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SCHEPENEN 

GILDEN ~~~~OUWBAAR 
BEROEPEN STADSRECHTEN 

INWONERS BEDRIJVIGHEID Het stadswapen van Eindhoven toont 

E E U,I,BsEGt.NA,.oJD ~:~s~~;:~::::,:f.::"~!~;;:~~ 
" I horens. Boven het geheel is een kroon 

STEDEN STADSWAPEN ENKELE geplaatst. Deleeuw is ontleend aan het 

HE RlioG DOM 
wapen van de hertog van Brabant. De 

BRABANT RECHTSREGELS 

BESTAAN RIJK 

horens verwijzen naar de heer van de 
stad in de dertiende eeuw, Willem van 
Horne. Hij was de vertegenwoordiger 
van een vooraanstaande fami lie, die 
in die tijd onder meer Cranendonk en 
Eindhoven als bezittingen in Brabant 
had. De figuren werden aanvankelijk 
gebruikt in het stadszegel. In de zes
t iende eeuw gingen ze deel uitmaken 
van het toen ontstane stadswapen. Dit 
wapen zou daarna nog enkele kleinere 
wijzigingen ondergaan zonder dat het 
vee) veranderde. 

EINDHOVENS ONTSTAAN 

Eindhoven is waarschijnlijk kart na 1200 
ontstaan toen op het punt waar de rivier
tjes de Dommel en de Gender samenkomen 
een grate boerderij , de End- of Eindhoeve 
werd gesticht. Rand de hoeve vestigden 
zich handelaren, die landbouwproducten 
van boeren kochten ofruilden tegen ge
bru iksvoorwerpen en landbouwbenodigd
heden. In diezelfde tijd groeide Eindhoven 
uit tot een pleisterplaats voor handels
karavanen. De handelsroutes liepen van 
Den Bosch naar Luik en van de Vlaamse 
kust richting Rijnland. 

Waarschijnlijk om meer greep te krijgen 
op deze laatste, belangrijke handelsrou te 
verleende hertog Hendrik I in 1232 stads
rechten aan Eindhoven. In dezeifde periode 
kregen oak onder meer Oisterwijk en 
Sin t-Oedenrode deze rechten. Het verlenen 
van stadsrechten was een weloverwogen 
poli t iek van de hertog. Met de stichting van 
steden on tstonden steunpunten voor zijn 
gezag in dit woeste en onherbergzame dee! 
van zijn bezittingen. De handel die zich 



rand de steden ontwikkelde creeerde een 
zekere mate van welvaart. Een deel ervan 
werd door de stedelingen gebruikt om zich 
bijvoorbeeld met versterkingen te bevei
ligen tegen aanvallen. Dit was ook in het 
belang van de hertog. 

Voor Eindhoven had de verlening van 
stadsrechten verschillende voordelen. In de 
eerste plaats kreeg de stad een eigen stelsel 
van rechtsregels, dat meer aansioot bij de 
behoeften van een handelssamenleving. 
Het Eindhovense recht was hetzelfde als 
dat van Den Bosch, dat het op zijn beurt 
weer ontleende aan het oudere Leuven. 
Dit systeem van juridisch leentjebuur 
was vooral praktisch. Als de Eindhovense 
schepenen iets niet wisten konden ze voor 
advies terecht in Den Bosch en de sche
penen van die stad konden raad vragen in 
Leuven. Zo ontstond ook een zekere een
heid in rechtsregels. 

Naast de Bossche rechtsregels kreeg 
Eindhoven ook het recht een weekmarkt 
te houden. Bewoners van dorpen uit de 
buurt waren dan verplicht hun handels
waar in de stad te verkopen. De weekmarkt 
bevorderde de positie van Eindhoven als 
handelscentrum. Nog een voordeel van de 
stadsrechten was de tolvrijheid voor de 
bewoners van de stad. Dit betekende dat 
Eindhovense handelaren in het oosten tot 
de Maas en in het westen tot Antwerpen 
bij het vervoer van het goederen vrijgesteld 
waren van de betaling van tolgeld. Ten 
slotte kwam de rechtspraak in Eindhoven 
in handen van de schout, een soort officier 
van justitie, en schepenen. 

DEEL VAN HERTOGDOM BRABANT 

Eindhoven maakte dee) uit van het hertog
dom Brabant. Dit was vanaf het begin van 
de eifde eeuw vanuit het graafschap Leuven 
ontstaan door veroveringen, huwelijken 
en belening van een groat aantal gebieden. 
Het hertogdom besloeg ten slotte grate 
delen van het huidige Noord-Brabant 
en de Belgische provincies Brabant en 
Antwerpen. 

Aan het eind van de veertiende eeuw 
raakte Brabant in verval en nam de invloed 
van het hertogdom Bourgondie toe. In 
het begin van de vijftiende eeuw overleed 

johanna, de hertogin van Brabant. Als haar 
opvolger kozen de Brabantse Staten Anton, 
de hertog van Bourgondie. Filips de Goede, 
die in 1430 op zijn beurt deze functie erfde, 
centraliseerde het bestuur van zijn ver
spreid liggende bezittingen. Er kwamen een 
gemeenschappelijke munt, een Grote Raad 
als hoogste rechtscollege en een Reken
kamer die verantwoordelijk was voor de 
controle op de uitgaven. De ambtenaren 
in zijn rijk kregen een goede opleiding. 

Zijn opvolgers, onder meer Filips de 
Schone en Karel de V (1500-1558) zetten 
zijn politiek van centralisatie en gebieds
uitbreiding door oorlogen en huwelijken 
voort. De laatste heerste over een rijk 
dat ruwweg bestond uit de Nederlanden, 
Spanje plus kolonien in Azie en Arnerika, 
Oostenrijk, Tsjechie en een aantal Italiaan
se steden. Karels rijk was een wereldrijk. 
waar, zoals wei werd gezegd, 'de zon nooit 
onder ging.' 

Karel, metal zijn macht, kon echter 
niet voorkomen dat na zijn dood dit rijk 
uiteenviel. Zijn zoon Filips II zag zich als 
beschermer van het katholieke geloof en 
dit leidde tot zijn bemoeienis met tal van 
godsdienstoorlogen, waaraan de zestiende 
eeuw zo rijk was. Het leidde ook tot de 
opstand in de Nederlanden en de daarop
volgende Tachtigjarige Oorlog. Bij de in 
1648 gesloten Vrede van Munster werd het 
noordelijke deel van het oude hertogdom 
Brabant, de huidige provincie Noord
Brabant, bij de onafhankelijk geworden 
Republiek gevoegd. 

LEVEN EN WERKEN IN HETVROEGE 

EINDHOVEN 

Over het Eindhoven uit de begintijd is 
weinig bekend. Dit komt onder meer door 
enkele plunderingen en grate branden, die 
rand het midden van zestiende eeuw in de 
stad zware schade aanrichtten. Het stads
archief. het geheugen van de stad, ging 
hierbij eveneens verloren. Stadsbranden 
kwamen in de middeleeuwen frequent 
voor. Dat kwam vooral doordat vrijwel 
aile huizen grotendeels van hout waren 
met strooien of rieten daken, een zeer 
brandgevaarlijke combinatie. Die huizen 
stonden bovendien dicht op elkaar. 
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Onbekend is ook hoeveel inwoners 
Eindhoven bij de verlening van de stads
rechten telde. De schattingen )open uiteen 
van een paar honderd tot een kleine dui
zend personen, verdeeld over zo'n 150 
a 200 huizen. Begin vijftiende eeuw liep 
het aantal inwoners op, om daarna weer 
sterk te dalen. 

De Eindhovenaren uit de begintijd 
zullen zich voornamelijk hebben bezig ge
houden met landbouw, veeteelt en handel 
in agrarische en ambachtelijke producten. 
Er bestond verder een stedelijke midden
stand van bakkers, slagers, schoen- en 
kleermakers. Ook de dienstverlening aan 
doortrekkende reizigers en kooplieden 
bracht inkomsten. In de stad zelf zal de 
bedrijvigheid hebben bestaan uit het weven 
en bewerker van wollen en linnen stof-
fen, wat kleinschalig smidswerk en enkele 
brouwerijtjes. Langs de riviertjes waren 
enige leerlooierijen. 

Het Ieven in de middeleeuwen was 
hoogst wisselvallig. Goede en slechte 
oogsten volgden elkaar op. Het weer was 
vee) belangrijker dan tegenwoordig en kon 
bepalend zijn voor overvloed of schaarste. 
In het eerste geval was er ruimte voor wat 
luxe. Bij tegensfag was men evenals bij 
ziekte of invaliditeit aangewezen op de lief
dadigheid, die in Eindhoven in handen was 
van de Tafel van de Heilige Geest. In echt 
slechte tijden, zoals bij hongersnoden, liet 
de armenzorg het vaak geheel afweten. Die 
wisselvalligheid van de schrale zandgron
den van Zuidoost-Brabant is waarschijnlijk 
ook een verklaring voor de grote fluctuaties 
in inwonertal van Eindhoven. 

De hygienische situatie was verder, 
onder meer door het ontbreken van zeep, 
slecht. Kippen, varkens en ganzen liepen 
gewoon over straat. Naast de huizen lagen 
mesthopen wat ratten en ander ongedierte 
aantrok. Ziekten en zelfs epidemieen kwa
men dan ook regelmatig voor, ook omdat 
betrouwbaar drinkwater ontbrak. Zo werd 
Eindhoven enkele malen door de pest 
getroffen. 

DE GILDEN ALS SPIEGEL VAN DE STAD 

Eind veertiende, begin vijftiende eeuw 
beleefde Eindhoven een periode van 

voorspoed. Het aantal inwoners liep 3 

waarschijnlijk op tot rond 1200. De op
richting van de ambachtsgilden in 1419, 
die werd bevolen door Jan van Schoonvorst, 
de heer van de stad, onderstreepte die 
ontwikkeling. De gilden als beroepsvereni
gingen dateerden waarschijnlijk a! uit de 
Romeinse tijd. In West-Europa drongen de 
gilden pas aan het eind van de elfde eeuw 
vanuit Italie door. 

De gilden waren door de regels die zij 
opstelden, goed voor zowel consumenten 
als producenten. Door de taken die zij 
daarnaast op godsdienstig, sociaal en 
militair terrein vervulden droegen zij bij 
aan het welzijn en welvaart van de stad. 
Vaak namen zij tevens dee! aan het stads
bestuur. Dit was in Eindhoven overigens 
niet het geval. Later ontstond ook kritiek 
op de gilden omdat zij verbeteringen in 
productietechniek tegenhielden en aan 
vriendjespolitiek zouden doen. 

In Eindhoven kwamen vijf ambachtsgilden 4 

tot stand. Het ging om verenigingen van 
de navolgende beroepen: 
1. schoenmakers en leerbereiders 
en -looiers. 
2. smeden, bakkers en kramers. 
3. brouwers, wijnverkopers en slagers. 
4. linnenwevers, -verkopers, pels- en 
leerbewerkers. 
5. kleermakers, wolwevers, -vollers, 
-ververs, -scheerders en -verkopers. 

Het ligt voor de hand dat van aile ge
noemde beroepen in de stad op zijn minst 
enkele vertegenwoordigers aanwezig 
waren. De gildenlijst geeft dus een redelijk 
betrouwbaar beeld van bedrijvigheid en 
bestaan in Eindhoven aan het begin van 
de vijftiende eeuw. Later zullen ook be
oefenaren van andere beroepen zich 
hebben gevestigd. 

Het aantal van vijf gilden geeft echter 
tevens aan dat Eindhoven rond 1420 toch 
maar een betrekkelijk kleine plaats was. 
Een gemiddelde Nederlandse stad telde 
toen zo'n 3500 inwoners en had tien tot 
vijftien gilden. 

Hans Schippers 



4. Het kasteel 
van Eindhoven 
heel! diverse 
vormen gekend. 
De oorspronke· 
lijke versterkte 
loren lag op het 
grondgebied van 
Woensei.Het 
dateert, gezien de 
archeologische 
vondsten gedaan 
In 1995, uit circa 
1100. In de latere 

eeuwen ontstond 
hier een beschei· 
den wooncomplex, 
waann circa 1420 
een klooster 
werd gevestigd. 
De heer vestigde 
zlch In een 
nieuw kasteel 
op Eindhovens 
grondgebled, 
waarvan hier 
een maquette. 

5. Van de eerste 
bewoners van de 
stad Eindhoven 
zijn dankzij 
vondsten bij 
opgravingen wei 
diverse gegevens 
bekend. Bijzonder 
zijn de menselijke 
res ten die v66r de 
huidlge stadskerk 
zijn opgegraven, 

waaronder een 
middeleeuws graf. 
Daarin het skelet 
van een volgens 
reconstructie -
tienjarige jongen. 
Dit klelne, zieke· 
lijke kind heeft 
als Marcus van 
Eindhoven een 
nieuw Ieven 
gekregen. 
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3. Deze e gent d 
se reconstruct •e 
b ·edt een bee d 
vanE 
crca Op 
<le 

Domme 
op een kunst 
matlge heuvel, 
de versterkte bak· 
stenen woontoren 
van de hear. Op 
de hoger gelegen 
zandrug heeft een 
kleine, stadelljke 
nederzettlng 
(midden) zich 
rand een mark! 
veld gevormd 
met (links) de 
Sint·Catharina 
kerk die eonde 
14e eeuw werd 
gebouwd. 
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VERWIJZINGEN 

Te bezoeken: 
» Stadswapen te zien 
in het Stadhuis 

» Museum Kempenland 
Eindhoven 

» Tekst afschrift stads
rechten, Regionaal 
Historisch Centrum 
Eindhoven 
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Websites: 
» Historisch Open Iucht Museum 
www.h1storisch-ooenluchtmuseum-ejndhoven,nl 


