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Voorwoord 
Het verhaal in dit jaarboek is opgeschreven door Peter Lindhoud, oud-inwoner van Tholen. Dit naar aanleiding van 
het feit dat 650 jaar geleden Tholen stadsrechten werden toebedeeld Zijn verhaal begint ermee dat Tholen en 
Schakerloo onverbrekelijk met elkaar verbonden waren. De geschiedenis van Tholen begint immers bij Schakerloo. 

Er wordt geschreven over de stadskeur, waarbij de betekenis uitgelegd wordt en we ons een voorstelling kunnen 
maken van hoe belangrijk dit werd gezien. Waarom Tholen een markant punt was op de handelsroute en over de 
geleide tol die garandeerde dat voorbijvarende schepen door de tolheffer werden beschermd tegen roof of andere 
overlast. Hiervoor moest uiteraard wel worden betaald. 

Het verleden is zeldzaam mooi, het geeft een schitterend beeld over de bestuurlijke ontwikkeling. Terug naar een tijd 
die we niet kennen, over hoe de machtsverhoudingen lagen en wat er wel en niet kon in de gemeenschap. 
Het verlenen van stadsrechten gaf voor burgers heel wat voordelen, o.a. werden de eigendommen beschermd en 
werden misdragingen berecht in overeenstemming met het eigen stadsrecht. Wanneer ik in de geschiedenis duik, dan 
rijst bij mij vaak de vraag hoe men toen in het leven stond; het gevaar van honger, ziekte en bedreigingen, maar ook de 
angst voor het vagevuur en de hel. 

Belangrijk was ook toen de economische situatie. De Zeeuwse stromen waren wel strategisch gelegen voor de handel, 
maar de financiële staat van Tholen was die stevig? 
Ik vraag me wel eens af of er al onderwijs was in de middeleeuwse samenleving. En zo ja, hoe dit er uit zag, door wie 
dit onderwijs werd gegeven en wat voor invloed de kerk daarop had. 

Een goed leesbare geschiedenis over Tholen die prima aansluit bij de doelstelling van de Heemkundekring Stad en 
Lande van Tholen, onderzocht en opgeschreven door een oud-inwoner. 

We bedanken dan ook de schrijver, Pieter Lindhoud, voor de wijze waarop hij deze schitterende geschiedenis belicht. 
Ook bedanken we gemeentearchivaris Fred van den Kieboom voor zijn medewerking bij het verzamelen van de 
afbeeldingen. 

Veel leesplezier. 

Voorzitter 
Jaap Bout 
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Rondom het Stadsrecht van Tholen 1366 
 
door Peter Lindhoud

Dit jaar viert Tholen dat het 650 jaar geleden 
stadsrechten heeft gekregen. Uiteraard een reden om 
hier feestelijk bij stil te staan. Bovendien ook een 
mooie manier om Tholen, ook toeristisch, verder op 
de kaart te zetten. 
 
Ik kan me de feestweek ter gelegenheid van ‘Tholen 
600 jaar stadsrechten’ nog goed herinneren. Een 
optocht van inwoners in middeleeuwse kledij en 
mensen die de hele week zo verkleed rondliepen. Toen 
ook werd het boek ‘Tholen, Stad en Eiland’ 
uitgegeven. Naast een beperkte tekst vooral veel mooie 
illustraties. Niet alleen van de stad Tholen, maar van 
het hele eiland. Gedenkjaren als deze zijn aanleiding 
om een historisch overzicht te schrijven. En terecht. 
Naast dat het gewoon leuk is om iets van de eigen 
geschiedenis te weten, geeft het inzicht in achtergrond 
en ontwikkeling van de eigen woonplaats waarin men 
is geworteld. Andere belangstellenden maken zo kennis 
met een deel van de Thoolse geschiedenis. 
 
De titel van deze publicatie ‘Rondom het stadsrecht 
van Tholen 1366’ is gekozen omdat het niet alleen om 
het verleende stadsrecht gaat. Dat is eigenlijk niet meer 
dan een aantal artikelen waarin de relatie tussen de 
verlener van de stadrechten en de bevolking staat 
omschreven, en bepalingen waaraan de bevolking zich 
diende te houden en welke straffen er stonden op het 
overtreden daarvan. Het stadsrecht creëerde, voor dat 
moment, duidelijkheid en veiligheid. Met de aanduiding 
‘rondom’ wil ik aangeven dat het mij om meer te doen 
is dan het stadsrecht alleen. Het gaat mij hierbij om het 
ontstaan van Tholen, en Tholen onder het grafelijk en 
hertogelijk bestuur tot ca. 1500. Vervolgens wordt de 
stadskeur weergegeven in de oorspronkelijke taal en de 

Nederlandse vertaling. Aansluitend daarop wordt 
uitgelegd wat de functies inhouden die in de stadskeur 
worden genoemd en hoe de verhouding tussen de 
graaf en de stad was. Tot slot probeer ik een beeld te 
schetsen over het wonen en leven in Tholen in de 
veertiende en vijftiende eeuw, waar mogelijk 
gerelateerd aan de artikelen van de stadskeur en wat er 
in andere documenten en literatuur is terug te vinden. 
In het nawoord worden, op basis van het voorgaande, 
enkele bredere observaties gemaakt. Tot slot wordt een 
literatuuroverzicht gegeven waarop deze publicatie is 
gebaseerd. 
  
Voor mij als oud-Tholenaar was het een groot plezier 
om dit te schrijven, en ik ben daarmee 
verantwoordelijk voor de inhoud. Ik hoop dat de lezer 
dit met evenveel plezier zal lezen. 
  

5

Over de auteur. 

Peter Lindhoud is op 3 mei 1951 geboren op het adres 
Bebouwdedam 12 te Tholen. 
Na de Christelijk Nationale School en de gemeentelijke 
MULO studeerde hij aardrijkskunde en geschiedenis in 
Tilburg en geschiedenis van de 20ste eeuw in 
Nijmegen. Zijn afstudeeronderwerp was De 
standpuntbepaling van de Wereldraad van Kerken ten 
aanzien van de Centraal Afrikaanse Federatie. 
Na zijn studie heeft hij bijna 3 jaar ontwikkelingswerk 
gedaan in Zambia als docent geschiedenis aan een 
middelbare school. 
Terug in Nederland werd hij docent geschiedenis aan 
de Lerarenopleiding en vervolgens beleidsmedewerker 
internationalisering  aan de Hogeschool Windesheim in 
Zwolle. Zijn voornaamte werkgbied was het opzetten 
en leiden van onderwijsprojecten in Afrika en 
studentenprojecten in Suriname en Zambia. Stadhuis van Tholen. 
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I. Het ontstaan van ‘der Tolne’: Tholen

Het stadsrecht, of de stadskeur, van Tholen, 
uitgevaardigd op 7 december 1366, eindigt aldus: 
‘Ende alle dese vorscreuen ponte van deser vorseider keure sullen 
wesen also verre als tlant van der Tolne ende van Scakerloo gaet 
ende alle saken sonder arghelist behoudelic onzer heerlicheit. (En 
al deze voorgeschreven artikelen van deze voornoemde keur zullen 
gelden zover als de gebieden van Tholen en van Schakerloo zich 
uitstrekken, en alle zaken gelden zonder kwade trouw, 
behoudens onze heerlijkheid).  

Tholen en Schakerloo worden in het stadsrecht op een 
enkele plaats nog samen genoemd. Dat is begrijpelijk, 
want Tholen en Schakerloo zijn onverbrekelijk met 
elkaar verbonden. De geschiedenis van Tholen begint 
immers bij Schakerloo. 

Kaart van Schakerloo met loop van de Striene en de Schelde (linkerzijde van de kaart is noord).  Bron: Gemeentearchief Tholen. 
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Over de vroege geschiedenis van Schakerloo is weinig 
bekend. Het was een bewoond eiland aan de zuidkant 
van het tegenwoordige eiland Tholen. Het eiland had 
de vorm van een klok en was al vóór 1212 bedijkt. Het 
had een oppervlakte van ca. 482 ha. In het begin van 
de dertiende eeuw was het dorp Oudeland, zoals 
Schakerloo later werd genoemd, een aanzienlijke plaats 
met een eigen bestuur met schout en schepenen. 
Hollestelle schrijft over Schakerloo: ‘Voorzeker was het 
dorp in Schakerloo in ’t begin der 13e eeuw eene aanzienlijke 
plaats…had zijn korenmolen, die door afstromend water op de 
Ee of den Molenvliet in beweging werd gebracht; het bezat zijn 
parochiekerk met een “schoonen hoogen toren”, en zijn bedehuis 
stond bekend als een der voornaamste “capellen” van het land’.1 
Van deze watermolens moesten de bewoners verplicht 
gebruik maken om hun graan te laten malen. Er was 
een veer en er werd naast landbouw ook visserij 
bedreven. Bovendien had Schakerloo een ‘geleidetol’. 
Deze geleidetol, ‘de grote Brabantse watertol’, was 
door de hertog van Brabant daar ingesteld om tol te 
heffen op de vaart op de Schelde. Door middel van 
deze vaart werd het toen al goed ontwikkelde 
Vlaanderen verbonden met Holland, het Boven-
Maasgebied, de Zuiderzee en zelfs Noord-Duitsland, 
en was daarmee een belangrijke handelsroute. Een 
geleidetol garandeerde dat voorbijvarende schepen 
door de tolheffer werden beschermd tegen roof of 
andere overlast. Hiervoor moest uiteraard wel worden 
betaald. 

Aan de westkant van het eiland stroomde de Striene, 
die breed en diep was en aan de zuidkant van het 
eiland uitmondde in de Schelde. De Striene was de 
grensrivier tussen Zeeland en het hertogdom Brabant. 
De noordkant van Schakerloo was omgeven door 
slikken die doorsneden werden door kreken waarvan 
de namen bekend zijn: de Ee en de Mossel-Ee, 
waaraan de naam Mosselhoek nog herinnert, die beide 
in de Striene uitmondden. Het eiland Schakerloo 

omvatte alleen het zuidelijk deel van het huidige eiland 
Tholen. 

Door veranderende stromingen, mede als gevolg van 
inpolderingen en ontwateringen in verband met de 
zoutnering, verzandde de Striene maar schuurde de 
loop van de huidige Eendracht steeds verder uit. 
Tussen 1220 en 1223 werd in een brede boog ten 
oosten, noorden en zuiden  van Schakerloo de 
Vijftienhonderdgemetenpolder aangedijkt. Deze polder 
werd aanvankelijk Nieuw-Schakerloo genoemd. Door 
deze inpoldering lag het ‘bloeiende dorp Schakerloo’ 
niet meer aan een doorgaand vaarwater en werd 
daarmee een ‘lantdorp’ dat bekend kwam te staan 
onder de naam van het ‘Oudeland van Schakerloo’. 
Daarmee kwam er ook een eind aan de ‘geleidetol’op 
deze plaats.Op het kruispunt van de Henetrecht 
(Eendracht) met de bocht van de Schelde werd nu op 
de dijkbocht van de nieuwe zeedijk een stenen 
‘Tholhuys’ gebouwd. Daarmee werd de tol van 
Schakerloo vervangen en kreeg Tholen haar naam.  

Kaart van Tholen met afbeelding van een kogge. 
Bron: Gemeentearchief Tholen. 
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Door de stroomschuring werd de Eendracht dieper 
een daarmee aantrekkelijk voor de vaart. Bovendien 
was het een goed punt omdat daar tegenstroom 
ontstond, het wantij, de plaats waar de uit noordelijke 
en uit zuidelijke richting komende vloedstromen elkaar 
ontmoetten. Hierdoor werden de schepen gedwongen 
voor enige tijd de zeilen te strijken. Dit oponthoud 
bood de tolgaarders de mogelijkheid de tol te innen. 
Om de tolheffing mogelijk te maken, werden langs de 
Eendracht 12 bakens geplaatst waardoor het tolgeld 
ook wel bakengeld werd genoemd. Om de tol te heffen 
waren er twee koggen in de vaart, schepen die dus ook 
de bescherming verleenden. De bemanning hiervan 
woonde, samen met enkele vissers, in houten of lemen 
huizen bij het ‘Tholhuys’. De hieraan verbonden haven 
behoort tot de oudste van Zeeland. 

Kogge.2 Bron: Wikipedia. 

Het ‘Tholhuys’ en de bewoning daar omheen aan de 
Hoogstraat vormde de eerste nederzetting waaruit de 
stad Tholen tot ontwikkeling kwam. Het stroomgebied 

van de Eendracht verplaatste zich steeds verder 
oostelijk van de Hoogstraat. De dijk van de 
Vijftienhonderdgemetenpolder liep op enig moment 
dwars door het groeiende dorp Tholen heen, waardoor 
er een binnen- en een buitenbewoning ontstond. 

Op de dijk ontstond de Hoogstraat met daarop 
aansluitend de huidige Kerkstraat en de Stoofstraat. 
Verdere uitbouw vond plaats in de 
Vijftienhonderdgemetenpolder. De eerste schriftelijke 
vermelding van ‘der Tolne’ dateert uit 1216. Op 1 mei 
1252 kregen de inwoners voorrechten van gravin 
Margaretha van Vlaanderen en haar zoon Guy. In elk 
geval was het dorp Tholen in 1261 al dusdanig tot 
ontwikkeling gekomen dat er voor het geestelijk 
welzijn van de bevolking een parochiepriester werd 
benoemd. In 1312 werd er een particulier gasthuis 
gesticht, wat duidt op een weer verdere ontwikkeling. 

Tollen waren een inkomstenbron voor hen die deze 
hieven maar uiteraard een kostenpost voor hen die tol 
moesten betalen. De laatsten probeerden zoveel 
mogelijk te voorkomen dat ze die tol ook moesten 
betalen. Zo hadden de inwoners van Tholen geklaagd 
bij Johan, hertog van Lotharingen, Brabant en 
Limburg, dat zij bij hun vaart op de Honte en Schelde 
bij Papenisse en Burchvliet tol moesten betalen. 
Hiervan werden zij in een oorkonde van 9 november 
1291 vrijgesteld. Toen werd, volgens oude 
documenten, het dorp ‘dat heet Tolen of Hardestock en dat 
ligget in Schakerloo’ tolvrijheid verleend. Daarmee komt 
de naam T(h)olen voor het eerst in de stukken voor. 
Die vrijstelling werd nog eens bevestigd in een 
oorkonde van 15 september 1330. Op 9 mei 1335 
verordonneerde Willem, graaf van Henegouwen, 
Holland en Friesland, dat hij aan de onderdanen van 
zijn broer, heer Jan van Henegouwen, heer van 
Beaumont, ‘van der tolnen in Zeeland, dat men heyt 
Harderscoet’ (een andere schrijfwijze van Hardestock) en 
dus de inwoners van Tholen, het recht verleent 
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oostelijk van de Hoogstraat. De dijk van de 
Vijftienhonderdgemetenpolder liep op enig moment 
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mogelijk te voorkomen dat ze die tol ook moesten 
betalen. Zo hadden de inwoners van Tholen geklaagd 
bij Johan, hertog van Lotharingen, Brabant en 
Limburg, dat zij bij hun vaart op de Honte en Schelde 
bij Papenisse en Burchvliet tol moesten betalen. 
Hiervan werden zij in een oorkonde van 9 november 
1291 vrijgesteld. Toen werd, volgens oude 
documenten, het dorp ‘dat heet Tolen of Hardestock en dat 
ligget in Schakerloo’ tolvrijheid verleend. Daarmee komt 
de naam T(h)olen voor het eerst in de stukken voor. 
Die vrijstelling werd nog eens bevestigd in een 
oorkonde van 15 september 1330. Op 9 mei 1335 
verordonneerde Willem, graaf van Henegouwen, 
Holland en Friesland, dat hij aan de onderdanen van 
zijn broer, heer Jan van Henegouwen, heer van 
Beaumont, ‘van der tolnen in Zeeland, dat men heyt 
Harderscoet’ (een andere schrijfwijze van Hardestock) en 
dus de inwoners van Tholen, het recht verleent 
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‘stapelvri’ hun haver en koren te transporteren door het 
gehele grafelijk gebied. Dat werd op 19 mei 1335 
bevestigd door graaf Willem en op 5 juni 1346 
nogmaals door diens opvolger Margaretha, keizerin 
van het Heilige Roomse Rijk, gravin van Henegouwen, 
Holland en Zeeland enz. als zijnde onderdanen van 
haar oom, de heer van Beaumont. Ook graaf Floris V 

(1256-1296) bevestigde de vrijdom van tol en andere 
lasten in zijn gebieden. En dat deed ook de hertog van 
Brabant, waardoor de inwoners van Tholen van 
oudsher zijn vrijgesteld van de Brabantse watertol op 
de Honte en Schelde. Tolvestigingen en 
tolvrijstellingen waren dus belangrijke factoren in de 
ontwikkeling van dorpen en steden.

Tholen rond 1200. Bron: Gemeentearchief Tholen. 
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II. Tholen onder Grafelijk en Hertogelijk
Bestuur tot ca. 1500

1. Tholen onder het graafschap Holland en
Zeeland 1221-1299

Tholen, Schakerloo, Vossemeer en Vrijberge (alle ten 
oosten van de Striene) behoorden tot 1230 bij het 
hertogdom Brabant. In 1221 kreeg Willem I (1203-
1222), die huwde met Maria van Brabant, de helft van 
Schakerloo in leen van de hertog van Brabant. Graaf 
Willem I streefde er actief naar om de 
alleenheerschappij, als rijksonmiddelijk leen3, over 
Zeeland bewesten Schelde te verkrijgen. In de jaren 
1229-1230 kwam Graaf Floris IV (1222-1234) in bezit 
van het gehele eiland als onderdeel van zijn Zeeuwse 
grafelijk gebied, waarmee zijn zeggenschap over 
Zeeland werd versterkt. De Schelde vormde lange tijd 
de grens tussen het graafschap Holland en het 
graafschap Vlaanderen.4 

Op 20 april 1248 werd Schakerloo door Graaf Willem 
II (1234-1256) als achterleen gegeven aan Hendrik 
Buffel, aangeduid als ‘Henric, geseyt Buffel’. In de bepaling 
stond dat hij eenmaal per jaar, gedurende vijftien 
dagen, herendienst moest verrichten met een kogge 
met een bemanning van 31 personen om het gebied te 
beschermen. Ook werd bepaald dat, wanneer Buffel 
zonder nakomelingen kwam te overlijden, het gebied 
door zijn naaste bloedverwanten zou worden geërfd. 
In 1248 vertrok Hendrik Buffel als kruisridder naar 
Egypte. Een risicovolle onderneming, zodat een 
regeling van de erfenis niet overbodig was. Maar hij 
kwam behouden terug. Voor Hendrik Buffel was het 
gebied belangrijk genoeg om daar een stenen huis, 
wellicht een kasteel, te bouwen dat hij ‘Huus ter Tolne’ 
noemde. Het staat ook wel bekend als ‘Klein Egypte’5 
ter herinnering aan zijn deelname aan de kruistocht. 
Hij was het ook die aan Tholen tolvrijdom verschafte. 

Graafschap Holland binnen de Nederlanden.  Bron: Wikipedia.           

Graafschap Zeeland binnen de Nederlanden.  Bron: Wikipedia. 
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2. Tholen onder het Henegouwse Huis
1299-1354

Na de moord op Floris V, in 1296, ontstond er een 
andere politieke situatie. Zeker toen zijn enige zoon 
Jan I ( 1296-1299) overleed. Daardoor werd er een 
opvolgingsstrijd uitgevochten over de vraag wie er 
graaf van Zeeland moest worden. Bovendien hadden 
de moordenaars van Floris V, als straf, hun bezittingen 
verloren aan Jan I. Toen deze overleed, kwamen de 
bezittingen in handen van Jan van Avesnes, graaf van 
Henegouwen (1299-1304). In november 1299 werd hij 
als graaf Jan II van Holland en Zeeland in Middelburg 
en Zierikzee ingehuldigd. De Zeeuwse edelen 
betwistten het recht van Jan van Henegouwen om 
graaf van Zeeland te zijn. Dat verzet van de edelen 
werd op 1 januari 1301 definitief gebroken toen zij bij 
Lodycke6 door Jan van Henegouwen werden verslagen, 
daarbij geholpen door getrouwen uit Reimerswaal, 
Tholen en Poortvliet. Als reactie hierop ontnam Jan 
van Henegouwen de opstandige Hollandse en Zeeuwse 
edelen hun lenen. 

Toen Jan II in 1304 overleed, erfde de oudste zoon, 
Willem III (1304-1337), Henegouwen, Holland, 
Zeeland en West-Friesland en daarmee bleef het gebied 
bijeen. De jongste zoon Lodewijk werd financieel 
schadeloos gesteld door middel van een apanage7, 
doordat hij jaarlijks 6000 pond tournois op de 
goederen uit Henegouwen en 6000 pond tournois uit 
de goederen van Holland, Zeeland en West-Friesland 
kreeg. 

Graaf Willem III had moeite om dit codicil 
(wilsbeschikking) van 8 september 1304 met 
betrekking tot de goederen in Holland en Zeeland uit 
te voeren. Daarbij speelden twee zaken. Enerzijds 
betrof het de geconfisqueerde goederen van de 
moordenaars van Floris V, en anderzijds de 
geconfisqueerde goederen van de Zeeuwse edelen die 

in de strijd over de zeggenschap over Zeeland 
bewesten Schelde de zijde van Vlaanderen en niet Van 
Willem III hadden gekozen. Voorzichtigheid was 
geboden. Het al te snel geven van een andere 
bestemming aan deze goederen, en het snel 
wegschenken ervan, zou de kans op een politieke 
verzoening met de opposanten kunnen belemmeren. 
Zeker wanneer de eigen Henegouwse familie hier 
voordeel uit zou halen. Een groot deel van de Zeeuwse 
adel was namelijk gekant tegen de heerschappij van dit 
Henegouwse huis over Holland en Zeeland. Daaraan 
kwam in 1307-1308 een einde toen de Zeeuwse 
opposanten werden onderworpen. Het duurde tot 
1321 voordat aan alle bepalingen van het codicil was 
voldaan. Bij de Vrede van Parijs, 6 maart 1323, werd 
overeengekomen dat de graaf van Vlaanderen afzag 
van alle heerschappij over Zeeland bewesten Schelde. 

In 1305 gaf graaf Willem III de heerlijkheid Beaumont, 
een ommuurde stad met kasteel en heerlijkheid op de 
grens tussen Vlaanderen en Frankrijk, samen met tal 
van andere goederen in leen aan zijn jongere broer Jan 
van Henegouwen. 

In 1308 kreeg Jan van Henegouwen alle goederen van 
de kleinzoon van Hendrik Buffel, die overigens ook 
Hendrik8 heette en wiens goederen, waaronder Tholen, 
Schakerloo en Poortvliet, verbeurd waren verklaard 
omdat hij de zijde van Vlaanderen had gekozen. In 
1304 werd hij gevangen genomen tijdens de zeeslag op 
de Gouwe (bij Zierikzee) en als opstandige Zeeuwse 
edelman onthoofd. Het kan zijn dat toen ook zijn 
‘kasteel’ is verwoest. Waar het precies heeft gestaan en 
hoe het er uit heeft gezien is niet bekend. En hoewel 
Tholen dan nog geen stad is, bouwde Jan van 
Henegouwen er wel muren en 5 poorten omheen: de 
Waterpoort, de Zuideindsepoort, de Oudelandsepoort, 
de St. Andries-of Verbrandepoort en de Dalemse- of 
Vossemeersepoort. Hij sprak over Tholen als over 
‘synen dorpe’ dat hij maakt tot ‘syne veste of stad’. Bij de 
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Dalemse- of Vossemeersepoort liet hij een burcht 
bouwen waarin hij verbleef als hij in Zeeland was. In 
1343 liet hij deze burcht verder uitbreiden.9 Alleen al 
door zijn gehele goederenbezit werd Jan van 
Henegouwen een van de meest vermogende edelen 
van Holland en Zeeland, en bezat daarnaast ook nog 
aanzienlijke domeinen in Henegouwen.  
Als enige broer van Graaf Willem III nam hij ook op 
militair en bestuurlijk gebied een belangrijke plaats in 
en was daardoor een van de aanzienlijkste en 
invloedrijkste leden van de grafelijke raad. Toen zijn 
neef, Graaf Willem IV  (1337-1345), op pelgrimstocht 
ging naar Jeruzalem (1343-1344), verving hij hem als 
stadhouder. Na diens overlijden in het najaar van 1345 
nam hij, tot aan de komst van keizerin Margaretha 
(1345-1354) in maart 1346, de landsregering waar. Hij 
was dus iemand die zeker zijn verantwoordelijkheid 
nam, al was hij daarin niet altijd even doortastend en 
vasthoudend. 

Jan van Henegouwen. Bron: Wikipedia. 

 Graafschap Henegouwen binnen de Nederlanden. Bron: Wikipedia. 

Omstreeks 1317 trad Jan van Henegouwen in het 
huwelijk met Margaretha van Nesle, gravin van 
Soissons en vrouwe van Chimay. Uit dit huwelijk werd 
Johanna geboren die in 1336 trouwde met Lodewijk 
van Châtillion, de oudste zoon en erfgenaam van 
Gwijde van Châtillion, graaf van Blois, heer van 
Avesnes en Guise. De huwelijksgift bestond uit het 
graafschap Soissons en de heerlijkheid Chimay. Na de 
dood van Lodewijk, hij sneuvelde op 26 augustus 1346 
in de slag bij Crécy10, hertrouwde Johanna met graaf 
Willem van Namen. Doel van het huwelijk was vooral 
om de erfenis veilig te stellen voor haar kinderen. 
Daartoe behoorde ook het bezit van haar vader in 
Holland, Zeeland en West-Friesland. Dit was mogelijk 
omdat Jan van Henegouwen, zoals een paar maanden 
later zou blijken, op 10 mei 1346, en daarmee net op 
tijd, bij keizerin Margareta geregeld had dat zijn 
leengoederen van de Hollandse grafelijkheid door 
Johanna of haar kinderen geërfd konden worden. Dit 
verleende privilege vormde de basis voor het bezit van 
de graven van Blois in deze gewesten. 
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3. Tholen onder het Beierse Huis 1354-1433

In oktober 1350 overleed Johanna. In het testament 
van 17 maart 1353 had Jan van Henegouwen de 
goederen in Holland, Zeeland en West-Friesland aan 
Jan van Châtillion toegewezen. Mocht deze geen 
erfgenaam hebben, dan zouden deze toekomen aan 
zijn jongere broer Gwijde. Wel behield hij tot aan zijn 
dood het vruchtgebruik van de goederen. Graaf 
Willem V ( 1349-1358) bevestigde, als leenheer, dit 
testament op 5 juni 1353. Omdat graaf Willem V in 
1358 geestesziek was, kreeg hij zijn broer Albrecht van 
Beieren als voogd, met als titel ruwaard.11 Vervolgens 
wist Jan van Henegouwen het voor elkaar te krijgen, bij 
oorkonde van 24 augustus 1353, dat zijn oudste 
kleinzoon Lodewijk van Châtillion, die graaf van Blois 
was geworden, afstand zou doen van zijn rechten op 
de Zeeuwse en Hollandse goederen ten gunste van zijn 
broer Jan. Ook dit werd door graaf Willem V op 3 
januari 1355 erkend. En daarmee zou Jan van Blois, na 
de dood van Jan van Henegouwen, de gebieden in leen 
krijgen. Een dag later werd dit nogmaals bevestigd 
door gravin Margaretha, die inmiddels afstand had 
gedaan van Holland en Zeeland. Op 11 maart 1356 
overleed Jan van Henegouwen in zijn kasteel te 
Beaumont. 

4. Jan van Blois12, verlener van stadsrechten
aan Tholen

Op 21 oktober 1356 kreeg Jan van Blois, geboren ca. 
1342, van Willem V de goederen in leen. Dat er tussen 
11 maart en 21 oktober ca. acht maanden zaten, kan 
voortkomen uit het feit dat Jan nog (te) jong werd 
bevonden. Maar daarin maken de 8 maanden maar 
weinig verschil. Waarschijnlijker is het dat de 
Hollandse grafelijkheid nog tamelijk hoge schulden had 
en achterstallige betalingen moest voldoen aan Jan van 
Henegouwen. En dit terwijl graaf Willem zelf financiële 
problemen had. Het feit dat, nadat op 23 oktober Jan 

van Blois toezegde af te zien van de schuldvordering 
en toen het leen kreeg, bevestigt dat dit het 
belangrijkste obstakel was. Voor het verkrijgen van het 
leen moest Jan van Blois overigens wel 15.000 oude 
schilden betalen; een bedrag dat hij tussen 10 
november 1356 en 13 juni 1359 heeft voldaan. Vanaf 
23 oktober 1356 trad Jan van Blois, heer van 
Schoonhoven en Gouda, op als iemand die zelfstandig 
oorkonden kon uitvaardigen. Al werd in het begin in 
de oorkonden wel de aanduiding domicellus, jonge 
heer, vermeld, wat zijn jeugdige leeftijd nog eens 
benadrukte. 

Hoewel hij door afkomst en bezit recht kon doen 
gelden op een voorname plaats in het landelijk bestuur, 
heeft zijn jeugdige leeftijd en bestuurlijke 
onervarenheid er voor gezorgd dat hij aanvankelijk niet 
werd opgenomen in de grafelijke raad. Die situatie 
veranderde al snel doordat hertog Albrecht (1358-
1404) hem bij het landsbestuur betrok en diens 
vertrouweling werd. Zo werd op 7 december 1359 Jan 
van Blois door hertog Albrecht, vanwege diens vertrek 
naar Beieren, gevraagd om gedurende zijn afwezigheid, 
die duurde tot 31 oktober 1360, de taak als stadhouder 
over Holland en Zeeland op zich te nemen. Hetzelfde 
gebeurde in juli 1363. Wel kreeg Jan van Blois toen de 
heer van Werchin, drossaard van Henegouwen, naast 
zich. 

Vanaf november 1363 heeft Jan van Blois, op eigen 
naam, als stadhouder oorkonden met betrekking tot 
het landsbestuur uitgevaardigd. Vanaf die tijd werd hij 
ook maar weinig meer ingezet voor activiteiten in het 
landsbestuur, al hield hij zich daarin niet geheel 
afzijdig. Wellicht dat dit de reden is dat hij meer 
aandacht had voor de eigen gebieden. In 1364 werd 
door Jan van Blois de ca. 63 ha grote Dalempolder 
bedijkt (ten noorden van de Verbrandestraat). Daarin 
werd de stad later uitgebreid. Dat de relatie met de 
overkant van de Eendracht niet altijd goed was, bleek 
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wel uit het feit dat Jan van Blois in 1365 vanwege een 
dreigend conflict met de heer van Bergen op Zoom de 
vesten rond Tholen liet uitgraven. Uit rekeningen van 
het verblijf daar weten we dat Jan van Blois op 20 
oktober 1366 in Tholen is geweest. Dat zal zeker 
verband hebben gehouden met het verzoek om 
stadsrechten te krijgen die op 7 december 1366 werden 
verleend. Hierover later meer. In 1373 gaf hij een deel 
van de schorren ten zuiden van Tholen uit voor 
bedijking, waaruit de 74 ha grote Deurloopolder is 
ontstaan. 

Ondanks het feit dat hij maar in beperkte mate bij het 
landsbestuur werd betrokken, zette Jan van Blois voor 
zijn gebieden een eigen bestuursstructuur op. Zo 
richtte hij een eigen grafelijke raad op13 die door hertog 
Albrecht getolereerd werd naast diens grafelijke raad. 
Doordat het veel op een staat binnen een staat begon 
te lijken, kwamen zijn gebieden bekend te staan als ‘het 
land van Blois’. Het kasteel te Schoonhoven had een 
vorstelijke uitstraling en hij hield er daar een luisterrijke 
hofhouding op na. Van het kasteel is niets meer over 
dan een beschrijving waaruit blijkt dat zowel de bouw 
als de inrichting het nodige geld heeft gekost. In 1361 
werd het slot verrijkt met een kapel, waarvoor 
Bisschop Jan van Arkel toestemming heeft gegeven. 
Voor dit alles was veel geld nodig, en daarvoor zond 
hij aan de schouten en de baljuws, ook die van Tholen, 
brieven (een ridderbede) om er voor te zorgen dat de 
honderdste penning zoveel mogelijk verhoogd werd. 

Hoewel hij geen voorname 
bestuursverantwoordelijkheid meer kreeg, was zijn rol 
in het landsbestuur niet geheel uitgespeeld. Zo werd hij 
door Albrecht in 1366 tot tweemaal toe als 
ambassadeur naar Parijs gestuurd. Ook zijn militaire rol 
was nog niet voorbij, zoals blijkt uit het feit dat hij als 
ridder in 1362-63 en 1368-69 ten strijde trok naar 
Pruisen om de heidense Litouwers een lesje te leren. 
Ook steunde hij in september 1366 hertog Wencelas 

van Brabant in de grensoorlog met de hertog van 
Gelre. En hij bemoeide zich in december 1371 met de 
Gelderse troonstrijd na het kinderloos overlijden van 
hertog Reinald III (1371-1379). Op 14 februari 1372 
trouwde hij met Machteld van Gelre.14 Uit dit huwelijk 
kwamen geen kinderen voort. Het zou kunnen dat de 
bisschoppen van Keulen en Utrecht, gesteund door 
zijn eigen raadslieden in Holland, op het huwelijk 
hebben aangedrongen. Daarmee kreeg hij niet alleen 
een vrouw, maar ook nog een kostbare 
opvolgingsoorlog binnen de familie van Gelre op de 
koop toe. Wellicht was deelname vanwege het prestige 
wel het hoofddoel. Dat doel werd overigens niet 
bereikt en leidde er zelfs toe dat hij afzag van de 
aanspraken van zijn vrouw op de Gelderse hertogzetel. 
In 1372 erfde hij van zijn kinderloos overleden broer 
Lodewijk goederen in Frankrijk en Henegouwen. Op 
19 mei 1381 overleed Jan van Blois op zijn kasteel te 
Schoonhoven en werd begraven in Valencien, zonder 
wettig nageslacht achter te laten. 

Kasteel van schoonhoven, reconstructietekening van Gerrit Neven. 

Ondanks het rijke leven dat hij leidde, kreeg hij niet de 
status van landheer. Hoewel van Franse afkomst 
verstond hij het Nederlands goed. En omdat hij heel 
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veel in Nederland verbleef, was hij eigenlijk een 
Nederlander. De negentiende eeuwse schrijver Busken 
Huet had geen hoge pet van hem op. Hij noemt hem 
onbeduidend en vervolgt: ‘Hij ging gekleed als een zot, in 
de maskeradepakken, speelde kaart en dobbelde met zijn 
ondergeschikten; at als een bedelmonnik; dronk als een tempelier; 
sleet zijn leven in het zadel, jagend met veêr op veêr. Doch hij 
had een afkeer van kuipen zowel als bloedvergieten, en meer dan 
één twist tussen Hoeken en Kabeljauwen is door hem bijgelegd’.15 
Hoe dan ook, dat laatste strekt hem tot eer. En hoeveel 
anders was hij dan wel dan de andere edelen die hier 
woonden? 

De opvolger van Jan van Blois, Gwijde, (? - 1397) had 
meer belangstelling voor de ontwikkelingen in 
Frankrijk dan voor Holland en Zeeland. Hij leidde een 
zeer luxe leven en was enorm dik. Het verhaal gaat, dat 
toen hij samen met zijn even corpulente vrouw in 1389 
een rondreis door Nederland16 maakte, na een 
afwezigheid van dertig jaar, beiden vanwege hun 
omvang in afzonderlijke wagens moesten reizen. En 
dat vanwege zijn gewicht en haar omvang sommige 
bruggen te smal waren en de wagens door het landvolk 
verder gedragen moesten worden. Er waren soms acht 
of tien schuiten nodig om hen met hun gevolg over het 

water te vervoeren. De gravin ging hierbij vergezeld 
van een papegaai en de graaf van vier muzikanten en 
een nar. Door zijn levensstijl wist hij in betrekkelijk 
korte tijd de eens zo rijke erfenis van de graven van 
Blois grotendeels te verkwanselen, en hij verkocht na 
het overlijden van zijn enige zoon Lodewijk zijn 
graafschappen Blois en Châteaudun aan Lodewijk van 
Orléans. Hij overleed in 1397 te Avesnes. Zijn 
bezittingen in Holland en Zeeland vervielen aan de 
grafelijkheid en daarmee maakte Tholen de overgang 
van een heerlijke naar een grafelijke stad. Als grafelijke 
stad kreeg Tholen, als vierde in de rij na Middelburg, 
Zierikzee en Reimerswaal, stemrecht in de Staten van 
Zeeland. Na de dood van graaf Willem V in 1389 was 
Albrecht van Beieren formeel de graaf van Holland en 
Zeeland geworden. Filips de Stoute (1363-1404), die 
actief was om de Bourgondische macht uit te breiden, 
wist in 1385 het dubbelhuwelijk te arrangeren van zijn 
zoon Jan en dochter Margaretha met respectievelijk 
Margaretha en Willem, de kinderen van Albrecht, en 
daarmee invloed in Holland, Zeeland en Henegouwen 
te verwerven. Op 16 december 1404 overleed Albrecht 
en werd opgevolgd door zijn zoon Willem VI (1365-
1417). 

Jan van Blois en Margaretha van Gelre.       Bron: Recueil d’Arras. 
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wel uit het feit dat Jan van Blois in 1365 vanwege een 
dreigend conflict met de heer van Bergen op Zoom de 
vesten rond Tholen liet uitgraven. Uit rekeningen van 
het verblijf daar weten we dat Jan van Blois op 20 
oktober 1366 in Tholen is geweest. Dat zal zeker 
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Gelre. En hij bemoeide zich in december 1371 met de 
Gelderse troonstrijd na het kinderloos overlijden van 
hertog Reinald III (1371-1379). Op 14 februari 1372 
trouwde hij met Machteld van Gelre.14 Uit dit huwelijk 
kwamen geen kinderen voort. Het zou kunnen dat de 
bisschoppen van Keulen en Utrecht, gesteund door 
zijn eigen raadslieden in Holland, op het huwelijk 
hebben aangedrongen. Daarmee kreeg hij niet alleen 
een vrouw, maar ook nog een kostbare 
opvolgingsoorlog binnen de familie van Gelre op de 
koop toe. Wellicht was deelname vanwege het prestige 
wel het hoofddoel. Dat doel werd overigens niet 
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Tholen onder het Bourgondische en Habsburgse 
Rijk 1433 – ca.1500 

Willem VI werd opgevolgd door zijn dochter Jacoba 
van Beieren (1401-1436). Deze opvolging werd betwist 
door haar oom Jan van Beieren (1374-1425). In de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten die dan worden 
uitgevochten staat Jan aan de kant van de Kabeljauwen 
en Jacoba aan de kant van de Hoeken. De tegenstellin-
gen tussen beiden leidden tot oorlogshandelingen, 
zoals het beleg van Dordrecht door Jacoba in 1418. 
Filips de Goede (1419-1467) voerde een actief beleid 
om de invloed van Bourgondië zo ver mogelijk uit te 
breiden en bemiddelde in het conflict tussen Jan en 
Jacoba. Daarbij kreeg Jan in het verdrag van 
Woudrichem (1419) grote concessies waaronder voor 
een periode van vijf jaar, samen met Jan IV van 
Brabant het bestuur over Holland, Zeeland en 
Henegouwen. Daarnaast een grote som gelds. En 
indien Jacoba kinderloos zou overlijden, zou Jan van 
Beieren haar opvolgen. In 1420 werd duidelijk dat Jan 
IV  niet aan zijn geldelijke verplichtingen kon voldoen. 
Hij verpandde daarom Holland en Zeeland voor een 
periode van twaalf jaar aan Jan van Beieren, zoals  
overeengekomen in het Verdrag van St.-Maartensdijk. 
Jacoba aanvaardde deze overeenkomst niet en week uit 
naar Engeland, waar ze in 1422 trouwde met de 
Engelse prins Humphrey van Gloucester nadat ze haar 
huwelijk met de Franse kroonprins Jan van Touraine 
(1417) had laten ontbinden. 

Jacoba bond vervolgens, gesteund door Humphrey, in 
1424 de strijd aan met Jan IV, die gesteund werd door 
Filips de Goede (1419-1467). Nadat Humphrey zijn 
oog had laten vallen op een hofdame, liet hij Jacoba in 
de steek. Haar restte geen andere keus dan zich over te 
geven aan Filips, die haar in Gent gevangenzette. 
Nadat Jan van Beieren kinderloos overleed, hij werd 
vergiftigd, volgde Filips de Goede (1419-1467) hem in 

1425 op en kreeg daarmee Holland, Zeeland en 
Henegouwen in zijn bezit. Jacoba ontsnapte en wist 
nog drie jaar strijd te voeren en enkele overwinningen 
te behalen. Engelse hulptroepen van haar werden in 
1426 door Filips bij Brouwershaven verslagen. 
Uiteindelijk moest zij in 1428 de strijd staken. 

Schilderij Jacoba van Beieren. Bron: Gemeentearchief Tholen. 

In de Zoen van Delft van 3 juli van dat jaar werd 
bepaald dat Filips ruwaard (waarnemend regent) werd 
over Jacoba’s bezit en voogd over haar. Dat laat 
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onverlet dat op 7 september 1428 ‘Jacoba, hertogin van 
Beyeren, gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland enz., 
oorkondt, dat zij bevestigt aan de stad en gemene poorters van 
der Tholen alle handvesten, privilegiën en rechten, als de 
voorgaande graven en gravinnen hun geschonken hebben’.17  
Jacoba was bepaald niet iemand die zich bij de 
beperking van haar macht neerlegde en huwde, tegen 
de wil van Filips, in 1433 met de belangrijke Zeeuwse 
edelman Frank van Borsele. Filips dwong haar, als straf 
voor het verbreken van de Zoen van Delft, afstand te 
doen van al haar graafschappen. Wel behield zij enkele 
heerlijkheden en inkomsten. Ze trok zich terug op haar 
slot te Teylingen en overleed in 1437 aan tuberculose. 
Filips wist zijn macht verder uit te breiden door o.a. 
Luxemburg te verwerven. Door zijn activiteiten 
vormden de Nederlandse gebieden een aangesloten 
geheel, maar het was zeker geen eenheidsstaat. 

Door deze eenwording was Tholen onderdeel 
geworden van het Bourgondische gebied en het 
stadsbestuur moest dit formaliseren. Vandaar dat op 22 
augustus 1437, ‘Philips, hertog van Bourgoingne enz., 
oorkondt, dat aan hem door den dood “onser liever nichten”, 
Jacoba, hertogin van Beyeren, gravin van Oistervant, het land 
van der Tholen en Schakerloo is toegevallen, waartoe hij zich als 
erfheer moet doen huldigen en van zijn kant aan zijn onderzaten 
bij ede trouw en bijstand beloven; dat hem dit door velerlei 
zaken, die hem te Rijsel, terughouden, voor het ogenblik 
onmogelijk is, waarom op verzoek van ‘hertyogen raad enige 
afgevaardigden van de stad Tholen naar Rijsel gezonden zijn om 
aldaar de hertog te huldigen en van zijn kant de eed van trouw te 
ontvangen, waardoor hun rechten en privileges nu en in de 
toekomst onverkort gehandhaafd zullen worden’. 18 Nog 
diezelfde dag bevestigde Filips dat hij ‘door de goede stede 
van der Tholen gehuldigd is…waarom hij met deze brief alle 
handvesten, privileges, rechten en keuren der stad bevestigt, welke 
door vroeger graven en gravinnen geschonken zijn’.19  Op 24 
augustus voegt hij daaraan toe ‘dat die van Tholen voor de 
trouwe diensten, die zij hem bewezen hebben, met deze brief 
voorrecht ontvangen een baljuw en schepenen binnen hun stad te 

hebben, die trouw zullen zweren aan de H. Kerk en aan de stad, 
terwijl de baljuws bij ontstentenis van de graaf of gravin vonnis 
zullen wijzen en recht zullen oefenen totdat de nieuwe landsheer 
of vrouwe binnen hun stad gehuldigd zal zijn; voorts wordt 
bepaald dat voortaan niemand binnen Tholen burgemeester, 
schepen of klerk mag zijn, alvorens hij poorter der genoemde stad 
is en drie jaren binnen haar muren heeft gewoond’.20 De laatste 
bepaling werd kennelijk door het stadsbestuur, nu het 
toch bij de hertog de eed van trouw moest komen 
zweren, geregeld. Overigens heeft het stadsbestuur 
hertog Filips waarschijnlijk zelf niet ontmoet, omdat 
het ‘hulde en eed’ zoals het aan een ‘rechten Landsheer 
schuldigh’ was, gedaan had in de handen van ‘de heer Van 
santen, hoofd van ’s  Hertoges Rade’.21  

Filips de Goede werd in 1467 opgevolgd door Karel de 
Stoute (1433-1477), die het beleid van zijn vader, de 
gebieden bestuurlijk meer te stroomlijnen, verder 
voortzette. Daarnaast voerde hij kostbare oorlogen, 
waardoor hij zijn gebieden financieel uitputte. Nadat 
Karel de Stoute in 1477 bij Nancy sneuvelde, werd hij 
opgevolgd door zijn dochter Maria van Bourgondië 
(1457-1482). Zij huwde in 1477 met Maximiliaan I van 
Oostenrijk (1459-1519), waardoor Bourgondië en de 
Habsburgse gebieden met elkaar verbonden raakten. 
Maria wist orde op zaken te stellen in de door haar 
vader nagelaten problemen. Nadat zij  in 1482 door 
een val van haar paard bij de valkenjacht overleed, 
werd ze opgevolgd door haar broer Filips de Schone 
(1478-1506). Naast hertog van Bourgondië en 
aartshertog van Oostenrijk verkreeg Filips de Schone 
door zijn huwelijk met Johanna, dochter van 
Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië, in 1504 
ook het koningschap over Castilië. Na zijn dood in 
1506 werd Filips opgevolgd door zijn zesjarige zoon 
Karel V (1500-1558), overigens onder regentschap van 
diens grootvader Maximiliaan. 
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III. De Stadskeur van Tholen22

1. Het verlenen van stadsrechten

Het verlenen van stadsrechten aan Tholen was niet 
uitzonderlijk. Vooral in de 14de eeuw is de groei van 
het aantal Noord-Nederlandse steden groot geweest. 
Alleen al tussen 1300 en 1400 kregen ca. 75 plaatsen 
het stadsrecht.23 De meeste daarvan waren bestaande 
nederzettingen en dus vormden de bewoners ook de 
eerste inwoners van de stad. Voordat het stadsrecht 
werd toegekend, had een aantal plaatsen al muren en 
poorten; zo ook Tholen. Door die muren en poorten 
kon de stad zich verdedigen en scheidde zij zich fysiek 
af van het omringende platteland. Het verleende 
stadsrecht wijkt af van het landrecht of de 
dorpsrechten. Daarmee bakende de stad zich ook 
zowel privaatrechtelijk, publiekrechtelijk, burgerlijk als 
strafrechtelijk af van het omringende platteland. 
Bovendien regelde het stadsrecht de stedelijke 
instellingen met de daarbij behorende functies, zoals 
die van baljuw, schepenen, schout en burgemeesters en 
hoe deze dienden te functioneren. En de rechten en 
plichten van de poorters, de inwoners van de stad, 
werden vastgelegd. Hadden op het platteland de 
vertegenwoordigers van de landsheer het voor het 
zeggen, door het stadsrecht kreeg de stad het steeds 
meer zelf voor het zeggen. Het stadsrecht werd 
weliswaar verleend door de landsheer, maar was veelal 
gebaseerd op het heersende gewoonterecht of de al 
eerder afgesproken vrijheden. Vaak ook werd gebruik 
gemaakt van al bestaande stadsrechten van andere 
steden, waardoor er zogenaamde stadsrechtsfamilies 
ontstonden, stadsrechten die veel met elkaar gemeen 
hadden. De landsheer kende dan spontaan, of op 
verzoek, aan een plaats het recht en de gebruiken toe 
van een bekende stad, niet zelden de ‘moederstad’. Het 
stadsrecht van Tholen komt overeen met dat van 
andere Zeeuwse steden zoals Zierikzee en 

Reimerswaal. De Hollandse en Zeeuwse eilanden 
hadden overigens geen moederstad.24 
De oorspronkelijke stadskeur van Tholen is bewaard 
gebleven en wordt hier weergegeven in de 
oorspronkelijke taal, met een vertaling in het 
Nederlands. Al vanaf de jaren zestig van de dertiende 
eeuw werden in Holland en Zeeland oorkonden in het 
toenmalige Nederlands opgetekend. Daarbij waren het 
de stedelingen zelf die de teksten opstelden. Dat is ook 
terug te vinden in de stadskeur van Tholen: ‘so hebben wi 
onsen lieuen ende ghetrouwen luden van der Tolne bi haren 
versoeke’ zo staat er geschreven. Ik neem aan dat bij het 
gedane verzoek ook een deel van de tekst is 
aangeleverd. Het was namelijk gebruik dat de 
stedelingen gewenste, en al bestaande, lokale regels 
konden voorleggen aan de heer die daaraan dan zijn 
goedkeuring verleende. Tholen zelf was door Jan van 
Henegouwen al rond 1340 versterkt met muren en 
poorten, en in 1365 waren de vesten uitgegraven. Dus 
voordat Tholen een stadskeur kreeg had het al de 
uitstraling van een kleine stad en dit zal de 
formalisering ervan wel hebben bevorderd. In principe 
hadden de stadskeuren een beperkte geldingsduur en 
dienden eenmaal per jaar te worden afgekondigd ten 
overstaan van de inwoners van de stad. Zo nodig 
vonden er aanpassingen en toevoegingen plaats. Ook 
de nieuwe landsheer bevestigde het stadsrecht. Op 17 
augustus 1405 werd bij oorkonde verklaard dat ‘Willem, 
“palensgrave opten Rijn”, hertog in Beyeren, oorkondt, dat hij 
door die van Tholen en het ambacht Schakerlo gehuldigd en 
ontvangen is als landsheer, waarom hij wederkerig om der wille 
van ontvangen of nog te ontvangen diensten hen bevestigt in al 
hunne handvesten en privileges, hun geschonken door zijn 
voorvaderen en zijn oom, heer Jan van Henegouwen en diens 
nakomelingen, graven van Bloys’.25 
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Voor de inwoners betekende het in elk geval een 
grotere rechtszekerheid, omdat zij werden berecht 
door eigen stedelijke rechters in overeenstemming met 
het eigen stadsrecht. Bovendien werden de 
eigendommen beschermd, waren er plichten in 
opgenomen zoals het militair ondersteunen van de 
landsheer, bekendstaand als de heervaart, en waren te 
betalen belastingen en boetes geregeld. Ook de 
stadsrechtverlener had er in financieel en politiek 
opzicht baat bij. Hij wilde niet alleen politiek kunnen 
rekenen op de steun van de steden, maar ook financieel 
om onder andere zijn krijgsoperaties te kunnen betalen. 

In tegenstelling tot veel steden kreeg Tholen al vroeg 
een stadszegel. Het stadszegel is één van de 
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Stadszegel van de stad Tholen van rond 1470. Document met zegel uit 1615 
Bron: Gemeentearchief Tholen 
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De Stadskeur26 van Tholen 

Het gaat hierbij om een stadskeur die door een heer, in dit geval Jan van Blois, en niet door een graaf werd verleend. 
Jan van Blois, heer van Schoonhoven en van Gouda, verleent stadsrecht aan zijn lieden van Tholen op 7 december 
1366 met onderstaande tekst: 

Middeleeuwse tekst 
Jan van Bloyen heere van Scoenhoven ende van der Goude 
maken cont allen luden want wi meynen na onsen 
vermoghen te verhoeden ende te scutten alle saken daer 
onsen luden ende ondersaten moyenisse ende wederstoet of 
comen mach altoos begherende dat si in rusten ende met 
ghemake leuen ende des huers ghebruken so hebben wi 
onsen lieuen ende ghetrouwen luden van der Tolne bi haren 
versoeke met goeden vorsiene ende ganssen berade 
ghewilkort ende wilkoren ghegheuen ende gheuen alsulke 
ponte van rechte als hier na volghen bescreuen 
1. In den eersten so wie binnen onsen lande van der Tolne
vorseit twist die sal verboren dertien scellinc torn tien
scellinghe jegens ons ende drie scellinghe jegens bealiu ende
scepenen

2. Jtem wie den anderen twistelike worde gheuet van
manhoofden die sal verbueren jeghens ons viue scellinghe
ende viue scellinghe jeghens den ghenen die hi se gheuet
3.Jtem so wie den anderen ghecante wonden gheuet die sal
verbueuren ieghens ons drie lib.

4. Jtem so wie ghecante wonden hevet die salse sterken
sesterhand met sinen maghen op den ghenen daer hise op
betoghet heuet vor manne vor scepenen ende vore
ghesworen meesters also verre als van desen een vol ghetuge
is ende elc man mach sterken sesterhand met sinen maghen
op den anderen tote viue bloetreesen toe of tote viue
ongheliken toe also verre als manne of scepenen of meesters
kennen. Ende wies men daer bouen eescht mach een man
voren staen die ment ane tyet.

5. Jtem so wie den anderen ane tyet van bolslaghen so sal die
ghene die ment ane tyet daer voren staen met sinen
gheuolghien maghen sesterhande.

Vertaling 
Jan van Blois, heer van Schoonhoven en Gouda, maken 
eenieder bekend, want wij menen naar ons vermogen te 
verhoeden en te beletten alle zaken die onze lieden en 
onderzaten overlast en beletsel kunnen bezorgen, telkens 
begerende dat zij rustig en ongestoord leven en volgens hun 
gebruiken, aldus hebben wij onze geliefde en getrouwe 
lieden van Tholen, op hun verzoek met goede 
voorzienigheid en geheel beraden, verordend en verordenen, 
gegeven en geven al dergelijke artikelen van recht, als hierna 
volgend beschreven  
1. Ten eerste, wie binnen onze gebieden van Tholen
voornoemd twist, die zal verbeuren dertien schellingen
tournois (naam van een zilveren munt, de tournois die 1104
voor het eerst in Tours was geslagen) jegens ons en drie
schellingen tournois jegens baljuw en schepenen.
2. Evenzo wie een ander uitscheldt voor slaaf, die zal
verbeuren jegens ons vijf schellingen en vijf schellingen
jegens degene, die hij uitscheldt.
3. Evenzo wie een ander kantige wonden (wonden die een
litteken nalaten) toebrengt, die zal jegens ons drie pond
verbeuren.
4. Evenzo wie kantige wonden heeft, die zal dit in rechte
waarmaken met zes van zijn bloedverwanten tegen degene
die hij hiertoe aanklaagt, ten overstaan van leenmannen, van
schepenen en voor beëdigde meesters in zoverre als hiervan
een daadwerkelijk getuige is, en elke man mag het kracht
bijzetten met zes van zijn bloedverwanten tegen de ander tot
vijf bloedende wonden aan toe of tot vijf bulten aan toe, in
zoverre als het leenmannen of schepenen of meesters
bekend is. En ten aanzien van al hetgeen men daarboven
eist, mag een man zich in rechte verdedigen, die men het
aantijgt.
5. Evenzo wie een ander beschuldigt van kopslagen (slagen
op het hoofd), zal diegene die men ervan beschuldigt,
daartegen verweer voeren met zes van zijn bloedverwanten
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6. Jtem so wat smerten loopt beneden den ponde torn die
salmen betalen binnen en viertiennachten na dat si bedinghet
is.
7. Jtem so wat smerten loopt ten lb torn of der bouen
salmen betalen binnen ses weken nadat si bedinghet is.

8. Jtem so wie eenen knijf draghet openbaer verbuert drie lib
torn. Ende so wie eenen knijf trect verbuert ses lib. Ende die
met eenen kniue eenen anderen quetst verbuert tien lib.
9. Jtem so wie een swaert piic scerporde messe prieme dolle
ende eenicherande onlouelike wapens openbaerlic draghet
trect of eenen anderen daer mede quetst verbeurt ghelike
den kniue ute ghesteken den staue
10. Jtem so wie openbaerlike verbodene wapene draghet
dien mach een scepen met ghetughe van twee wittachtighen
knapen of meer bekeuren ghelike den baeliu. Ende hoe lanc
die messe wesen sullen mach die baeliu metten scepenen
kueren.
11. Jtem so wie beuonden worde met verboden wapenen
hemelike draghende bi den baeliu of bi eenen scepen met
ghetughe van twee wittachtigen knapen die sal verburen
jeghens ons tien lib ende jeghens den ghenen die hem
wroeghet een lib.
12. Jtem wie den anderen wont met gheslepenen wapenen
die verbuert jegens ons tien lib.
13. Jtem so wat hem te quade ghesciet en haer lijf die wonen
binnen deser vriheit dat binnen der vriheit ghesciet dat
salmen hem beteren ghelike eenen edelen man in Zeelant.

14. Jtem so wanneer een twist gheualt so mach die rechtere
beede pertien daghen te rechte te stane jeghens mallic
anderen ende jeghens ons ouer dwers nacht (gerechtelijke
termijn, meestal 24 uur) of met eenen sondaghessen bode
heft hijt lieuer op eenen dach in die weke die hi kiest ende
daer sal dan mallic van den anderen recht nemen van
smerten ende van bolslaghen als trecht van deser keure hout
na dat hi gheleghen is het en ware dat een man wonden
hadde die open waren dat soudemen verlegghen bi
vonnissen van scepenen eer mense versoende. Ende worde
een man gheboden op eenen dach te soenenne jeghens die
pertien ende jeghens ons ende op dien dach niet en quame
so soudene die scoutate te banne doen ende van onsen
weghen vore hem soenen ende sine misdaet veruolghen aen
sijn goet waert binnen onser heerscappien gheleghen ware.

6. Evenzo welke verwondingen minder dan een pond
tournois belopen, die zal men binnen veertien dagen betalen
nadat zij in rechte zijn gesteld.
7. Evenzo welke verwondingen een pond tournois of meer
belopen, die zal men binnen zes weken betalen nadat zij in
rechte zijn vastgesteld.
8. Evenzo wie in het openbaar een dolk draagt, verbeurt drie
pond tournois, en wie een dolk trekt, verbeurt zes pond en
wie met een dolk een ander verwondt, verbeurt tien pond.
9. Evenzo wie een zwaard, piek, scherp mes, priem, dolkmes
en enigerlei volgens de keur verboden wapens in het open-
baar draagt, trekt of een ander daarmee verwondt, verbeurt
evenveel als vanwege de dolk, met uitzondering van de staaf.
10. Evenzo wie in het openbaar verboden wapens draag, die
mag een schepen met getuigen van twee of meer
betrouwbare knapen beboeten zoals de baljuw, en hoe lang
die messen zullen zijn, mag de baljuw en de schepenen bij
keur vaststellen.
11. Evenzo wie door de baljuw aangetroffen wordt met
heimelijk gedragen, verboden wapens, of door een schepen
met getuigen van twee betrouwbare knapen, die zal jegens
ons verbeuren tien pond, en jegens degene die hem
aanbrengt, een pond.
12. Evenzo wie de ander verwondt met een scherp wapen,
die verbeurt jegens ons tien pond.
13. Evenzo wat hen, die wonen binnen deze vrijheid, voor
kwaad geschiedt aan hun lichaam, en dat binnen de vrijheid
gebeurt, dat zal men vergoeden op dezelfde wijze als een
edelman in Zeeland.
14. Evenzo wanneer een ruzie voorvalt, mag de schout beide
partijen dagen om jegens elkaar en jegens ons binnen een
dag terecht te staan, of met een zondagse afkondiging, als hij
het liever op een andere dag in de week heeft, die hij kiest,
en daar zal dan elk van de ander terecht eisen vanwege
verwondingen en vanwege kopslagen, zoals het recht vol-
gens deze keuren vereist, op de bevoegde plaats, tenzij dat
een man wonden had, die open waren, dat zou men onder-
werpen aan schepenvonnis, vooraleer men dit verzoende.
En wordt een man gedaagd op een dag te zoenen jegens die
partijen, en jegens ons, en op die dag niet verscheen, dan
zou de schout hem in de ban doen, en vanwege ons voor
hem zoenen, en zijn misdaad vervolgen op zijn eigendom,
wanneer het binnen onze heerschappij gelegen was.
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15. Jtem so wie te twiste comet met eenen stocke die bouen
drien voeten lanc is verbuert viue scellinc torn.
16. Jtem men sal elkerlijc van buten sijn smerte beteren also
als hi gheleghen ende gheboren wanen dat hi si.

17. Jtem so wanneer pertien van twisterliker saken versoent
sijn metten rechte so sal die rechtere van onsen weghen
beede pertien ghebieden op haer lijf ende op haer goet die
soene vast ende ghestade te houdene ende so wie den
anderen daerbouen misdade dien soude die rechtere
aenvanghen ende in hechten houden ter tijt toe des hi seker
ghemaect hadde tote onser waerheit te comene
18. Jtem so wie den rechtere manne scepenen prochipape
borghermeesters of eenen waert binnen siere herberghen
vrede weygherde of ontsweghe verbuert te drieweruen toe
tote elker weruen tien lib torn also verre alst drie
wittachtighen lieden kenlic is ende en ist niet kenlic so mach
een man daervoren staen sesterhande mit sinen maghen.
19. Jtem so wie vecht dien mach een scepen of meer of sijn
waert houden ter tijt toe dat hi sekerheit ghedaen heuet
rechts te pleghen bi onsen baeliu aldaer.

20. Jtem so wat wiue sceldelike worde hantiert jeghens
manne of ieghens wiue verbuert also dicke als sijt doet
dertien scellinc tornoyse ende vecht se so verbuert se sesse
ende twintich scellinghe torn ende dat dat sal die rechtere op
haer betughen met drie wittachtighen luden of haer voghet
salre voren staen sesterhande met sinen maghen ende en
moghense of en willense die boete niet ghelden so sullen si
den steen daervoren draghen also verre als scepenen recht
dinke.

21. Jtem so wie in verbornissen comet jeghens ons diesal die
verbornisse betalen binnen viertiennachten nadat si bedinckt
is ende betaelt hise binnen der tijt niet so mach die rechtere
gaen aen sijn lieflicste goet ende doen hem betalen bi
scepenen een penninc waert goets vor eenen penninc.

15. Evenzo wie bij een ruzie komt met een stok, die langer is
dan drie voeten, verbeurt vijf schellingen tournois.
16. Evenzo zal men iedereen van buiten zijn verwonding op
zodanige wijze vergoeden, als het gesteld is, en het voor
gebeurd aannemen zoals hij het zei.
17. Evenzo wanneer partijen vanwege een geschil volgens
het recht verzoend zijn, zal de schout vanwege ons beide
partijen op hun leven en op hun goed gebieden die zoen
onverbrekelijk te houden, en wie de ander desondanks
onrecht aandoet, die zal de schout aanhouden en in
hechtenis houden tot het moment dart hij zekerheid heeft
gesteld dat hij voor ons gerecht zal verschijnen.
18. Evenzo wie de schout, mannen, schepenen, pastoor,
burgemeesters of een waard in zijn herberg vrede weigerde
of negeerde, verbeurt tot drie maal aan toe voor elke maal
tien pond, voor zover het drie betrouwbare lieden duidelijk
bekend is; en is dit niet duidelijk bekend, dan mag een man
daartegen opkomen met zes van zijn bloedverwanten.
19. Evenzo wie vecht, die mag door een of meer schepenen
of zijn waard worden vastgehouden tot het moment, dat hij
bij onze baljuw aldaar zekerheid heeft gesteld om recht te
doen.
20. Evenzo welke vrouw scheldwoorden gebruikt jegens
mannen of jegens vrouwen, verbeurt zo dikwijls als zij het
doet, 13 schellingen tournois, en als ze vecht, verbeurt ze 26
schellingen tounois, en daarvoor zal de schout haar
aanklagen met drie betrouwbare lieden, of haar voogd zal
haar bijstaan met zes van zijn bloedverwanten. En als ze de
boete niet kunnen of willen betalen, dan zullen ze de steen
(schandsteen, die men als straf gedurende een bepaalde tijd
zichtbaar moest dragen tijdens een tocht door de stad)
daarvoor dragen voor zoverre als de schepenen het juist
denken.
21 Evenzo wie een boete verschuldigd is jegens ons, die zal
die boete betalen binnen veertien dagen nadat zij opgelegd
is; en betaalt hij deze niet binnen die termijn, dan mag de
schout beslag leggen op zijn meest geliefde goed en hem
voor schepenen doen betalen een penning van de waarde
van het goed om een penning (van de boete).
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22. Jtem so wie aenghesproken wort van onsen rechte of van
smerten ter custinghen die mach sijn ghenachte daer of
hebben viertiennacht (genachte is de halfmaandelijkse
termijn tussen twee rechtdagen (over dezelfde zaak), ook wel
de gerechtsdag zelf) eist dat hijs beghert.

23. Jtem so waenneer vol hereuaert is in Zeelant so sijn die
van der Tolne ende van Scakersloo sculdich ons te dienene
met eenen cogghe van een ende dertich mannen.

24. Jtem alle dijckase binnen den lande van der Tolne en
Scakersloo salmen bedriven metten baeliu ende metten
scepenen van onsen weghen met eenre boete van ses
penninc torn die eertse twee ommeganghe den derden
ommeganc verscolt op eene boete van drie scellinc torn den
vierden op eene boete van ses scellinc torn den vijften
ommeganc salne die rechtere bi vonnisse van scepenen te
banne doen ende bestedene te makene met onsen ghelde
ende dat ghelt mach men betalen op dien dach metter
sonnen met eenscatten ghelde ende metten banne ende ouer
dwersnacht est vierscatte ende den ban ende tenden den
viertiennachten so rijst die ban neghen scellinc torn ter
maent rijste achtien scellinc torn ten ses weken rijste
seuenendetwintich scellinghe torn. Ende tenden den sesse
weken salr hem die rechter metten scepenen of panden
eenscatte ende des ghelijcs van den waterganghen ende van
den weghen ende waert dat vreese quame int lant van
dijckassen dat salmen dan bedriuen also cort als scepenen
recht dinke. Ende so wie scepenen wederseit tusschen twee
dycdiluen (sloten aan de binnenkant van de dijk) op eenen
waterganc of op eenen wech dat daer of roirende is verbuert
drie scellinc torn.

25. Vrouwen vercrachten brant te stichten kerken te rouen
ende dat scepenen ghesleghen worden die quamen omme
vrede te nemene of twist te beuellene dat houden wi aen ons
selven te rechtene alle andere crachte die binnen den lande
ghevallen salmen beteren ons seuen ende twintich scellinghe
torn ende die scade vierscatte die mense doet. Ende so wie
men cracht aenseit ende niet kenlic en ware dat salmen
ontsaken metter kustinghen alst recht is.

22. Evenzo wie wordt aangeklaagd in rechte vanwege
verwondingen teneinde een custingeed ( eed, gezworen ter
be-vestiging van de geloof-waardigheid van een door een
ander afgelegde zuiveringseed, een volgeed. Indien iemand
deze alleen aflegt, is het onschuld eed zelf) te geven, die mag
zijn termijn van veertien dagen daartoe benutten, als hij dat
wenst.
23. Evenzo wanneer een volledige heervaart wordt
afgekondigd in Zeeland, dan zijn die van Tholen en
Schakerloo verschuldigd ons te dienen met een kogge van 31
mannen.
24. Evenzo alle dijkbeheer binnen het land van Tholen en

Schakerloo zal men uitoefenen met de baljuw en met de
schepenen vanwege ons op straffe van een boete van zes
penningen tournois bij de eerste twee schouwen, de derde
schouw is een boete van drie schellingen tournois bij de
eerste twee schouwen, de derde schouw is een boete van
drie schellingen tournois verschuldigd, de vierde op een
boete van zes schellingen tournois, de vijfde schouw zal de
schout bij vonnis van de schepenen de boete opleggen en de
aanbesteding doen met ons geld; en dat geld mag men
betalen op dezelfde dag met zonsondergang met het
enkelvoudige bedrag en de boete, en de volgende dag is het
viervoudig en de boete, en aan het eind van de veertien
dagen, stijgt de boete tot 9 schellingen tournois, na een
maand stijgt die tot 18 schellingen tournois, na zes weken zal
de schout hem, samen met schepenen, uitpanden voor het
enkelvoudige bedrag, en dit alles geldt gelijktijdig voor de
watergangen en de wegen. En wanneer er vrees ontstaat in
het land vanwege dijkbeheer, dan zal men dat aanpakken zo
snel als de schepenen juist achten. En wie schepenen
weerspreekt van wege twee dijksloten, of vanwege een
watergang, of vanwege een weg, die daartoe behoort,
verbeurt drie schellingen tournois.
25. Vrouwenverkrachting, brandstichting, kerkroof, en
wanneer schepenen worden geslagen, die kwamen om vrede
te nemen, of ruzie te beslechten, dat houden wij aan ons zelf
om te berechten. Alle andere gewelddaden, die binnen de
landen voorvielen, zal men ons vergoeden met 27
schellingen tournois en de schade die men ze aandoet,
viervoudig. En wie men aanklaagt vanwege een gewelddaad
en deze is niet duidelijk bekend, dan zal men dat ontkennen
met een custingeed, zoals het recht voorschrijft.
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26. Huyssoekinghe binnen der vriheit salmen beteren ghelike 
eenen edelen man ende den heere des ghelijc. 
27. Jtem so wie scepenen wederseit in ghebanre vierscaren 
of elwaer daer drie scepenen of drie wittachtighe manne of 
meer kenlic is die verbuert jeghens ons drie lib torn ende 
jeghen die scepenen drie lib torn. 
28. Jtem so wie beuonden wort met drie wittachtighen lieden 
die manhoofde sijn ende met redenen ouer hem tughen 
moghen van quaden eeden die en salt niet meer in goets 
mans rechte staen ende sal den heere gheuen tien lib of de 
vriheit eewelike deruen. 
 
29. Jtem so wie dobbelt bi daghe verbuert viue scellinc torn 
ende die waert (herberg of huis waar gedobbeld wordt) tien 
scellinghe jeghens baeliu ende scepenen. 
30. Jtem so wie dobbelt bi nachte verbuert jeghens rechter 
ende scepenen een lib torn ende die waert twee pont des sal 
die heere hebben een lib ende verbode hem die waert 
dobbelen vor drie wittachtich knapen so souden die 
dobbelaers tswaerts boete ghelden ende brochte die waerts 
des ander daghes dat an den baeliu niet metten ghetughe so 
soude hi selue die boete ghelden en de des ghelike van allen 
onloueliken hantspele.  
31. Jtem ombekende scout salmen winnen te vier tiden des 
jears int jaerghedinghe die een ghebuer op den anderen bi 
orconden van drie scepenen of drie ghebueren of meer die 
manhoofde sijn dat eerste ghedinghe salmen dinghebot 
legghen des eerst sondaghes, als dertiendach leden is dat 
anders des sondaghes, als dertiendach leden is dat ander des 
sondaghes na utegaende meye dat derde des sondaghes na 
utegaende oechst dat vierde des sondaghes na sente martens 
dach in den winter ende waer men gheene orconde en heuet 
dat staet an des ghens eet die men die scult aneseit te liene of 
te versakene met eene boete van twaelf penninc torn ende 
waer men dinghet ter scepenen orconde die boete is drie 
scellinc torn ende ter wittachtigher knapen orconde is die 
boete achtien penninghe torn.  
 
 
 
 
 
 
 

26. Huisvredebreuk binnen de vrijheid zal men vergoeden 
zoals een edelman, en de heer op gelijke wijze. 
27. Evenzo, wie schepenen weerspreekt in de gespannen 
vierschaar of elders, hetgeen drie schepenen of drie of meer 
betrouwbare lieden bekend is, die verbeurt jegens ons drie 
pond tournois en jegens de schepenen drie pond tournois. 
28. Evenzo, wie schuldig wordt bevonden vanwege een valse 
eed met drie betrouwbare lieden die man zijn en gerechtigd 
tegenover hem te getuigen, die zal niet meer in het volle 
bezit van zijn burgerlijke rechten staan, en zal de heer tien 
pond betalen en anders het poorterrecht voor altijd 
verliezen. 
29. Evenzo, wie overdag dobbelt, verbeurt vijf schellingen 
tournois en de waard tien schellingen jegens baljuw en 
schepenen. 
30. Evenzo, wie ’s nachts dobbelt, verbeurt jegens schout en 
schepenen een pond tournois, en de waard twee pond, 
daarvan zal de heer een pond krijgen. En verbood de waard 
hen het dobbelen met getuigenis van drie betrouwbare 
knapen, dan zullen de dobbelaars de boete van de waard 
betalen, en bracht de waard dit de volgende dag niet aan bij 
de baljuw met getuigen, dan zou hij zelf de boete betalen, en 
evenzo van alle afkeurenswaardige dobbelspelen.  
31. Evenzo, niet in rechte erkende schuld zal men opeisen 
tijdens de vier keren per jaar in het jaargeding, de ene 
inwoner van de ander volgens getuigenis van drie schepenen 
of drie of meer inwoners, die man zijn; het eerste geding zal 
men per gebod uitvaardigen op de eerste zondag na 6 
januari, het andere op zondag na de laatste dag van mei, het 
derde op zondag na de laatste dag van augustus 
(oogstmaand), het vierde op de zondag na St. Maarten (11 
nov.). En wanneer men geen getuigenis heeft, dan hangt het 
af van de eed van degene die men vanwege die schuld 
aanspreekt, te bekennen of te ontkennen op een boete van 
12 penningen tournois. En wanneer man een vordering 
instelt op basis van schepengetuigenis, is de boete drie 
schellingen tournois. En wanneer men een vordering instelt 
op basis van schepengetuigenis, is de boete drie schellingen 
tournois, en op basis van bewijs van betrouwbare knapen is 
de boete 18 penningen tournois. 
 
  

24



 
 

26. Huyssoekinghe binnen der vriheit salmen beteren ghelike 
eenen edelen man ende den heere des ghelijc. 
27. Jtem so wie scepenen wederseit in ghebanre vierscaren 
of elwaer daer drie scepenen of drie wittachtighe manne of 
meer kenlic is die verbuert jeghens ons drie lib torn ende 
jeghen die scepenen drie lib torn. 
28. Jtem so wie beuonden wort met drie wittachtighen lieden 
die manhoofde sijn ende met redenen ouer hem tughen 
moghen van quaden eeden die en salt niet meer in goets 
mans rechte staen ende sal den heere gheuen tien lib of de 
vriheit eewelike deruen. 
 
29. Jtem so wie dobbelt bi daghe verbuert viue scellinc torn 
ende die waert (herberg of huis waar gedobbeld wordt) tien 
scellinghe jeghens baeliu ende scepenen. 
30. Jtem so wie dobbelt bi nachte verbuert jeghens rechter 
ende scepenen een lib torn ende die waert twee pont des sal 
die heere hebben een lib ende verbode hem die waert 
dobbelen vor drie wittachtich knapen so souden die 
dobbelaers tswaerts boete ghelden ende brochte die waerts 
des ander daghes dat an den baeliu niet metten ghetughe so 
soude hi selue die boete ghelden en de des ghelike van allen 
onloueliken hantspele.  
31. Jtem ombekende scout salmen winnen te vier tiden des 
jears int jaerghedinghe die een ghebuer op den anderen bi 
orconden van drie scepenen of drie ghebueren of meer die 
manhoofde sijn dat eerste ghedinghe salmen dinghebot 
legghen des eerst sondaghes, als dertiendach leden is dat 
anders des sondaghes, als dertiendach leden is dat ander des 
sondaghes na utegaende meye dat derde des sondaghes na 
utegaende oechst dat vierde des sondaghes na sente martens 
dach in den winter ende waer men gheene orconde en heuet 
dat staet an des ghens eet die men die scult aneseit te liene of 
te versakene met eene boete van twaelf penninc torn ende 
waer men dinghet ter scepenen orconde die boete is drie 
scellinc torn ende ter wittachtigher knapen orconde is die 
boete achtien penninghe torn.  
 
 
 
 
 
 
 

26. Huisvredebreuk binnen de vrijheid zal men vergoeden 
zoals een edelman, en de heer op gelijke wijze. 
27. Evenzo, wie schepenen weerspreekt in de gespannen 
vierschaar of elders, hetgeen drie schepenen of drie of meer 
betrouwbare lieden bekend is, die verbeurt jegens ons drie 
pond tournois en jegens de schepenen drie pond tournois. 
28. Evenzo, wie schuldig wordt bevonden vanwege een valse 
eed met drie betrouwbare lieden die man zijn en gerechtigd 
tegenover hem te getuigen, die zal niet meer in het volle 
bezit van zijn burgerlijke rechten staan, en zal de heer tien 
pond betalen en anders het poorterrecht voor altijd 
verliezen. 
29. Evenzo, wie overdag dobbelt, verbeurt vijf schellingen 
tournois en de waard tien schellingen jegens baljuw en 
schepenen. 
30. Evenzo, wie ’s nachts dobbelt, verbeurt jegens schout en 
schepenen een pond tournois, en de waard twee pond, 
daarvan zal de heer een pond krijgen. En verbood de waard 
hen het dobbelen met getuigenis van drie betrouwbare 
knapen, dan zullen de dobbelaars de boete van de waard 
betalen, en bracht de waard dit de volgende dag niet aan bij 
de baljuw met getuigen, dan zou hij zelf de boete betalen, en 
evenzo van alle afkeurenswaardige dobbelspelen.  
31. Evenzo, niet in rechte erkende schuld zal men opeisen 
tijdens de vier keren per jaar in het jaargeding, de ene 
inwoner van de ander volgens getuigenis van drie schepenen 
of drie of meer inwoners, die man zijn; het eerste geding zal 
men per gebod uitvaardigen op de eerste zondag na 6 
januari, het andere op zondag na de laatste dag van mei, het 
derde op zondag na de laatste dag van augustus 
(oogstmaand), het vierde op de zondag na St. Maarten (11 
nov.). En wanneer men geen getuigenis heeft, dan hangt het 
af van de eed van degene die men vanwege die schuld 
aanspreekt, te bekennen of te ontkennen op een boete van 
12 penningen tournois. En wanneer man een vordering 
instelt op basis van schepengetuigenis, is de boete drie 
schellingen tournois. En wanneer men een vordering instelt 
op basis van schepengetuigenis, is de boete drie schellingen 
tournois, en op basis van bewijs van betrouwbare knapen is 
de boete 18 penningen tournois. 
 
  

24

32. Jtem so wie te banne ghedinghet wort die mach sijn
ballinscip ende ban lossen binnen viertiennachten daerna
ende doet hijs binnen der tijt niet so mach die ghene diene te
banne ghedinct heuet comen des sondaghes daerna ende
legghen ghebot daer toe op eenen dach in die weke ende
gaen an des ghens lieuelicste goet diere te banne ghedinct is
anderhalfscatte pande ende die pande sullen hem seluen
volstean ghelike pande die van onsen weghen ghepant sijn.
Ende so wie te banne ghedinct wort die en sal metten rechte
gheen scout eeschen vordat hi sinen ban ghebetert heuet
ende den clager voldaen maer hi mach hem weren metten
rechte jeghens den ghenen die op hem dinghet.

33. Jtem bekende scout vor scepenen als die daghe leden sijn
machmen panden tote allen tiden van den jare an dat
lieflicste goet dat men vint met eenre boete van ses scellinc
torn ende so waenneer die rechter metten scepenen die die
scout kennen op den ganc comt te pandene ende die
pandinghe niet en volgaet so is die boete drie scellinghe torn
ende waenneer die pandinghe volgaet sullen die pande
volstaen ghelijc des heeren pande.

34. Jtem sowat ghebreke onse ghebuere hebben aen
utelandse liede daer salmense voren houden hem ende haer
goet des si voldaen hebben metten rechte ende dat sal die
rechtere doen met drien scepenen of met drie ghebueren
ende die ghebuere sullen dat den scepenen aen bringhen op
haeren eet daerop salmen hem recht doen ouer dwersnacht
het en waere heylichdach ende ware die utelantse man bi
sinen goede niet dien soude die baeliu een wete doen binnen
also corter tijt als scepenen recht dochte op tghens cost sie
in den onrechte valt. Ende so wie den anderen hier bestelt
dien sal die rechetere leueren onse vancnisse met des
claghers cost ter tijt des hi voldaen is ende dien sal die smit
in ende uteslaen om drie scellinghe torn.

35. Jtem al vlochtich goet van den ghebueren dat niet seker
ghenoech en is siere vierscare te verbeidene mach men
besetten, ende des derts daghes recht daer of doen.

32. Evenzo, ieder die voor het gerecht wordt gedaagd, die
mag zijn ballingschap en boete lossen binnen veertien dagen
daarna, en doet hij dit niet binnen die termijn, dan mag
diegene die hem voor het gerecht heeft gedaagd, de zondag
erna komen, en een gebod uitvaardigen op en dag in die
week, en beslag leggen op het meest geliefde goed van degen
die voor het gerecht is gedaagd, anderhalf maal de waarde als
onderpand, en dit pand zal hem zelf volstaan gelijk aan de
panden, die vanwege ons zijn gepand. En wie aldus voor het
gerecht wordt gedaagd, die zal in rechte geen schuld eisen,
voordat hij zijn boete vergoed heeft, en de klager voldaan,
maar hij mag zich in rechte verweren jegens degene, die hem
daagt.
33. Evenzo, ten overstaan van de schepenen erkende schuld,
als de zittingsdagen geweest zijn, mag men op ieder moment
van het jaar uitpanden aan het meest geliefde goed dat men
vindt, met eenzelfde boete van zes schellingen tournois, en
wanneer de schout met schepenen, die de schuld kennen, in
actie komen om uit te panden, en die panding volstaat niet
volledig, dan bedraagt de boete drie schellingen tournois, en
wanneer de panding volledig is, dan zullen de panden
volstaan gelijk aan de panden van de heer.
34. Evenzo elke schuldvordering die onze inwoners hebben
op vreemdelingen, daartoe zal men hen en hun goed
vasthouden tot zij in rechte die vordering voldaan hebben,
en dat zal de schout doen met drie schepenen, of met drie
inwoners, en die inwoners zullen dat de schepenen
voorleggen op hun eed; daarop zal men hen de volgende dag
recht doen, tenzij het een heiligendag is. En wanneer de
vreemdeling niet bij zijn goederen verkeert, dan zal de
baljuw hem een gerechtelijke aanzegging doen binnen zo
korte tijd als schepenen juist achten, op de kosten van
degene die schuldig wordt bevonden. En wie een ander hier
gijzelt, die zal de schout  in onze gevangenis plaatsen op
kosten van de klager, tot het moment dat hij voldaan is, en
die zal de smid in en uit de boeien slaan tegen drie
schellingen tournois.
35. Evenzo op al het roerend goed van de inwoners,
waarvan niet zeker is dat het bewaard zal blijven tot de
gerechtszitting mag men beslag leggen, en op de derde dag
recht daarop doen gelden.
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36. Jtem wat binnen onsen lande vorseit gheualt ende ter
custinghen behort daerof sal elkerliijc den anderen
custinghen doen met sinen maghen sijn si edel of onedel.

37. Jtem so wie arfsceydinghe doen wille daer gheen dilue en
is opdat si ghebots gheren die sullent doen met eenen
sondaghessen bode seuen voete wijt met eente boete van ses
scellinghen torn elkerlijc drie scellinghe ende so wie sine
oude dilue deluen wille sal voren deluen vierdalf voet wijt
ende en wil dan een ander niet deluen die an hem ligghen sal
sal hine des sondaghes doen ghebieden metten rechte te
deluene ghelike hem op eenen dach in die weke als den
scepenen best dinke met eenre boete van drie scellinc torn
ende en delft hi dan niet binnen sulken termine so salt die
rechter besteden te deluene metten banne mit sinen ghelde
ende betaelt men hem sijn ghelt binnen den seluen daghe dat
sal wesen eenscatte ende den ban ende betaelt men hem sijn
ghelt binnen den seluen daghe dat sal wesen eenscatte ende
den ban ende beit men ouer dwers nacht so ist twiscatte
ende dat mach staen viertiennachte ende tenden den
viertiennachten salt hem die rechtere of panden bi den
scepenen diet kennen als recht is.
38. Jtem want dicwile stoot valt onder die cooplude in der
betalinghe van alrehande daghelixer comenscap die men
coopt ende vercoopt om ghereet ghelty so setten wi ende
gheuen onsen luden so wanneer die vercopere hi si van
buten of van binnen sijn coomenscap die hi om ghereet
ghelt vercoopt gheleuert heuet ende sijn ghelt daer of met
ontfaen so mach hi des anders daghes of des derts comen
aen den baeliu ende gheren rechts so sal die baeliu rechtvort
metten scepenen gaen metten vercooper ende doen hem
gheldinge an des coopers lieflicste goet anderhalfscatte in
eeghendomme maer dat mach die cooper weder lossen bider
sonnen met eenscatten ghelde of die pande verloren ende
viel daer in eenighen twi of stoot ende die vercooper gheen
ghetughe en hadde dat sal die cooper weten of dieghene die
ment aneseght ende en gherde die vercooper des anders
daghes of des derts gheen recht, so moet hijt winnen met
sulken rechte als ten lande staat.

36. Evenzo wat binnen onze voornoemde landen geschiedt
en tot een custing aanleiding geeft, daarvan zal ieder de
ander een custingeed doen met zijn bloedverwanten, of ze
nu edel of onedel zijn.
37. Evenzo ieder die een erfscheiding wil aanleggen, daar
waar geen sloot is, indien zij een uitspraak verlangen, die
zullen dit doen met een zondagse afkondiging, zeven voeten
breed met een zelfde boete van zes schellingen tournois,
ieder drie schellingen. Wie zijn oude sloten wil delven, zal
voren graven drieëneenhalve voet breed, en wil vervolgens
de ander, die aanliggend zal zijn, niet graven, dan zal hij op
zondag in rechte doen gebieden te graven, gelijk op een
andere dag in de week, als de schepenen goed dunken, met
een boete van drie schellingen tournois, en graaft hij
vervolgens niet binnen een dergelijke termijn, dan zal de
schout het aanbesteden te graven met de boete, met zijn
geld. En betaalt men hem zijn geld binnen dezelfde dag, dan
zal het enkelvoudig wezen, en de boete en stelt men het uit
tot de volgende dag, dan geldt het tweevoudige, en dat mag
veertien dagen uitstaan, en aan het eind van die veertien
dagen zal de schout hem uitpanden voor schepenen, die het
erkennen, dat het volgens het recht is.
38. Evenzo aangezien zich dikwijls botsingen voordoen
onder de kooplui vanwege de betaling van allerhande
dagelijkse handelswaar, die men koopt en verkoopt met
contant geld, daarom bepalen wij, en geven onze lieden
wanneer de verkoper, hetzij van buiten of van binnen, zijn
handelswaar, die hij voor contant geld verkoopt, geleverd
heeft en daarvan zijn geld niet heeft ontvangen, dan mag hij
de volgende dag, of de derde dag bij de baljuw komen en
recht zoeken, en dan zal de baljuw meteen samen met de
schepenen met de verkoper meegaan, en hem zijn geld doen
toekomen ten laste van het meest geliefde goed van de koper
tot anderhalf maal het bedrag van de eigendom, maar dat
mag de koper weer lossen voor zonsondergang met het
enkelvoudig bedrag, en anders is het pand verloren. En in
geval van enige twist of botsing, en de verkoper heeft geen
getuige, dat zal de koper weten, of degene die men aanklaagt,
en verzoekt de verkoper de volgende dag of de derde dag
geen recht, dan moet hij het inwinnen met zodanig recht, als
hij voor het (platte-)land geldt.
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gheldinge an des coopers lieflicste goet anderhalfscatte in
eeghendomme maer dat mach die cooper weder lossen bider
sonnen met eenscatten ghelde of die pande verloren ende
viel daer in eenighen twi of stoot ende die vercooper gheen
ghetughe en hadde dat sal die cooper weten of dieghene die
ment aneseght ende en gherde die vercooper des anders
daghes of des derts gheen recht, so moet hijt winnen met
sulken rechte als ten lande staat.

36. Evenzo wat binnen onze voornoemde landen geschiedt
en tot een custing aanleiding geeft, daarvan zal ieder de
ander een custingeed doen met zijn bloedverwanten, of ze
nu edel of onedel zijn.
37. Evenzo ieder die een erfscheiding wil aanleggen, daar
waar geen sloot is, indien zij een uitspraak verlangen, die
zullen dit doen met een zondagse afkondiging, zeven voeten
breed met een zelfde boete van zes schellingen tournois,
ieder drie schellingen. Wie zijn oude sloten wil delven, zal
voren graven drieëneenhalve voet breed, en wil vervolgens
de ander, die aanliggend zal zijn, niet graven, dan zal hij op
zondag in rechte doen gebieden te graven, gelijk op een
andere dag in de week, als de schepenen goed dunken, met
een boete van drie schellingen tournois, en graaft hij
vervolgens niet binnen een dergelijke termijn, dan zal de
schout het aanbesteden te graven met de boete, met zijn
geld. En betaalt men hem zijn geld binnen dezelfde dag, dan
zal het enkelvoudig wezen, en de boete en stelt men het uit
tot de volgende dag, dan geldt het tweevoudige, en dat mag
veertien dagen uitstaan, en aan het eind van die veertien
dagen zal de schout hem uitpanden voor schepenen, die het
erkennen, dat het volgens het recht is.
38. Evenzo aangezien zich dikwijls botsingen voordoen
onder de kooplui vanwege de betaling van allerhande
dagelijkse handelswaar, die men koopt en verkoopt met
contant geld, daarom bepalen wij, en geven onze lieden
wanneer de verkoper, hetzij van buiten of van binnen, zijn
handelswaar, die hij voor contant geld verkoopt, geleverd
heeft en daarvan zijn geld niet heeft ontvangen, dan mag hij
de volgende dag, of de derde dag bij de baljuw komen en
recht zoeken, en dan zal de baljuw meteen samen met de
schepenen met de verkoper meegaan, en hem zijn geld doen
toekomen ten laste van het meest geliefde goed van de koper
tot anderhalf maal het bedrag van de eigendom, maar dat
mag de koper weer lossen voor zonsondergang met het
enkelvoudig bedrag, en anders is het pand verloren. En in
geval van enige twist of botsing, en de verkoper heeft geen
getuige, dat zal de koper weten, of degene die men aanklaagt,
en verzoekt de verkoper de volgende dag of de derde dag
geen recht, dan moet hij het inwinnen met zodanig recht, als
hij voor het (platte-)land geldt.
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39. Jtem van alle scoten die in onsen lande van der Tolne
onbetaelt sijn ende daer die ban af ghegaen sijn bi
scependomme daer sal die baeliu scepenen ende die clerc des
sondaghes ghebot toe legghen in die weke te pandene
anderhalfscatte an des ghents lieflixste goet diet sculdich is
ende des sondaghes daeran sullen si rekeninghe doen vort
gherechte ende bewisen ghelt of pande ende dat si an pande
bewisen daer voren sal die rechtere eenscatte ghelt legghen
ende pleghen der pande na den rechte van den lande.

40. Jtem allen utelandse lieden salmen den eenen van den
anderen recht doen opt ghelooue van den baeliu ende den
scepenen na utelantsen betoghe het si met brieuen of met
kennissen van lieden als onsen baeliu ende scepenen vorseit
dinken sal dat redelic is.
41. Jtem van scuttinghen mach de baeliu metten scepenen
kueren alst hem nuttelicst dinken sal.

42. Jtem elc man die onder ons wont mach malen tote wat
molen hi wille binnen onser heerscappien ter Tolne

43. Jtem so wie men niet en vint driuende noch draghende
(iemand betrappen op het wegvoeren/stelen van iets) dat
staet tote onser waerhede.
44, Jtem so wie sijn vier also bewaert datter een huys of
meer of bornt sijns ondankens verbuert een jaer die port of
sijn hooft of hi sal der port gheuen tien lib torn ende waer
brant quame van iements boden so souden die boden die
scade selue draghen.

45. Jtem so wie ten brande comet met verbodenen wapenen
verbort tien scellinc torn jeghens die port.
46. Jtem so wie arbeit tote den brande dien salmen ghelden
als redelic is ende dat sal ghelden dieghene daer die brant of
comt opdat hi also vele heuet ende heeft hijs niet so gheltet
die port.
47. Jtem een ieghelic sal sijn hofstede die binnen deser
vriheit leghet mogen ghebruken ende vercoopen behouden
mijn heere sijnre heerlicheit ende sijns rechts.

39. Evenzo zullen van alle schulden, de binnen onze landen
van Tholen niet betaald zijn, en waarop in hert gerecht door
schepenen boeten zijn opgelegd, de baljuw, schepenen en de
secretaris een zondagse afkondiging doen in die week beslag
te doen leggen van anderhalf maal de waarde op het meest
geliefde goed van diegene die de schuld heeft, en de
volgende zondag zullen zij rekenschap voor het gerecht
afleggen vanwege het geld of het onderpand; en wat zij aan
panden aanwijzen, daarvoor zal de schout het enkelvoudige
bedrag betalen en het pand houden naar het recht van het
land.
40. Evenzo zal men alle vreemdelingen die een jegens de
ander recht doen volgens toestemming van de baljuw en de
schepenen maar buitenlandse bewijsstukken, hetzij met
brieven of met de wetenschap van lieden, zoals onze baljuw
en schepenen voorzegd zullen dunken dat redelijk is.
41. Evenzo vanwege schuttingen mogen baljuw en
schepenen keuren (verordenen) zoals men het meest nuttig
zal dunken.
42. Evenzo mag elke man die onder onze heerschappij valt,
(zijn meel) malen bij elke molen binnen onze heerschappij
van Tholen.
43. Evenzo ieder die men niet op heterdaad betrapt dat hij
iets zou stelen, dat is voorbehouden aan ons gerechtelijk
onderzoek.
44. Evenzo wie zijn vuur zodanig bewaart dat er een of meer
huizen, zijns ondanks, afbranden, verbeurt een jaar zijn
poorterrecht of zijn hoofd, of hij zal de stad tien pond
tournois betalen; en wanneer de brand ontstond door
iemands dienstboden, dan zouden die dienstboden de
schade zelf dragen.
45 Evenzo wie bij een brand komt met verboden wapens,
verbeurt tien schellingen tournois jegens de stad.
46. Evenzo wie werk verricht om de brand te bestrijden, die
zal men vergoeden naar redelijkheid, en dat zal diegene
betalen die de brand deed ontstaan, als hij zoveel geld heeft,
en als hij dat niet heeft, dan zal de stad het betalen.
47. Evenzo zal een ieder zijn woning, die binnen de vrijheid
is gelegen, mogen gebruiken en verkopen, behoudens de
heerlijkheid van mijn heer en zijn rechten.
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48. Jtem so wie des anders arbeit nemt te doene dien sal hi
voren eenighen anderen arbeit doen ende dede hijs niet ende
clagher quame vor den rechtere so sal hi verbueren jeghens
ons een lib ende den clagher sine scade beteren ende alle
sondaghe recht daer of te doene up eenen dach in die weke
ende die arbeyder sal alle sondaghe recht hebben van sinen
arbeyde.
49. Jtem alle bate ende orbare die comen mach van der halle
die sal sijn der port.
50. Jtem so salmen alle vribrieue bezeghelen metter port
zeghele ende die alle jare verniewen ende daer of sal die port
hebben twee grote (een munt, meest ter waarde van een
halve stuiver) ende die clerc eenen haluen groten.
51. Jtem so sal die baeliu bi scepenen die borghermeesters
maken alle jare ende die baeliu sal metten scepenen ende
borghermeesters den exijs verhueren ende dat van den exise
comt sal bliuen in der port orbare ende daer of rekenninghe
te doene met ghelde of met panden vor baeliu ende
scepenen of die wi daerbi setten.

52. Jtem dat niement gheenrehande beesten vercoopen en
sal buten der Tolne en Scakersloo si en sullen eer twee
saterdaghe haer beesten ter Tolne ter merct hebben op een
boete ons van eenen lib ende der port van tien scellinghen
torn.
53. Jtem men sal van gheesteliken saken niement vorder
daghen dan vor den outaer in die kerke wan wi verstaen
hebben van ouders dat tlant van der Tolne eerst daer op
ghedyec was dat men niement vorder daghen en soude van
gheesteliken saken dan vor toutaer in die kerke so vorbieden
wijt yement te doene also verre alst in ons is op sijn lijf ende
op sijn goet.
54. Jtem so wie op den anderen in de gheesteliken rechte
doet daghen die sal den prochipape met sinen ghesellen
gheuen drie scellinc torn ende die sal ghelden die beualt int
recht.

48. Evenzo wie andermans arbeid overneemt, die zal hij
vóór enige andere werkzaamheden uitvoeren, en doet hij dit
niet, en de klager verschijnt voor de schout, dan zal hij
verbeuren jegens ons een pond en de klager zijn schade
vergoeden, en alle zondagen recht daarover te doen op een
dag in de week, en die arbeider zal alle zondagen recht
hebben vanwege zijn arbeid.
49. Evenzo alle opbrengsten en voordeel, die het gebruik
van hal zal opleveren, komen aan de stad toe.
50. Evenzo zal men alle vrijheden bezegelen met het
stadszegel, en die elk jaar vernieuwen, en daarvan zal de stad
twee groten krijgen, en de secretaris een halve grote.

51. Evenzo zal de baljuw na raadpleging van schepenen elk
jaar de burgemeesters aanstellen, en de baljuw zal met de
schepenen en de burgemeesters de belasting verpachten; en
de opbrengst van de belasting zal ten voordele blijven van de
stad en daarvan zal rekenschap worden gedaan met geld of
panden ten overstaan van baljuw en schepenen of degene
die wij daartoe aanstellen.
52. Evenzo dat niemand enigerlei beesten zal verkopen
buiten Tholen en Schakerloo, tenzij zij hun beesten eerst
twee zaterdagen te Tholen op de markt zullen brengen, op
een boete aan ons van een pond, en aan de stad tien
schellingen tournois.
53. Evenzo zal men vanwege geestelijke zaken niemand
ergens ander dagen dan voor het altaar in de kerk, want wij
hebben begrepen van voorzaten, dat toen het land van
Tholen voor het eerst bedijkt werd, men niemand vanwege
geestelijke zaken ergens anders zou dagen dan voor het
altaar in de kerk, aldus verbieden wij iemand dit te doen,
voor zover het aan ons is, op zijn leven en zijn goed.
54. Evenzo wie de ander doet dagen vanwege kerkelijk recht,
die zal de pastoor met zijn gezellen drie schellingen tournois
geven, en diegene zal het betalen, die in rechte in het
ongelijk wordt gesteld.

28



48. Jtem so wie des anders arbeit nemt te doene dien sal hi
voren eenighen anderen arbeit doen ende dede hijs niet ende
clagher quame vor den rechtere so sal hi verbueren jeghens
ons een lib ende den clagher sine scade beteren ende alle
sondaghe recht daer of te doene up eenen dach in die weke
ende die arbeyder sal alle sondaghe recht hebben van sinen
arbeyde.
49. Jtem alle bate ende orbare die comen mach van der halle
die sal sijn der port.
50. Jtem so salmen alle vribrieue bezeghelen metter port
zeghele ende die alle jare verniewen ende daer of sal die port
hebben twee grote (een munt, meest ter waarde van een
halve stuiver) ende die clerc eenen haluen groten.
51. Jtem so sal die baeliu bi scepenen die borghermeesters
maken alle jare ende die baeliu sal metten scepenen ende
borghermeesters den exijs verhueren ende dat van den exise
comt sal bliuen in der port orbare ende daer of rekenninghe
te doene met ghelde of met panden vor baeliu ende
scepenen of die wi daerbi setten.

52. Jtem dat niement gheenrehande beesten vercoopen en
sal buten der Tolne en Scakersloo si en sullen eer twee
saterdaghe haer beesten ter Tolne ter merct hebben op een
boete ons van eenen lib ende der port van tien scellinghen
torn.
53. Jtem men sal van gheesteliken saken niement vorder
daghen dan vor den outaer in die kerke wan wi verstaen
hebben van ouders dat tlant van der Tolne eerst daer op
ghedyec was dat men niement vorder daghen en soude van
gheesteliken saken dan vor toutaer in die kerke so vorbieden
wijt yement te doene also verre alst in ons is op sijn lijf ende
op sijn goet.
54. Jtem so wie op den anderen in de gheesteliken rechte
doet daghen die sal den prochipape met sinen ghesellen
gheuen drie scellinc torn ende die sal ghelden die beualt int
recht.

48. Evenzo wie andermans arbeid overneemt, die zal hij
vóór enige andere werkzaamheden uitvoeren, en doet hij dit
niet, en de klager verschijnt voor de schout, dan zal hij
verbeuren jegens ons een pond en de klager zijn schade
vergoeden, en alle zondagen recht daarover te doen op een
dag in de week, en die arbeider zal alle zondagen recht
hebben vanwege zijn arbeid.
49. Evenzo alle opbrengsten en voordeel, die het gebruik
van hal zal opleveren, komen aan de stad toe.
50. Evenzo zal men alle vrijheden bezegelen met het
stadszegel, en die elk jaar vernieuwen, en daarvan zal de stad
twee groten krijgen, en de secretaris een halve grote.

51. Evenzo zal de baljuw na raadpleging van schepenen elk
jaar de burgemeesters aanstellen, en de baljuw zal met de
schepenen en de burgemeesters de belasting verpachten; en
de opbrengst van de belasting zal ten voordele blijven van de
stad en daarvan zal rekenschap worden gedaan met geld of
panden ten overstaan van baljuw en schepenen of degene
die wij daartoe aanstellen.
52. Evenzo dat niemand enigerlei beesten zal verkopen
buiten Tholen en Schakerloo, tenzij zij hun beesten eerst
twee zaterdagen te Tholen op de markt zullen brengen, op
een boete aan ons van een pond, en aan de stad tien
schellingen tournois.
53. Evenzo zal men vanwege geestelijke zaken niemand
ergens ander dagen dan voor het altaar in de kerk, want wij
hebben begrepen van voorzaten, dat toen het land van
Tholen voor het eerst bedijkt werd, men niemand vanwege
geestelijke zaken ergens anders zou dagen dan voor het
altaar in de kerk, aldus verbieden wij iemand dit te doen,
voor zover het aan ons is, op zijn leven en zijn goed.
54. Evenzo wie de ander doet dagen vanwege kerkelijk recht,
die zal de pastoor met zijn gezellen drie schellingen tournois
geven, en diegene zal het betalen, die in rechte in het
ongelijk wordt gesteld.

28

55. Jtem so wie op den recheter of scepenen sprake of op
den prochipape ende op sijn ghesellen die in der kerken
gheprouent sijn om tgheestelike recht dat in der kerken
ghegheuen ware verbuert jeghens ons drie lib ende jeghens
den ghenen, daer si op spreken met sinen ghesellen drie lib
ende dat salmen proeuen met drie wittachtighen luden of
meer.

56. Jtem op wat goede een man comt metten gherechte van
den lande onbecroont ende onbecalengiert dat sal hi besitten
ende ghebruken als sijn vri eeghen goet tot eeuweliken
daghen.
Ende alle dese vorscreuen ponte van deser vorseider kuere
sullen wesen also verre als tlant van der Tolne ende van
Scakerloo gaet ende alle saken sonder arghelist behoudelic
onser heerlicheit. Ende ommedat wi willen dat onsen
vornomden lieden alsulc recht ende ordinantie als
vorscreuen is van ons ende van onsen nacomelinghen
eewelike tallen daghen wel ende trouwelike ghehouden
worden in allen manieren als vorscreuen is so hebben wi
desen brief open bezeghelt met onsen zeghele.

Ghegheuen in onsen landen van der Tolne seuen daghe in 
die maent van december jnt jaer ons Heeren dusent 
driehondery sesse ende tsestich. 
Jussu dri Jo de Bles Sign. Ex coffero 

P(er) consilium dno de Barbenchon de Haerler baronii 
Hugens de Barbenchon et Johis de Langher(a)c milit(es) 
Alba de Meert canoni Tiect Aloudo Johis Jo de Bueren 
Jo Ton(?) 

55. Evenzo wie de schout of de schepenen in rechte
aanspreekt, of de pastoor of zijn gezellen, die in de kerk een
prebende (prebende is de rente die men geniet uit de
opbrengst van kerkelijke goederen) genieten volgens het
geestelijk recht, dat in de kerk was gegeven, verbeurt jegens
ons drie pond, en jegens degene die ze aanspreken met zijn
gezellen drie pond en dat zal men aantonen met drie of meer
betrouwbare lieden.
56. Evenzo van welke goederen een man volgens het recht
van het land in het bezit komt onaangesproken in rechte en
ongevorderd, die zal hij bezitten en gebruiken als zijn vrij
eigendom ten eeuwige dage.
En al de voorschreven artikelen van deze voornoemde keur
zullen gelden zover als de gebieden van Tholen en van der
Tolne en van Schakerlo zich uitstrekken, en alle zaken
gelden zonder kwade trouw, behoudens onze heerlijkheid.
En omdat wij willen, dat onze voornoemde lieden alle recht
en regelingen, zoals hiervoor geschreven staat, van ons en
van onze nakomelingen ten eeuwige dage goed en getrouw
gestand zullen worden gedaan op alle manieren, zoals
hiervoor geschreven staat, aldus hebben wij deze brief open
bezegeld met ons zegel.
Gegeven in onze landen van Tholen, op de zevende dag in
de maand december, in het jaar van onze Heer 1366.

In opdracht van heer Jan 
van Blois 

Gezegeld uit de koffer 

Op advies van de heren (Jan?) van Barbencon, van Herlaar, 
baronnen; Hugo van Barbencon en Jan van Langerak ( 
Baljuw van Goude en Schoonhoven), ridders 
Albert van Meerten, kannunnik van de Dom te Utrecht, 
Aloud Jansz (Rentmeester van Zeeland), Jan van Bueren , 
Jan Tolnaer (klerk). 
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Functionarissen in de Stadskeur 

Om de stad te kunnen besturen, werd er een 
stadsbestuur aangesteld en daarvoor functionarissen 
benoemd. In de stadskeur van Tholen worden, zoals 
ook in de andere stadskeuren in Holland en Zeeland, 
de volgende functionarissen genoemd: baljuw, schout, 
schepenen, burgemeesters en een secretaris. Deze 
functionarissen werden door de graaf of de landsheer 
benoemd en traden op als zijn vertegenwoordigers. 
Hiervoor zagen we al dat een ‘oorkondt’ van 24 
augustus 1437 verklaart dat: ‘Philips, hertog van Bourgoinge 
enz… dat voortaan niemand binnen Tholen burgemeester, 
schepen of klerk mag zijn, alvorens hij poorter der genoemde stad 
is en drie jaren binnen haar muren heeft gewoond’.27  Er was 
kennelijk behoefte om dit op deze manier te regelen en 
door de hertog te laten bepalen. Later werden 
functionarissen ook door de graaf of landsheer op 
voordracht van het stadsbestuur benoemd. Uit de 
inhoud van de artikelen en de taakomschrijvingen van 
de functionarissen blijkt dat daar ook, veelal in 
gezamenlijkheid, de uitvoering van hun taak op gericht 
was. Uiteraard dienden deze functionarissen van 
onbesproken gedrag te zijn en voldoende educatie te 
hebben genoten om de taken te kunnen uitvoeren. 
Daarom kwamen ze voort uit de bovenlaag van de 
stadsbevolking. 

 Baljuw

De baljuw was de vertegenwoordiger van de vorst, of 
landsheer, in landelijke gebieden en ook wel in de 
steden m.n. in Noord-Frankrijk, Vlaanderen, 
Henegouwen, Holland en Zeeland. In andere gewesten 
werd deze de landdrost genoemd. In Tholen is er dus 
sprake van een baljuw. Tholen was ook zijn 
rechtsgebied. Hij was benoemd door de graaf, die hem 
overigens ook kon ontslaan of overplaatsen. Hij was 
dus verantwoording verschuldigd aan de graaf die hem 
ook bezoldigde. Aan het ambt van baljuw waren ook 

talrijke gunsten en voordelen verbonden. Dat blijkt al 
uit het eerste artikel van de stadskeur waarbij de 
baljuw, samen met de schepenen, een deel van de 
opgelegde boetes krijgt. Maar ook in de artikelen 11, 
12, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41 en 51 is er sprake van het 
verkrijgen van een deel van de opgelegde boetes en het 
betrokken zijn bij de rechtspleging betreffende 
ordehandhaving en misdaadbestrijding. De baljuw 
spoorde misdrijven op en vervulde de rol van 
openbare aanklager, maar was zelf geen rechter. Wel 
zorgde hij er voor dat de vonnissen juist werden 
uitgevoerd. Ook kon hij met een aangeklaagde een 
compromis sluiten waarbij, tegen betaling, van 
vervolging kon worden afgezien. In het privilege van 
1399 is bepaald dat de baljuw, als vertegenwoordiger 
van de graaf, op St.-Servaasdag (13 mei) de 
burgemeesters en de schepenen de eed moest afnemen. 

 Schepenen

De schepenen waren er meestal zeven ( een heilig 
getal) al kon dat per stad verschillen. Zij waren, samen 
met de schout, lid van de rechtbank. Ze spraken recht 
en voerden daarnaast ook bestuurlijke taken uit. Het 
waren veelal vooraanstaande poorters, die minimaal 
drie jaar in de stad woonden. Zij vertegenwoordigden 
de stadsgemeenschap en daaraan veranderde door de 
benoeming door de graaf of heer niets. Als een poorter 
geroepen werd tot het ambt van schepen, moest hij die 
benoeming aanvaarden. Deed hij dat niet, dan moest 
hij dat door middel van een forse boete afkopen. Hun 
benoeming was meestal voor een termijn van een jaar, 
en bij de aanvaarding van het ambt legden ze ten 
overstaan van de baljuw of schout de ambtseed af. Zij 
spraken recht onder voorzitterschap van de schout, die 
zelf geen lid was van de schepenenbank. Schout en 
schepenen hadden het keurrecht, de wetgevende 
bevoegdheid om nieuwe stedelijke rechtsregels en 
verordeningen op te stellen waarin het dagelijks leven 
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opgelegde boetes krijgt. Maar ook in de artikelen 11, 
12, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41 en 51 is er sprake van het 
verkrijgen van een deel van de opgelegde boetes en het 
betrokken zijn bij de rechtspleging betreffende 
ordehandhaving en misdaadbestrijding. De baljuw 
spoorde misdrijven op en vervulde de rol van 
openbare aanklager, maar was zelf geen rechter. Wel 
zorgde hij er voor dat de vonnissen juist werden 
uitgevoerd. Ook kon hij met een aangeklaagde een 
compromis sluiten waarbij, tegen betaling, van 
vervolging kon worden afgezien. In het privilege van 
1399 is bepaald dat de baljuw, als vertegenwoordiger 
van de graaf, op St.-Servaasdag (13 mei) de 
burgemeesters en de schepenen de eed moest afnemen. 

 Schepenen

De schepenen waren er meestal zeven ( een heilig 
getal) al kon dat per stad verschillen. Zij waren, samen 
met de schout, lid van de rechtbank. Ze spraken recht 
en voerden daarnaast ook bestuurlijke taken uit. Het 
waren veelal vooraanstaande poorters, die minimaal 
drie jaar in de stad woonden. Zij vertegenwoordigden 
de stadsgemeenschap en daaraan veranderde door de 
benoeming door de graaf of heer niets. Als een poorter 
geroepen werd tot het ambt van schepen, moest hij die 
benoeming aanvaarden. Deed hij dat niet, dan moest 
hij dat door middel van een forse boete afkopen. Hun 
benoeming was meestal voor een termijn van een jaar, 
en bij de aanvaarding van het ambt legden ze ten 
overstaan van de baljuw of schout de ambtseed af. Zij 
spraken recht onder voorzitterschap van de schout, die 
zelf geen lid was van de schepenenbank. Schout en 
schepenen hadden het keurrecht, de wetgevende 
bevoegdheid om nieuwe stedelijke rechtsregels en 
verordeningen op te stellen waarin het dagelijks leven 
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van de stad werd gereguleerd. De schepenen 
vertegenwoordigden de stad bij de landsheer, het 
omringende platteland en bij andere steden. De keuren 
werden meestal jaarlijks opnieuw vastgesteld en 
bevestigd door ze voor te lezen ten overstaan van de 
inwoners van de stad. 
 
Het vonnis van ‘de vierschaar’ (zie hierna) kon ter 
bevestiging aan een verplicht aantal stadgenoten 
worden voorgelegd. Naast deze functie in de 
‘schepenenbank’ vervulden ze ook taken in het 
stadsbestuur. In de stadskeur van Tholen worden ze 
genoemd in artikel 1, 4, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 
29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 51 en 55. 
 

 Schout 
 
Ook de schout was de vertegenwoordiger van de 
landsheer in de stad, met als taak in diens naam het 
recht te handhaven. Aanvankelijk werd hij dan ook 
door de heer benoemd, maar later kon ook de stad zelf 
de schout benoemen. Schout zijn was financieel 
aantrekkelijk omdat hij de boetes inde en daarvan ook 
een deel kreeg. Samen met de schepenen, de 
vertegenwoordigers van de poortergemeenschap, 
oefende hij in de eerste plaats de rechterlijke, maar 
daarnaast ook wetgevende en bestuurlijke 
bevoegdheden uit. De schout had vele rollen: als 
voorzitter van het college van schepenen was hij drager 
en vertegenwoordiger van het (grafelijke/heerlijke) 
gezag. Hij zorgde voor het spannen van de vierschaar, 
zoals de zitting van het gerecht werd genoemd, hij gaf 
de schepenen de opdracht om recht te spreken. Hij 
kondigde bovendien het vonnis af dat de schepenen 
hadden uitgesproken, waardoor het rechtskracht kreeg, 
en bracht ook het vonnis ten uitvoer, zoals het innen 
van de opgelegde boete. Daarnaast was hij ’hoofd van 
de politie’. We kennen de aanduiding ‘de schout en zijn 
rakkers’. 

Ook droeg de schout zorg voor alle financiële zaken 
van de graaf of heer, zoals de accijns of boetes en de 
afdracht er van. Later werden een aantal zaken van zijn 
functie door o.a. de burgemeesters vervuld. In Tholen 
vervulde de baljuw ook de functie van schout. De 
schout wordt genoemd in artikelen 14, 17, 18, 20, 21, 
30, 33, 37 en 48. 
 

 Burgemeesters 
 
Doordat het stadsbestuur steeds meer taken kreeg, 
werd het noodzakelijk om de taken over meer functies 
te verdelen. En dus werd in de loop van de dertiende 
eeuw het ambt van burgemeester in het leven geroepen 
om de stedelijke financiën te beheren. Letterlijk 
betekent burgemeester: meester van de stad. Meestal 
ging het om twee burgemeesters. Zij werden over het 
algemeen uit, en op advies van, de schepenen voor een 
jaar door de landsheer benoemd. Volgens de stadskeur 
van Tholen, artikel 51, werden de burgemeesters door 
de baljuw benoemd voor een periode van een jaar. 
 

 Secretaris 
 
In de stadskeur van Tholen wordt in artikel 50 melding 
gemaakt van een ‘clerc’. Naarmate er meer op schrift 
werd gesteld, was het aanstellen van een secretaris 
onontbeerlijk om de bestuursbesluiten of de vonnissen 
schriftelijk vast te leggen. En zo ondersteunde de 
secretaris het stadsbestuur en de schepenenbank. Soms 
schreef hij de rekeningen en oorkonden van de stad, 
was technisch raadgever en verslaglegger, nam deel aan 
vergaderingen van het stadsbestuur en aan delegaties 
buiten de stad. Voor de stad was hij belangrijk omdat 
hij de hoeder was van de geheimen van de stad en hij 
had zelf ook de plicht, gedurende zijn hele leven, tot 
geheimhouding. Meestal oefende hij het ambt uit 
namens de heer, die dit in leen uitgaf of het verpachtte. 
Deze functie zorgde ook voor continuïteit in het 
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stadsbestuur, want schepenen en burgemeesters 
werden telkens voor een jaar benoemd. Gezien de 
omvang van zijn taken met betrekking tot de juridische 
inhoud van de stedelijke verordeningen en de 
rechtspraak, was de secretaris academisch gevormd. 
Naarmate de werkzaamheden en daarmee het 
schrijfwerk toenamen, werden extra bedienden 
aangesteld. 

3. Verhouding tussen Graaf en Stad

Zoals hierboven blijkt, werden belangrijke ambten 
door de landsheer uitgegeven. Desondanks hadden de 
steden een grote mate van autonomie. Al betekende 
dat niet dat ze zich, buiten de benoeming van de 
beambten, niets van de graaf of de landsheer 
behoefden aan te trekken. De steden probeerden 
zoveel mogelijk hun privileges te waarborgen en hun 
economische activiteiten te beschermen ten opzichte 
van de graaf of landsheer en de edelen. Van belang was 
dat de stadskeuren telkens opnieuw bevestigd werden 
door de graaf of de landsheer. In de Bourgondisch-
Habsburgse periode werd door de opkomst van de 
steden de politieke structuur in Zeeland complexer. 
Ook al waren de steden in Zeeland, zeker in 
vergelijking met het naburige Vlaanderen, relatief klein 
en kwamen ze laat tot bloei, dit nam niet weg dat de 
graaf niet om de steden heen kon of wilde; dit vanwege 
de economische positie van de steden en de daarmee 
gepaardgaande meefinanciering van de activiteiten van 
de vorst. Aanvankelijk waren het alleen de edelen die 
door de graaf werden gedagvaard; dat wil zeggen, 
uitgenodigd voor bijeenkomsten om politiek-
bestuurlijk overleg te voeren over o.a.  financiële (een 
bede) en militaire zaken. In de loop van de 14de eeuw 
werden eerst Middelburg als ‘hoofdstad’ van Zeeland 
Bewestenschelde, Zierikzee als ‘hoofdstad’ van 
Beoostenschelde, en later Reimerswaal, Goes en 
Tholen regelmatig voor een dagvaart opgeroepen. Zo 
werd op 21 oktober 1369 een bode rondgestuurd die 

edelen en steden uitnodigde voor een dagvaart te 
Tholen. Dus kort nadat aan Tholen stadsrechten waren 
verleend, kwamen daar de graaf, edelen en 
afgevaardigden van de stemhebbende Zeeuwse steden 
al bijeen. Ook in 1376 vond er een dagvaart plaats in 
Tholen. Hieruit zou je kunnen afleiden dat er dus 
voldoende accommodatie was om dit gezelschap onder 
te brengen. In 1477 werd Tholen opgeroepen om op 
dagvaart naar Den Haag te gaan.28 

Naast de grote grafelijke raad was er in de 13de en 
14de eeuw ook een kleine raad die de graaf met raad en 
daad bijstond. Deze grafelijke raad kende in de 14de 
eeuw geen vaste aanstelling, en de deelnemers werden 
opgeroepen afhankelijk van het onderwerp waarover 
geadviseerd of een besluit genomen moest worden. Uit 
de dagvaarten kwamen de Staten van Zeeland voort. 
Aanvankelijk bestaan de Staten uit de ridderschap en 
de steden; vanaf 1501 geldt de abt van Middelburg als 
eerste lid. De ridderschap, waartoe de abt eerst 
behoorde, is nu het tweede lid en de steden vormen 
het derde lid. Tholen was vanaf 1401 een van de 
stemhebbende ‘goede’ steden in de Staten van Zeeland. 
Tholen was daarmee na Middelburg, Zierikzee en 
Reimerswaal de vierde stad. Nadat Tholen in 1505 in 
onderpand was gegeven aan Jan van Glymes, heer van 
Bergen op Zoom, verscheen het niet meer in de Staten. 
Na die periode van onderpand, in 1550, werden er 
weer Thoolse afgevaardigden naar de Staten gestuurd 
maar ze kwamen toen in rangorde op plaats 5, na die 
van Goes. 

In de organisatie van het Graafschap Zeeland speelde 
vanaf 1323 het rentmeesterschap een belangrijke rol. 
Er waren aanvankelijk twee rentmeesterschappen: 
Bewesten- en Beoostenschelde. Maar na de dood van 
Gwijde van Blois in 1397 werden Tholen en 
Schakerloo het derde rentmeesterschap. Gwijde van 
Blois was tegelijkertijd ook zelf baljuw en dijkgraaf. In 
tegenstelling tot de rest van Zeeland kende Tholen 
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van Goes. 
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Er waren aanvankelijk twee rentmeesterschappen: 
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geen ambachten en was het feitelijk als geheel een hoge 
heerlijkheid.  
Het was de rentmeester van Tholen die ook het schot29 
inde. Dit was een belasting op grond die door de 
grondeigenaars aan de graaf moest worden betaald. 
Tholen en Schakerloo stonden voor een halve schot 
geboekt. Het feit dat Tholen en Schakerloo slechts 
voor een halve schot geboekt waren, wil niet zeggen 
dat de betalingen altijd vlekkeloos verliepen. Op 18 
februari 1438 ‘ookondt:’ Philips van Bougoigne enz… ‘aan 
de schepenen van Tholen en Schakerloo, dat hem ter ore is 
gekomen hoe zij onwillig zijn bevonden om vonnis te wijzen 
inzake het opbrengen van “schoten en beden” door de 
heerlijkheid Tholen aan de landsheer verschuldigd, als op hem 
vererfd door zijn nicht “van Oostervant”30, waarom zij 
gesommeerd worden als getrouwe onderdanen van hun heer, aan 
wie zij hulde en trouw hebben gezworen, alsnog onmiddellijk 
vonnis te wijzen en zich, wanneer zij dit niet verkiezen te doen, 
deswege onverwijld voor de hertogelijke raad te ’s-Gravenhage te 
komen verantwoorden’.31 Het innen van het schot was 
winstgevend omdat een deel van de opbrengst in de 
zak terecht kwam van degene die het schot inde; de 
rentmeester. Graven en landsheren gunden daarom dit 
ambt regelmatig aan vertrouwelingen om hen te 
belonen voor hun steun. Het verkrijgen van het ambt 
was ook niet altijd een garantie dat men dit ook 
behield. Zo werd in 1441 Jan van Blois (een latere Jan) 
baljuw en rentmeester van Tholen. Maar in 1461 werd 
hij tijdelijk uit zijn ambt gezet ten voordele van Klaas 
de Vriese. Deze was rentmeester van Beoostenschelde 
1445-1451 en baljuw en dijkgraaf van Tholen 1464-
1467, en verwierf lenen op Tholen en in Vossemeer 
van de graaf. In 1468 wilde Karel de Stoute zijn 
vertrouweling Willem van Bisch, heer van Cliëry, tot 
baljuw, rentmeester en dijkgraaf van Tholen 
benoemen, maar deze bedankte voor de eer. 
Vervolgens werd Klaas van Reimerswaal benoemd, 
maar in 1472 ontslagen wegens doodslag. Dit zal niet 
de enige aanleiding zijn geweest voor de Staten van 

Zeeland om aan Maria van Bourgondië te vragen in het 
vervolg alleen Zeeuwen aan te stellen als rentmeester.32 

Wanneer de landsheer overging tot oorlog voeren, 
werd hij daarbij niet alleen gesteund door de ridders, de 
vazallen. Voor de krijgsdienst konden ook de vrije 
landslieden en de poorters van de stad worden 
opgeroepen. De duur van deze krijgsdienst was 40 
dagen en de oproep diende ruim van tevoren plaats te 
vinden. In Zeeland werd de oproep vanwege de 
centrale ligging gedaan vanuit Kats en lokaal 
georganiseerd door de baljuw. 

Naast gevechten op het land was er in het waterrijke 
Holland en Zeeland ook inzet van schepen met 
bemanningen vereist. Deze heervaart werd verricht op 
de heerkoggen. De heerkoggen waren kleiner dan de 
handelskoggen, die een laadruimte hadden terwijl de 
heerkogge alleen roeiers en bewapende manschappen 
diende te vervoeren. Ze werden ook voor dat doel 
gebouwd. Of de koggen die in Tholen in gebruik 
waren voor de tolheffing hiervoor gebruikt konden 
worden, is niet duidelijk. Al is het niet uitgesloten, 
omdat het bij de handelskoggen om zeewaardige 
schepen ging terwijl de heerkoggen vooral op de 
binnenwateren, zoals de Eendracht en de ondiepere 
Zeeuwse wateren en de Zuiderzee, werden ingezet. Het 
aantal mannen dat ter heervaart moest komen was 
bepaald in de lijsten van riemtallen; het aantal roeiers. 
De stadskeur van Tholen was het enige Zeeuwse (niet-
grafelijke) stadsrecht waarin sprake is van een 
heervaart, en dan wel door een kogge met een 31-
koppige bemanning, artikel 23: ‘ waenneer vol hereuaert is 
in Zeelant so sijn die van der Tolne ende van Scakersloo sculdich 
ons te dienene met eenen cogghe van een ende dertich mannen’. 
Dat was overigens niets nieuws omdat de inzet van een 
kogge al eerder, onder Hendrick Buffel, was bepaald. 
In 1398 leverde Tholen een contingent van 60 mannen 
en 8 arbeiders. In 1400 was er weer een oproep tot 
heervaart: ‘Aelbrecht, “palensgrave upten Rijn”, hertog in 

33



Beyeren, graaf van Henegouwen, van Hollant en Zeelant, heer 
van Vrieslant, bepaalt dat die van Tholen en het ambacht 
Schakerlo ingeval de graaf ter heervaart moet trekken, hem 
dienen zullen met een kogge, bemand met eenendertig koppen’. 
Ook in 1402 was er weer een heervaart, waarvoor 25 
man werd opgeroepen In de loop van de 15de eeuw 
verloor de heervaart in Zeeland haar betekenis.33 

Wel werd de dienstplicht van de grafelijke leenmannen 
weer nieuw leven ingeblazen. Bovendien schroomde de 
landsheer niet om de kosten die oorlogvoering met 
zich meebracht op de steden te verhalen. Zo verklaart 
Maximiliaan, Rooms-koning enz., op 10 oktober 1492 
‘the hebben ontvangen de ootmoedige supplicatie van de 
magistraat van der Tholle om bij te mogen dragen in de zware 
lasten, die ’s konings stadhouder, de hertog van Saksen, heeft op 
te brengen voor het beleg van het kasteel van de stad Sluis, welke 
voor zover het gewest Zeeland betreft 800 kronen bedragen, 
benevens een maandelijks bedrag van 27 £ gr. Vl. Voor 
onderhoud van de voor de stad Sluis gelegerde troepen; de stad 
Tholen wordt, teneinde haar aandeel in de schatting te kunnen 
opbrengen, gemachtigd haar contingent op éénmaal door lening bij 
de kapitaalkrachtige poorters op te brengen, terwijl zij tot delging 
van de hierdoor ontstane schuld de stadsaccijnzen mag verhogen, 
uit welke verhoging t.z.t. het geleende bedrag bij terugbetaling zal 
worden gerestitueerd. Indien de gequotiseerden weigeren de hun 
opgelegd bedragen in éénmaal te voldoen of deswege uitstel 
verzoeken, zullen zij worden gedaagd voor de kanselier en leden 
van de Grote Raad, die in het geval machtiging zullen ontvangen 
tot het schaffen van kort recht’· De rijke burgers van Tholen 
moesten dus in een keer een lening geven en bij 
weigering zouden ze een kort geding aan hun broek 
krijgen. De lening werd terugbetaald door een 
accijnsverhoging, en daarmee betaalde men dus de 
eigen lening terug. Dat het niet makkelijk was om het 
geld op te halen, blijkt wel uit een stuk van 19 mei 
1494 waarin de magistraat van Tholen verklaart achter 
te lopen bij het betalen van de ‘buitengewone 
oorlogskosten’ voor een bedrag van meer dan £ 200 gr. 
Vl. Daarom vragen ze aan Maximiliaan, Rooms-

Koning enz. en Philips, aartshertog, toestemming of ze 
extra accijns mogen heffen op bier, wijn, koren en vee, 
bovenop de bestaande accijns, ‘te weten op elke ton bier, 
die men verkopen wil, zal een stuiver, op elke kan wijn 12 st., 
op elke schoof koren 2 st., op elke “hoep” raapzaad en lijnzaad 
2 st., op elke “hoep” gerst, haver of bonen 1 st., op elke os en 
koe 1 st.34 Tholen, dat toch al financieel in de 
problemen zat (we zullen dat hierna nog zien), moest 
hoe dan ook zijn steentje bijdragen en dat ging zeker 
ook aan de inwoners niet ongemerkt voorbij.  
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tot het schaffen van kort recht’· De rijke burgers van Tholen 
moesten dus in een keer een lening geven en bij 
weigering zouden ze een kort geding aan hun broek 
krijgen. De lening werd terugbetaald door een 
accijnsverhoging, en daarmee betaalde men dus de 
eigen lening terug. Dat het niet makkelijk was om het 
geld op te halen, blijkt wel uit een stuk van 19 mei 
1494 waarin de magistraat van Tholen verklaart achter 
te lopen bij het betalen van de ‘buitengewone 
oorlogskosten’ voor een bedrag van meer dan £ 200 gr. 
Vl. Daarom vragen ze aan Maximiliaan, Rooms-

Koning enz. en Philips, aartshertog, toestemming of ze 
extra accijns mogen heffen op bier, wijn, koren en vee, 
bovenop de bestaande accijns, ‘te weten op elke ton bier, 
die men verkopen wil, zal een stuiver, op elke kan wijn 12 st., 
op elke schoof koren 2 st., op elke “hoep” raapzaad en lijnzaad 
2 st., op elke “hoep” gerst, haver of bonen 1 st., op elke os en 
koe 1 st.34 Tholen, dat toch al financieel in de 
problemen zat (we zullen dat hierna nog zien), moest 
hoe dan ook zijn steentje bijdragen en dat ging zeker 
ook aan de inwoners niet ongemerkt voorbij.  
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IV. Wonen en leven in de stad Tholen in de
14de en 15de eeuw

Omdat er geen concrete beschrijvingen zijn over hoe 
het dagelijks leven van de inwoners van Tholen er 
heeft uitgezien, moeten we dit proberen af te leiden uit 
beschrijvingen hoe dat bij de inwoners uit andere 
steden, in m.n. Zeeland, het geval was. Dat vergt een 
uitgebreide studie en ligt nu buiten het bestek van deze 
publicatie. We moeten het hier doen met dat wat we 
wel weten met betrekking tot het leven in Tholen in de 
veertiende en vijftiende eeuw. Daarbij is het goed om 
voor het meer algemene beeld de Nederlandse 
historicus Johan Huizinga te citeren die in zijn 
beroemde boek ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ het 
volgende schreef: ‘Toen de wereld vijf eeuwen jonger was, 
hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. 
Tussen leed en vreugde, tussen rampen en geluk scheen de afstand 
groter dan voor ons; al wat men beleefde had nog die graad van 
onmiddellijkheid en absoluutheid…Elke levensgebeurtenis, elke 
daad was omringd met nadrukkelijke en uitdrukkelijke vormen, 
was getild op de verhevenheid van een strakke, vaste levensstijl. 
De grote dingen: de geboorte, het huwelijk, het sterven, stonden 
door het sacrament in de glans van het goddelijk mysterie. Maar 
ook de geringer gevallen: een reis, een arbeid, een bezoek, waren 
begeleid door duizend zegens, ceremonies, spreuken en 
omgangsvormen.Tegen rampen en gebrek was minder verzachting 

dan nu; zij kwamen geduchter en kwellender. Ziekte stak 
sterker af bij gezondheid; de barre koude en het bange duister 
van de winter waren een wezenlijker kwaad. Eer en rijkdom 
werden inniger en gretiger genoten, want zij staken nog feller dan 
nu af bij de jammerende armoede en verworpenheid…En al de 
dingen des levens hadden een pronkende en gruwelijke 
openbaarheid. De leprozen klepten met hun ratel en hielden 
ommetochten, de bedelaars jammerden in de kerken, en stalden 
er hun wanstaltigheid uit. Elke stand, elke orde was kenbaar 
aan zijn kleed…Rechtspleging, venten van koopwaar, bruiloft en 
begrafenis, het kondigde zich alles luide aan met ommegang, 
kreet, klaagroep en muziek’.35 

Dit algemene beeld zal zeker, al was het maar voor een 
deel, weergeven hoe de inwoners van Tholen in de 
veertiende en vijftiende eeuw in het leven stonden. De 
constante dreiging van oorlog, honger, ziekte en 
algemene onveiligheid zal ook de inwoners van Tholen 
niet onberoerd hebben gelaten. Het geloof als baken in 
het leven, bron van troost maar ook de angst voor 
vagevuur en hel. Echt onbezorgd was men nooit. En 
hoewel we heel weinig weten over het dagelijks leven 
van de veertiende- en vijftiendeeeuwse Tholenaar, kan 
er toch wel een beeld worden gevormd op basis van de 
bepalingen van de stadskeur en andere oorkonden. 
Ook al kennen we hen niet, of slechts zelden, bij naam. 
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1. Bewoning

Detail van kaart van Tholen; Jacob van Deventer midden 16de eeuw.       Bron: Nationaal Archief 

Deze plattegrond van Tholen dateert uit het midden van de 16de eeuw en is van de hand van Jacob van Deventer. Aan 
de landzijde is de muur recht en aan het rivierzijde volgt ze de loop van de Eendracht. Omstreeks 1580 werden de 
oude vestingwerken afgebroken en nieuwe aangelegd met zeven bastions. De bouw van deze nieuwe vestingwerken 
was in 1607 gereed.
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Kaart van Tholen van Joan Blaeu Bron: Gemeentearchief Tholen 

Deze plattegrond is van 1651, getekend door Joan Blaeu, toont Tholen als vestingstad met bastions. Aan de overkant 
van de Eendracht ligt het kroonwerk Slickenburgh met drie bastions. 
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Zoals hiervoor al is aangegeven, was bij het ontstaan 
van Tholen het ‘Tholhuys’ en de bewoning er omheen 
belangrijk. Op de dijk van de 
Vijftienhonderdgemetenpolder ontstond de Hoogstraat 
(genoemd in 1574)36 met aansluitend, en aflopend, de 
tegenwoordige Kerkstraat (genoemd in 1312)37 en de 
Stoofstraat (genoemd in 1495).38  De bewoning werd 
aanvankelijk landinwaarts verder uitgebreid in de 
Vijftienhonderdgemetenpolder. De eerste ommuring 
van het dorp vond plaats onder Jan van Henegouwen. 

Op de plattegrond van Jacob van Deventer zijn de 
straten zichtbaar en daarmee ook het 
bewoningspatroon. Opvallend is de grote open ruimte 
binnen de stadsmuren. Deze ruimte behoorde bij  de 
stadsboerderijen of was in gebruik als tuin. In elk geval 
was er geen dichte bewoning. In 1417 zou Tholen 
ongeveer 800 inwoners hebben geteld. Uiteraard 
woonde een deel van de inwoners daar al van generatie 
op generatie. Maar zoals ook bij ander steden het geval 
was, trokken ook migranten vanaf het platteland en uit 
andere steden naar de stad. Voor de bewoners van het 
platteland die naar de stad trokken, betekende het dat 
men de op het platteland als beperkend ervaren wetten 
en regels achter zich liet en in de stad een nieuw leven 
kon gaan opbouwen. Voor hen betekende het: 
‘Stadslucht maakt vrij’. Feitelijk groeiden de steden 
alleen door de aanwas van buiten. Dit omdat door de 
slechte woonomstandigheden en de daarmee 
samenhangende uitbraak van ziekten, het sterftecijfer 
hoger lag dan het geboortecijfer. Dit algemene beeld 
varieerde overigens van stad tot stad. In elk geval werd 
de Zeeuwse bevolking in de veertiende eeuw getroffen 
door honger en pest. Bekend is dat omstreeks 1348 in 
Bergen op Zoom de pest is uitgebroken en we mogen 
toch aannemen dat Tholen, op een dergelijk korte 
afstand, die dans niet ontsprongen is. Maar daarover 
zijn geen concrete bronnen bekend. Desondanks 
groeide de bevolking van Zeeland in de veertiende en 
vijftiende eeuw wel, al bleven de steden bescheiden van 

omvang. In 1560 zou het inwonertal van Tholen niet 
meer dan 540 zijn geweest, maar negen jaar later telde 
het toch al weer 1400 inwoners en dat is wel een 
spectaculaire groei. Deze groei is mede het gevolg van 
de slechte situatie waarin de stad Reimerswaal 
verkeerde. 

Bewoners van de stad werden ‘poorter ‘genoemd. In 
artikel 44 van de stadskeur wordt gesproken over 
‘poorterrecht’. Poorter werd je door geboorte, of door 
huwelijk met een poorter of poorterse waarmee je in 
de stad ging wonen. In het laatste geval kon je het 
poorterschap verkrijgen nadat je een jaar en een dag in 
de stad had gewoond. Om het poorterschap te 
verkrijgen, moest je een eed afleggen en een bepaald 
bedrag betalen. Als poorter van Tholen genoot je de 
omschreven voorrechten van de stad. Als je de stad 
definitief verliet, dan verloor je het poorterschap van 
Tholen en moest je exuegeld, een soort belasting, 
betalen. Je kon je poorterschap dus kwijt raken als je de 
stad definitief verliet, maar ook vanwege misdrijven die 
je had begaan en waarvoor je veroordeeld werd. 
Binnen de stad had niet iedereen volledige rechten. 
Voor tijdelijke migranten, ongeschoolde werkers en 
armen bleef het poorterschap buiten bereik. Wel kon 
het poorterschap, om bepaalde beroepen te kunnen 
aantrekken, gratis worden aangeboden. Dat gebeurde 
ook in Tholen, zoals we hierna zien. 

Als poorter had je dan wel rechten binnen die stad, 
maar je kon elders ook aansprakelijk gesteld worden 
voor de schulden van de stad en van medepoorters. 
Dit kon betekenen dat je voor de schulden van de stad 
of medepoorter in gijzeling werd genomen, of dat er 
beslag werd gelegd op je goederen. Een gebruik dat 
zich overigens niet beperkte tot Holland of Zeeland 
maar ook in Duitsland werd toegepast. Op 24 
november 1397 stuurde het stadsbestuur van Tholen 
een brief aan ‘Onsen ghoeden ende geminden vrienden 
burghemeysteren scepenen ende read der stad Lunenburch. Goede 
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ende geminde vryenden. Wilt weten dat wij verstaen hebben van 
warachtegen luden dat Jan Bondens/ Boudens sonse die ons 
poerters sone ter Tolne ende onder ons geseten es mit rechte 
gearresteert es ende belet binnen uwer steden als voer schade die 
eenrhande lude uyt Hollant of uyt Zeelant ghedaen soude hebben. 
Waer om wi u laten weten dat Jan voers (screven) onder den 
hertoghe van Hollant nyet geseten en es noch in Hollant of in 
Zeelant of te gheene stede onder den hertoghe voers. Goet heeft of 
portrecht hout, maer hi met sinen vader woenachtich es binnen 
onser steden voers. Onder den grave van Bloys. Daer om wi u 
vriendeliken bidden dat ghi Jannevoernoemt ghehulpech ende 
geradich wesen wilt om onsen willen dat hi ontsleghen ende 
ontlast worde ende hem geen onrecht en gheschie gelikerwijs als 
ghi wout dat dit doer u daden in geliken (onleesbaar) of in 
meeren. Onse heere god beware u altoes. Gescreven toe tolne onder 
onsen ghemeynen. Groten zeghel op den vierentwintichsten dach 
in november.39 Het gemeentebestuur nam het kennelijk 
wel op voor poorters die ten onrechte 
verantwoordelijk gehouden werden voor daden die, in 
dit geval, voor rekening van onderdanen van de hertog 
van Holland en Zeeland kwamen. Deze Jan viel onder 
de bevoegdheid van de graaf van Blois. 

Helaas is er niet veel bekend over hoe Tholen er in 
1366 heeft uitgezien. Beeld en andere gegevens 
ontbreken. Het stratenpatroon zal niet veel afgeweken 
hebben  van dat wat op de latere kaarten zichtbaar is. 
Zoals dat ook in andere steden het geval was, zullende 
de straten waarlangs de huizen stonden veelal 
onverhard zijn geweest en daarmee na regenval 
moeilijk begaanbaar. Bovendien werd huisvuil op straat 
gegooid en liepen er ook dieren, zoals varkens, op 
straat rond. Maar er waren ook bepalingen om te 
voorkomen dat het al te smerig werd. Zo mochten in 
Tholen niet meer dan twee slagers aan één schaap 
werken, maar aan koeien, ossen en ander rundvee 
mocht er door meer slagers worden gewerkt. Daarbij 
moest wel voorkomen worden dat er ‘onreynicheyt’, zoals 
pens, darmen e.d., op straat terecht kwam. Ook was 
het verboden om vuilnis op andermans straat of goot 

te gooien, of in de gracht, haven of op het kerkhof. De 
marktkooplui die de markt bevuilden, moesten dit zelf 
opruimen. Als men zich 's avonds op straat begaf, was 
men verplicht een lamp mee te nemen; geen 
overbodige luxe gezien de staat waarin de straten 
verkeerden. 

De huizen in Tholen zullen niet veel hebben 
afgeweken van die in andere steden in Zeeland en 
Holland. Naast de paar huizen van de aanzienlijke 
burgers zal Tholen voor het overgrote deel bestaan 
hebben uit armelijke onderkomens met een beperkte 
leef- en bergruimte. In huizen waar een ambachtsman 
woonde, zal de werkruimte daarvan onderdeel zijn 
geweest. Over het algemeen zullen de huizen van hout 
en klei zijn opgetrokken, en met stro of riet gedekt. 
Maar hoe armelijk de woning ook was, de bewoner was 
gevrijwaard van ‘huyssoekinghe’ (huisvredebreuk), artikel 
26 van de stadskeur. Kerken, kloosters en het stadhuis 
waren veelal wel in steen opgetrokken, en uiteraard 
ook de stadsmuren en de poorten. Uit de keuren kun je 
afleiden dat er zeker herbergen en een gasthuis onder 
de gebouwen zijn geweest. Al was het maar voor de 
bezoekers van de (jaar) markten, de handelaren in zout 
en de door de graaf opgeroepen deelnemers aan de 
dagvaart. 

Volgens Hollestelle in een beschrijving van Tholen in 
het begin van de vijftiende eeuw zijn er vijf poorten: de 
Zuidpoort, de St. Andriespoort, de Noordpoort, de 
Dalemsepoort en de Water- of Gevangenpoort.  
‘Behalve de kerk- en de Stadhuistoren verheffen thans nog vier 
andere hunne scherpe spitsen verre boven de in aanzien 
toenemende gebouwen uit, terwijl al deze torens van klokken zijn 
voorzien. Vooral de slanke torens in het midden van de 
Kerkstraat en op het zuidelijk einde van de Hoogstraat zijn 
betrekkelijk hoog. En ja, zij zijn spits die oude torens, maar 
toch zitten hun muurwerken stevig in elkander. Zij zijn sterk 
gebouwd….Overigens zijn vele huizen nog van hout. Zij hebben 
vooruitspringende verdiepingen, afgesloten met brede daklijsten. 
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De fraai bewerkte voorgevels zijn met beelden en schilderwerk als 
overladen en bevatten meestal voorstellingen aan het Oude en 
Nieuwe Testament ontleend’.40  

De middeleeuwse stad was erg brandgevaarlijk doordat 
de meeste huizen van hout waren en met riet gedekt. 
In het huis zelf waren vuurplaatsen om te koken en te 
verwarmen. De huizen stonden tegen elkaar en de 
straten waren smal. Bovendien hadden veel huizen een 
dubbelfunctie, en waren naast woonhuis ook 
bedrijfspand. Daarnaast waren er veel stadsboerderijen 
met een hooiopslag voor het vee. Vandaar dat een 
brand al snel catastrofale vormen aannam. Geen 
wonder dat er bepalingen in de stadkeur waren 
opgenomen die een strenge straf in het vooruitzicht 
stelden voor het onvoorzichtig omgaan met vuur. 
Moedwillige brandstichting was een halsmisdrijf. Dat 
blijkt ook uit artikel 25 van de stadskeur van Tholen, 
en in artikel 44 ging het om onzorgvuldig omgaan met 
vuur, dat op verlies van poorterschap voor een jaar 
kwam te staan of zelfs op verlies van leven: ‘so wie sijn 
vier also bewaert datter een huys of meer of bornt sijns ondankens 
verbuert een jaer die port of sijn hooft’. Of het betalen van 
een boete van tien pond. Ook wordt aangegeven 
wanneer een dienstbode al of niet schuldig is aan 
brand. In artikel 45 is aangegeven dat iemend die 
gewapend bij een brand kwam, tien schellingen boete 
moest betalen. Je kon nooit weten of een kritieke 
situatie zoals brand eventueel aanleiding kon zijn voor 
het gebruik er van. In artikel 46 ging het om de 
onkostenvergoeding aan hen die hielpen de brand te 
blussen. 

Ondanks alle bepalingen met betrekking tot het 
voorkomen van brand wist ook Tholen, zoals zoveel 
andere steden, toch niet aan een stadsbrand te 
ontkomen. Uit de informatie naar aanleiding van de 
stadsbrand van 16 mei 1452 weten we dat vijf zesde 
van de stad is platgebrand en dat ook de stadspoorten, 
het stadshuis en het hospitaal werden verwoest.41 De 

stadsbrand was zo hevig dat ook de ‘stadscogghe’ in de 
haven aan de vlammen ten prooi viel. Vandaar dat het 
stadszegel na de brand een onttakelde mast toonde.42 
Dat er stadspoorten waren wisten we al, maar nu werd 
er ook melding gemaakt van het stadhuis en het 
hospitaal. Of dat laatste het in 1312 particulier gesticht 
gasthuis is, is niet duidelijk. De brand heeft de stad wel 
enorme economische schade bezorgd. Zo zeer zelfs 
dat ‘Philippe, duc de Bourgogne etc, tot wederopzegging de 
molens en maalderijen in erfpacht uitgeeft tegen een jaarlijkse 
pachtsom van 48 Vlaamse ponden en…voor de tijd van tien 
achtereenvolgende jaren afstand doet van de ‘scot ou ayde’ (het 
schot), ten bedrage van 400 pond groten ’s jaars, als schatting 
aan hem verschuldigd door die van Tholen; deze som zal door de 
baljuw en de ontvanger der stad verdeeld worden onder de gemene 
burgers en inwoners, die hun woningen weder opbouwen; de 
genoemde baljuw en ontvanger zullen hun rekening en 
verantwoording hieromtrent afleggen aan de grafelijke 
rentmeesters’.43 De herbouw werd met grote inzet ter 
hand genomen, gezien het feit dat de herbouw van 
twee stadspoorten in 1459 werd aanbesteed en het 
stadhuis waarschijnlijk in 1460 gereed kwam. 

Stadbrand.  Bron: Geschiedenislokaal023. 
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vuur, dat op verlies van poorterschap voor een jaar 
kwam te staan of zelfs op verlies van leven: ‘so wie sijn 
vier also bewaert datter een huys of meer of bornt sijns ondankens 
verbuert een jaer die port of sijn hooft’. Of het betalen van 
een boete van tien pond. Ook wordt aangegeven 
wanneer een dienstbode al of niet schuldig is aan 
brand. In artikel 45 is aangegeven dat iemend die 
gewapend bij een brand kwam, tien schellingen boete 
moest betalen. Je kon nooit weten of een kritieke 
situatie zoals brand eventueel aanleiding kon zijn voor 
het gebruik er van. In artikel 46 ging het om de 
onkostenvergoeding aan hen die hielpen de brand te 
blussen. 

Ondanks alle bepalingen met betrekking tot het 
voorkomen van brand wist ook Tholen, zoals zoveel 
andere steden, toch niet aan een stadsbrand te 
ontkomen. Uit de informatie naar aanleiding van de 
stadsbrand van 16 mei 1452 weten we dat vijf zesde 
van de stad is platgebrand en dat ook de stadspoorten, 
het stadshuis en het hospitaal werden verwoest.41 De 

stadsbrand was zo hevig dat ook de ‘stadscogghe’ in de 
haven aan de vlammen ten prooi viel. Vandaar dat het 
stadszegel na de brand een onttakelde mast toonde.42 
Dat er stadspoorten waren wisten we al, maar nu werd 
er ook melding gemaakt van het stadhuis en het 
hospitaal. Of dat laatste het in 1312 particulier gesticht 
gasthuis is, is niet duidelijk. De brand heeft de stad wel 
enorme economische schade bezorgd. Zo zeer zelfs 
dat ‘Philippe, duc de Bourgogne etc, tot wederopzegging de 
molens en maalderijen in erfpacht uitgeeft tegen een jaarlijkse 
pachtsom van 48 Vlaamse ponden en…voor de tijd van tien 
achtereenvolgende jaren afstand doet van de ‘scot ou ayde’ (het 
schot), ten bedrage van 400 pond groten ’s jaars, als schatting 
aan hem verschuldigd door die van Tholen; deze som zal door de 
baljuw en de ontvanger der stad verdeeld worden onder de gemene 
burgers en inwoners, die hun woningen weder opbouwen; de 
genoemde baljuw en ontvanger zullen hun rekening en 
verantwoording hieromtrent afleggen aan de grafelijke 
rentmeesters’.43 De herbouw werd met grote inzet ter 
hand genomen, gezien het feit dat de herbouw van 
twee stadspoorten in 1459 werd aanbesteed en het 
stadhuis waarschijnlijk in 1460 gereed kwam. 

Stadbrand.  Bron: Geschiedenislokaal023. 

40

2. Veiligheid, recht en regels

Tholen kreeg van Albrecht van Beieren in 1399 vele 
voorrechten, waaronder het recht voor baljuw, 
burgemeesters en schepenen keuren te maken tot een 
boete van twintig pond. Dit overigens tegen de forse 
betaling van duizend schilden aan Albrecht, zoals uit 
rekeningen van eind 1399 en begin 1400 blijkt. 

De stadsmuren dienden er voor om de stad te 
beschermen tegen bedreigingen van buiten. Maar ook 
de veiligheid binnen de stad moest worden 
gewaarborgd. Vandaar dat de stad een wachter in 
dienst had, bijgestaan door twee wakers. Van ‘s avonds 
10 tot de volgende morgen 5 uur in de periode van St.-
Servaas (13 mei) tot Bamisse ( 1 november) en van 
Bamisse tot St.-Servaas van 9 uur tot 6 uur ’s morgens. 
Bij aanvang van zijn waak blies de wachter de hoorn en 
hij had het recht om hen die in overtreding waren te 
arresteren. De wachter moest dus bedreigingen van 
buiten signaleren en onrust binnen in de stad proberen 
tegen te gaan. 

Veel artikelen uit de stadskeur gaan over veiligheid en 
rechtsuitvoering. Zoals in het slot van de stadskeur 
staat: ‘ende alle saken sonder arghelist behoudelic onser 
heerlicheit. Ende ommedat wi willen dat onsen vornomden lieden 

alsulc recht ende ordinantie als vorscreuen is van ons ende van 
onsen nacomelinghen eewelike tallen daghen wel ende trouwelike 
ghehouden worden in allen manieren als vorscreuen is so hebben 
wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele’. In de 
stadskeur zelf, artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, worden 
straffen in het vooruitzicht gesteld wanneer men ruzie 
zoekt, iemand verwondt of slaat. Poorters dienden dus 
in vrede met elkaar te leven en als dat niet het geval 
was daarvan de gevolgen te dragen. 

Naast dobbelen, kennelijk de aanleiding voor veel 
ruzie,  werd in de artikelen 29 en 30 van de stadskeur 
het dragen van wapens binnen de stad ook als een 
bedreiging van de stadsvrede gezien. Dit terwijl men in 
de Middeleeuwen gewend was om wapens te dragen en 
deze ook snel gebruikte. Bovendien had iedereen ook 
wel wapens in huis, nodig om de stad te verdedigen of 
om op heervaart te gaan. Het stadsbestuur wilde het 
wapenbezit ook terugdringen en bepaalde wapens zelfs 
verbieden. Vandaar dat veel bepalingen in de stadskeur 
hierover gingen, en wapens werden met naam 
genoemd. In de stadkeur van Tholen gaat het hierbij 
om de artikelen 8, 9, 10, 11, 12, en 45 waarbij de 
verboden wapens werden genoemd evenals het 
openbaar, maar ook heimelijk, dragen van wapens. En 
de maximaal toegestane lengte van messen werd 
aangegeven. 

Klotendolk, basilard, quillion-dolk, orendolk en rondeldolk. Bron: Noordenwind 
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Jurisdictie 

Uit de stadskeur van Tholen blijkt dat het stadsbestuur 
in 1366 de lage jurisdictie had, de hoge was in handen 
van Jan van Blois. Hoge jurisdictie betrof het opleggen 
van lijfstraffen en andere zware straffen zoals 
verbanning en het berechten van halsmisdrijven: 
moord, doodslag, verkrachting, brandstichting, 
vredebreuk en zoenbreuk, waarop de doodstraf stond. 
In Zeeland bestond sinds de veertiende eeuw de 
grafelijke Hoge Vierschaar van Zeeland, die de hoge 
rechtsmacht had. Pas in 1477 kreeg Tholen in het 
Groot-Privilege van Maria van Bourgondië de hoge 
jurisdictie en daarmee het recht om halsmisdrijven te 
berechten. Philips de Schone herriep dit privilege 
overigens in 1494 maar het schijnt dat Tholen de hoge 
jurisdictie toch heeft behouden. Dat wil niet zeggen dat 
die hoge rechtsmacht ook daadwerkelijk werd 
uitgeoefend. In Tholen werd zeker vanaf het begin van 
de 16de eeuw rechtgesproken in alle criminele en civiele 
zaken. Omdat Poortvliet, Scherpenisse, Vossemeer en 
Vrijberghe ook hoge heerlijkheden waren, sprak de 
vierschaar van Tholen recht over zaken uit een aantal 
omliggende lage heerlijkheden. Daarvan was 
Schakerloo van 1574 – 1796 voor een deel 
uitgezonderd omdat het eigen college van schout en 
schepenen het recht mocht spreken in zaken waarvoor 
alleen een boete mocht worden geheven. 

De vierschaar 
Dit is het gerechtelijk bestuur van een gebied en/of 
stad. In artikel 27 wordt de ‘gespannen vierschaar’ 
genoemd. De naam vierschaar komt van de vier 
‘geschoren’ d.i. gespannen, touwen waartussen de 
rechtspraak plaatsvond. In het stadshuis van Tholen is 
de huidige hal het deel dat bekend staat als de 
vierschaar. In Zeeland stond in de late Middeleeuwen 
de grafelijke Hoge Vierschaar van Zeeland aan het 
hoofd van de rechtspraak in de provincie. Deze bezat 
de complete hoge rechtsmacht in Zeeland en was 

verantwoordelijk voor de berechting van zware 
misdrijven als verkrachting en doodslag. In artikel 25 
wordt gesproken van vrouwenverkrachting, maar er is 
geen verwijzing naar berechting bij de Hoge 
Vierschaar. De graaf van Zeeland (of zijn zoon als 
plaatsvervanger) trad in de Hoge Vierschaar als rechter 
op samen met de grote ambachtsheren. De Hoge 
Vierschaar trad niet op in Middelburg, Zierikzee en 
Reimerswaal, omdat deze een eigen stedelijke 
rechtspraak hadden. 

Met betrekking tot het opeisen van schulden speelt in 
de stadskeur van Tholen, artikel 31 en 33, het 
jaargeding44 een belangrijke rol. Het betrof hier 
‘onbekende sculden’,  niet in rechte erkende schulden. De 
klachten wegens deze schulden werden door het 
schepengerecht behandeld,  omdat de schuld niet 
bewust was aangegaan en dus een gerechtelijke 
uitspraak vereist was over de invorderbaarheid. 

De custing, onschuldseed. Volgens het in de 
Middeleeuwen nog geldende oud-Germaanse recht 
wordt er in een proces geen onderscheid gemaakt 
tussen een civiele of een strafrechtelijke zaak. 
Aangedaan onrecht diende te worden vergoed of 
bestraft en de benadeelde diende daarvoor een klacht 
in. Zonder klacht is er geen zaak. De klager moest zijn 
aanklacht bewijzen en de rechter had daarbij geen 
actieve rol in de vervolging. Dit kon alleen als men niet 
op heterdaad betrapt was en geen slechte reputatie had. 
De klager en aangeklaagde vochten het samen juridisch 
uit. Als de klager niet had aangeboden om het bewijs te 
leveren, mocht de aangeklaagde zijn onschuld met een 
eed bewijzen en daarbij werd hij meestal gesteund door 
eedhelpers die instonden voor zijn betrouwbaarheid. 
De regels van die eed waren strikt: geen fouten bij het 
uitspreken van de voorgeschreven bewoording ervan, 
en er mocht ook niet gestotterd worden. In dat geval 
was de eed ongeldig en werd het zelfs een meineed. Bij 
een dergelijke eed moest men de eedvingers leggen op 
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een reliekhouder waarin overblijfselen van een heilige 
werden bewaard, en in de formulering werd zelfs een 
zelfvervloeking uitgesproken indien men niet de 
waarheid sprak. Bij een eed waarin men God in het 
geding bracht moest men dan ook vrezen dat, wanneer 
men niet oprecht was, God zou straffen. Hoewel dit 
voor de betrokkene dus best een spannende 
aangelegenheid was,  bood het de mogelijkheid om op 
die manier de rechtszaak te winnen. Overigens kon 
ook de klager gedwongen worden om een custingseed 
uit te spreken. Omdat het dus het nodige vraagt van de 
aangeklaagde, werd in de stadskeur van Tholen, artikel 
22, bepaald dat men veertien dagen de tijd had ter 
voorbereiding van de custingseed. In artikel 25 staat 
dat dit gold voor zaken die geen zware misdaad waren. 
En in artikel 36 dat daarbij de volg-eden van 
bloedverwanten mede afgelegd werden, of zij nu van 
adel waren of niet. 
  
Veel artikelen gaan over bescherming van lijf en goed. 
Aantasting daarvan werd streng bestraft. Wat men 
wilde voorkomen was dat er langdurige veten 
ontstonden. Die ontstonden vaak bij aangedaan 
onrecht tussen families. In de Middeleeuwen werd de 
stad, als genootschap van poorters die de poorterseed 
hadden afgelegd, als een soort familieverband gezien. 
En daarin paste het niet dat men onderling veten en 
conflicten uitvocht waardoor er binnen de stad onrust 
ontstond. Vandaar dat men er alles aan deed om de 
stadsvrede te bewaren. Die stadsvrede werd vooral 
bedreigd bij zaken van doodslag tot belediging; zaken 
dus waar de persoon in het ding werd gebracht, maar 
diefstal viel daar buiten. Enerzijds wilde men geweld 
als gevolg van veten tegengaan en anderzijds 
rechtszekerheid realiseren. Vandaar dat de schout of 
andere stedelijke functionarissen vrede konden 
opleggen aan tegenover elkaar staande partijen. In de 
stadskeur van Tholen, artikel 17 en 18, staat een 
duidelijke regeling over het gestand doen van de zoen 
en de regeling over de vrede. 

Naast stadsvrede is er ook huisvrede. In de 
Middeleeuwen was het binnendringen in iemands huis 
een zware aantasting van de huisvrede; daarvoor kon 
de hoogste straf worden geëist. Bovendien mochten de 
bewoners zich ongestraft tegen binnendringers 
verweren. Ook het voor de woning uiten van 
beledigingen of verwensingen, bedoeld om de bewoner 
naar buiten te lokken voor een gevecht, of het slaan 
tegen deuren of ramen, werd als aantasting van de 
huisvrede gezien en daarom bestraft. In de stadskeur 
van Tholen staat in artikel 26: ‘Huyssoekinghe binnen der 
vriheit salmen beteren ghelike eenen edelen man ende den heere 
des ghelijc’. 
 
In de artikelen 1 en 11, 12, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41 en 
51 is er sprake van het opleggen van een boete. De 
boetes vormen een belangrijke bron van inkomsten 
voor de landsheer en de stedelijke bestuurders. Dit 
naast geld ter compensatie aan de benadeelde. Dat 
blijkt al uit artikel 1 van de stadskeur van der Tolne 
waarbij de boete zowel aan de heer als aan de baljuw 
en de schepenen moest worden betaald. In de 
volgende artikelen wordt, waar sprake is van een boete, 
bepaald aan wie welk deel moet worden betaald. En als 
de benadeelde geld krijgt, hoeveel dat dan is. Jan van 
Blois kreeg wel het overgrote deel van de boetes, 
waaruit blijkt dat het verlenen van stadsrechten meer 
was dan een gunst. De boetes zijn vastgelegd in 
ponden tournois, schellingen tournois en penningen 
tournois. Een pond was 240 penningen, een schelling 
was 12 penningen. Het pond tournois werd ook wel 
Franse pond genoemd. 
 
Dat de handhaving van recht en wet niet altijd 
vlekkeloos verliep, mag afgeleid worden uit een 
bepaling van 6 november 1440 waarin ‘Philips, hertog van 
Bourgondië enz., oorkondt, dat hij concentreert dat de gezwoeren 
bode van Tholen, beëdigd door de baljuw, en met de roede in de 
hand, alle voorkomende “besettingen”, “arresten” en 
“becommeringen” zal mogen doen, met gelijk effect, alsof dit, 
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zoals tot dusverre het geval is geweest, gedaan werd door de 
baljuw van Tholen en Schakerlo en drie schepenen, een en ander 
om voor de hertog en zijn onderdanen een billiker en 
rechtvaardiger rechtsbestel te verkrijgen.’45 Het zou  wel 
aardig zijn geweest te weten, en tevens een goed inzicht 
hebben kunnen verschaffen in de manier waarop tot 
dan toe recht werd gesproken, wat de concrete 
aanleiding is geweest voor deze actie van de hertog. 

Naast de keuren waren er ook de voorgeboden, een 
soort politieverordeningen, waaraan de bevolking zich 
diende te houden. Deze voorgeboden geven enig 
inzicht in het leven van de bevolking. Zo mochten 
alleen de poorters van Tholen als schipper werken. Als 
een schipper de tol passeerde moest hij een door de 
burgemeester verstrekte ‘Tholenbrief’ laten zien. Deze 
brief kon hij tegen betaling afhalen in de maand 
oktober en mocht hij dan onderweg zijn, zo snel 
mogelijk nadat hij aan land kwam. Varkens die op de 
zeedijken van Tholen en Schakerloo rondscharrelden 
moesten geringd zijn. Op de weekmarkt mocht men 
pas handeldrijven als de gasthuisklok had geluid, maar 
de handel in vlas was daarvan uitgesloten. Ook voor 
kinderen die nog bij hun ouders woonden waren er 
regels, zoals dat ze bij het spelen niet meer geld 
mochten en konden verliezen dan ze bij zich hadden. 
En het was verboden om sneeuwballen te gooien. 

3. Economische activiteiten

Rond 1366 was de economische situatie redelijk goed. 
Voor Tholen was de geleidetol, waarbij het ging om 
het verlenen van bescherming aan de handelsvaart, 
economisch van belang. De Zeeuwse stromen waren 
strategisch gelegen voor de handel tussen Holland, 
Brabant en Vlaanderen en profiteerden van de groei 
van steden als Brugge, Antwerpen en Bergen op 
Zoom. Voor Zeeland ging het daarbij niet alleen om de 
doorvoerhandel. Het Zeeuwse platteland, dus ook de 
polders van Tholen en Schakerloo, produceerde 

agrarische producten zoals blijkt uit de keuren van 19 
mei 1335 waarin voor die producten tolvrijheid werd 
verleend.  
In artikel 52 wordt melding gemaakt van een 
zaterdagse weekmarkt. Daar is men ook verplicht om 
gedurende twee weken vee ter verkoop aan te bieden. 
Daarna mocht men het elders te koop aanbieden. Het 
vee komt van de stadsboerderijen en uit het gebied van 
Schakerloo. Op 17 februari 1379 wordt door Jan van 
Blois aan hen (“die van Tholen in Zeelant”) ‘het recht van 
vrije jaarmarkt verleend, ingaande jaarlijks ’s Maandags 
na St. Jan (24 juni) te Midzomer en acht dagen durende.’46 In 
de Middeleeuwen was het gebruik om een jaarmarkt te 
verbinden aan een heiligendag. Elders konden 
jaarmarkten meerdere weken duren maar in Tholen 
dus acht dagen. Naast handelaren trokken jaarmarkten 
ook kermisachtige activiteiten en kwakzalvers aan. Het 
instellen van een jaarmarkt geeft in elk geval aan dat er 
voldoende economische activiteiten waren die dit 
rechtvaardigden. Dat het handeldrijven overigens vaak 
aanleiding was tot ruzie, blijkt wel uit artikel 38 van de 
stadskeur waarin sprake is van ‘dicwille stoot onder die 
cooplude in der betalinghe’. En dat er dus geregeld diende 
te worden hoe men daar uit moest komen. 

Uit de regesten weten we dat er graan en bonen 
werden verbouwd, maar er zullen zeker ook andere 
gewassen zijn geteeld. Zoals uit de keur blijkt, werd er 
ook vee verhandeld. Daarmee had Tholen in elk geval 
de uitstraling van een agrarisch stadje met een beperkte 
regionale functie. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat er 
vanaf 1379 een jaarmarkt mag worden gehouden, maar 
ook dat er sprake is van molens en maalderijen. 

Zout, verkregen door darinkdelven en zoutzieden, was 
een belangrijk industrieel product van Tholen, evenals 
van andere steden in Zeeland. Zout was in de 
Middeleeuwen het conserveringsmiddel bij uitstek, al 
wordt ook aangegeven dat de zoutproductie in Tholen, 
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mochten en konden verliezen dan ze bij zich hadden. 
En het was verboden om sneeuwballen te gooien. 

3. Economische activiteiten

Rond 1366 was de economische situatie redelijk goed. 
Voor Tholen was de geleidetol, waarbij het ging om 
het verlenen van bescherming aan de handelsvaart, 
economisch van belang. De Zeeuwse stromen waren 
strategisch gelegen voor de handel tussen Holland, 
Brabant en Vlaanderen en profiteerden van de groei 
van steden als Brugge, Antwerpen en Bergen op 
Zoom. Voor Zeeland ging het daarbij niet alleen om de 
doorvoerhandel. Het Zeeuwse platteland, dus ook de 
polders van Tholen en Schakerloo, produceerde 

agrarische producten zoals blijkt uit de keuren van 19 
mei 1335 waarin voor die producten tolvrijheid werd 
verleend.  
In artikel 52 wordt melding gemaakt van een 
zaterdagse weekmarkt. Daar is men ook verplicht om 
gedurende twee weken vee ter verkoop aan te bieden. 
Daarna mocht men het elders te koop aanbieden. Het 
vee komt van de stadsboerderijen en uit het gebied van 
Schakerloo. Op 17 februari 1379 wordt door Jan van 
Blois aan hen (“die van Tholen in Zeelant”) ‘het recht van 
vrije jaarmarkt verleend, ingaande jaarlijks ’s Maandags 
na St. Jan (24 juni) te Midzomer en acht dagen durende.’46 In 
de Middeleeuwen was het gebruik om een jaarmarkt te 
verbinden aan een heiligendag. Elders konden 
jaarmarkten meerdere weken duren maar in Tholen 
dus acht dagen. Naast handelaren trokken jaarmarkten 
ook kermisachtige activiteiten en kwakzalvers aan. Het 
instellen van een jaarmarkt geeft in elk geval aan dat er 
voldoende economische activiteiten waren die dit 
rechtvaardigden. Dat het handeldrijven overigens vaak 
aanleiding was tot ruzie, blijkt wel uit artikel 38 van de 
stadskeur waarin sprake is van ‘dicwille stoot onder die 
cooplude in der betalinghe’. En dat er dus geregeld diende 
te worden hoe men daar uit moest komen. 

Uit de regesten weten we dat er graan en bonen 
werden verbouwd, maar er zullen zeker ook andere 
gewassen zijn geteeld. Zoals uit de keur blijkt, werd er 
ook vee verhandeld. Daarmee had Tholen in elk geval 
de uitstraling van een agrarisch stadje met een beperkte 
regionale functie. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat er 
vanaf 1379 een jaarmarkt mag worden gehouden, maar 
ook dat er sprake is van molens en maalderijen. 

Zout, verkregen door darinkdelven en zoutzieden, was 
een belangrijk industrieel product van Tholen, evenals 
van andere steden in Zeeland. Zout was in de 
Middeleeuwen het conserveringsmiddel bij uitstek, al 
wordt ook aangegeven dat de zoutproductie in Tholen, 
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waarschijnlijk, bescheiden van omvang was in 
vergelijking met andere plaatsen in de regio. 

Op 4 mei 1340 verleent Jan van Henegouwen in een 
keur ‘dat hij pannemannen’ 47 te Tholen toestaat zout te 
produceren, een ieder in zijn eigen zoutkeet, op 
voorwaarde dat ‘ieder panneman daarvoor jaarlijks zal geven 
één pond zwarte Tornoyzen van elke pan, waarin hij zout ziedt, 
en twee ‘scouden’ van elke andere pan, die hij bezit’. In dat jaar 
zouden er in Tholen 38 zoutketen hebben gestaan.48 In 
een keur van 23 januari 1353 wordt dat nogmaals 
bevestigd. Het pannegilde, waarvan al in 1350 melding 
wordt gemaakt,  zal hier zeker een rol bij hebben 
gespeeld. De aanwezigheid van de vele zoutketen 
zorgde voor een grote hoeveelheid restproducten zoals 
de zelas en pan- of keetspek. Het buitendijkse deel van 
de stad, het gebied tussen de Hoogstraat en de Kaai,  
werd met deze restproducten opgehoogd zodat hier op 
gelijke hoogte kon worden gebouwd als het op de dijk, 
de Hoogstraat, gebouwde deel.49 De zoutketen 
bevonden zich in de Vijftienhondergemetenpolder en 
in Dalem, dus aan de rand van de stad, in de nabijheid 
van water. Dit vanwege de beschikbaarheid van zout 
zeewater en, waarschijnlijk ook, vanwege het 
brandgevaar. In de loop van de tijd nam de betekenis 

van de zoutziederij sterk af, waardoor er van de  221 
zoutketen die Zeeland in 1547 rijk was, nog maar één 
in Tholen stond.50 
Daarnaast hebben er in Tholen zeker een aantal 
schippers en vissers, en met scheepsbouw en 
onderhoud samenhangende ambachtslui, gewoond. 
Binnen de stad zullen er verder ook andere ambachten 
en met voorzieningen als molens, maalderijen en de 
markt samenhangende beroepen zijn uitgeoefend. 
Ambachtslui en neringdoenden moesten poorter zijn 
van de stad. Ook meekrapverwerking begon 
economische een belangrijke rol te spelen gezien de 
keur van 7 juni 1380 waarin Jan van Blois aan die van 
Tholen de vrijheid geeft om ‘met kennis van de gerechte’ 
stoven te zetten en daarmee de stad machtigt zoveel 
meestoven in te richten als er nodig waren. 

Er waren ook ondernemende inwoners die hun 
activiteiten ver buiten de stad uitoefenden. Zo werd er 
al ruim voor 1400 in Franse zouthavens en Engelse 
havens melding gemaakt van inwoners van Tholen. Bij 
die handelsactiviteiten waren ook andere steden in 
Nederland betrokken, zoals blijkt uit een stuk van 26 
februari 1446 waarin ‘Philips, hertog van Bourgondië 
enz…verstaat, dat die van Tholen door die van Amsterdam 
schadeloos gesteld worden voor een bedrag van £66,13 sch. 4 
penn. Gr. VI, door die van Tholen aan hen voorgeschoten ter 
betaling van een Engelse vordering, waartoe die van Amsterdam 
van ’s hertogs wege nogmaals gesommeerd worden door de 
president van zijn raad; tot het tijdstip, waarop de betaling een 
feit zal zijn, zal in het hele rechtsgebied van de hertog beslag 
gelegd worden op alle koopmansschepen, schepen en goederen van 
de stad Amsterdam of Amsterdamse poorters toebehorende’.51   
Tholen had dus Amsterdam geholpen bij een Engelse 
vordering. En toen het geld niet terug werd betaald, dit 
met succes aanhangig gemaakt bij de hertog die daar 
een niet mis te verstane actie op ondernam. Bovendien 
werden ook de poorters van Amsterdam daarbij niet 
ontzien. Dat past overigens wel in dat wat in artikel 34 
van de stadskeur staat omschreven. 
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 Door wat Jan Bondens/Boudens in Lüneburg 
overkwam, zagen we al dat poorters van Tholen elders 
in de problemen konden komen. De reden dat Jan in 
Lüneburg was, kan wel eens met de zouthandel te 
maken hebben, omdat Lüneburg een belangrijke 
zoutproducent was. Dat kan er ook op duiden dat zout 
een belangrijk product was voor Tholen en dat de stad 
ook betrokken was bij internationale handel. Het 
belang van de zoutproductie, en wellicht de 
betrokkenheid van mensen van buiten de stad hierbij, 
heeft het stadsbestuur doen besluiten dat zij  geen 
poorter behoefden te zijn om hun werkzaamheden te 
kunnen verrichten. Dat gold overigens ook voor hen 
die werkzaam waren in de meekrap. 

Natuurlijk was ook de visvangst belangrijk en had de 
vismarkt meer dan een lokale betekenis. Maar Tholen 
was toch vooral een agrarisch stadje, met een 
marktfunctie en een tol met de daaraan verbonden 
activiteiten en functies. Daarnaast waren er ook 
steenbakkerijen, waarvoor de vette polderklei werd 
gebruikt, om de stenen gebouwen in de stad te kunnen 
bouwen. 

Een stad had een verscheidenheid aan beroepen en 
ambachten. Zoals dat in andere steden het geval was, 
zullen deze ook in Tholen georganiseerd zijn geweest 
in ambachtsgilden. We weten uit de zeventiende eeuw, 
dat er gilden zijn geweest. En een aantal hiervan zal al 
een paar eeuwen hebben bestaan. 

Hollestelle geeft aan dat er een overvloed aan werk was 
en dat de daglonen ruim voldoende waren om in het 
levensonderhoud te voorzien. Hij schrijft: ‘De vlijtige 
bewoners zijn werkelijk rijk. Zij drinken weinig water, doch veel 
bier en wijn. Zij voeden zich rijkelijk met vleesch en visch, welke 
zij overal in overvloed vinden, en kleeden zich moet goede wollen 
kleeren. Zij leven eenvoudig, doch bezitten datgene, wat in de 
huishouding noodig is, en ieder heeft alles, wat het leven 
aangenaam en gelukkig kan maken. Maar wij merkten het 

reeds op, alles zal geenszins zoo blijven. Door het steeds stijgen 
van de prijzen der producten en eigendommen, en door het niet 
evenredig verhoogen der loonen, zal uiteindelijk eene 
wanverhouding ontstaan, tusschen arbeid en kapitaal, waarvan 
ook eenmaal de noodlottige gevolgen door Thoolse poorters zullen 
ondervonden worden:’·. De werktijden van de wachter 
hebben we al gezien maar deze golden feitelijk voor 
allen die werkten. Men ging aan het werk zodra het 
licht was, en naar bed wanneer het donker werd. Dus 
waren de werktijden in de zomer langer dan in de 
winter en daarom waren de daglonen in de zomer 
hoger dan in de winter. 

Economisch ging het tot in het midden van de 
vijftiende eeuw goed. Naast graan werden er vlas, 
meekrap en tuinbouwgewassen geteeld en er werd 
handel gedreven tot aan Engeland toe. Maar na de 
stadsbrand ging het economisch steeds slechter met 
Tholen. Dat nam niet weg dat de stad wel verplicht 
was de hertog te steunen met lijfrenten, te verkrijgen 
door het uitgeven van lijfrentebrieven. Op 26 
september 1456 (oorkondt) ’Claes de Vriese, raadsheer van 
de hertog van Bourgondië, rentmeester generaal van Holland,…, 
dat door hem, ten gunste van de hertog, alle penningen uit 
handen van die van Tholen ontvangen zijn, afkomstig van de 
verkoop van tien lijfrentebrieven, zulks tot een totaal van 700 £ 
gr. Vl., waarom hij dus die van Tholen voor deze som 
quiteert.’52 Betalingen dienden structureel door de stad 
te worden opgebracht. Dit terwijl de stad er financieel 
toch al niet zo florissant voorstond. Dit was uiteraard 
ook bekend bij de landsheer. Zo vaardigde Maria van 
Bourgondië op 12 maart 1477 een ordonnantie uit 
‘waarbij wordt bepaald dat baljuw, rechters en officieren der stad 
geen recht mogen doen gelden op de verstrekking van tabbards op 
stadskosten, zulks in verband met de berooide staat der 
stadsfinancien, terwijl aan de baljuw gelast wordt zijn residentie 
binnen de stad te houden, onder beding dat hij, indien hij hierin 
nalatig bevonden wordt, verstoken blijven zal van de dienst der 
hem toegevoegde officieren.’53 Er was dus geen geld meer 
voor ambtskleding. Maar dat liet verder onverlet dat de 
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overkwam, zagen we al dat poorters van Tholen elders 
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Lüneburg was, kan wel eens met de zouthandel te 
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een belangrijk product was voor Tholen en dat de stad 
ook betrokken was bij internationale handel. Het 
belang van de zoutproductie, en wellicht de 
betrokkenheid van mensen van buiten de stad hierbij, 
heeft het stadsbestuur doen besluiten dat zij  geen 
poorter behoefden te zijn om hun werkzaamheden te 
kunnen verrichten. Dat gold overigens ook voor hen 
die werkzaam waren in de meekrap. 

Natuurlijk was ook de visvangst belangrijk en had de 
vismarkt meer dan een lokale betekenis. Maar Tholen 
was toch vooral een agrarisch stadje, met een 
marktfunctie en een tol met de daaraan verbonden 
activiteiten en functies. Daarnaast waren er ook 
steenbakkerijen, waarvoor de vette polderklei werd 
gebruikt, om de stenen gebouwen in de stad te kunnen 
bouwen. 

Een stad had een verscheidenheid aan beroepen en 
ambachten. Zoals dat in andere steden het geval was, 
zullen deze ook in Tholen georganiseerd zijn geweest 
in ambachtsgilden. We weten uit de zeventiende eeuw, 
dat er gilden zijn geweest. En een aantal hiervan zal al 
een paar eeuwen hebben bestaan. 

Hollestelle geeft aan dat er een overvloed aan werk was 
en dat de daglonen ruim voldoende waren om in het 
levensonderhoud te voorzien. Hij schrijft: ‘De vlijtige 
bewoners zijn werkelijk rijk. Zij drinken weinig water, doch veel 
bier en wijn. Zij voeden zich rijkelijk met vleesch en visch, welke 
zij overal in overvloed vinden, en kleeden zich moet goede wollen 
kleeren. Zij leven eenvoudig, doch bezitten datgene, wat in de 
huishouding noodig is, en ieder heeft alles, wat het leven 
aangenaam en gelukkig kan maken. Maar wij merkten het 
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van de prijzen der producten en eigendommen, en door het niet 
evenredig verhoogen der loonen, zal uiteindelijk eene 
wanverhouding ontstaan, tusschen arbeid en kapitaal, waarvan 
ook eenmaal de noodlottige gevolgen door Thoolse poorters zullen 
ondervonden worden:’·. De werktijden van de wachter 
hebben we al gezien maar deze golden feitelijk voor 
allen die werkten. Men ging aan het werk zodra het 
licht was, en naar bed wanneer het donker werd. Dus 
waren de werktijden in de zomer langer dan in de 
winter en daarom waren de daglonen in de zomer 
hoger dan in de winter. 

Economisch ging het tot in het midden van de 
vijftiende eeuw goed. Naast graan werden er vlas, 
meekrap en tuinbouwgewassen geteeld en er werd 
handel gedreven tot aan Engeland toe. Maar na de 
stadsbrand ging het economisch steeds slechter met 
Tholen. Dat nam niet weg dat de stad wel verplicht 
was de hertog te steunen met lijfrenten, te verkrijgen 
door het uitgeven van lijfrentebrieven. Op 26 
september 1456 (oorkondt) ’Claes de Vriese, raadsheer van 
de hertog van Bourgondië, rentmeester generaal van Holland,…, 
dat door hem, ten gunste van de hertog, alle penningen uit 
handen van die van Tholen ontvangen zijn, afkomstig van de 
verkoop van tien lijfrentebrieven, zulks tot een totaal van 700 £ 
gr. Vl., waarom hij dus die van Tholen voor deze som 
quiteert.’52 Betalingen dienden structureel door de stad 
te worden opgebracht. Dit terwijl de stad er financieel 
toch al niet zo florissant voorstond. Dit was uiteraard 
ook bekend bij de landsheer. Zo vaardigde Maria van 
Bourgondië op 12 maart 1477 een ordonnantie uit 
‘waarbij wordt bepaald dat baljuw, rechters en officieren der stad 
geen recht mogen doen gelden op de verstrekking van tabbards op 
stadskosten, zulks in verband met de berooide staat der 
stadsfinancien, terwijl aan de baljuw gelast wordt zijn residentie 
binnen de stad te houden, onder beding dat hij, indien hij hierin 
nalatig bevonden wordt, verstoken blijven zal van de dienst der 
hem toegevoegde officieren.’53 Er was dus geen geld meer 
voor ambtskleding. Maar dat liet verder onverlet dat de 
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landsheer Tholen wel liet meebetalen voor zijn 
oorlogshandelingen in 1492, en door in 1494 extra 
accijns op bier, wijn, koren en vee te heffen. 
Bovendien werd er ook, zoals hieronder blijkt, geld 
geleend dat niet kon worden terugbetaald. 
  
Uiteindelijk was de financiële staat van Tholen zo 
dramatisch dat de stad op 16 december 1505 door 
Filips de Schone, Koning van Castilië, aan Jan van 
Glymes heer van Bergen54 werd verpand en verkocht. 
Dit ter bestrijding van ‘die groote, zware ende menichvuldige 
costen ende lasten’ ter kwijting van een door de heer van Bergen 
verstrekt bedrag, groot 10.000 £ van 40 gr. Vl. Het pand; 
ingevolge een aan die van Tholen verleend privilege is hun echter 
door ’s graven voorvaderen beloofd, dat de stad en ambacht 
nimmer van de grafelijkheid gescheiden zouden worden, waarom 
bij deze brief verklaard wordt, dat de verkoping, belasting en 
“versettinghe” van Tholen en het ambacht Schakerloo niet 
geschied is met enig nadelig gevolg voor de in- en opgezetenen 
terwijl wordt beloofd, dat het nu verpande gebied, eenmaal gelost, 
weder bij de grafelijkheid van Zeeland gevoegd zal worden, terwijl 
baljuw, burgemeesters, schepenen, raad, officieren en onderdanen 
aldaar in het volle bezit hunner voorrechten zullen worden 
hersteld’·. Daarmee raakte Tholen dus het stemrecht in 
de Staten van Zeeland kwijt,  maar werd wel in het 
vooruitzicht gesteld dat, als de schuld voldaan was, het 
weer onderdeel van het Graafschap Zeeland zou 
worden. Maar voorlopig was de situatie dermate slecht 
dat in 1520 de inwoners overwogen de stad maar te 
verlaten. In 1550 was de schuld voldaan en kon Tholen 
haar plaats weer innemen in de ‘grafelijkheid van 
Zeeland’, zij het nu in rangorde na Goes. 
  

4. Kerk en kerkelijk leven 
 
De religiositeit van de bevolking van Tholen zal niet 
afgeweken hebben van die van elders in Zeeland of 
zelfs Europa. ‘Gedurende het grootste deel van de 
Middeleeuwen was de kerk, net als God, een alomtegenwoordige 
eenheid, die beschouwd moet worden als verreweg het belangrijkste 

instituut in de middeleeuwse samenleving. De kerk bracht 
structuur aan in de middeleeuwse wereld’.55 Daarmee kunnen 
we aangeven dat er een nauwe samenhang tussen het 
kerkelijk en wereldlijk leven bestond en dat het hele 
openbare leven doortrokken was van de kerkelijke en 
religieuze tradities. Vandaar ook dat bij de tijdsbepaling 
eerder de naamdag van de heilige werd genoemd dan 
de naam van de maand met de dag. En zo werd de 
liturgische kalender, met hoogtijdagen en andere 
feestdagen, door de overheid gehanteerd voor tal van 
activiteiten. Voor het zielenheil van inwoners en het 
dagelijks leven van de stad was de parochiekerk van 
bijzondere betekenis. Naast de godsdienstoefening was 
het ook de plaats waar de burgers geïnformeerd 
werden, naast de mededelingen die vóór het stadhuis 
werden gedaan. Ook speelde de kerk een rol in de 
rechtspraak. Daarnaast was het kerkelijk leven ook een 
bron van kleur aan het dagelijks bestaan door de 
feestelijkheden die met kerkelijke hoogtijdagen 
samenhingen, processies en gildefeesten. In Tholen 
werd met Pinksteren de processie gehouden onder het 
luiden van de grote Sint-Salvatorklok. En gelovigen 
praktiseerden niet alleen op plaatselijk niveau hun 
geloof. We zagen al dat Hendrik Buffel deelnam aan 
een kruistocht. En uit de vondst in Tholen van een 
tinnen insigne van een pelgrimage naar Aken kunnen 
we afleiden dat op zijn minst één inwoner van Tholen 
ver buiten de eigen regio religieus actief is geweest.56 
Naast de kerk, als hoeder van de goede werken, was 
ook het stadsbestuur actief op het terrein van de 
liefdadigheid ‘om Godswille’. Dat blijkt uit een ‘oorkondt’ 
van 13 februari 1459 waarin bepaald wordt dat ‘baljuw, 
burgemeesters en schepenen in hun bescherming nemen al de 
weeskinderen, wonende binnen de vrijheid van Tholen en 
Schakerloo, terwijl de over hen gestelde voogden jaarlijks 
rekening en verantwoording zullen moeten doen over het beheer 
van hun toevertrouwde weesgoederen’. 
 
De kerk in Schakerloo was er eerder dan die in Tholen. 
Dat er een kapel gestaan heeft is bekend, al was het 
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maar omdat er in 1261 een parochiepriester werd 
benoemd. Met het verstrijken van de tijd zal Tholen op 
kerkelijk gebied belangrijker zijn geworden dan 
Schakerloo. Van de kerk die, naar wordt aangenomen, 
tussen 1275 en 1300 werd gebouwd is zeer 
waarschijnlijk het onderste gedeelte van de 
tegenwoordige toren een overgebleven deel. Behalve 
de kerk zouden er ook drie kapellen zijn geweest, 
waaronder de Gasthuiskapel. 

Dat kerkelijke aangelegenheden ook de aandacht 
hadden van Jan van Blois, blijkt wel uit het feit dat 
deze, toen in 1358 de kerk om onbekende redenen 
‘haer gesangh verbeurt had’, een delegatie naar de Bisschop 
van Luik stuurde om ‘den sanc in sinen dorpe ter Thollen 
terug te crigen’.57 Of de missie succesrijk is geweest is niet 
bekend. Dat de kerk een belangrijke rol speelde, blijkt 
uit  artikel 53 uit de stadskeur, waarin gesteld werd dat 
men ‘van gheesteliken saken niement vorder daghen dan  vor 
outaer in die kerke’. Een recht dat al bestond toen 
Tholen voor het eerst bedijkt werd. 

Duidelijk is dat de kerk van Tholen, toegewijd aan de 
Heilige Maagd Maria en gebouwd volgens de 
Brabantse gotiek, de belangrijkste plaats onder de 
andere buurtkerken begon in te nemen. Vandaar dat 
op 4 oktober 1404 de kerk verheven werd tot collegiale 
of kapittelkerk van de vierde rang. Het was Hertog 
Albrecht van Beyeren die op verzoek van Pieter van de 
Zanden, die sinds 1398 pastoor te Tholen was, en 
Pieter Block, pastoor te Schakerloo, bepaalde dat de 
kerk een collegiale kerk werd. Om een kapittel te 
kunnen stichten moest men vermogend zijn, vandaar 
dat de hertog daarbij betrokken was. Daarbij kreeg het 
een ‘college van canonycken’, en wel negen in getal met net 
zoveel prebenden.58 Een van hen zou tot deken 
worden benoemd. De taak van de kanunniken lag niet 
in de zielzorg, zij waren vrijgesteld van het koorgebed 
en zongen de getijden zevenmaal per dag. Belangrijk 
voor dit kapittel was de in 1489 ingestelde ‘Gulden Mis’. 

Deze werd met veel ceremonie en onder klokgelui 
opgedragen.  Dit Onze-Lieve-Vrouwekapittel was een 
van de twaalf kapittelkerken in Zeeland. Uit het feit dat 
er dit kapittel was, valt af te leiden dat er een 
kloostergemeenschap is geweest.59 

Omdat kerk en onderwijs in de late Middeleeuwen 
nauw met elkaar verbonden waren, valt bovendien aan 
te nemen dat de kerk in Tholen betrokken was bij het 
onderwijs. Elke parochie diende een onderwijzer, 
meestal de koster, aan te stellen die de jongens lezen en 
schrijven leerde. Bovendien ondersteunden de 
leerlingen de pastoor bij het zingen van de mis. In de 
loop van de veertiende eeuw wisten de stadsbesturen 
meer greep te krijgen op de scholen, al werd de band 
tussen kerk en school niet geheel verbroken. In de 
stichtingsacte van de stadsschool in Tholen (1462) 
werd zelfs nadrukkelijk vermeld dat de rector met zijn 
jongens tijdens de mis en de getijden in het koor moest 
lezen en zingen ‘zoals in de andere kapittelkerken 
gebruikelijk is’.60 

Voorstelling van een Middeleeuwse school. 
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maar omdat er in 1261 een parochiepriester werd 
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kerkelijk gebied belangrijker zijn geworden dan 
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dat de hertog daarbij betrokken was. Daarbij kreeg het 
een ‘college van canonycken’, en wel negen in getal met net 
zoveel prebenden.58 Een van hen zou tot deken 
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van de twaalf kapittelkerken in Zeeland. Uit het feit dat 
er dit kapittel was, valt af te leiden dat er een 
kloostergemeenschap is geweest.59 

Omdat kerk en onderwijs in de late Middeleeuwen 
nauw met elkaar verbonden waren, valt bovendien aan 
te nemen dat de kerk in Tholen betrokken was bij het 
onderwijs. Elke parochie diende een onderwijzer, 
meestal de koster, aan te stellen die de jongens lezen en 
schrijven leerde. Bovendien ondersteunden de 
leerlingen de pastoor bij het zingen van de mis. In de 
loop van de veertiende eeuw wisten de stadsbesturen 
meer greep te krijgen op de scholen, al werd de band 
tussen kerk en school niet geheel verbroken. In de 
stichtingsacte van de stadsschool in Tholen (1462) 
werd zelfs nadrukkelijk vermeld dat de rector met zijn 
jongens tijdens de mis en de getijden in het koor moest 
lezen en zingen ‘zoals in de andere kapittelkerken 
gebruikelijk is’.60 

Voorstelling van een Middeleeuwse school. 
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Die ontwikkeling vond ook in Tholen plaats, zoals 
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vermeld dat de hertog ‘tevens aan de stad het recht (verleent) 
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stadsklerkschap en het ambt van deurwaarder, met dien 
verstande, dat de thans in functie zijnde schoolmeester, Dirk van 
Zand ( de minderjarige uit 1414?), en de tegenwoordige 
stadsklerk, Floris Ruesink, tot hun overlijden hun ambt zullen 
mogen vervullen’. Hieruit blijkt dat de hertog zich ook 
met het onderwijs in de stad bemoeide. 
 
Naast het kapittel bestond ook het Sacramentsgilde 
waarvan mannen en vrouwen lid waren, evenals de 
geestelijkheid van Tholen met uitzondering van de 
deken van het kapittel. Doel hiervan was het 
godsdienstig leven te bevorderen en het stimuleren van 
een goede relatie tussen geestelijken en leken. 
Volgens Veltenaar waren er binnen het kerkelijk leven 
van Tholen in de vijftiende eeuw twee ‘dingen…typisch 
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Kinderbed en de Choralen. Het gilde was een 
vereniging die tot doel had behoeftige kraamvrouwen 
te ondersteunen. De Choralen, een zanggroep, 
ontvingen van stadswege een bedrag van 20 
schellingen voor tabbardlaken.62  

Bij de opsomming van wat er bij de brand van 1452 
verloren is gegaan werd overigens geen melding 
gemaakt van schade aan kerk en klooster. Dit kan te 
maken hebben met het feit dat dit stenen gebouwen 
waren. Maar waarschijnlijk ook met hun ligging ten 
opzichte van de andere relatief dichte bebouwing. 
Hoewel van steen moesten deze gebouwen ook 
onderhouden worden, en zoals altijd vormden de 
kosten daarvan een probleem. In 1463 was er al een 
octrooi toegekend om accijns van 2 groten Vlaams op 
elk vat bier te heffen. Dit octrooi was op Servatiusdag 
(13 mei) 1466 afgelopen. Op 14 januari en 12 april 
1464 deden de deken en kapittel, evenals het gerecht 
van de stad Tholen en Schakerloo, weer het verzoek 
aan Philips, hertog van Bourgoingen om deze accijns te 
mogen heffen. Eerst voor vier jaar, met een verlenging 
van twee jaar, om het herstel en het timmerwerk van 
de vervallen kerk te kunnen betalen. Kennelijk bleek 
die accijns met dit doel te bestaan. Op 12 juli 1476 
werd door Karel, hertog van Bourgondië, bepaald dat 
dit octrooi, ingaande op Sint Jacobsdag (25 juli), werd 
verlengd om daarmee nu niet alleen het herstel van de 
vervallen kerk maar ook van de stadsmuren te kunnen 
betalen.  
 

5. Het veer Tholen – Halsteren 
 
Voor een plaats gelegen aan een rivier is een veer 
onontbeerlijk. Dus onder de inwoners waren ook  
veerlieden. Zij droegen zorg voor het personen- en 
goederenverkeer tussen Tholen, Halsteren en Bergen 
op Zoom. Dit veer was in 1343 door Jan van 
Henegouwen verpacht aan, toen nog, het dorp Tholen. 
Dat het veer belangrijk was blijkt wel uit een stuk van 
29 september 1462 waarin ‘Philippe, hertog van 
Bourgoingne, oorkondt, dat hij naar waarheid is ingelicht dat: 
één van zijn beste veren of rivierovergangen, gelegen in het gebied 
van Tholen en Schakerloo, te weten het; Botkinsvere, tussen 
Tholen en het land van bergen, zeer veel schade ondervindt van 
de dijk of dam, die de heer van bergen gelegd heeft van zijn land 
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door de Halsterse weel naar ’s Heer Boudinspolder’.63 
Daarmee kwamen niet alleen de inkomsten uit het veer 
in het geding, maar voor de dijk werd bovendien ook 
nog dijkgeld gevraagd. Het gevolg was een ruzie tussen 
de Heer van Bergen op Zoom en Tholen. De heren 
van Bergen op Zoom hadden de polder gedeeltelijk in 
eigendom en daarmee o.a. ook het veerrecht. Dit 
probleem werd door Philips bij het Hof van Holland 
aanhangig gemaakt, en hij stuurde zelf zijn deurwaarder 
met een open brief, die zowel in Halsteren als Bergen 
op Zoom niet werd aangenomen. Het Hof van 
Holland stuurde ook een deurwaarder naar Tholen, die 
gemachtigd was betreffende dit probleem naar bevind 
van zaken te handelen. Deze deurwaarder riep, samen 
met stadsbode Cornelis Jacobs, de Heer van Bergen op 
Zoom op, om op de kaai te verschijnen om daar 
verantwoording af te leggen van zijn handelen. Deze 
kwam uiteraard niet opdagen, zodat de deurwaarder 
zelf een uitspraak deed en deze op de kerkdeur 
aanbracht. Een afschrift van dit vonnis werd door de 
stadbode ook aan de Heer van Bergen op Zoom 
overhandigd. Op 26 maart 1463 bepaalde de hertog 
‘dat zijn onderzaten in het land van Tholen geen dijk- of 
damgelden meer zullen betalen voor zoveel hun deel aangaat tot 
onderhouden van de dam…’.64 

Daarmee is het conflict overigens nog niet opgelost. 
Volgens een document van 2 april 1487 was er door de 
burgemeesters van Tholen bij het Hof van Holland 
weer geklaagd. Nu over de concurrentie aangedaan 
‘door zekere personen, opgezetenen van de heer van Bergen op 
Zoom, die op eigen gelegenheid een veer exploiteren, eveneens 
varende tussen ‘Heer Boudewinspolder en Tholen’. De 
deurwaarder moest hier weer onderzoek naar doen en 
daarover aan de stadhouder-generaal en het Hof 
rapporteren ‘in een gesloten brief’. De deurwaarder ging op 
26 april naar Tholen om de situatie te onderzoeken, 
‘waar hij heeft bevonden en derhalve tegen 30 April 1487 
Meeuw Heinricx en Jacob Dankertsz., als bevarende het 
meergenoemde veer… heeft gedagvaard ter plaatse van het 

onlangs aangelegde veer tussen het land van Tholen en ’s Heer 
Boudinspolder’.65 Wat de uitkomst is geweest is niet 
bekend. Maar wel is duidelijk dat dit voor Tholen een 
belangrijke zaak was die tot op het hoogste niveau 
aanhangig werd gemaakt. Toen Tholen in 1505 aan Jan 
van Glymes, heer van Bergen, werd verkocht, kon deze 
de zaak van het veer zelf wel regelen. 

6. Waterbeheer

In een gebied als Zeeland is water en waterbeheer van 
levensbelang. Vandaar dat daar in de stadskeur van 
Tholen in artikel 24 en 37 aandacht aan is geschonken. 
Dat betrof zowel het onderhouden van de dijken, de 
watergangen als de wegen. Wanneer men geen gehoor 
gaf aan de opgelegde maatregelen, waren de straffen 
niet mis. De boete kon snel oplopen, van zes 
penningen tot achttien schellingen tournois na een 
maand. Dat inwoners met betrekking tot waterbeheer 
kwetsbaar waren, blijkt wel uit een brief van Gwijde 
van Blois van 3 juni 1391 waarin hij aan verschillende 
personen schadeloosstelling toekende vanwege het feit 
dat de drossaard en inwoners van Steenbergen de dijk 
hadden doorgestoken.66 Dat de genoemde keuren niet 
voldoende waren en op zijn minst verder aanscherping 
behoefden, blijkt wel doordat op 4 mei 1409 ‘Willem, 
hertog in Beyeren enz., graaf van Henegouwen, van Holland 
(….) rechten en keuren voor het toepassen van strafmaatregelen 
en het heffen van boeten en lasten, betrekking hebben die op 
onderhoud van dijken en wegen in de polders, behorende tot het 
land van Tholen en het ambacht Schakerlo’ 67 verleende. 

In een gebied waar de dreiging van stormvloeden 
constant op de loer lag, was het onderhouden van de 
dijken van levensbelang. Zo zetten de stormvloeden 
van 1421 en 1425 heel het eiland onder water. De 
dreiging van het water is in de geschiedenis van Tholen 
dan ook een constante geweest.
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V. Nawoord

De aanleiding voor deze publicatie is de verlening van 
het stadrecht aan Tholen op 7 december 1366, nu 650 
jaar geleden. Dankzij de studie van Dr. J.C.M. Cox is 
de tekst en vertaling van de stadskeur beschikbaar. 
Doordat we de inhoud van de stadskeur kennen, 
kunnen we ons een beeld vormen van dat wat 
toentertijd als belangrijk werd gezien. We moeten ons 
wel realiseren dat in de loop van de tijd de nodige 
artikelen zijn gewijzigd en/of toegevoegd, maar de 
stadskeur van 1366 vormt de basis. Doordat zij in de 
stadkeur bij name worden genoemd, weten we ook 
welke functionarissen het bestuur van de stad, uit naam 
van de landsheer, hebben uitgeoefend. Vandaar dat er 
aandacht is geschonken aan de inhoud van die functie 
en de positie van die functionarissen die  voor alle 
steden in Nederland vrijwel hetzelfde was. Tholen 
wijkt daarin niet af en past daarmee in het beeld van de 
stedelijke ontwikkeling zoals die in Nederland heeft 
plaatsgevonden. Alleen de aanleiding voor het 
verkrijgen van stadrechten, zoals voor Tholen het 
hebben van een tol, kan per stad verschillen. 

De aanwezigheid van de tol positioneerde Tholen als 
markant punt op de handelsroutes tussen Vlaanderen 
en Holland en zelfs het Duitse achterland. Tholen 
ontwikkelde zich vooral als een lokaal en regionaal 
centrum, met een marktfunctie voor vooral agrarische 
producten. Daarnaast waren er zoutketen, zoals ook in 
een aantal andere Zeeuwse steden. Dat er 
internationale handelscontacten met Engeland, 
Frankrijk en Duitsland zijn geweest weten we, maar 
over de aard en omvang kan maar weinig worden 
gezegd.  Dit heeft er overigens niet toe geleid dat 
Tholen een handelsplaats van betekenis is geworden. 
Ging het aanvankelijk economisch redelijk goed, de 
stadsbrand van 1452 had dramatische gevolgen. Lukte 
het nog om relatief snel de stadspoorten en het 
stadhuis te herbouwen, al spoedig raakte de stad steeds 

verder in armoede. Zo zelfs dat ze in 1505  verkocht, 
en tot 1550  verpand werd aan de heer van Bergen; Jan 
van Glymes. Daarmee raakte Tholen tevens haar vierde 
plaats kwijt als stemhebbende stad in de Staten van 
Zeeland.  In  1550 kreeg ze die stem in de Staten wel 
terug maar dan op de vijfde plaats. 

Veel meer dan hier  over het wonen en leven in Tholen 
rond 1366  is beschreven, valt niet weer te geven. 
Wellicht dat er op basis van informatie hierover uit 
andere, vooral Zeeuwse, steden meer valt af te leiden 
hoe het leven er in Tholen kan hebben uitgezien. Maar 
dat vraagt, zoals al eerder is aangegeven, een aparte 
studie. 

Op basis van de voor deze beschrijving gebruikte 
bronnen en literatuur is  wel een beeld te vormen, al is 
het meer schetsmatig en daarmee zeker niet compleet. 
Het beeld dat hier is geschetst wil Tholen rond 1366 
plaatsen in een bredere context dan die van de 
ontwikkelingen van de stad alleen. Tholen was in 
wisselende perioden onderdeel van het graafschap 
Holland, Zeeland en Hegegouwen, en daarmee van en 
onder invloed van de ontwikkelingen die deze gebieden 
in deze periode doormaakten. In de verder politieke 
ontwikkelingen werd het onderdeel van een steeds 
groter geheel, tot zelfs in de vijftiende eeuw van het 
Bourgondische en Habsburgse Rijk. Hiermee zullen de 
Tholenaren in het alledaagse leven niet steeds zijn 
geconfronteerd, maar de stadsbestuurders uiteraard 
wel. Hadden ze aanvankelijk te doen met de graven 
van Henegouwen, Blois en Beieren, na 1437 waren dat 
Bourgondië en tot slot de Habsburgers. Of deze 
machthebbers zich persoonlijk met de verzoeken 
vanuit Tholen hebben bemoeid valt niet vast te stellen. 
De aanhef in de stukken is een standaardformulering 
geweest en is door ‘klerken’ opgesteld. De bestuurders 
maakten wel hun opwachting aan de hoven van deze 
landsheren en voerden dus op hoog niveau overleg 
met hen en hun vertegenwoordigers. Al moeten we 
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ons wel realiseren dat zij het daarbij aflegden tegen de 
vertegenwoordigers van belangrijker steden. De 
inwoners van Tholen hebben wel de gevolgen gevoeld 
van met name de oorlogsactiviteiten van de 
landsheren. Er was niet alleen vastgelegd dat er een 
heervaart,  in de vorm van een kogge met bemanning, 
beschikbaar moest worden gesteld. Maar ook dat, 
wanneer er kosten gemaakt moesten worden zoals 
bijvoorbeeld bij het beleg van het kasteel en de stad 
Sluis, zij daarvoor een deel van de rekening 
gepresenteerd kregen in de vorm van verhoging van de 
stadsaccijnzen en extra accijnzen. Hierdoor raakte de 
bevolking betrokken bij een oorlog waar ze verder part 
noch deel aan had. 
 
De inwoners van Tholen zullen zich in de late 
Middeleeuwen in hun gebruiken, gewoonten en 
opvattingen niet hebben onderscheiden van inwoners 
van de andere steden in Zeeland en Holland of 
Vlaanderen. Geboorte, leven en dood voltrok zich 
binnen de kaders die het geloof stelde en daarmee 
vormde de kerk het middelpunt van het leven. Dat 
uitte zich in deelname aan de kerkelijke rituelen zoals 
het bijwonen van de missen, het vieren van de 
heiligendagen en het deelnemen aan processies. De 
elite onder de gelovigen sloot zich ook aan bij een 
grote beweging als de kruistochten, zoals blijkt uit de 
kruisvaart van  Hendrik Buffel naar Egypte, die ter 
herinnering daaraan zijn huis ‘Klein Egypte’ noemde. 
Op die manier, en als pelgrims naar dichterbij gelegen 
pelgrimsoorden als Aken, werden de inwoners 
geconfronteerd met bewegingen en een wereld die ver 
van hun dagelijks bestaan af stonden. 
  
Tholen hoe klein ook, zeker wat betreft het aantal 
inwoners, hoe lokaal en regionaal ook georiënteerd,  
het was wel  onderdeel van een grotere wereld. Al 
zullen de inwoners zich dat niet altijd zo hebben 
gerealiseerd. Voor hen was de directe omgeving de 

realiteit, en daarin probeerde de stadskeur een zekere 
mate van duidelijkheid en veiligheid te waarborgen.   
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inwoners, hoe lokaal en regionaal ook georiënteerd,  
het was wel  onderdeel van een grotere wereld. Al 
zullen de inwoners zich dat niet altijd zo hebben 
gerealiseerd. Voor hen was de directe omgeving de 

realiteit, en daarin probeerde de stadskeur een zekere 
mate van duidelijkheid en veiligheid te waarborgen.   
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Noten 
                                                           
1 A. Hollestelle, Geschiedkundige Beschrijving van Tholen en Omstreken. Samengesteld naar oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land. Z.J., 1896. Hernieuwde uitgave St.Annaland 1975. P. 36 

2 De kogge was vooral een handelsschip dat veel gebruikt werd op de vaart tussen de Hanzesteden. 

3 Rijksonmiddelijk: staatsrechtelijke term voor personen, steden, dorpen of landsdelen die niet aan de lokale heer maar aan het rijk van de keizer verantwoording schuldig waren.  

4 Daarmee behoorde Zeeland beoosten Schelde - Schouwen-Duiveland, St-Philipsland en Tholen - tot het graafschap Holland, terwijl Zeeland bewesten (d.i. bezuiden) Schelde - Walcheren en de Bevelanden - tot het 

graafschap Vlaanderen behoorde. Omdat Tholen en Schakerloo tot het hertogdom Brabant behoorden, vielen zij kerkelijk onder het bisdom Luik en niet onder het bisdom Utrecht zoals de rest van Zeeland. 

5 ‘Huus ter Tolne’zou de oude benaming zijn terwijl ‘Klein Egypte’ als naam alleen uit secundaire literatuur bekend is. Ook de ligging is niet bekend. 

6 Lodycke is een voormalige ambachtsheerlijkheid op het eiland Zuid-Beveland. Het lag aan de Schelde tussen Reimerswaal en Couwerve, tegenover het eiland Tholen.  

7 Een apanage is de toekenning van een vermogen in de vorm van een graafschap, heerlijkheid of ander bestuurlijk zelfstandig gebied, titels, inkomsten en/of andere waardevolle bezittingen, aan de jongere tak van een 

vorstenhuis, welke jongere tak onder het regime van het vorstelijk eerst geboorterecht anders zonder erfdeel zou komen. De toekenning van een apanage gaat altijd gepaard met de bepaling dat bij het ontbreken van 

wettige nakomelingen het apanage weer aan de hoofdtak zal toevallen.  

8 Hendrik Buffel was zeker geen onbelangrijke edelman, wat blijkt uit zijn aanwezigheid bij het huwelijk tussen graaf Jan en de dochter van de Engelse koning Edward op 7 januari 1297 in Ipswich.  

9 Aan de uitbreiding werd gebouwd van Sint-Jan (24 juni) tot na Kerstmis. Door het verstoken van anderhalve last turf werd getracht de nieuwbouw droog te stoken. Tot Pinksteren werkte men aan het binnenwerk ‘de 

glasenen te stoppende ende te vermakenen en den zale ende an mijns heren cameren’. Het kan zijn dat het kasteel bij een van de overstromingen in de zestiende eeuw is verdwenen, of het bestond toen al niet meer. Tot 

nu toe is er (nog) niets teruggevonden.  

10 De Slag bij Crécy is een veldslag uit de Honderdjarige Oorlog die plaatsvond op 26 augustus 1346 nabij het plaatsje Crëcy in Picardië, en waarbij de Franse koning Filips VI werd verslagen door de Engelse koning 
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werd ingenomen. Vervolgens verzoende Floris zich met Albrecht.  

12 A.A.M. Schmidt Ernsthausen, Inventaris van het Archief van de Graven van Blois, 1304-1397. Den Haag, (Nationaal Archief) 1982. 

13 Van de raad die Jan van Blois inrichtte maakten edelen als Arnout, heer van IJsselstein, en Jan van Langerak deel uit. In 1358 benoemde hij Gijsbert Stomme (kapelaan) als rentmeester-generaal. Het voornaamste 

raadslid, de Henegouwer Hugo van Barbançon, werd trezorier, en was belast met het toezicht op de schatkist en was daarmee een directe vertrouweling van Jan van Blois. 

14 Hiervoor had hij een buitenechtelijke relatie met Sophia van Dalem in ca. 1360 en met Lijsbeth Aegtensdr. rond 1365. Uit deze en andere relaties zijn twaalf bastaardkinderen bekend. Bastaardkinderen werden 

doorgaans niet aan hun lot overgelaten door hun vaders. Deze droegen meestal bij aan hun opvoeding en zorgden later voor baantjes, of dat ze werden opgenomen in de erfenis.  

15 C. Busken Huet, Het Land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Z.J. 1882-1884. Heruitgave 1987. P. 134 

16 Deze werden aangeduid als ‘Duitse goederen’. 

17 G. Stadermann, Regestenlijst van de charters van het oud-archief van de gemeente Tholen 1291-1788. Gemeente Archief Tholen. no. 24 

18 G. Stadermann, Regestenlijst a.w. no. 25 

19 G. Stadermann, Regestenlijst a.w. no. 26 

20 G. Stadermann, Regestenlijst a.w. no. 27 

21 C. Veltenaar, De geschiedenis van Tholen. Staatkundig, Maatschappelijk, Kerkelijk. Middelburg, 1943.p. 20 

22 Dit stuk is grotendeels gebaseerd op J.C.M. Cox, ‘Hebbende privilege van Stede’. De verlening van Stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland (13de – 15de eeuw). Proefschrift Universiteit van Leiden, 2011. De 

Stadskeur in oorspronkelijke taal en vertaling komt ook uit dit werk. 

23 www.stadsrechten.nl  

24 Daar waar wel ‘moedersteden’ waren was het gebruik dat schepenen van een stad een moeilijke beslissing voorlegden aan, of juridische inlichtingen inwonnen bij, de schepenenbank van de moederstad. Dit wordt de 

hoofdvaart genoemd. Dit ‘adviesvonnis’ was dan bindend. De hoofdvaart vanuit de steden ontbreekt in Zeeland en er is geen hoofdvaart bekend van der Tolne. Wel vervulde de graaf op dit punt een nadrukkelijke rol 
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55 W. Simons De middeleeuwse kerk. In: De Wording van Europa. De Kracht van het Geloof. Hilversum/Weert 1992. P. 42 
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