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Keizershof, gebouwd kort na 1526 door 
de rijke Bossche patriciër Hendrik van 
Deventer en gesloopt in 1871, zal in de 
komende maanden het nieuwe stadskan- 
toor verrijzen. Op basis van enige teke- 
ningen, vervaardigd kort vóór de sloop, 
was bekend dat het Keizershof was ge- 
bouwd in een rijke laat-gotische stijl met 
enkele vroege renaissance-elementen. Het 
bestond uit een groot, min of meer recht- 
hoekig complex rond een binnenplaats 
met een galerij, rustend op zuilen, aan 
twee zijden grotendeels begrensd door de 
Dieze. In de hoek van de binnenplaats 
stond een grote, veelhoekige traptoren, 
die boven de daken uitstak. 
Het Keizershof werd in de 16e eeuw als 
het fraaiste en belangrijkste paleis van de 
stad beschouwd. Dit blijkt uit het feit dat 
in deze periode vrijwel alle belangrijke 
vorstelijke personen, die de stad bezoch- 
ten, hier werden ondergebracht. Dit gold 
bij voorbeeld voor keizer Karel V in 1540 
en 1545, zijn zoon Philips, de latere ko- 
ning van Spanje en heer der Nederlanden 
samen met Maria van Hongarije, regentes 
der Nederlanden, in 1549. Zij had er ook 
al eerder gelogeerd bij haar verblijf in de 
stad in 1539. Aan de bezoeken van keizer 
Karel V dankt het complex zijn naam Als 
dank voor het bezoek verhief Karel V zijn 
gastheer Hendrik van Deventer in de 
adelstand. 

Het Keizershof kan worden beschouwd als 
een typerend voorbeeld van een 16e- 
eeuws stadspaleis, meestal gebouwd door 
de adel, soms ook door rijke patriciërs, die 
de adel imiteerden In 's-Hertogenbosch 
kennen we dergelijke residenties ook van 
de heren van Zevenbergen, Helmond, 
Brecht, Boxtel en de graven van Megen en 
de graven van Brimeu Opvallend is dat de 
Keizerstraat in de 16e eeuw voor een 
belangrijk deel bestond uit een aaneenge- 
sloten rij van deze belangrijke stadspalei- 
zen, afgesloten door de even voorname 
Sint-Joriskapel van het schuttersgilde, die 
met zijn forse westtoren, twee transepten, 
een koor en met een lengte van ca 40 m 
de allure en afmetingen had van een forse 
dorpskerk. Van deze gebouwen is nu alleen 
de hof van Zevenbergen nog in verminkte 
vorm overgebleven. De Sint-Joriskapel is in 
1979 opgegraven (zie H.L. Janssen, red., 
Van Bos tot 5tad 1983, 101 -1 04). 

De funderingen van het Keizershof zijn bij 
de opgravingen vrijwel onbeschadigd aan- 
getroffen. Het is goed te zien dat het Kei- 
zershof gebouwd is op drie, mogelijk vier 
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de voorgrond de traptoren. De galer// en het oostelelijk gedeelte (het Lombardenhuis) 1s 

nog niet ontgraven. (Fato: BAM) 

oudere percelen en gebouwen. Het be- 
langrijkste van deze oudere panden was 
het Lombardenhuis, gelegen aan de oost- 
zijde van het complex tegen de Dieze De 
Lombarden waren Italianen, een genoot- 
schap van bankiers, die een groot deel 
van de vorsten en de hoge adel in onze 
streken tot klant hadden. Uit voorafgaand 
historisch onderzoek door dr M.J. de 
Bruijn blijkt dat de Lombarden het pand in 
1389 hadden gekocht en hier tot 1493 
hun zaken hebben gedreven De funde- 
ringen van het Lombardenhuis zijn gro- 
tendeels hergebruikt bij de bouw van het 
Keizershof. Het onderzoek van het Lom- 
bardenhuis is in het huidige stadium van 
het onderzoek net begonnen. Het is nu al 
wel duidelijk, dat ook dit huis een zeer 
groot en belangrijk stenen huis is geweest 
met minstens één met kruisribgewelven 
overdekte kelder. 

Elders op het terrein zijn restanten van 
oudere bebouwing, over het algemeen 
daterend uit de periode ca 1250-1450 en 
gedeeltelijk bestaand uit ambachtelijke 

activiteiten, aangetroffen. Tot de oudste 
elementen behoort een gegraven Dieze- 
loop uit het midden van de 13e eeuw, die 
min of meer parallel aan de Dieze heeft 
gelopen en al in het begin van de 14e 
eeuw is gedempt. 

Thans wordt onderzocht of elementen 
van het Keizershof in het nieuwe plan 
geïntegreerd kunnen worden. 

Hans L. lanssen 




