
Jaar 1450 - De keuren Leiden 

 
Hamakers heeft de keuren van Leiden ook rond het jaar 1450 overgeschreven en ook daar 

staan er leerrijke en amusante zaken in.  

Een moeilijk te interpreteren besluit is het volgende: 

  

XXXVI Van den vrouwen op te drincken.  

Item soe en sel men voirt an geen vrouwen, die in 

hoir kinderbedde sitten,  

op drincken noch versaminge van werscap - 

Werscap : gastmaaltijd - maken tot genen tijden 

van den daghe  

anders dan die vader, die moeder, die suster of 

broeder ende twee die naeste bueren,  

ende wije bruekich hierin bevonden worde,  

die soude des verbueren 3 pond ende 3000 stiens 

te verwerken an der stede vesten,  

dairt van den poirtmeesters gewijst sal worden,  

sonder yement des te verdraghen, behoudelic dat 

een vrouwe, die van kinde bevalt,  

bynnen twee uren na dattet kint geboren is,  

een redelic ende een huestchelic kindermanstic 

geven mach sonder berbueren,  

gemaect van eyeren, butter ende kase na ouder gewoenten,  

wye anders dede, dat soude wesen op die pene ende correxie voirschreven.  

Dit wort verclairt opten 18de dach van decembri, anno 1445  

 

Voor zover ik het kan zien, wordt met dit artikel verboden om uitgebreide ‘werscap’ of 

gastmaaltijden, traktaties, te houden. Men moet zich beperken tot het eigen gezin en 2 van de 

buren. De boete bedraagt 3 pond en 3.000 stenen. Wat de moeder wel nog mag doen is het 

maken van een ‘kindermanstic’. Een ‘kinderman’ is de nieuwbakken vader en een 

kindermanstik is dan volgens WNT - Een lekker gebak waarop vanwege den kinderman 

(kraamheer) wordt getrakteerd. In Leiden werd dit blijkbaar gemaakt met eieren, boter en 

kaas. We mogen dit gebruik zeker nog zien als een restant van de ‘melkdrank’ zoals we 

beschreven hebben in ons hoofdstuk over de ‘De drinkplechtigheden van de Germanen’.  

Dat we in de Leidense keuren er vinden omtrent de accijnzen is natuurlijk normaal.  

Artikel 46 stelt dat iedereen zijn bier dient te brengen naar de plaatsen die de accijnzenaren 

wijzen zullen, ook degenen die vreemd bier in Leiden binnen brengen, zodat het bier door hen 

kan gekeurd worden en getakseerd.  

 

XLVI Dat een ygelic sijn bier brengen sal tot sulken plaetsen, als die exsijsenaren wisen 

sellen.  
Item wye bier van buten binnen Leyden brengt, die sel sonder toeven varen mit sijn bier tot 

sulke plaeten, als die exsijsenaren, die nu sijn of naemaels wesen sullen, hem dat beteykenen 

ende wijsen sullen, om hoir bier te laten besien van den exsijsenaren, eer hij van daen vairt.  

Ende wairt dat yemant elwairt toifde, eer dat hij tot dier plaetse, die die exsijsenaer geleit 

heeft, geweest hadde ende van den exsijsenaer niet besien en wair na dier tijt, dat hij binnen 

der stedewaterboemen wair, die soude verbueren 3 pond ende dair toe gecorrigeert te wesen 

bij den meesten ommeseggen van den gerechte. Des sel die exsijsenaer daer comen binnen 



een ure, na dat hij die wete heeft, also veer als sij tsochtens na der weversclock ende tsavonts 

voir die weversclock binnen Leyden comen, ende en quamen die exsijsmeesteren terstont niet 

binnen der voirschreven tijt, so sullen sij dan wech ende van daen mogen varen mit horen bier 

sonder verbueren.  

 

Het voorgaande artikel werd op 9 september 1446 aangevuld met artikel 47 waarin men 

bepaalde dat men bier door Leiden mocht voeren, maar zonder dat men ergens bleef ‘toeven’ 

of staan.  

XLVII – Noch van bier te brengen om doir Leyden te voeren;  

Item so wye bier van buten inbrengt ende begeert dair mede doir die stede utwairts te varen, 

die en sel binnen der stede nergent toeven, dan tot dier plaetse ende in der manieren, als 

vorischreven staet, optie boete ende correxie vorischreven,  

ende wairt datter yemant wair, die dair toifde mit sijnen bier, als voirschreven is, die en sel 

van daen niet varen sonder oirlof van den exsijsenaers, ende als hij oirlof heft, so en sel hij 

nergent toeven noch merren mit sijnen bier, dan buten den waterboemen ende buten der 

vrihede van der stede, op sulke boete ende correxie, als voirschreven is.  

Gedaen opten 9de dach in septembri, anno 1446  

 

Bij opgravingen in Eindhoven deed men in één 

waterput een kostbare vondst. Het betreft een 

zeldzame tinnen kan uit omstreeks 1500. Op de 

duimrust (het deel van het deksel waarmee dit kan 

worden geopend) staat in gotische letters een nog 

niet begrepen tekst.  

 
Omtrent het Koeytbier – uit te spreken als kooit - 

werd de prijs door artikel 46 bepaald op 1 ½ groten 

per stoop. Een stoop wordt door WNT omschreven 

als de Naam van een vaatwerk voor natte waren, 

kruik, kan, flacon; ook drinkschaal, groote 

drinkbeker, bokaal; ook naam van eene bepaalde 

vochtmaat, houdende 2 mengelen (1/16 anker, 

Inform. Gloss.), hetz. als gelte; z. ald. en Lelong, 

Kooph. v. Amst. 81, 440. Voc. Cop. een stoop, 

amphora; wijnstoop, oenoforum (vas). Kil. stoop, 

ghelte, poculum majus, oenophorum, cantharus, vulgo stopa, lotum (dat ook eene enkele maal 

andere dan vloeistoffen er mede gemeten werden, bewijst de aanh. bij Van Hasselt op Kil.: 

“een stoop meyse (meische) boter”). Plant. een stoop, un lot, la mesure de deux pots, gelta.  

 

XLVI – Dat men geen koeyt hoger tappen en se dan die stoop voir 1 ½ groten  

Die scout mitten achte scepenen hebben eendrachtelic gekuert dat nyemant geen binnen lanys 

bier, dat men koeyt hiet, niet hoger tappen noch geven en sal binnen horen huysen, ende men 

hailt by stopen, mengelen, pinten of halve pinten, dan die volle stoop voir anderhalve groten 

comans payment, op die boeten van 3 pond ende dair toe gecorrigeert te wesen bij den 

meesten ommeseggen van tgerecht.  

Gedaen opten 6de dach in octobri, anno 1447  

 

Artikel 47 sluit daarbij aan. Hierbij bepaalt men dat de kannen waarin men de koeyt schenkt 

geijkt moeten zijn en dus de vaste maat van Leiden moeten hebben.  

 



XLVII – Hoe dat men koeyt in tavernen tappen sel ende nergent anders  

Item alle tappers ende herbergieren sullen binnen horen husen ende nergent anders mogen 

tapppen ende hoir bier vercopen bij geijcten cannen, dar elke kanne of houden sel tvierendeel 

min dan een volle pinte ende die kanne biers sullen sij geven mogen voir drie penning 

payments ende niet hoger, min of sij willen, op die boeten van 3 pond end diar toe 

gecorrigeert te wesen bij den meesen ommeseggen van den gerechte.  

Gedaen opten 16de dach van octobri, anno 1447  

 

Artikel 51 bepaald de maten van het vat, het half vat en het vierde van een vat, waarin het 

bier binnen Leiden mag gebracht worden.  

 

LI - Geen bier in te brengen dan bij vate, halve vate of vierendeel vaets  

Item soe en sal nyement, wie hij sij, bier binnen Leyden brengen dan bij helen vaten, halve 

vaten of vierendeel vaets ende niet min, ende dat verexsijesen alst behoirt.  

Soe wie anders bier binnen Leyden brochte, dan als voirschreven is, die sel verbueren 4 pond, 

half den heer ende half den exsijsenair, utgesondert soe wie mit geladen scepe van alrehande 

goeden, of scepe die comen mit turf of mit hot binnen Leyden ende sonder argelist, een pinte 

drinckelbiers of dair beneden in hebben binnen hroen scepe, die sullen dat mogen ibnrengen 

sodner boete te verbueren ende sonder exsijse te geven, ende anders nuement bi j der boete 

voirscrheven. Ende wairt dat enige utheemsche luyde mit gedende scepe binnen Leyden 

quamen ende drinckelbier inhadden, twair hele vaten, halve vaten of vierendeel vaten, die 

zullne binnen scepsboort vrij wesen van horen bierexsijs, mar des soe en sullen die scipperen 

van dat bier niet opt lant brengen, luttel noch veel, noch nyement dair of geven, noch 

vercoopen bij der pene ende boete voirschreven.  

Gedaen upten 19den in februario, anno 1451  

Om de accijnzen van de stad veilig te stellen werd er op de 19de februari 1451 besloten dat er 

geen ‘gelagen’ of biertraktaties mochten gebeuren 

binnen 300 roeden buiten Leiden.  

 

Bijlokemuseum, Godshuizenlaan : Presentkommen ( 

Tin), schepenen van de Keure, 2de helft 15de eeuw  

 

LII - Nyement buyten gelagen te drincken  

Item soe en sullen geen poirteren noch inwonende van 

Leyden gelage van bier noch van wijn drincken binnen 

300 roeden na Leyden, langes den heerwech te meten, 

op die boeten van 4 pond, half den heer ende half den 

exsijsenair.  

Gedaen opten 19de dach in februario, anno 1451  

Verder blijkt uit de keuren – artikel 6 – dat er niemand 

na de avondklok op straat mocht komen op een boete 

van 22 schellingen. Daarbij sloot natuurlijk aan dat 

men ook geen ‘tavaern’ of taverne mocht open houden 

na de avondklok.  

 

XIX – Noch van der gebrander mate  

Item wair enich tynnemaker, - tingieter - die de stede ijke sloech, die ongrechtich wair,  

die verbeurde 3 pond ende een half jair die stede.  

Ende wairt oeck datter enige kannen gemaict waren, die ongerechtich geijct waren,  



dairmen wijn, mede haelde of dede halen, die verbeurede 3 pond ende die can soude die wairt 

houden ende den scout overleveren, ende die can soudemen ontwijen slaen.  

 

De kan die de verkeerde maat had, diende door de waard bewaard te worden, om aan de 

baljuw over te leveren, die deze kapot sloeg.  

Verder bepaalde men ook dat de tinnengieter zijn eigen merkteken in het tin moest drijven, 

zodat men steeds de producent kon achterhalen. Daarnaast werd nog beslist dat de ‘ijker’ 

geen tinnengieter kon zijn. Men ging er van uit dat de ijker zijn eigen kannen niet mocht ijken. 

De boete bedroeg 18 schellingen.  

Naast de kannen werden ook de biertonnen op hun grootte gecontroleerd. Deze dienden 16 

stopen inhoud te hebben.  

 

Item alle bier binnen slants gebrouwen, dair of sellen die tonnen houden 36 stoop ende niet 

min, die halve vate, derdendeel vate ende vierendeel vate, die sullen houden elcx na den 

beloop van den helen vaten voirschreven, op die boete van 3 pond van elken vate te 

verbueren, ende wat vate die te cleyn sijn, die sullen die tappers betalen na dat die vate 

houden.  

 

Gemengde badstoof met aparte dubbele 

baden. Miniatuur door de Meester van het 

Gebedenboek van Dresden in Valerius 

Maximus, Facta et dicta memorabilia, 

gemaakt in opdracht van Jean Gros, ca. 

1480. Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms. i 

11b, Bd. 2, fol. 269  

 

LXXX – Van der deernen, die int openbair 

leven sitten.  
Die scout mitten achte scepenen hebben 

eendrachteliken gekuert,  

dat soe wat deernen binnen Leyden int 

openbair leven sitten, die sullen mogen 

wonen tot twien plaetsen binnen Leyden,  

te weten, die een plaetse beghinnende an die suytsijde van der vest, van der Hagepoort tot Jan 

van den Wouden graft – gracht - toe, diemen hiet schelu Truyden – schele Truy - of 

groenhasen graft, ende voirt after die graft van den duelen, dair Fye mitten billen woent, 

totter vest toe, binnen at viercant.  

Item die ander plaetse ende woenstede sullen sij hebben binnen dat lege erve afte codden, 

beghinnende opten huck van der vest, dair Truytgen Trompers plach te wonen, die sijde 

langes mit codden stege tot sinter Nyclais stege toe ende voirt beyde die sijden van der 

mirakel stede ende nergent anders. Soe wat deernen, die binnen Leyden in den leven sitten, 

anders woenden dan binnen desen twien plaetsen voirschreven, die deerne sel verbueren 

tiegen den heer 3000 stiens ende tiegen der stede 3000 stiens, 24 pl.  

Voir elc duysent, te verwerken an der stede vesten. Ende wairt dat bevonden worde datter 

enige deernen tot anderen plaetsen binnen Leyden in den leven saten, ende die scout 

versumende wair dat te berechen, alst hem van den burgermeesteren of van den scepenen 

vermaent worde, soe en sullen die scepenen geen recht mit hem doen voir den tijt, dat die 

schout die brueke berecht heeft.  

Gedaen upten 8ste dach in Aprille, anno 1460  

 



Kees Walle schrijft in zijn boek ‘Buurthouden’ dat tot 1615 de gehele buurt aldaar nog 

Coddenrijk heette. Pas na een ruzie in 1615 werd de naam veranderd in Rodenrijk.  

Codden of kodde betekent zoveel als ‘knots’ waarschijnlijk wel met enige overdrijving 

toepasbaar op het mannelijk instrument waarmee men de ‘vleselijke conversatie’ had.  

Er was ook een Coddenaerestraatje in het middeleeuwse Poperinge.  

Gezien de inrichting van twee hoerenbuurten in Leiden, is het dan ook logisch dat het daarbij 

verboden werd om ‘herbergen te houden van den deernen van den leven’ in ander dan deze 

twee buurten. Artikel 81 bepaald de boete hiervoor op 6000 stiens, te verwerken an der stede 

vesten.  

Reeds in 1403 vinden we in Utrecht het bericht dat de ‘meene wyven’ of een vroukyn, die om 

ghelt sit, haar deur niet op noch toe en doet, dan na 11 uur ’s avonds. De boete stond hier op 

1 pond, zoals dikwijls als men betrapt werd.  

Uit het ‘Utrecht Archief voor 

kerkelijke en wereldlijke 

geschiedenis van ..., Volumes 5-

6 ‘ 

geredigeerd door Jens Jensen 

Dodt, Anthony Michael  

Op de 2de juni 1463 werd in het 

kader van de brandbestrijding het artikel 63 ver kracht. Daarin werd voor de brouwers – 

maar ook voor iedereen die een en ast of een oveen bezat – bepaald dat zijn huis tussen twee 

stenen gevelen diende te staan en dat deze huizen verder gedekt dienden te worden ‘mit 

harden dake’, waarmee men in principe pannen of leien bedoelde.  

 

De volgende keuren uit Leiden dateren van 1482.  

LXXIV – Van wijncope te drincken ende die niet en betailde  

Item soe wie voirt an van enige comanscippen,  

het zij van huysen, erven, landen, renten, meesteryen van volryen of van enige goeden,  

hoe die genoemt mogen wesen,  

wijncope drincken ende die comanscippe of ginge of voirtganck hadde,  

soe datter geschille ende discoorde geviele onder betalinge van den wijncope,  

ende dat mitsdien die wairt of wairdinne den coper mitten vercoper ende den wijncoopsluyden 

tsamen of elck bijsonder mit recht toespraken,  

soe sellen die coper ende vercoper mitten wijncoopsluyden ghehouden wesen die wijncope ter 

scepenen bescheydentheyt te betalen,  

gelijc die wijncoop ter eerste reyse in den sitten gedroncken ende geschiet is,  

sonder omschoude dair voir te doen,  

ende die coper ende vercoper sullen dair en boven, overmits hoir gebreken van der betalinge, 

elc verbueren 32 schellingen, ende die wijncoopsluyden, die de wijncope gedroncken hebben, 

elcx 6 schellingen, van alle welke boeten hebben sel die heer die een helft ende die scepenen 

die ander helft.  

Gedaen upten 20ste dach in julio, anno 1482  

 

Wanneer men om de onderstaande gelegenheden trakteerde – en men hieromtrent problemen 

kreeg – dan kon men dit niet voor de rechter brengen. Dit soort zaken werden gezien als 

‘boeverie’ en werden dus gelijkgesteld met ‘gokspelen’. En heel opmerkelijke visie.  

 

LXXV – Van gelagen, die gedroncken worden, ende van die men dair om mit recht 

aensprake  



Item soe wie dat voirt an yement mit rechte toesprect van gelagen of maeltijden, die zij voirt 

an drincken of eten, ende dat setten op kinder te winnen – bij de geboorte - , of wijf of man te 

nemen, - huwelijken -  

of opten eersten name van kinder te kerstenen, - doop - of opten eersten name van der stede 

huys te roepen, - verhuis naar een nieuwe woning - of op die tot enigen diensten van der stede 

geset worden, of op breggeslach, of op die eerste die tot Calis reysen sullen, of yement te 

kippen op een roester, of op beverden te gaen, of alsmen van der bedevairt weder comt, of 

erve te nemen of sulck ende diergelike manieren, - men had dus veel gelegenheden om een 

traktatie te geven of te ‘eisen’ -  

hoe men die vinden, deyncken, peynsen, voirtsetten of visieren mach,  

ende of dat oick yement enige pennynghe of gleden inder manieren ende formen voirschreven 

utgave ende verleyde of oick comanscip dair op deden,  

ende bij gebreke van betalinge die een den anderen dair om mit rechte toesprake,  

dair of en selmen voirt an nyement geen rechte doen, tsij in vonnissen te manen of te 

eysschen, noch in rechte dair of te wijsen, dat sel wesen ende staen gelijck ofte van bouverye 

of van boefgelt geschiet wair,  

ende den eysscher sel verbueren teen den heer 22 schellingen ende tegen den scepenmeesteren 

18 schellingen.  

Gedaen opten 20ste dach in julio, anno 1482.  

 

De edelvrouwe schenkt de boer zijn 

drank. Handschrift Sint-Omaars 15de 

eeuw. Speculum humanae salvationis  

 

De ‘wijnkoop’ wordt ook lijfcoop of 

lycoop genoemd. Verdam definieert 

het als volgt:  

De drank (wijn, bier enz.) die bij het 

sluiten van een koop, thans vooral bij 

een openbare verkooping, vroeger ook 

wel bij een verpachting, door kooper 

(pachter), verkooper (verpachter) en 

getuigen (mnl. lijfcoopsliede) 

gedronken en door den kooper 

(pachter) betaald wordt; voorheen ook 

wel het geld dat voor dien drank 

gegeven werd, en bij uitbreiding: fooi, 

drinkgeld. Zie verder over het woord, 

dat nog in vele dialecten in 

verschillende vormen (lij(f)koop, 

lijkoop) bekend is, VERDAM, in 

Tijdschr. 11, 237 volgg. — Verg. LIEFKOOP.  

Bij KILIAAN is het epulum emptionis causa, emptio genialis, commessatio emptionis ergo, 

arrha epularis. In het klein glossarium van LIPSIUS, Epist. 44, cent. 3, ad Belgas, is lifwaria 

overgezet cibaria; quasi lyfwaere.  

 

DeBo beschrijft de LIJFKOOP als volgt: m. Soort van wijnkoop, fr. pot-de-vin, bestaande 

gme. In bier dat de koopers in eene boomvenditie, enz. te drinken geven. Die een lot koopt, 

zal een stoop bier lijfkoop geven.  

 



De som die men als ‘lijfkoop’ betaalde, diende dus om te trakteren in de herberg, waar de 

verkoop plaats vond. Een verkoop was ook pas ‘wettelijk’ volledig, wanneer men ook de 

‘lijfkoop’ gedronken had. Het was echter niet zomaar ‘drinkgeld’.  

De lijfkoopdrinkers waren ook getuigen van de koop, zodat ze later in een mogelijk proces in 

de functie konden opgeroepen worden. In dit eeuwenoud gebruik zien we nog de oude 

Germaanse ‘drinkplechtigheid’ doorschemeren.  

Het feit dat vele verkopen in herbergen en met de nodige drank plaatsvonden, hield ook in dat 

zowat alle steden een ‘berouwperiode’ bij deze verkopen invoerde.  

Zo bepaalde de costume of keure te Veurne dat ‘de ghone eenige contracten doende op 

werckedagen in taverne, sullen hebben… haerlieden keure – en dus mogelijkheid om te 

berouwen - totten sonnen onderganck des daegs naervolghende, os y de selve contracten ende 

verbanden houden willen, … 

ende tot dien wederkeere lijfcoop 

ende godspenninck.  

De lijfkoop, net zoals de 

godspenning of de som die men 

aan de ‘armen’ diende te geven 

bij een verkoop – diende steeds 

door de koper betaald te worden. 

Indien de verkoper zich 

‘berouwde’ diende hij dan ook 

zowel de godspenning, als de 

lijfkoop aan de koper terug te 

betalen.  

 

Handschrift Sint-Omaars 15de 

eeuw. Speculum humanae 

salvationis  



 

- 1455 - Het paanhuis van Meldert - 
 

Wanneer het paanhuis in Meldert opgericht werd, schrijft Van Noppen, kunnen wij niet met 

zekerheid opgeven . Hij vond echter wel een akte (gichtregister nr 11 p 214) waarbij Jan 

vanden Edelbampt in 1455 aan Michiel Vanhageldonck het paanhuis in erfpacht gaf.  

 

Wanneer  

In den jaere der 

geboirte ons heeren 

jesu, doen men screef 

dusent vier hondert 

vijenvijftich,  

Verschenen sich voir 

ons eerbare en 

bescheyden luyden, te 

weten  

wie  
Heer Jan van 

Edelbampt, canonick 

tot Borchloen ende heer 

van Meldert op die een 

syde,  

Ende Michiel Vanhageldonck op die andere syde.  

’t Paanhuis tegen 18,5 gulden per jaar  

Welcke heer Jan voirscreven kende ende lijde, syns goets moets wille, dat hij uytgegeven 

hadde in erve, hij met enen momboir – voogd – hem met recht verleent te weten, dat 

paenhuys met huysen end met hove ende metten lande daeren gelegen, ende ontrent drye 

sillen lants, op den berch neven den mestwech, noch beneden ’t ynden die straet te Meldert , 

een hoeffken oick aen den mestwech gelegen, ende noch drye oft vier bunder landts op den 

Otterberch gelyckerwijs als dat mijne heer toebehoorende was,  

om een seecker somme van geldt te weten XVII I– 18 – gulden ende enene halve, 10 

stuivers voor den gulden, ende den dach ter betaelinge allen jaer vallende op dat heylich 

hoichtijt van Paesschen van voirsreven 18 gulden ende eenen halven.  

borg  

Ende hier heeft Machiel voirscreven bijpant aff geset, te weten een stuck lants geheyten die 

Thienhove gelgen neven erffve Jan Michiels op de een syde ende Arnout Wyselers op die 

ander syde, Ende hier heeft Mijnheer Machielen in gegicht ende gegoit met hoeffsrecht ende 

met synen momboir voirscreven.  

Erkenning recht van Michiel Vanhageldonck  

Ende oft men vonde dat michiel niet vast genoch en stonde metter gichte, die hem Heer 

gedaen heeft, heeft hij Machielen geloeft – beloofd – vast te settenen eerst buyten jaers eerst 

binnens jaers, wanneer Michiel voirscreven des te doen heeft.  

Blijvend monopolie als banbrouwerij en als herbergier  

Ende noch heeft mijnheer voirscreven Michielen geloeft dat panis in syn recht te halden, te 

weten als een banpanis, als dat daer niemant tappen en mach dan eenen dach in ’t jaer, te 

weten op den kermisdach, dat rechte kerckwijdinge is ende metter sonne te bestaen ende 

metter sonne aff te laeten, het en sy van Swerts bier.  



Dese brief hebben wij scepenen bovengeneomd laeten beschreyven uyt onse scepen registers 

voirscreven duer versoeck van partijen ende onsen gemeynen scepenen amps zegel hier onder 

aen doen hangen. 

 

Gescreven in ’t jaer dusent Vc V den 11de dach juny ende was besegelt met vier segels in 

groene was.  

 

De schepenbank of de plaatselijke rechtbank, beschikte over twee zalen in het paanhuis. In de 

ene hielden zij hun ‘genachten’ zoals hun vergaderingen genoemd werden. De andere was 

zowat de wachtzaal voor het publiek en diende voor alle soorten vergaderingen.  

De brouwerij was gelegen naast de kerk, middenin de dorpskom, met recht ervoor de ‘kaak’ 

waar de dieven en booswichten ter schand aan gebonden werden.  

In 1547 werd de brouwerij met de 

huizing de prooi der vlammen. De 

naastbijgelegen schuur en stallingen 

bleven echter ongedeerd. De brouwerij 

hoorde eigenlijk toe aan Hylwich 

Vranken de dochter van Elisabeth Vaes, 

die als tochtenaarster of 

vruchtgebruikster optrad. Zij was met 

Peter Paer een tweede huwelijk had 

aangegaan.  

Zo beiden al hun rechten op het paanhuis 

wensten te behouden, moesten zij het 

terug opbouwen zodat er opnieuw bier 

kon gebrouwen worden.  

Jonkheer Lybrecht van Meldert, Lord of 

Meldert, Budingen, Vrolingen and 

Bombroek (+1484)', Sint-Ermelindiskerk, 

Meldert,  

 

Op 14 mei 1548 stond Elisabeth haar 

tocht af aan haar dochter die op dezelfde 

dag Jakob Geerts gichtte en goedde in 

‘een plaetse daer ’t paenhuys metter 

huysinghe op verbernt is, - verbrand is – 

metter vrijhoff, metter scure, stalle, 

perdtsalle ende wermoes hove, alsoe dat 

gheleghen is, regenoot David Vander 

Eycken hoeve sesten, oosten die panis 

straete ende op die noen sonne die panis 

hof.’  

Jakob Geerts nam de verplichting op zich 

om de brouwerij terug op te bouwen en 

terug te gaan brouwen. 

 



 

- 1457 – De hopmaat - 
 

Uit het cartularium van de stapelplaats van de haven van Brugge blijkt dat er problemen waren 

op de 22ste augustus 1457. Toen weigerde Willem van Middeheunen uit ‘sHertogenbosch, de taks 

te betalen die hij de hoppewegers normaal gezien verplicht was te betalen. Hij had zijn hop 

immers per gewicht verkocht en beweerde dat die taks alleen kon geeist worden wanneer men de 

hop met ‘hopmaat’ verkocht. Hij kreeg echter van de schepenen ongelijk en diende te betalen. 
(cartularium groenenbouc onghecott. Fol 248 verso, nr. 2)  

 

In het begin werd de hop gemeten met een soort mud – een inhoudsmaat – die voor Brussel 
bestond uit 292.548 liter.  

Uit de costumen van de stad Brussel konden we de volgende – ingewikkelde – bepaling halen:  

‘het hoppevat, nu genoemd de drafkuype, zal houden 23 ½ gelten of stoopen korens gestreken.’  

Aangezien we hiermee niet echt wijzer geworden zijn, moeten we gaan kijken bij de korenmaat 

wat dan ‘23 ½ gelten’ kan betekenen. Daar vinden we het volgende:  

‘1 mudde graen of 108 gelten of stoopen maken 6 zisteren.  

1 zak of 90 gelt – 5 zisteren.  

1 stuk of 54 gelten – 3 zisteren.’  

1 zister is dan 18 gelten of 4 viertelen of 2 halsters.  

1 halster of 9 gelten is dan 2 viertelen.  

1 viertel of 4 ½ gelten houdt 18 waelpotten of 4 meukens of pignolen in.  

1 meuken of pignole is dan 3 1/8 lepelen of 4 ½ waelpotten.  

En men concludeert:  

‘Zoodat de 72 waelpotten of 50 lepelen of 16 meukens graen maken effen 1 zister.’  

1 hopvat is dus omzeggens 13 zisters of 1146 waelpotten of 650 lepelen of 208 meukens!  

 

Door het voorgaande conflict uit 1457 bemerken we dat de verschuiving van de hopmaat naar 

een behandeling van de hop per gewicht in dat jaar in volle gang was. We mogen daarbij 

stellen dat op het einde van de 15de eeuw, de maat van hop, meer en meer uitgedrukt in een 

gewichtsmaat – de honderd pond of het kwintaal.  
 

1463 - Particulier brouwen versus professioneel brouwen – Sint-Truiden 
 

Te Sint-Truiden was het uithangen van een strowis, in 1457 verplicht, zolang de brouwers bier in 

hun kelder hadden.  

Straven, inv. Arch. St.-Truiden I, 430: ‘Ende dat oic die brieders, also lange als sij hoppe in horen 

kelre heben, so langhe sullen den wessche laten uijtsteken tot ten lesten vate toe, ende elken daer 

af behelpen diese versueken. ‘  

Ook in het huidege Wallonië maakte men in 1473 onderscheid tussen hop en kuyt –bier.  

Norgnet, Cartulaire de Bouvignies: I, 151 – ‘Sur chascun tonnaeu de forte houppe – houblon 

kende men bljkbaar nog niet – et de keutte, toris solz, sur czacun tonneau de petite houppe, deux 

solz. ‘(Octroi d’assises du 16 augustus 1473) In Dinant in 1474, werd er op een ‘tonneau de 

keutte et houppe’ drie ‘aidans’ accijns gevraagd. 

 

In hetzelfde register als hier voor reeds aangehaald, lezen we dat er op 3 juli 1463 te Sint-

Truiden nog thuis kon gebrouwen worden mits het betalen van een oude stuiver per aam bier.  

Extract uyt den keurboek folio 11 verso  

Uit het register – Miscellaneum 10 – uit het archief van de abdij van Sint-Truiden nr. 237  

Van thuys te brauwen  



Int jaer ons heren xiiijc lxiij op sondach iij daghe in julio  

Soo heeft die stadt verdraghen metten meesten gevolghe vander ambachten daeromme inden 

hof ter mynrebrouders ende om meer andere saecken, vergadert  

dat een yegelyck bynnen die stadt oft vryheyt van Sintruyden thuys brauwen sal, sal gheven 

acsyse, te weten van elcken amen hoppen – hier wordt dus hoppenbier bedoeld - oft dranckx 

enen ouwen stuvere ende dat men eenyegelycken van hen die alsoo thuys brauwen ende oick 

den briedern – de brouwers - sal moghen betijen alsoo dicke alst ghelieven sal, wye vele datse 

ghebrouwen hebben.  

 

Op de laatste oktober 1463 

komt er een aanvullende 

regeling op de voorgaande 

akte waarbij men bepaalt 

dat men accijns dient te 

gaan betalen …. Nae 

gelanck van plackhoppen 

nae quantiteyt van de 

hoppen ….  

 

De uitdrukking 

‘plackhoppen’ is wel wat 

duister. De ‘plack’ betreft 

een munteenhei. We mogen er dus van uitgaan dat er parallel met het oortjens bier er een 

plackbier bestond.  

Op de maandag 19 november 1475 werd te Sint-Truiden de regeling van de bieraccijns voor 

de thuisbrouwers bijgesteld.  

 

Op maendach xix november ao 1475  

Heren ende stadt zijn eens ende verdraghen dat alle man die thuys ghebrauwen heeft bynnen 

dezen jaer, comen zal bynnen acht daghen aenden rintmeester ende hem dat kundighen, - 

bekend maken - wie vele dat hij bynnen desen jaer gebrauwen heeft ende wat bier – wat voor 

soort bier - ende dat op zijnen eydt nemen, ende oft yemant weere die des nyet en dede – die 

dit niet deed - bynnen desen acht daghen, sal verboeren – zal als boete dienen te betalen – 

drye rynsgulden eens; heeren ende stadt ende inbringere yegelycken derdedeel.  

Van deze boete kreeg de heer – de abt in dit geval – de stad en de aanbrenger, elk een derde 

deel.  

Item noch zijn heeren ende stadt eens ende verdraghen oft yemant were die thuys brauwen 

woude van nu vort, dat gijt kundighen zal den rintmeester alsoe dicke als hij brauwt van 

daghe tot daghe, op te verboeren die pene – boete – voornoempt; heeren ende stadt ende 

inbringere elcken tderdedeel, ongequeten gabel. –  

hierbij zit dan de accijns niet inbegrepen. 

 

En 10 jaar later werd er weer een nieuwe regeling uitgewerkt waarbij er een verbod kwam op 

het thuis brouwen. Het brouwersgild had zijn strijd gewonnen. Het brouwersvak 

professionaliseerde verder.  

9 mei 1485  

Noch zijn heeren ende stadt eens ende verdraghen dat egheen ingeseten van deze stadt thuys 

brauwen en zal, noch doen brauwen mer – maar - wilt enich ingheseten bier voor hem selven 

brauwen; dat sal hij op de stadt paenhuys – de stedelijke brouwerij - oft op een ander 

paenhuys dat die stadt hem te honne costen wysen sal, moghen brauwen oft doen brauwen  



Ende dat bier en zal hij obten zelven panhuys nyet moghen draghen oft doen draghen, - 

voordat - hy en zal zijn acsijse daer van betaelt hebben, te weten van elcker amen viij – 8 - 

stuvers – op te verboeren die contrarie des voirscreven is dede ende soe dicke ende 

menichwerven dat gesciede; ene wech Sint-Jacops; - een beeweg naar Sint Jacob in Galicië, 

Spanje - heeren, stadtscepenen ende inbringere elcken tderdedeel. – Iedere soort ‘beeweg’ kon 

afgekocht worden met een vaste som.  

Zoals we echter verder nog constateren kon men dit particulier brouwen echter niet steeds 

aan banden leggen.  

 

 
 

Het ‘quaed’ herbergsken van Jeroen Bosch 
 

 
 


