.87 Onder de 

haidroits veroorzaakte de versterking van het garnizoen consternatie, omdat zij zich hierop 

realiseerden dat Maastricht niet zo snel ingenomen kon worden als hun aanvoerders hun hadden 

verteld. Met andere woorden, de aanwezigheid van vorsten kon sterk fluctueren. Deze in- en 

uittocht van ridders had tot gevolg dat de verdedigers van Maastricht wisselden in aantal, afkomst, 

bewapening en ervaring, maar dat de invloed op het stadsbestuur waarschijnlijk kleiner was dan 

deze bij een constante aanwezigheid zou zijn geweest. 

 Een tweede conclusie kan getrokken worden uit de Maastrichtse raadsverdragen. Zoals we 

hebben gezien werd de aanloop naar de vijandigheden voorbereid met inspraak van de stedelijke 

gemeenschap. Hoewel dit misschien symbolisch van aard was, is het belangrijk om te noteren dat 

deze symboliek blijkbaar noodzakelijk geacht werd. Maar na het nemen van het besluit, op 30 

oktober 1407, veranderde de magistraat haar houding naar de gemeente: deze werd plotseling veel 

minder betrokken bij de besluitvorming. Niet alleen nam het aantal besluiten van het stadsbestuur 

af, maar zij werden allemaal uitgevaardigd door ‘den gemeynen raet’, zonder erkende inspraak van 

ambachten of de gemeente.88 De besluiten waren daarnaast duidelijk gericht op de verdediging van 

Maastricht. Zo werd een nieuwe ‘stat werckmeyster van tymmerwercke’ aangesteld;89 werd de 

 

                                                             
86 Ibidem, 179-83. 
87 Ibidem, 185-6. Sommige detachementen moeten groter zijn geweest dan andere: Jan van Reifferscheid zou 

slechts 60 ‘lancearum’ hebben aangevoerd. 
88 Het betreft hier de verdragen genomen tussen 30 oktober 1407 en 1 oktober 1408; RV, 305-8, nrs. 1059-71. 

Met uitzondering van nrs. 1064-5 verwijzen alle verdragen naar de ‘raet’ of ‘gemeynen raet’ als oorsprong van 

het genomen besluit. De verdragen 1064-5, genomen op 11 juni 1408, verwijzen ook niet naar de stedelijke 

gemeente, terwijl 1064 stelt dat het besluit is genomen ‘mit eynen gantse gevolghe’. Dit is een formulering die 

veel wordt gebruikt als het om een raadsbesluit gaat (bijvoorbeeld bij nr. 1062: ‘so wart uytgedraghen mit eynen 

gantsen gevolghe des gemeynen raets’. Vermoedelijk is de typering van ‘raet’ of ‘gemeynen raet’ dan ook voor het 

gemak weggelaten, en moeten we hier geen bredere consultatie achter zoeken. Bij nr. 1065 ontbreekt iedere 

verwijzing naar de initiatiefnemer van het besluit, maar aangezien het dezelfde datering heeft als nr. 1064 en 

over een vergelijkbaar onderwerp handelt, werd dit hoogstwaarschijnlijk op dezelfde vergadering besloten. 
89 RV, 305 nr. 1059. 
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graanhandel duidelijk gereguleerd;90 werden er maatregelen getroffen met betrekking tot 

schuldeisers, schuldenaars en woekeraars, om zo veel mogelijk burgers in staat te stellen de 

verdediging bij te staan;91 werden poorters die zich aan hun verdedigingsplicht onttrokken van hun 

burgerschap ontdaan, terwijl arme poorters toestemming kregen de stad te verlaten;92 werd het 

handboogschuttersgilde officieel erkend;93 en werd de afbetaling van een stedelijke lening bij het 

Sint-Servaaskapittel afgehandeld.94 Daarnaast werden alle buitenpoorters geattendeerd op hun 

plicht om de stad te helpen verdedigen.95 Eén van hen, de ridder Johan Hoen, werd bovendien 

gewaarschuwd omdat hij ‘voirmoyls eynige woirde op der stat van Trijcht off hoiren vrunden gesacht hedde’. 

Hij beweerde deze (ongespecificeerde) woorden gezegd te hebben ‘sonder argh ter selver stat wart off 

hoiren vrunden ende dat he noch niemant van sijnen weghen niet croyden en sal noch croydennisse doin op die 

vurgenomet stat van Trijcht, noch hoiren burgeren, noch op die ghene die der selver stat die woirde anbracht 

off getuicht moighten hebben sonder argelist’.96 Net als bij het eerdere geval van Peter van Drienborne, 

moest Johan Hoen waarschijnlijk als voorbeeld dienen voor alle burgers. Opnieuw kwam de 

verdachte er met een eenvoudige berisping van af. 

 Niet alle handelingen werden vermeld in de raadsverdragen: zo werd de oproep aan 

buitenpoorters om naar de stad te komen niet genoteerd. We hebben eerder al gezien dat in de 

stadsrekeningen van 1399-1400 enkele gebeurtenissen vermeld staan die ook op activiteit van de 

raad wijzen, maar in andere stedelijke documenten niet genoemd worden. Te denken valt daarbij 

aan zaken als het belonen en inzetten van informanten, maar ook aan militaire operaties.97 In de 

raadsverdragen zelf wordt wel gesteld dat de poorters zich voor moeten bereiden op oorlog en 

daarom bijvoorbeeld niet ongewapend de stad mogen verlaten, maar de echte krijgshandelingen 

vallen alleen aan de hand van de rekeningen of een enkele kroniek te dateren. Het is onduidelijk in 

welke mate de stedelijke gemeente op de hoogte was van de spionageactiviteiten of geheime 

boodschappen die werden doorgegeven aan het stadsbestuur. Deze informanten brachten hun 

nieuws natuurlijk in het geheim, bijvoorbeeld aan ‘burgermeystere ende raidt’, ‘burgermeysteren’ of 

‘burgermeystere ende geswoiren’.98  

 

                                                             
90 Ibidem, 305-8 nrs. 1061-2, 1071. 
91 Ibidem, 306-7 nrs. 1064-5, 1067. 
92 Ibidem, 306-7 nr. 1066. 
93 Ibidem, 307-8 nr. 1068. 
94 Ibidem, 308 nr. 1070. 
95 Zie hoofdstuk 2.2.1. 
96 RV, 306 nr. 1063. 
97 SR, 130-3. 
98 Ibidem, 130, 133. 
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Het stadsbestuur hield in deze periode de regie dus strak in handen: inspraak werd in 

vreedzamer periodes gebruikt om consensus te creëren, maar in tijden van belegering moest iedere 

poorter zich aanpassen aan een strikte hiërarchie. De macht van de burgemeesters was in deze 

instanties op zijn grootst. Van der Eerden-Vonk heeft bovendien eerder opgemerkt dat de 

burgemeesters vanaf 1380 vrijwel altijd als eerste in de aanhef van raadsverdragen worden 

genoemd, hetgeen op hun vooraanstaande positie in de raad en de vorming van een nieuwe 

oligarchie wijst.99 Hoewel de continuïteit van deze nieuwe elite niet geheel duidelijk is, hebben we in 

hoofdstuk 2 al gezien dat de burgemeesters een duidelijke elite vormden en zich slechts in beperkte 

mate bezig hielden met de ambachten: afgaande op de verschillende ambten die door burgemeesters 

bekleed werden, kunnen we constateren dat zij gemiddeld verder af stonden van de gewone burgers 

dan alle andere Maastrichtse ambtsdragers. Dit kan ook verklaren waarom de stedelijke bevolking in 

1393 en 1400 het militair-diplomatiek beleid van de magistraat tegensprak: de bestuurders hadden 

de bevolking niet kunnen overtuigen van de rechtmatigheid van hun handelen, en werden 

vervolgens genegeerd of zelfs afgezet. Aan het begin van de tweede Luikse belegering in 1408 

hoopte Hendrik van Perwijs, volgens een anonieme chroniqueur, dat de bevolking niet de kracht 

zou hebben om zich te verdedigen omdat Jan van Beieren en zijn bondgenoten afwezig waren.100 

Deze hoop bleek ijdel: de raad had de touwtjes stevig in handen. De bronnen wijzen erop dat de 

aanwezigheid van Jan van Beieren en zijn aanvoerders de macht van de burgemeesters door hun 

regelmatige afwezigheid niet te zeer inperkten. De activiteiten van de speciaal aangestelde 

stedelijke aanvoerders zijn in het geheel niet te achterhalen. Het was juist de stedelijke raad zelf die 

besluiten bleef uitvaardigen en met buitenpoorters – en vermoedelijk ook anderen – 

correspondeerde om hulp te ontvangen. De stedelijke gemeente werd hier grotendeels buiten 

gehouden. Dit lijkt tijdens de oorlog van 1407-1408 geen problemen opgeleverd te hebben, en het is 

opmerkelijk dat de bevolking twee grootschalige belegeringen wist te doorstaan. In 1393 en 1400 

leidde een meningsverschil tussen de magistraat en de ambachten tot succesvol verzet van de 

bevolking. Dat het stadsbestuur dit in 1407 en 1408 wist te voorkomen heeft dan ook alles te maken 

met een andere aanpak die door het stadsbestuur vanaf 1407 werd ingezet: het betrekken van de 

Maastrichtse poorters bij de besluitvorming in de aanloop naar de oorlog, het preventief de mond 

snoeren van critici als Peter van Drienborne, en het verkondigen van een duidelijke boodschap naar 

de bevolking toe. Het is van belang ook bij dit laatste punt stil te staan. 

 

 

                                                             
99 Van der Eerden-Vonk, Het stadsbestuur, 228-9. 
100 Chronicon Johannis de Bavaria, 183. 
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4.4 Stedelijke propaganda 

We hebben al meerdere teksten gezien die werden opgesteld in de aanloop naar de belegering van 

1407: het antwoord van het Maastrichtse stadsbestuur aan Antoon van Brabant, het stedelijk besluit 

om Jan van Beieren te ondersteunen, de oproep aan de buitenpoorters om de stad te verdedigen. In 

deze teksten staan handelingen centraal, maar word geen directe argumentatie gegeven waarom 

men bereid was de bisschop-elect te ondersteunen. Pas na de slag van Othée ontstonden 

uitgebreidere beschrijvingen van het conflict, gezien door de ogen van Maastrichtenaren. Het eerste 

voorbeeld hiervan is een schadelijst die werd opgesteld door de stad, en waarin de schade van 

particulieren en religieuze instellingen die door de Luikse bombardementen waren getroffen werd 

getaxeerd. Hoewel dit een financieel-administratief document is, wordt er toch veel aandacht 

besteed aan de oorzaak van de schade: 

Dit sijn die guede en burgere van Tricht die honnen scaede hebbe getaxiert den sy gehat 

ende leden hebben omme des cryechs wille des sich aengenommen hadden dat lant van 

Ludic ende van Loen tiegen honnen gerechten gerechten here den hoegeboeren prince 

heren Johan van Bayeren den sy verdreven ende in syne stat noemen heren Dyrich van 

Perwijs ende ouch tcapittel van Ludic ende andere priestere, prelaeten, rittere ende knechte 

verdreven ende andere in honne beneficien ende gueden satten. Dar omme die guede stat 

van Tricht nyet gelijden en conde des groeten onrechts ende honnen genedegen lieven here 

voirs. te hulpen stoenden; alsoe dat die lande van Ludic ende van Loen die guede stat van 

Tricht bevielen ende omloegen te twee tyden (…).101 

Op basis van de handelingen van het stadsbestuur lijkt het erop dat men gemotiveerd was om de 

stedelijke privileges te beschermen. Maar volgens het hier geponeerde betoog had men gehandeld 

om niet de eigen rechten, maar de positie van de vorst te verdedigen. Ook de benadeelde ‘priestere, 

prelaeten, rittere ende knechte’ werden genoemd. Zo positioneerde de stedelijke overheid zich niet 

alleen als vriend van Jan van Beieren, maar ook als beschermheer van al zijn partijgenoten. De 

argumentatie van het stadsbestuur was veranderd van een behartiging van het stedelijk welzijn in 

de verdediging van de landsbelangen. Dit vertoog sluit duidelijk aan bij de gangbare stedelijke 

propaganda in de periode van de dertiende tot de zestiende eeuw, waarin het gemenebest, het bien 

commun of common good, centraal stond.102 In stedelijke literatuur, en zelfs in inscripties op objecten 

 

                                                             
101 Franquinet, Les siéges, 235-7. 
102 E. Lecuppre-Desjardin, en A.L. Van Bruaene, De Bono Communi. The discourse and practice of the Common Good in 

the European City (13th-16th c.) (Turnhout 2010). 
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zoals klokken, werd benadrukt dat bestuurders in het belang van de stad moesten handelen.103 Deze 

specifieke terminologie ontbreekt voor het geval van Maastricht, maar de onderliggende boodschap 

was praktisch identiek. Ook in Maastricht werden in deze periode inscripties geplaatst om de lezers 

op het belang van juist handelen te wijzen.104 Het Maastrichts gezinde vertoog sloot dan ook goed 

aan op de contemporaine belevingswereld en werd overgenomen door buitenstaanders. Zo is er een 

gedicht overgeleverd dat is ontstaan in de omgeving van Herman, heer van Eys, die vermoedelijk in 

het gevolg van de Maastrichtse buitenpoorter Jan van Wittem in 1408 naar Maastricht toog.105 Als 

vazal van een Maastrichtse buitenpoorter zal Herman van Eys op de hoogte zijn geweest van de 

Maastrichtse visie op het beleg. Waar in de Bourgondische historiografie de aandacht werd gericht 

op de slag bij Othée, werd dit door auteurs uit de omgeving van Maastricht vooral gezien als de 

ontknoping van een langer conflict. Bij hen nam de belegering geen mindere positie in. Dat blijkt 

ook zeer duidelijk uit dit gedicht, waarin Maastricht op een voetstuk wordt geplaatst: 

Die stat van Tryecht es tfundament 

Van onsen gelove der heiliger kerken. 

Tgesicht van Ludic was worden blent, 

Dat mocht men in den lande wael merken; 

Ritter, knapen, leyen, clerken, 

Mogen hon wael dancken sere 

Want men sach sy niet gewerken 

Dan met honnen gerechten here. 

 

Den edelen palsgreve by Rine 

Elect van Ludic ende greve van Loen, 

Dat den verdreven die cokine 

Dat clagen wij Gode al van den troen, 

Want gudertiren ende scoen 

Hebben wyen bevonden ye ende ye; 

Syn lant gaff hoem zo cleinen toen, 

Dat dede honne valssche muterië. 

 

                                                             
103 Claire Billen, ‘Dire le Bien Commun dans l’espace public. Matérialité épigraphique et monumentale du bien 

commun dans les villes des Pays-Bas, à la fin du Moyen âge’ in: Lecuppre-Desjardin en Van Bruaene (ed.), De 

Bono Communi, 71-88. 
104 Zie pagina 89. 
105 Janssen de Limpens, Het beleg van Maastricht in de dichtkunst 149-52. Het gedicht is opgetekend in een 

cijnsregister van de heerlijkheid Eys, zodat de verbinding met Herman van Eys gemaakt kan worden. 
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Die van Ludic ende honne lande 

Beseten Tryecht met honnen heren, 

Hon brug hon cat bleiff dar te pande, 

Sy moesten scentlich heiwart keren; 

Dar tu sach men die sollige [h]eren 

Comen vor die stat van Tryecht 

Den huisman woenden sy ververen 

Des bleiff dar mennich ongebiecht. 

 

Sy hebben dit beseet vernomen 

Twe edel vorsten van hoger art 

Ende syn met macht vor Tongeren comen 

Ende hebben lyff noch guet gespart, 

Tot dat honne bruder gewroken wart, 

Soe wael sy nach nyman des gelike 

Met mennigen groten slegen hart, 

Des danck hon Got van himelrike. 

 

Ende allen anderen, die te derre tyt 

Hadden wille hon tu te ryen, 

Want sy hadden grote vlyt 

Met onsen rechten heren to stryen. 

Nu bidden wy Gode, der maget Marien 

Vor hon ende die dair bleven doet, 

Soe voer so na te onser syen 

Got troes die selen ut ire noet. 

Ook in dit gedicht wordt expliciet melding gemaakt van de ‘ritter, knapen, leyen, clerken’, die veel te 

danken hebben aan de stad die hen heeft beschermd. Maastricht wordt gepresenteerd als de 

beschermheer van zowel de kerk als van het land van Luik en Loon, dat door de verblinde 

Luikenaars in verderf was gestort. De voorbeeldfunctie van Maastricht wordt onsubtiel naar voren 

gebracht door te wijzen op de stad als ‘fundament’ van de kerk in het bisdom, de trouw aan de 

rechtvaardige vorst en het verzet tegen de valse muiterij. De klachten die men aan God zou hebben 

gericht zouden zijn beantwoord door Maastricht. Hun inzet en dapperheid werden vergroot door te 

wijzen op de schade die zij aan de belegeraars toedienden. Deze details van het beleg van Maastricht 

worden overigens bevestigd in de kronieken, zoals de brug en de ‘cat’, een belegeringswerktuig, die 
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door de haidroits bij hun aftocht werden achtergelaten.106 Het is onwaarschijnlijk dat de dichter op 

de hoogte was van het werk van de anonieme chroniqueur, waardoor we kunnen vermoeden dat 

deze ofwel zelf bij het beleg aanwezig was, of over de omstandigheden was ingelicht door een 

ooggetuige. 

 Wat opvalt aan beide teksten, zeker in vergelijking met de Chronicon Johannis de Bavaria, is het 

ontbreken van iedere verwijzing naar Sint-Servaas, terwijl de maagd Maria, die in deze kroniek niet 

genoemd wordt, in het gedicht juist wel een plaats krijgt. Sint-Servatius nam namelijk een 

belangrijke plaats in voor de beeldvorming van de stad. Zo werd in 1403 door Hendrik van Beieren 

een nieuwe reliekbuste geschonken aan de stad, waarin de schedel van de heilige bewaard werd. Het 

voetstuk was versierd met acht scenes uit het leven van de heilige, in verguld zilver uitgevoerd. Dat 

de kunstenaar bekend was met de kerkschat van het Servaaskapittel blijkt uit het terugkeren van 

enkele Maastrichtse relieken in de afbeeldingen, zoals de staf van de heilige en de sleutel die hij van 

de heilige Petrus ontvangen zou hebben.107 Het levensverhaal van Servaas was nauw verbonden met 

dat van de stad zelf. Volgens de legende trok de heilige naar Maastricht omdat hij in Tongeren zijn 

leven niet zeker was, vanwege een dreiging van de binnenvallende Hunnen. Hij koos er daarom voor 

de bisschopszetel naar de Maasstad te verplaatsen. Enkele eeuwen later zou bisschop Lambertus een 

kapel gesticht hebben in Luik, waar hij vervolgens door lokale ridders werd gedood. Zijn opvolger, 

Hubertus, verliet Maastricht en maakte van Luik, waar Lambertus als martelaar zou zijn gestorven, 

de nieuwe bisschopsstad. Het verhaal leende zich perfect voor de visie van het bisschopsgezinde 

Maastricht op het verleden: deze stad was ‘het enige en zeer betrouwbare toevluchtsoord’, terwijl 

Luik niet meer was dan ‘de onveiligste plaats’.108 

Tegen het einde van de vijftiende eeuw werd deze boodschap enthousiast uitgedragen door 

chroniqueurs uit Maastricht en omstreken, die geen sympathie hadden voor de opstandelingen. Na 

de Luikse oorlogen van Karel de Stoute, in de jaren ’60 van de vijftiende eeuw, was het idee van de 
 

                                                             
106 Chronicon Johannis de Bavaria, 194, 196: ‘Leodiensis vero exercitus interim, instructo quodam instrumento ligneo 

magno, quod cattum vocabatur, illud cum pluribus rotis versus oppidum Trajectense ducere nitebantur ad expugnandam 

et diruendum muros de Weyck. [...] Quapropter, vicesima prima septembris, conclusum fuit per mamburnum et intrusum 

Leodiensem et eorum consilio de amovendo sedem, et sic per totam illam diem laborantes et se pro decessu secretius quo 

poterant preparantes nocte subsequenti, omnes exercitus ab obsidione recesserunt, pontem tamen supra Mosam et cattum 

eorum relinquentes, et in eorum aggeribus seu vallis dictis bolwerck et logiamentis ignem validissimum trudentes, ac ad 

propria festinantes cum confusione tendentes, obsidione secunda hujusmodi centum et tredecim diebus, ut apparet, 

miserabiliter continuata.’ 
107107 Koldeweij, Der gude Sente Servas; Christine Kitzlinger, Eight Plaques from the Saint Servatius Bust at St. Servatius 

in Maastricht, [ http://www.learn.columbia.edu/treasuresofheaven/relics/Eight-Plaques-from-the-Saint-

Servatius-Bust.php ], geraadpleegd op 10-07-2012. 
108 \Herbenus, Over hersteld Maastricht, 30-1: ‘Unde illis locus minime tutus videbatur Leodium, sed unicum atque 

fidissimum perfugium episcopis semper Trajectum fuit’. 
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‘dolle’ Luikse ambachtslieden nog springlevend. Ook in dat conflict was Maastricht trouw gebleven 

aan de bisschop, en ook in dat conflict hadden Bourgondische legers de prins-bisschop een bloedige 

overwinning bezorgd op de Luikse milities. Historici uit het Maastrichtse kamp hadden minder 

kritiek op de Bourgondische wreedheid dan op de inherente onredelijkheid van de Luikenaars, die 

nu spottend als Lambrechtsmoordenaars te boek stonden.109 In een anonieme bisschoppenkroniek 

uit ca. 1506 staat juist de onbetrouwbaarheid van de Luikenaars centraal. De auteur bespreekt 

voornamelijk de politieke handelingen van de prins-bisschoppen en hun problemen met de eigen 

bevolking. Maastricht komt meerdere keren terug als toevluchtsoord voor de rechtvaardige 

kerkvorsten, en het aftreden van Jan van Beieren wordt niet verklaard door zijn aanspraak op het 

graafschap Holland, maar door zijn afkeer van ‘der Luker boese natuer’.110 Bovendien wordt door 

middel van herhaling een duidelijke parallel getrokken tussen de vlucht van Servatius en die van 

latere bisschoppen: 

Ende hy [Servatius] quam tot Tongeren (…) ende straeffde die boesen ende boesheyt van 

Tongeren ende lasterde hun sonden, waer om die rycke ende boosen seer tornich waren. 

Ende ten lesten als sys toch niet dootslaen en dorsten om des gemeynen volcx wille (die hem 

seer lieff hadden), soo verdreven sy desen heyligen bischop sinte Servaes uut Tongeren. 

Ende hy was oetmoedich ende lydtsaem ende vlo naer Tricht, ind quam te Tricht binnen 

daer hy met grooter eeren ontfangen wert.111 

Maer hy [Lambertus] aensach ende aenmerckende wert die boosheyt derre van Tongeren, 

soo en wolde hy aldaer niet woonen noch met die van Tongeren niet verkeeren. Ende toech 

binnen Tricht mit der wooningen ende lach synen bisschop stoel een luttel tyts in der stadt 

van Tricht.112 

(…) doen begonnen die Ludickers van binnen der stat Ludike wederom te rasen. Ende 

worpen dat jaer op desen goeden man bisschop Johan van Erkel voers. uuyt honre stat ende 

lande van Ludike iammerlyck veriaecht ende verdreven, ende en woldens sien noch hoeren. 

Ende hy vloy in de stat van Maestricht. Ende die hadden met lyden met hem ende 

ontfermden sich seer over hennen bisschoppe ende heere ende lieten hem seer minnelycke 

by hen in hunne stadt logeren oft blyven. Des sy groote eere ende danck hadden over al van 

 

                                                             
109 Het turbulente verleden van de Luikse prinsbisschoppen, 37, 38-40, 48, 69, 71. 
110 Ibidem, 42. 
111 Ibidem, 26. 
112 Ibidem, 28. 
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alle eerbarige lieden, edel ende onedel, die verstant hadden sonder alleene van den 

hoovardighe Ludikers alsoo dat oock naemaels bleek oft uutbrack etcetera.113 

Ende begonsten nu op een nieuw wederom te rasen ende te dullen alsoo dy dicke wyle 

gewoen syn, Godt betert, ende joegen ende verdreven desen jongen elect [Jan van Beieren] 

van hen ewech uuyt Ludicke. Ende hy vloyde tot Tricht binnen daer hy willecom was en met 

grooter eeren ontfangen van den goede burgeren van Tricht, alsoo sy dat altyt voor een 

goede gewoente plegen te hebben hun heren lieff te hebben, goet ende getrouwe te syn.114 

De geschiedenis herhaalde zich: de bevolking van Tongeren en Luik ontstak snel in woede en 

verjoeg daarom meerdere bisschoppen, die altijd met eerbied ontvangen werden in Maastricht. Deze 

chroniqueur spreekt niet altijd met lof over de stad – zo bekritiseert hij de verbranding van de 

heerlijkheid Sint-Pieter door Maastrichtenaars in 1465 – maar de inwoners van Maastricht stelden 

zich altijd correct op naar hun vorst en handelden in het belang van het gehele prinsbisdom.115 Deze 

laat-vijftiende eeuwse visie kende echter nog een andere voedingsbodem die in 1408 nog onbekend 

was: een poging om de bisschopszetel van Luik terug te verplaatsen naar Maastricht. Karel de Stoute 

lijkt hier wel wat in gezien te hebben. Hij maakte van Maastricht de basis van zijn raadkamer, met 

de bedoeling er een centraal gerechtshof voor de omgeving van te maken.116 Ook ontnam hij, na zijn 

overwinning op de Luikse opstandelingen, de bisschopsstad een groot deel van zijn spirituele 

bevoegdheden die werden ondergebracht in Namen, Leuven en Maastricht. De wereldlijke macht 

usurpeerde hij grotendeels zelf.117 Door Karels vroegtijdig overlijden in de slag bij Nancy in 1477 wist 

de prins-bisschop zijn spirituele en wereldlijke macht te heroveren, terwijl de Bourgondische 

raadkamer in Maastricht opgeheven werd. De raadslieden moesten de stad zelfs ontvluchten, omdat 

de bevolking weinig op had met het gerechtshof en er rellen uitbraken. Het beeld van het 

middeleeuwse Maastricht als gezagsgetrouwe stad staat los van de historische werkelijkheid, maar 

de boodschap was dusdanig sterk dat dit beeld, in veranderde vorm, tot op vandaag de dag is blijven 

bestaan. 

 

In de loop van dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat Maastricht in de periode 1389-1418 

een voorzichtige politiek bedreef, maar conflicten niet uit de weg ging. Aan de ene kant stelde 

 

                                                             
113 Ibidem, 37. 
114 Ibidem, 38-9. 
115 Ibidem, 56. 
116 Pieter Gorissen, De Raadkamer van de Hertog van Bourgondië te Maastricht (1473-1477) (Leuven 1959). 
117 Richard Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy (herziene editie, Woodbridge 2002) 35. 
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Maastricht zich op als een voorvechter van Jan van Beieren, omdat hij de stad belangrijke privileges 

kon verschaffen en zo garant kon staan voor ‘de vrijheid van de stad’. Aan de andere kant waagde 

het stadsbestuur het in 1406 niet om partij te kiezen, en volgde men, ook op advies van de Brabantse 

steden en hertog, een neutrale politiek. Deze werd opgegeven in oktober 1407 toen de Luikse 

opstandelingen de stad bedreigden met geweld, en Maastricht dus wel kleur moest bekennen. De 

keuze voor Jan van Beieren was daarbij pragmatisch: de stad had weinig te verwachten van de 

kandidaat van de haidroits, Diederik van Perwijs, en bovendien werden externe steun verwacht. De 

stedelijke bevolking werd toentertijd succesvol betrokken bij de besluitvorming: hoewel het 

onduidelijk is of zij daadwerkelijk inbreng hadden bij de vorming van het stedelijk beleid, kregen zij 

de gelegenheid om erover te stemmen, na toelichting door de magistraat. Vermoedelijk creëerde dit 

het noodzakelijke draagvlak onder de ambachten. Het belang hiervan bleek uit incidenten in 1393 

en 1400, toen een deel van de burgerbevolking van Maastricht zich verzette tegen (besluiten van) 

het stadsbestuur. Toen de oorlog echter uitbrak, werd de eenheid niet bewaard door de ambachten 

inspraak te geven, maar door hen juist de mond te snoeren. Zij werden tot herfst 1408 niet zichtbaar 

betrokken bij de vorming van het stedelijk beleid, en er werd controle uitgeoefend op wat er door de 

poorters gezegd werd. Sommige bestuurlijke handelingen werden niet of nauwelijks 

gedocumenteerd, hetgeen controle bemoeilijkt zal hebben. Hoewel het stadsbestuur in de hier 

onderzochte conflicten handelde uit zelfbescherming, wist men de partijkeuze succesvol te 

verpakken als een handeling in het belang van het gehele land van Luik en Loon. Als gevolg hiervan 

kon Maastricht een blijvend imago cultiveren als loyaal toevluchtsoord van de Luikse prins-

bisschoppen. 
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Conclusie 

In deze masterproef is gekeken naar het functioneren van het Maastrichtse stadsbestuur tijdens de 

regering van Jan van Beieren, waarbij de nadruk is gelegd op de opbouw van het stadsbestuur en de 

beleidsvorming met betrekking tot de Luikse opstanden. Hoe valt de uitzonderingspositie van 

Maastricht in de Luikse geschiedenis te verklaren, hoe pakte de ‘democratisering’ van het 

Maastrichtse stadsbestuur uit, en hoe lagen de verhoudingen tussen de landsheren en de stad 

enerzijds, en het stadsbestuur en de stedelijke gemeenschap anderzijds? Om deze vragen te 

beantwoorden is een prosopografisch onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal politieke 

functionarissen – de burgemeesters, gezworen raden en paymeesters – en de invloed van de 

buitenpoorters op het stadsbestuur. Vervolgens zijn stedelijke ceremonies en rituelen onderzocht, 

waarbij soms de landsheren een rol speelden, en soms enkel de stedelijke gemeenschap deelnam. 

Ten slotte is gekeken naar de Maastrichtse diplomatiek: hoe koos men tussen neutraliteit en oorlog, 

hoe werd de stedelijke gemeenschap bij deze stellingname betrokken, hoe werd dit beleid 

vervolgens tot uitvoering gebracht en (naderhand) gerechtvaardigd? Het was de bedoeling door 

deze veelzijdige aanpak een dwarsdoorsnede te geven van de Maastrichtse stedelijke raad, het 

handelen van het stadsbestuur te doorgronden en de verhouding tussen de stedelijke gemeenschap 

en het stadsbestuur bloot te leggen. 

In de eerste plaats bleek dat het stadsbestuur bestond uit veelzijdige groepen. Burgemeesters 

bleken weinig binding te hebben met de ambachten. Pas tegen het einde van deze periode kwam 

daar langzaamaan verandering aan, maar verder onderzoek zou moeten uitwijzen of dit een 

structurele wijziging was of slechts een tijdelijke uitzondering. Voor de functies van paymeester en 

gezworen raad bleek de invloed van de ambachten groter. Driekwart van de gezworenen vervulde 

op een gegeven moment in hun politieke carrière ook een functie in het ambachtsbestuur, hetgeen 

een grote toename betekende in vergelijking met de voorgaande periode. Daarnaast lijkt het erop 

dat een breed scala aan ambachten en personen vertegenwoordigd was in de raad. Dit was minder 

merkbaar onder de paymeesters, maar ook bij hen nam het aantal personen toe dat als 

ambachtsgouverneur dienst had gedaan. In tegenstelling tot wat eerder door Pierre Ubachs is 

beweerd, bleek de beslissende invloed van de oude patriciërsfamilies voorbij: geen enkele familie 
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wist in deze periode de raad te beheersen, hoewel enkele personen uit de oude geslachten 

veelvuldig aan de macht wisten te komen. Een poging van de hertog van Brabant en de bisschop-

elect van Luik om de macht van de ambachten aan banden te leggen, in 1409, was uiteindelijk niet 

succesvol. In 1413 werd een deel van de wijzigingen teruggedraaid, vermoedelijk na stedelijk 

protest. Hoewel de macht lijkt te zijn gedeeld onder vrijwel alle ambachten, waren de kramers, 

gewantmakers en smeden vooral van belang. Het buitenpoorterschap was in deze periode nog niet 

vastomlijnd: waar men voor latere perioden spreekt van vijf Maastrichtse buitenpoortersfamilies, 

fluctueerde het aantal in de periode 1389-1418 nog sterk. Buitenpoorters konden ingezet worden bij 

de verdediging van de stad en als diplomatieke afgezanten. Tevens kon het stadsbestuur druk op 

hen uitoefenen door te dreigen hen het buitenpoorterschap te ontnemen. In deze periode waren 

vooral Godenoel van Elderen en Diederik van Mobertingen de voor Maastricht belangrijkste 

buitenpoorters. Zij werden na de belegeringen van 1407-1408 tevens ingezet door Jan van Beieren, 

respectievelijk als maarschalk van Loon en burgemeester van Luik. 

Maastricht had in deze periode drie ruimtes die een speciale rol innamen in het stedelijke 

leven: het Vrijthof, waar de Sint-Servaaskerk het religieuze hart van de stad vormde, het begin- en 

eindpunt van enkele van de belangrijkste processies, en waar, op een hoek van het plein, 

gevangenen terechtgesteld werden; de Sint-Jorisstraat of Grote Staat, waar het stadsbestuur 

vergaderde en het gerecht zetelde; en de markt met Lakenhal, waar de ambachten bijeen geroepen 

werden en waar ieder jaar het stadsbestuur werd gekozen. In hoofdstuk 3 is behandeld hoe deze 

ruimtes ieder hun eigen ceremonies kenden, soms gericht op de harmonie tussen de poorters 

onderling, zoals de ambachtsraadplegingen of de religieuze processies; soms met als doel de 

landsheer en dienst stad dichter bij elkaar te brengen, zoals tijdens de Blijde Inkomst van hertog 

Antoon van Brabant, die ceremonieel werd afgesloten op het Vrijthof. Bij deze ceremonies werden 

de Maastrichtse rechten bevestigd en aanvaardde de stad de hertog als haar landsheer. Dit was een 

Brabantse traditie, die geen directe Luikse tegenhanger gehad lijkt te hebben – hoewel de 

chroniqueurs benadrukken dat de bisschoppen altijd warm werden ontvangen in de stad. De 

grenzen tussen Maastricht en de landsheren werden nauwkeurig bewaard. Zo kregen zelfs legers 

van de hertog van Brabant in 1407 geen toestemming om in één keer door de stad te trekken, maar 

moesten zij dit in kleine detachementen doen. En ook Jan van Beieren kwam in 1400 voor een 

gesloten stadspoort te staan. De stad deed er dan ook alles aan om de beperkte autonomie te 

bewaren. 

In hoofdstuk 4 is gebleken dat het stadsbestuur een pragmatisch beleid voerde waarin het 

verwerven en beschermen van privileges voorop lijkt te hebben gestaan. Conflicten werden zoveel 

mogelijk voorkomen, bijvoorbeeld door gebruik van de neutraliteit, zoals in 1406-1407. Maar indien 

nodig was men bereid om ook oorlog te voeren om de ‘stedelijke vrijheid’ te verdedigen, zoals in 
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1400-1401 of 1407-1408. De verhouding tussen stadsbestuur en de ambachten was hierbij niet altijd 

harmonieus. In 1393 namen poorters het initiatief tot een (desastreus verlopen) militaire 

interventie, terwijl in 1400 de kleine ambachten de burgemeesters afzetten om zo het gewenste 

beleid door te kunnen voeren. De positie van de raad is in beide gevallen lastig te achterhalen, 

omdat de situaties niet in de raadsverdragen zijn vermeld. Dat is anders voor de Maastrichtse 

houding tijdens de opstand van de haidroits, in 1406-1408, waarin het stadsbestuur regelmatig 

gebruik maakte van vergaderingen van de ambachten voor de Lakenhal om zo het beleid te 

presenteren en de ambachten een stem te geven. Dit bleek succesvol: het stadsbestuur wist een jaar 

lang de neutraliteit te behouden, maar uiteindelijk – in ruil voor het geestelijk privilege van 1407 – 

koos men ervoor de verjaagde bisschop-elect Jan van Beieren te steunen. Als gevolg hiervan werd de 

stad twee keer belegerd, maar de stad wist deze met de steun van de grote aantallen soldaten van 

Jan van Beieren te doorstaan. Tijdens de belegeringen nam de invloed van de stedelijke 

gemeenschap echter af: er lijken geen momenten van inspraak meer gehouden te zijn. 

Waar de bronnen indiceren dat het stadsbestuur handelde om de vrijheid van de stad te 

verdedigen, veranderde deze boodschap na afloop van de oorlog. Maastricht werd nu voorgesteld 

als verdediger van de rechten van de prins-bisschop en het prinsbisdom Luik in het geheel. Deze 

boodschap werd versterkt doordat dezelfde gebeurtenissen zich leken te herhalen. Waar men voor 

andere steden in Vlaanderen of Luik over een patroon van opstand kan spreken, zou men van 

Maastricht kunnen zeggen dat er juist een patroon van gezagsgetrouwheid bestond. Verschillende 

auteurs, zowel van binnen als van buiten de stad, maakten gebruik van terugkerende symboliek en 

narratieven – zoals het verhaal van Sint-Servaas – om deze trouw te rechtvaardigen en in een 

historisch kader te plaatsen, waaruit blijkt dat de uitzonderingspositie van de stad al in de vijftiende 

eeuw bij tijdgenoten opviel. Zoals we hebben gezien waren er wel enige onlusten, maar deze lijken 

allen te hebben gevallen onder de ‘kleine traditie’ van stedelijke opstanden, waarbij werd 

afgerekend met interne stedelijke elites. Zelfs deze gevallen waren schaars en lijken eerder 

uitzondering dan regel te zijn geweest. In plaats van in opstand te komen, zocht het stadsbestuur 

uitbreiding van de stedelijke privileges door middel van accommodatie: samenwerking met de vorst 

werd uiteindelijk beloond. De revolutionaire houding van de stad Luik dwong de bisschop er 

regelmatig toe een andere uitvalsbasis te zoeken, wat het Maastrichtse stadsbestuur kansen bood. 

Dan rest ons de vraag in welke mate Maastricht verschilde van andere contemporaine steden. 

Historici zien de stad graag als een ‘staet particulier’,1 en waarderen Maastricht daarmee praktisch op 

tot stadstaat. Voor deze periode lijkt dat echter niet op te gaan. Om succesvol verzet te bieden tegen 

 

                                                             
1 Geurts, Onsser stadt, 61. 



 

 136 

de sterke stad Luik was het noodzakelijk om steun elders te zoeken. De stad opereerde dan ook 

regelmatig in bredere verbanden, bijvoorbeeld in samenwerking met Sint-Truiden en Hoei in 1403, 

en ook tijdens de crisis van 1400 zocht men steun bij de hertogin van Brabant en de steden 

Tongeren, Hasselt, Sint-Truiden en Bilzen. Dit laatste netwerk bleek echter fragiel: Maastricht kon 

geen succesvolle coalitie opbouwen tegen Luik, omdat de stad simpelweg te machtig was. In haar 

directe omgeving kon Maastricht druk uitoefenen op dorpen en adel. De heerlijkheid Sint-Pieter 

werd in de vijftiende eeuw meerdere malen door de Maastrichtenaren gebrandschat, om zo te 

voorkomen dat dit een vijandig bolwerk zou worden. De lokale adel wist de stad ook aan zich te 

binden, maar deze nam niet alleen een ondergeschikte rol in: zij waren, net als enkele stedelijke 

bestuurders, nauw verbonden met het bisschoppelijke hof. Juist door gebruik te maken van deze 

persoonlijke netwerken, wist het stadsbestuur de stedelijke vrijheden zo goed als mogelijk te 

beschermen. 
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Bijlage 1 

Lijst van buitenpoorters 

Tijdens het onderzoek voor deze scriptie werd al snel duidelijk dat het aantal buitenpoorters voor 

deze periode nog erg onduidelijk was: waar in latere perioden vijf families waren overgebleven die 

het buitenpoorterschap als het ware erfden, was dit rond 1400 nog zeker niet het geval, en bezaten 

meerdere personen en families het buitenpoorterschap op een zeker moment. In deze lijst zijn 

gegevens bijeen gebracht uit meerdere bronnen: lijsten met buitenpoorters uit de raadsverdragen, 

verwijzingen naar buitenpoorters in de stadsrekeningen, en ten slotte de lijst van geadresseerden 

van de oproep aan de Maastrichtse buitenpoorters, in 1407, om te komen helpen met de verdediging 

van de stad. Deze lijst tracht niet volledig te zijn, noch is geprobeerd om alle mogelijke gegevens 

over de hier opgesomde personen te verzamelen. Dit zou een te tijdrovend onderzoek vergen in nog 

niet goed ontsloten bronnen, zoals schepenbrieven. Ook zou het grondig doorspitten van 

bijvoorbeeld genealogische of regionaal-historische publicaties informatie kunnen opleveren over 

de hier opgesomde personen. Er is echter voor gekozen om dit niet te doen, omdat het voor deze 

thesis een bijzaak betrof. Wellicht kan deze lijst de basis vormen voor verder onderzoek. 

 

Berg, Adam van; heer van Limbricht (vóór 1371-1422) 

Zoon van Reinald van Berg de Oude, oom van Reinald van Berg de Jonge. O.a. voogd en ontvanger 

te Millen (1378), kasteelheer te Millen (1396).  

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur: GDB, 659 nr. 18. 

 

Berg, Diederik van 

Zoon van Reinald van Berg de Oude, vader van Reinald van Berg de Jonge. 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur:  
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Berg, Reinald van; de Oude (?-1391) 

Vader van Diederik en Adam van Berg. O.a. raadsheer van hertog Wenceslas van Brabant.  

Bron: RV, 59 nr. 77. 

Literatuur: GDB, 660 nr. 21. 

 

Berg, Reinald van; de Jonge (1369-1451) 

Zoon van Diederik van Berg. O.a. kasteelheer van Bolland (1398-1400), kasteelheer en maarschalk 

van Limburg (1405-1408), maarschalk van Limburg (1412-1413).  

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; RV, 60 nr. 80. 

Literatuur: GDB, 660-1 nr. 22; J. Ceyssens, Renier de Berghe, seigneur de Meersenhoven, drossard de 

Dalhem, 1369-1451 (Visé 1912). 

 

Berneau, Reinald van (?-vóór 1387) 

Drossaard en ontvanger te Valkenburg (1365-86).  

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur: GDB, 663 nr. 26. 

 

Breamont, Gillis van  

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur:  

 

Cortthijze, Gerard van 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur:  

 

Ekel, Robrecht van 

‘Heer tot Grevenb[icht]’. 

Bron: RV, 59 nr. 77. 

Literatuur:  

 

Elderen, Godart van 

Gelijk aan Godenoel van Elderen? 

Bron: RV, 59 nr. 77; SR, 108. 

Literatuur:  

 

Elderen, Godenoel van (?-1423) 

Aanvoerder van Maastricht (1407), maarschalk van het graafschap Loon (1410). 

Bron: SR, 97, 116, 120, 123. 

Literatuur:  

 

Gronsveld, Gerrit van 

Bron: RV, 59 nr. 77. 

Literatuur:  
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Gronsveld, Hendrik van; III (r. 1400-na 1431) 

Kasteelheer, drossaard en luitenant van Limburg (1429).  

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur: GDB, 695 nr. 117. 

 

Gronsveld, Johan van; II (?-1386) 

Bron: RV, 59 nr. 77. 

Literatuur: GDB, 695 nr. 118. 

 

Hamal, Willem van (r. ?-1400) 

Heer van ’s Herenelderen. 

Bron: RV, 59 nr. 77. 

Literatuur:  

 

Haren, Dieric van 

Zelfde als Diederik van Pietersheim, heer van Neerharen? 

Bron: RV , 59 nr. 77. 

Literatuur:  

 

Heer, Gooswijn van 

Kasteelheer en schout te Gangelt. 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; SR, 125. 

Literatuur:  

 

Heer, Godard van 

In Les sièges wordt verwezen naar ‘Gooswijn en Godard van Heer, gebroeders’, maar in SR wordt 

Godard de zoon van Gooswijn genoemd. Wellicht is er sprake van twee personen met dezelfde naam. 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; SR, 125. 

Literatuur:  

 

Heer, Henric van 

Bron: SR, 125. 

Literatuur:  

 

Hoen, Johan 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur:  

 

Hoen, Nicolaas  

Schout van Maastricht (1404-1413, 1421-1427), kasteelheer en maarschalk te Millen, Gangelt en 

Waldfeucht (1406-1412). Ontheven van zijn burgerrecht rond 1416. 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; RV 357 nr. 1182. 

Literatuur: GDB, 700 nr. 133. 
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Hoen, Daniel 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur:  

 

Hulsberg, Johan van 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur:  

 

Hulsberg, Johan Struver van 

Voogd in het land van Valkenburg. 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; RV, 60 nr. 79, SR, 117. 

Literatuur:  

 

Kessel, Mathijs van 

Ridder, vrijgesteld van tol in Maastricht. Van der Eerden-Vonk identificeert deze persoon met 

Mathijs II, heer van Kessel. Deze identificatie is niet aannemelijk, aangezien deze in 1405 overleed en 

dus niet voor de belegering van Maastricht in 1407 kan zijn opgeroepen. Wellicht ging het om een 

ander persoon met dezelfde naam. 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; RV, 172 nr. 554. 

Literatuur: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 7 (Leiden 1930) 706. 

 

Mobertingen, Theodricus van 

Aanvoerder van Maastricht (1407), burgemeester van Luik (1409). 

Bron: RV, 60 nr. 79. 

Literatuur:  

 

Pietersheim, Diederik; heer van Neerharen 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; RV, 59 nr. 77; SR, 116. 

Literatuur:  

 

Pietersheim, Gerard van 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur:  

 

Pietersheim, Jan van (1357-vóór 1390) 

Bron: RV, 60 nr. 80. 

Literatuur:  

 

Rimburg, Christiaan van; heer van Heiden 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5. 

Literatuur: GDB, 724 nr. 206. 
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Schoonvorst, Conrad van 

Heer van Elsloo en Grevenbicht.  

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; SR, 121. 

Literatuur: GDB, 684 nr. 82. 

 

Sombreffe, Willem van; I (?-1400) 

Heer van Reckheim. 

Bron: RV, 59 nr. 77, 184 nr. 618, 218-9 nr. 783; SR, 116. 

Literatuur:  

 

Sombreffe, Willem van; II (1395-1475) 

Heer van Reckheim. 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; RV, 59 nr. 77; SR, 116. 

Literatuur: 

 

Tzevel, Johan van  

Spelling: Johan van Cyvel. Vermoedelijk gerelateerd aan jonker Arnout van Cyvel, in 1416 

schepen van Maastricht. Het is onduidelijk of deze Arnout ook buitenpoorter was. 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; RV, 351 nr. 1175. 

Literatuur:  

 

Wittem, Johan, van; III (r. 1404/1405-1443) 

Jonker, kasteelheer van Valkenburg (1406), schout van Maastricht (1428-1442). Verkeerde in 1416 

in een vete met de schepen Arnout van Cyvel. 

Bron: Franquinet, Les siéges, 234-5; RV 351-2 nr. 1175. 

Literatuur: GDB, 748-9 nr. 274. 
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Bijlage 2 

Lijsten van burgemeesters, gezworenen en paymeesters 

Deze bijlage bevat een deel van de gegevens waarop het onderzoek in hoofdstuk 2 is gebaseerd. De 

gegevens zijn ontleend aan de raadsverdragen en de stadsrekeningen. De personen zijn verzameld 

op basis van de benoemingslijsten gepubliceerd in de raadsverdragen, waarbij iedereen die in de 

periode 1389-1418 tot burgemeester, gezworene of paymeester werd benoemd is opgenomen. Dit 

leverde 96 personen op. Vervolgens is aan de hand van de index op de raadsverdragen verdere 

informatie over deze personen opgezocht, waarbij voornamelijk andere benoemingslijsten naar 

boven kwamen. Andere gegevens zijn ontleend aan de stadsrekeningen en de door Doppler 

samengestelde lijst van schouten en schepenen van Maastricht.1 De personen zijn hier alfabetisch 

gerangschikt en onderverdeeld in groepen van burgemeesters, gezworenen en paymeesters. Omdat 

een aantal personen meerdere functies vervulde, komen zij ook op meerdere lijsten voor. Gezien de 

vele gegevens die in deze tabellen zijn verzameld, zijn de tabelrijen over twee pagina’s verdeeld. De 

unieke identificatienummers zijn echter op beide pagina’s afgedrukt om raadpleging te 

vergemakkelijken. 

 

Daarnaast moet opgemerkt worden dat het in de bronnen niet altijd duidelijk is of een naam 

toebehoort aan een enkele persoon of aan meerdere. In het geval van Marsilius van Vleytingen sr. 

en jr. werd bovendien niet altijd vermeld of het om de vader of de zoon ging. De jaren waarbij dit 

onduidelijk is, heb ik met een asterisk (*) gemarkeerd.  

 
Zie bijlage 2.pdf voor deze tabellen. 

 

                                                             
1 Doppler, Namen van schepenen. 
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