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VOORWOORD

In november 1993 begon ik als AiO aan het project waarvan het resultaat nu in gedrukte vorm
voorligt. Velen waren mij in de tussentijd tot steun, allereerst mijn ouders. Zij bleven steeds
geïnteresseerd in mijn historische beslommeringen. Datzelfde gold de laatste jaren voor Louisa
Drost, mijn stiefmoeder.

Een dynamisch-chaotische werkomgeving boden de ‘AiO-tuinen’. Met Susan Aasman,
Marcel Broersma, Robbert Jan Bron, Jan Hein Furnée, Erik de Graaf, Henk de Jong, Eric Jorink,
Eelke Muller, Ilja Nieuwland (die allerlei computerproblemen oploste), Bert Overbeek, Eric
Storm en Joost Vermoolen als collega-onderzoekers had ik het niet beter en gezelliger kunnen
treffen. Hoewel mijn onderzoek na een jaar organisatorisch overgeheveld werd van een
voorloper van het Rudolf Agricola Instituut naar COMERS (met zijn onvolprezen beheerder
mw. J. Renner-Van Niekerk), bleef ik gehuisvest op de Letterenfaculteit in plaats van aan de
Oude Boteringestraat 23. Het op laatstgenoemd adres geregeld gehouden AiO-seminar was zeer
inspirerend.

Gedurende de jaren 1998-2001 was ik als docent verbonden aan de sectie Middeleeuwse
Geschiedenis. De samenwerking met mijn collega’s binnen de Afdeling Geschiedenis was
bijzonder prettig en het verzorgen van colleges een genoegen; hopelijk hebben de studenten het
ook zo ervaren.

Bijna anderhalf jaar van mijn AiO-aanstelling heb ik doorgebracht in Deventer. Het bestuur
van de Stichting het Iordenshofje (en met name de huidige voogdes, mw. E.E.M. Iordens) ben ik
buitengewoon erkentelijk voor het feit dat het mij voor de duur van die periode een woning in dit
sfeervolle hofje pal in het oude stadshart ter beschikking stelde, dit na bemiddeling van de
stadsarchivaris, mw. drs. E.T. Suir. Het bracht het archief op loopafstand en de geneugten van
een monumentale tuin binnen handbereik.

Behalve door mijn buren in het hofje is mijn bestaan in Deventer verlicht door het
Genootschap der Brave Broeders, vernoemd naar het Deventer etablissement waar de leden
destijds maandelijks  bijeenkwamen. Van Michiel Bartels, Wijnand Bloemink, Bert
Groenewoudt, Michel Groothedde en de ons helaas ontvallen Jop Andrea leerde ik veel over de
stad en haar omgeving.

Speciale dank geldt de mensen van het gemeentearchief Deventer, in het bijzonder dhr. H. de
Beer, voor wie geen moeite teveel en geen archiefstuk onvindbaar was. Plezierig was ook de
band met de medewerkers van de stads- of Athenaeumbibliotheek, met name dhr. F. van Wijk.
Buiten Deventer waren de archivarissen en medewerkers van de gemeentearchieven van
Zutphen, Kampen en Zwolle en van het Rijksarchief in Overijssel mij behulpzaam. Hun
belangstelling maakte het vorsen extra aangenaam.

Een aparte plaats in deze dankbetuigingen nemen mijn begeleiders, prof. dr. D.E.H. de Boer
en dr. F.J. Bakker, in. Zij hebben mij de ruimte gegeven het onderzoek naar eigen inzicht in te
richten en deden tot het allerlaatst suggesties voor een optimaal resultaat. Dierbare herinneringen
bewaar ik aan de archiefreis die Dick de Boer en ik in mei 1995 maakten langs Duitse
Hanzesteden aan de Oostzee. Dick heeft mij de kunst van het houden van lezingen bijgebracht.

Waardevolle adviezen heb ik in het beginstadium bovendien mogen ontvangen van de leden
van de begeleidingscommissie, bestaande uit de heren drs. M.R. Hermans en dr. R.W.M. van
Schaïk en de dames drs. E.T. Suir en dr. G.M. de Meyer. Het is spijtig dat laatstgenoemde de
afsluiting van het onderzoek niet meer heeft kunnen meemaken.

Ten slotte. Als conventies het niet verhinderden was ik dit voorwoord begonnen met Mirjam, die
een bovenmenselijk geduld betracht heeft en mij steeds is blijven aanmoedigen: ♥.
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1. INLEIDING

In deze studie staat de geleidelijke maar onstuitbare opmars van het geschreven woord in de
bestuurspraktijk in Deventer tot het eind van de 15de eeuw centraal. Dit proces van bestuurlijke
verschriftelijking zal worden benaderd vanuit de analytische invalshoek dat de inrichting van het
bestuur en de veranderingen die daarin optraden de vorm en inhoud bepaalden van hetgeen er
voor dat bestuur op perkament en later ook op papier gezet werd. Het thema van de
verschriftelijking van de samenleving staat nu al weer enige decennia in het brandpunt van de
mediëvistische belangstelling. In Nederland heeft dit type onderzoek zich echter tot op heden in
ruimte en tijd slechts in beperkte mate tot de steden uitgestrekt. Deze studie beoogt deze lacune
althans ten dele op te vullen. De stad Deventer biedt daartoe een uitgelezen mogelijkheid dankzij
de aanwezigheid van het rijke, maar nog verrassend weinig benutte archief van het
laatmiddeleeuwse stadsbestuur.

Er speelt nog een andere overweging. In de volle en late Middeleeuwen behoorde de stad tot
het ressort van de bisschop van Utrecht als wereldlijk vorst. Binnen deze landsheerlijkheid had
Deventer in diverse opzichten een regionale en soms bovenregionale centrumfunctie. Die regio
was allereerst Salland, maar al naar gelang de functie omvatte zij ook andere delen van het
Oversticht. Eén van de centrumfuncties was juridisch van aard: Deventer stond aan het hoofd
van de Overstichtse stadsrechtfamilie. Dit wil zeggen dat het stadsrecht van een reeks
Overijsselse steden afgeleid was van dat van Deventer. Ook in politiek-bestuurlijk opzicht
vervulde de stad een centrale functie. In relatie tot de Hanze speelde zij een leidende rol, in die
zin dat zij andere steden vertegenwoordigde op Hanzebijeenkomsten. Voorts is een economische
centrumfunctie te onderscheiden. Deventer was van de 14de tot medio 16de eeuw de 'stad der
jaarmarkten' met internationale uitstraling. Ten slotte moet de kerkelijke spilfunctie genoemd
worden. Deze lag besloten in de aanwezigheid van een kapittel van seculiere geestelijken, dat
aan de hoofdkerk van Sint Lebuinus verbonden was. Daarenboven was Deventer het centrum
van het gelijknamige aartsdiakonaat. Dit cluster van centrale functies rechtvaardigt de keus voor
juist deze stad in de oostelijke Nederlanden.

Het onderzoek waarvan dit boek verslag doet is institutioneel-administratief van aard.
Daarnaast belicht het de sociale context waarin het bestuurlijke schriftgoed functioneerde. Dit
ontstond immers niet in een vacuüm of ivoren toren, maar vervulde een rol in en voor de
stedelijke gemeenschap als geheel. Een derde aspect van het boek is het cultuurhistorische, dat
inherent is aan de term ‘verschriftelijking’. Bij het cultuurhistorische aspect valt met name te
denken aan de wisselwerking van mondelinge en schriftelijke uitingen van bestuur en
rechtspraak1, het alternerend gebruik van Latijn en volkstaal in een bestuurlijk-ambtelijke
omgeving, maar ook geletterdheid en alfabetiseringsgraad. 'Geletterdheid' is ruim opgevat, zodat
bijvoorbeeld ook een medium als de kerfstok aan bod komt. Aldus wordt aangesloten bij huidige
opvattingen over communicatie in de Middeleeuwen als een breed spectrum van alle
uitdrukkingsvormen die de mens ten dienste staan2.

De vraag waar het in dit onderzoek om draait is die naar de determinanten van de bestuurlijke
verschriftelijking. Met andere woorden: welke factoren bepaalden het ontstaan en de evolutie
van het bestuurlijke schriftgoed? In dit boek ligt de nadruk op politieke, sociale, economische en
culturele factoren. De hoofdvraagstelling laat zich uitsplitsen naar een aantal deelvragen.
Allereerst is het van belang te verklaren waarom het geschreven woord het gesproken woord in
bestuur en rechtspraak in steden -hier dan Deventer - ging overvleugelen. Eeuwenlang immers
functioneerde de stedelijke samenleving vrijwel zonder documenten. De 13de eeuw was een
                    
    1 Zie Mostert, 'Bibliografie', 90-92 en 109-113; idem, 'Bibliography', 197-200 en 234-242.
    2 Mostert, 'Communicatie', in het Engels vertaald en uitgebreid in idem, 'New approaches?'.
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cruciale fase in deze ontwikkeling, zoals zal blijken. Vanaf het tweede kwart van de 14de eeuw
kunnen we het proces van bestuurlijke verschriftelijking meer in detail volgen, waardoor
kwesties als vorm, inhoud en functie van het bestuurlijke schriftgoed verder uitgewerkt kunnen
worden dan voor de vroegere perioden.

Anders dan in de meeste Nederlandse studies over verschriftelijking is een lange-
termijnperspectief gehanteerd. Met een metafoor zouden we kunnen zeggen dat in Deventer in
de 12de eeuw de bron der documenten ontspringt. Aanvankelijk valt de bedding van het
stroompje geregeld droog, ook nog in de 13de eeuw, wanneer het tot een kabbelend beekje
uitdijt. Vanaf de 14de eeuw is sprake van een rivier, die in de 15de eeuw woest gaat kolken om
aan het eind van die eeuw buiten haar oevers te treden. Bij de afbakening in de tijd zijn
pragmatische keuzes gemaakt. In Deventer dient zich geen handzaam startpunt in de vorm van
een stadsrecht, simpelweg omdat dit nooit verleend is, maar geleidelijk groeide. Om die reden is
1123, in welk jaar het eerste bekende privilege verworven werd, een geschikt moment om mee te
beginnen. In het derde kwart van de 15de eeuw was het proces van bestuurlijke verschriftelijking
uitgekristalliseerd. In essentie bleef de in dit boek behandelde stadsadministratie gedurende het
gehele Ancien Régime gelijk aan de in de late Middeleeuwen gegroeide situatie. Daarmee wil
overigens niet gezegd zijn dat er sinds de late 15de eeuw in het geheel geen innovaties meer
plaatsvonden. Deze zijn echter als variaties op een thema te beschouwen. Het fundament bleef
eeuwenlang onveranderd. De afsluiting van de analyse valt in 1463/1464. Deze grens is gesteld
op grond van de overweging dat toentertijd bestuurshervormingen doorgevoerd werden, waarbij
druk vanuit de vertegenwoordiging van de burgerij, de meente, een rol speelde. De gekozen
afbakening is overigens niet steeds strikt aangehouden. Daar waar dit voor het betoog nuttig of
noodzakelijk was, vooral bij de reconstructie van administratieve reeksen, zijn lijnen
doorgetrokken tot het eind van de 15de eeuw.

Een korte uitweiding over het aantal bewoners geeft een indruk van de demografische schaal
waarop deze studie zich beweegt. De bevolking van Deventer klom in de periode 1361-1396 op
van afgerond minimaal 3000 tot 4500 personen (zie figuur 1). Deze aantallen zijn als
ondergrenzen te beschouwen. Te constateren is een gestage groei sinds de pestepidemie van de
jaren 1349/1350, een groei die wel onderbroken zal zijn maar niet te stuiten was door echo-
epidemieën in 1368 en 1384. Het heeft er echter de schijn van dat na de epidemie van 1398 een
stagnatie in het bewonersaantal optrad die tot in het eerste decennium van de 15de eeuw
voortduurde. Het is vooralsnog niet te zeggen hoe de bevolking van Deventer zich in de 15de
eeuw ontwikkelde. Gelet op de bloeiende jaarmarktenhandel3 ligt het eerder voor de hand van
groei uit te gaan dan van krimp, al zullen epidemieën als die in de jaren vijftig4 opnieuw
tijdelijke inzinkingen veroorzaakt hebben. Vergelijkbare cijfers zijn in het Oversticht alleen
beschikbaar voor Kampen en Zwolle. Kampen telde rond 1420 minimaal omstreeks 8000
bewoners. Zwolle kwam in het laatste kwart van de 14de eeuw tot krap 3000 zielen; in 1404
waren het er zo’n 35005.

                    
    3 Janssen en Verlinde, Holten, 29 en n. 15 geven een schatting van de omvang van het verkeer dat in de jaren

1433-1452 de tol bij het bisschoppelijke kasteel Waardenborg, gelegen aan de handelsroute van Westfalen
naar Deventer, passeerde. Zij komen tot minimumwaarden die liggen tussen 3400 en 5600 wagens in
‘slechte’ jaren tot (afgerond) 5300 en 8900 in het ‘topjaar’ 1447.

    4 Zie hoofdstuk 4 n. 240.
    5 Benders, ‘Demografische ontwikkeling’, 33-34 en 37-38 (Kampen en Zwolle in de 15de eeuw);

Berkenvelder, ‘Hoe ‘Zwols’’, 41 (Zwolle eind 14de eeuw, overigens zonder een nadere toelichting op de
aard van de aangehaalde bronnen en de interpretatie daarvan).
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Figuur 1. Bevolkingsaantal van Deventer, 1361-1400 (minima) 
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Indeling en thematiek
Het boek is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding wordt in het tweede hoofdstuk de beginfase
van de verschriftelijking uiteengezet, waarna een in drie hoofdstukken uiteenvallend deel volgt
dat de ontplooiing van de bestuurlijke verschriftelijking tot onderwerp heeft. In de Deventer
geschiedenis van de eerste helft van de 14de eeuw biedt het aanvangsjaar van het Gelderse
pandschap van Salland (1336-1346) een bruikbaar handvat, omdat toen de meente nadrukkelijker
op de voorgrond trad dan in de voorafgaande periode. Het deel over de ontplooiing van de
bestuurlijke verschriftelijking behandelt in drie hoofdstukken de kerntaken van de stadsbesturen,
te weten bestuur, rechtspraak en beheer. Deze indeling is niet onproblematisch, omdat bestuur en
rechtspraak in de laatmiddeleeuwse stad, in tegenstelling tot tegenwoordig, ten nauwste met
elkaar verknoopt waren. Stadsbestuurders waren tegelijkertijd ook rechter. Bovendien wordt er
in de literatuur op gewezen dat -anders dan tegenwoordig- de verantwoordelijkheid voor de
openbare orde en de handhaving daarvan een integraal onderdeel van de rechtspraak uitmaakte
(zogeheten 'Polizeijustiz')6. Met andere woorden: de uitvaardiging van stedelijke verordeningen
(keuren) en het toezicht op naleving daarvan waren organisatorisch niet gescheiden. Hoewel in
de Middeleeuwen dit onderscheid dus in de praktijk niet bestond, is er ten behoeve van de
analyse voor gekozen om bestuur en rechtspraak in twee afzonderlijke hoofdstukken te
bespreken. Met de aanduiding ‘bestuurlijk schriftgoed’ worden in dit boek steeds de drie
taakcomponenten van het stadsbestuur bedoeld. In het hoofdstuk over bestuur komen de
volgende kerntaken aan de orde: het ontwerpen en uitvaardigen van keuren, het voeren van
correspondentie, en zaken die samenhangen met de stedelijke defensie (inventarisatie en
inspectie van wapens en wapenrustingen, recrutering, en dergelijke). In het hoofdstuk over
rechtspraak wordt onderscheid gemaakt naar vrijwillige, contentieuze ofwel
geschillenrechtspraak en strafrechtspraak. Onder vrijwillige rechtspraak zijn te verstaan
rechtshandelingen die particulieren naar eigen goeddunken bij de schepenbank lieten vastleggen,
zoals bijvoorbeeld machtigingen en schuldbekentenissen. Geschillenrechtspraak is rechtspraak
die geschillen tussen twee partijen beslecht. Bij strafrechtspraak komen zaken aan de orde die
variëren van overtredingen van stadskeuren tot doodslag en moord.

In de conclusie worden de uitkomsten van het onderzoek in een bredere context geplaatst
door deze te vergelijken met de ontwikkelingen in andere steden in de noordelijke Nederlanden,
                    
    6 Zie voor deze problematiek Andermann, Ritterliche Gewalt, 216-223.
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en waar relevant ook daarbuiten. Op deze manier kan achterhaald worden of Deventer als een
administratief eiland te beschouwen is of dat zij wat de bestuurlijke verschriftelijking betreft
overeenkomsten te zien geeft met andere steden.

Het boek wordt gecompleteerd door enkele bijlagen. Ter ontsluiting van de tekst is een index
van personen, plaatsen en zaken opgenomen.

Methode
Methodisch uitgangspunt is een systematische bestudering van de ontwikkeling van de stedelijke
bestuursorganisatie en haar bevoegdheden vanaf het moment dat de eerste sporen daarvan
traceerbaar zijn. Deze aanpak heeft tot doel de schriftelijke optekeningen in beeld te krijgen die
voortvloeiden uit de uitoefening van bestuurstaken. In het begin van de 14de eeuw deed zich een
ontwikkeling naar specialisatie binnen het stadsbestuur voor. Zo ontstonden de raadsambten,
waaronder in deze studie worden verstaan gedelegeerde ambten die gedurende een jaar bekleed
werden door een lid van het stadsbestuur, waarbij 'stadsbestuur' (of het in deze studie als
equivalent gebruikte 'magistraat') zowel het schepencollege als de raad kan omvatten.

Stadsschrijvers figureren veelvuldig in dit boek. Zij waren de belangrijkste functionarissen in
het ambtelijke apparaat en de producenten van het bestuurlijke schriftgoed bij uitstek. Voor het
verkrijgen van inzicht in het geheel van dit schriftgoed is een overzicht van de periode gedurende
welke de verschillende stadsschrijvers werkzaam waren een onontbeerlijk hulpmiddel. Om die
reden is in de bijlagen een overzicht opgenomen van scribenten van het stadsbestuur die in de
onderzoeksperiode in functie waren (bijlagen 3 en 4). In de tekst wordt niet steeds naar deze
overzichten verwezen; stadsschrijvers zijn echter wel als zodanig aangeduid. Wanneer kan men
nu van een stadsschrijver spreken? Voor het antwoord maken we een omweg via de definitie van
een kanselarij. Aan het voor het onderzoek in de westelijke Nederlanden nog steeds
toonaangevende proefschrift van J.G. Kruisheer valt de volgende omschrijving te ontlenen: een
kanselarij is een ononderbroken functionerende, georganiseerde groep van professionele
schrijvers (en hun personeel), werkend naar zekere regels en met als taak oorkonden voor een
met openbaar gezag beklede oorkonder te vervaardigen. Toegespitst op Holland in de 13de eeuw
is er sprake van een kanselarij, "zodra blijkt dat vaker dan slechts incidenteel oorkonden worden
vervaardigd door personeel van de oorkonder"7. Met een kleine variatie op deze definitie is een
stadsschrijver te omschrijven als een professionele scribent die in een (dienst-) verband staat tot
een stadsbestuur en die daarvoor vaker dan incidenteel schriftgoed -losse documenten, katernen
en/of codices- vervaardigt (of laat vervaardigen). Op het element 'dienstverband' is pas
systematisch greep te krijgen vanaf het moment dat stadsrekeningen overgeleverd zijn, omdat
daarin salarisrubrieken van stedelijke ambtenaren te vinden zijn8. In Deventer is dat het geval
vanaf 1337. Kruisheer onderscheidt nog een aantal secundaire criteria voor het bestaan van een
kanselarij. Eén daarvan, namelijk het gebruik van eenzelfde kleur zegelwas voor oorkonden die
voor verschillende destinatarissen bestemd waren, zal in deze studie in kort bestek nader getoetst
worden9. Ten slotte is er een criterium dat op zichzelf staat, maar in combinatie met de
genoemde elementen ook beschouwd kan worden als uitvloeisel van het element 'professioneel',
te weten de manier waarop scribenten zelf hun functie omschrijven dan wel hoe anderen dat
doen10.

Een tweede kwestie met betrekking tot de stadsschrijver -naast de definitie- is de
handenidentificatie en, in het verlengde daarvan, de koppeling van een handschrift aan een naam.

                    
    7 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, 177-178.
    8 Contracten zijn niet overgeleverd, op één uitzondering na (zie bijlage 5).
    9 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, 59-61, 181 e.v. Zie hierna, hoofdstuk 2 § 2.5.
    10 Zie bijlage 4.
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Deze studie behelst geen uitputtend paleografisch onderzoek11. Dictaatonderzoek als middel tot
identificatie van afzonderlijke dictatores/scriptores is evenmin gedaan. Om het genoemde
overzicht van stadsschrijvers samen te stellen zijn twee paden bewandeld. Ten eerste zijn van zo
veel mogelijk stadsschrijvers autografen verzameld. Een meerderheid van hen was tevens
openbaar notaris. In deze gevallen kunnen door hen in deze hoedanigheid aangebrachte en
gewaarmerkte onderschriften op documenten als ‘zekere’ autografen beschouwd worden.
Hetzelfde geldt voor de –zeldzame en late- ondertekening van documenten met de eigen naam,
helemaal indien deze handtekening en de tekst paleografisch overeenstemmen. Op basis hiervan
is het mogelijk de handen in kwestie in het bestuurlijke schriftgoed te herkennen. De morfologie
van het schrift is hierbij doorslaggevend; steeds zijn zo veel mogelijk schriftkenmerken
vergeleken. Een tweede ingang bieden de rubrieken in de stadsrekeningen waarin de lonen van
stedelijke ambtenaren verantwoord zijn. Deze optekeningen maken het mogelijk de periode van
het dienstverband te bepalen. Bij die scribenten van wie geen ‘zekere’ autograaf op te sporen
was, verschaffen de salarisrubrieken de mogelijkheid om in een bepaald tijdvak getraceerde
handen te kunnen verbinden met personen. Een catalogus van handen die met zekerheid met een
stadsschrijver te verbinden zijn is toegevoegd (bijlage 10). Voor het bepalen van de personele
verhoudingen, taakverdeling en hiërarchie op een secretarie is een diepgravend onderzoek van
schrijfhanden een vereiste. Bij ontstentenis daarvan biedt deze studie geen
secretariegeschiedenis; wel levert zij daarvoor bouwstenen aan.

‘Schrijfkringen’ en hun archiefvorming
Het onderzoek omvat al het door of vanwege het stadsbestuur geproduceerde bronnenmateriaal
dat ter beschikking staat in het archief van het stadsbestuur: oorkonden, brieven, rekeningen en
registers. Juist het op elkaar betrekken van de verschillende bronnencategorieën uit de sectoren
bestuur, rechtspraak en beheer over een lange periode biedt de mogelijkheid om het verloop van
het verschriftelijkingsproces in kaart te brengen en waar mogelijk te verklaren. Alvorens de
bronnencategorieën te definiëren, volgt eerst een beknopt overzicht van archiefbestanden buiten
dat van het stadsbestuur.

Het kapittel van Sint Lebuinus was in de 13de eeuw in de stad het schrijfcentrum bij uitstek,
zoals zal blijken. Zijn archief herbergt dan ook een schat aan informatie over de vroegste fase
van verschriftelijking, niet alleen ten aanzien van de kerk, maar ook ten aanzien van het
stadsbestuur. Met betrekking tot het thema is het kapittelarchief in de 14de en 15de eeuw echter
van weinig belang meer. Voor deze periode is er slechts gebruik van gemaakt voorzover
stadsschrijvers als kanunnik of als vicaris aan de kapittel- of parochiekerken verbonden waren.

Naast de bescheiden van het kapittel zijn er de archivalia van gast- en armenhuizen,
kerkfabrieken en stadskloosters. Op het beheer van de middelen en gebouwen van de gast- en
armenhuizen en kerken oefende het stadsbestuur door de benoeming van toezichthouders invloed
uit. De stichtingsbrieven van dergelijke instellingen leggen daarvan dikwijls getuigenis af. Men
zou daarom kunnen beargumenteren dat de betreffende archieven in de analyse verdisconteerd
moeten worden. Daarvan is evenwel afgezien, omdat zij in zeer onvolledige toestand tot ons
gekomen zijn12. De enige uitzondering is het gasthuis van de H. Geest, dat een formidabele
hoeveelheid oorkonden, registers en rekeningen nagelaten heeft. Het vormde echter een
afzonderlijk schrijfcentrum, dat wil zeggen dat aan deze instelling verbonden geestelijken het

                    
    11 Zoals ontworpen door Burgers, Paleografie I, 32-47.
    12 Voor wat betreft de armenhuizen valt slechts te wijzen op een papieren cartularium van het in 1439 de jure

en in 1446/1447 met het overlijden van de stichters de facto gestichte Ploechs- of Oudemannenhuis in
Deventer (GAD, IvW, inv. nr. 71). Niet alleen registers, ook rekeningen van armenhuizen zijn niet
overgeleverd, althans niet voorzover binnen de onderzoeksperiode vallend. Van de Deventer
kerkmeestersarchieven is niets over, behalve alweer enige (vermeldingen in) oorkonden.
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leeuwendeel van het schrijfwerk op zich namen, ook en met name ten behoeve van het beheer. In
dit schriftgoed zijn geen aanwijzingen te vinden voor toezicht vanwege het stadsbestuur. Om die
reden is dit gasthuisarchief in deze studie slechts benut, voorzover documenten informatie
verschaffen over de stadsadministratie.

Ook de kloosterarchieven zijn grotendeels verloren gegaan. Ten aanzien van de bedelorden in
Noord-Nederland is onder meer onderzoek gedaan naar hun rol bij de uitvaardiging van
documenten, ofwel hun 'quasi-notariële' functie. Vastgesteld is dat in Holland en Zeeland
(Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem) bedelmonniken optraden als medezegelaars en
als redacteurs van oorkonden en vidimussen ten behoeve van zowel stadsbesturen,
ambachtsgilden en individuele stedelingen, als adel, kloosters en besturen buiten de steden13.
Voor Gelre (Nijmegen) luidt de conclusie dat de plaatselijke Dominicanen op dit vlak geen rol
van belang speelden14. Wegens het ontbreken van een archief van enig belang zal de betekenis
van de Franciscanen in Deventer in dezen in het kader van de behandeling van de vroegste
verschriftelijkingsfase kort geëvalueerd worden.

Als laatste moeten de archieven van ambachtsgilden en religieuze broederschappen vermeld
worden. Voorzover zij bewaard gebleven zijn, bevatten zij hoofdzakelijk ledenlijsten en/of (in
beperktere mate) rekeningen. Dit materiaal is in de regel niet door stadsschrijvers, maar door
gildebestuurders of -leden geschreven. Met andere woorden: de gilden waren autonome
'schrijfkringen', net als het H. Geestgasthuis. De enige uitzondering is de ledenlijst van het
koopmansgilde, waarin stadsschrijvershanden veelvuldig voorkomen. Hierom, en omdat deze
ledenadministratie voor de periode van de 13de eeuw veel informatie verschaft over
geletterdheid in de stad, is zij in de beschouwing betrokken. Het gildemateriaal verdient een
apart onderzoek.

Op zichzelf staat het openbare notariaat. Een kort overzicht van de introductie daarvan in de
noordelijke Nederlanden is hier op zijn plaats15. Voorafgaand aan de komst van het notariaat,
met name in de 12de en 13de eeuw, duidde de term notarius "een algemene administratieve
funktionaris" aan, die niet per se alleen kanselarij- of zelfs schrijfwerk verrichtte16. Het notariaat
deed in het bisdom Utrecht pas in 1291 officieel zijn intrede. Op verzoek van bisschop Jan II van
Sierck verleende paus Nicolaas IV toen een privilege om vier publieke notarissen aan te stellen,
daar het bisdom dit instituut ontbeerde. In het aartsbisdom Keulen verscheen het openbare
notariaat vanaf circa 1275. Het openbare notariaat arriveerde in het voetspoor van geestelijke
rechtbanken die het kanonieke recht toepasten17, met name bisschoppelijke gerechten, geleid
door zogeheten officialen (bisschoppelijke functionarissen), die sinds de late 12de eeuw in
Frankrijk en vanaf omstreeks 1200 ook in het Heilige Roomse Rijk opkwamen. In de loop van de
13de eeuw begonnen notarissen, die aan het officialaat verbonden waren, een belangrijke rol
spelen18. Niet alleen bisschoppen, maar ook andere prelaten die met kerkelijke rechtsmacht
bekleed waren, gingen ertoe over deze te delegeren aan officialen. Van het archief van de
officiaal van de aartsdiaken van Deventer is van vóór de 16de eeuw nauwelijks iets bewaard

                    
    13 Henderikx, Oudste bedelordekloosters, 147-166. Voorts: Dijkhof, Oorkondenwezen, 123-124 en 191.

Burgers, Paleografie I, 464 stelt dat het prestige van de Minderbroeders hen tot de ideale vervaardigers van
vidimussen maakte, maar dat zij zich voor het overige niet ontwikkelden tot producenten van schriftgoed.
Alleen ten aanzien van Dordrecht maakt deze auteur een -zij het ook theoretisch- voorbehoud. Dit  betreft
de mogelijkheid dat Minderbroeders schuilgaan achter een aantal niet te identificeren of te lokaliseren
schrijfhanden.

    14 Verkerk, 'Nijmegen en de Dominicanen', 64-66.
    15 Een bibliografie is te vinden in A.Fl. Gehlen,  De beoefening van de notariaatsgeschiedenis der Lage

Landen. Ars notariatus LVIII (Deventer 1992). 
    16 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij I, 100.
    17 Ketner, 'Notariaat', 21 en 23-24; Van Heel, Notariële protocollen, 2.
    18 Murray, Notarial instruments Flanders, 21-22.



8

gebleven. Zinvolle uitspraken over de verhouding tussen officialaat en openbaar notariaat zijn
aangaande Deventer zonder verdere studie dan ook niet te doen. In deze studie zal kort
geëvalueerd worden wat de bijdrage van het openbare notariaat aan de vroegste fase van
bestuurlijke verschriftelijking was. Voor het overige wacht dit instituut voor wat betreft de
oostelijke Nederlanden nog op een eigen monografie19.

Het voorhanden bronnenmateriaal is daar waar dit relevant is, aangevuld met documenten uit
andere archieven. Volledigheid op dit punt is echter niet nagestreefd; zij is ook niet haalbaar. Met
name correspondentie kan op vele en onvermoede plaatsen teruggevonden worden.

Bronnencategorieën
Zoals gezegd zijn voor dit onderzoek zowel oorkonden, brieven, rekeningen als registers benut.
Het is nu zaak deze categorieën nader af te bakenen. Onder een oorkonde wordt in de
diplomatiek verstaan een tekst, tot stand gekomen en bekrachtigd onder inachtneming van zekere
vormvereisten, betreffende aangelegenheden van juridische aard en bestemd om als bewijs
daarvan te kunnen dienen dan wel om er bekendheid aan te geven20. Niet de minst belangrijke
van die vormvereisten was authenticering door middel van een zegel. In deze studie wordt niet
nader ingegaan op wat heet het ‘inwendig onderzoek’ van de schepenoorkonden, dat wil zeggen
onderzoek naar de structuur van de oorkondeteksten, het dictaat en de wijze van dateren.
‘Uitwendige’ aspecten als bezegeling en paleografie (zoals eerder vermeld) komen wel aan de
orde. Met de term 'brief' duidde het Middeleeuwse spraakgebruik zowel oorkonden als brieven in
de huidige betekenis van correspondentie aan; een terminologisch verschil maakte men niet.
Voor de onderhavige uiteenzettingen is een preciezere afbakening niettemin gewenst. In de
archivistiek omschrijft men de ambtelijke brief of missive als 'een geschrift, naar de
(redactionele) vorm bestemd om aan degene, aan wie het gericht is, iets mede te delen21. Daarbij
maakt men onderscheid tussen open en besloten brieven. Bij de eerste beoogt de uitvaardiger
openbaarheid, bij de tweede juist niet. Dit komt tot uitdrukking in de be- respectievelijk
verzegeling22. De diplomatiek laat het onderscheid afhangen van de rol en inhoud van het
document in kwestie: namelijk of in de tekst sprake is van het scheppen, modificeren of
bevestigen van een juridische handeling of situatie. Daarnaast is ook de vraag relevant of het
document in een 'epistolaire vorm' gegoten is23. Aan deze definities kan als uiterlijk kenmerk
toegevoegd worden dat de brieftekst doorgaans op papier geschreven is en dat het adres dorsaal
genoteerd is. Bij de correspondentie moet vanzelfsprekend de uitgaande van de inkomende post
onderscheiden worden.

Een rekening is een staat (min of meer systematische opsomming), opgemaakt door een
comptabel ambtenaar, waarin de inkomsten en uitgaven over een bepaald tijdvak verantwoord
worden24. Recenter omschreef men haar in de archivistiek als een geschrift, waarin inkomsten
en/of uitgaven over een bepaalde periode of wegens een bepaalde zaak verantwoord worden25. In
het onderzoek zullen zowel de centrale stadsrekeningen (in Deventer cameraarsrekeningen

                    
    19 Een aanzet is gegeven door Nanninga Uitterdijk, ‘Notarissen’ (met een verzameling nagetekende

notarismerken die in hoofdzaak in het Kamper archief te vinden zijn) en Van Heel, Notariële protocollen.
    20 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, 4; Burgers, Paleografie I, 14.
    21 Van der Gouw e.a., Archiefterminologie, 9; gelijkluidend: De Booy e.a., Lexicon, 36 nr. 62. Kruisheer,

Oorkonden en kanselarij I, 4 stelt vast dat brieven niet aan de algemeen gangbare diplomatische
oorkondedefinitie voldoen, echter zonder ze nader te omschrijven.

    22 Walne, Dictionary, 100 nrs. 263 ("a letter to a specified addressee and closed with a seal to keep its contents
private") en 264 ("a formal open letter issued under a seal in favour of a specified addressee but addressed
generally, so as to make known the contents").

    23 Guyotjeannin, Pycke en Tock, Diplomatique médiévale, 104-105.
    24 Van der Gouw e.a., Archiefterminologie, 11.
    25 De Booy e.a., Lexicon, 34 nr. 54.
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geheten) als allerhande andere ambts- en speciale rekeningen aan de orde komen; de tweede
definitie is derhalve meer geëigend. Wanneer in de tekst verwezen wordt naar een rekening uit
een bepaald jaar, dan is het boekjaar bedoeld; dit liep van 22 februari tot 22 februari (Petrus ad
Cathedram). Men realisere zich dus dat sommige rekeningposten geboekt zijn in het boekjaar x,
maar vallen in het kalenderjaar y. Daar waar verwarring zou kunnen ontstaan, is dit verschil
expliciet aangegeven. Voor een kritische waardering van de rekening als bron is het noodzakelijk
haar functie te bepalen. De primaire functie van een rekening is de verslaglegging en
verantwoording van ambtelijk financieel beleid. In het kader van de controle van een rekening
stelde men vast welke partij –rekenplichtige functionaris of overheid- een vordering had op de
ander. Daartoe kon een zogeheten reces toegevoegd worden, waardoor de rekening ook een
rechtsgeldige bewijsfunctie kreeg. In formele, niet in vormtechnische zin werd de rekening
daardoor een oorkonde. Daarnaast valt te denken aan bijkomende functies als geheugensteun en
'mentaal budget', dit laatste op grond van een vaste indeling in rubrieken die eventueel als
begroting kon dienen26.

Een register wordt in de archivistiek gedefinieerd als "een archiefbestanddeel waarin a)
gegevens rechtstreeks zijn vastgelegd; b) afschriften van bescheiden of gegevens uit bescheiden
zijn opgenomen", of ook als "a document, usually a volume, in which regular entry (= the
recording (...) of a document or transaction) is made of data of any kind by statutory authority or
because the data are considered of sufficient importance to be exactly and formally registered"27.
Tot de groep van de registers behoort ook het cartularium. Dit is een register van acten,
aangelegd door of vanwege degene die deze acten als bewijsstukken voor zijn rechten of
gedenkstukken van zijn geschiedenis beschouwde28. Zowel cartularia van geestelijke en
charitatieve instellingen als cartularia van stadsbesturen kwamen voor. In archivistische zin
omvat de groep van de registers ook de rekeningen29. In deze studie zal echter een praktisch
onderscheid worden gemaakt, waarbij de term 'register' gereserveerd wordt voor een katern of
een bundeling van katerns die geen rekening is in bovenvermelde zin.

Resteren de begrippen 'concept' en 'minuut'. Een concept is een ontwerp van een geschrift.
Een minuut is de vastgestelde versie van een geschrift, waarnaar de expeditie -d.i. een voor
uitreiking of verzending bestemd exemplaar van een geschrift- of het net-exemplaar opgemaakt
wordt, met het voorbehoud dat het onderscheid tussen beide dikwijls moeilijk te maken is; het
concept kan aan de minuut voorafgaan of zelfs de functie van minuut krijgen30.

De tand des tijds
Een bespreking van archieven en bronnen is niet compleet zonder althans een indruk van de
overleveringsgeschiedenis. Voor de vroege periode zijn oorkonden de enige bron. Deventer kent
daarnaast de koopmansgilderol als op zichzelf staande kenbron. In Deventer voegen zich, zoals
gezegd, vanaf 1337 stadsrekeningen in het bronnenspectrum. Oorkonden zijn vanaf het moment
dat andere bronnen beschikbaar komen louter nog benut voor het traceren van
stadsschrijvershanden en van relevante administratieve en/of juridische veranderingen.
Keurboeken vormen ten dele een normatief kader voor de uitoefening van de verschillende
bestuurstaken. In Deventer zijn twee van dergelijke boeken overgeleverd uit de 15de eeuw. Het
is echter mogelijk gebleken het bestaan van een aantal 14de-eeuwse keurboeken aan te tonen.
Naast oorkonden, rekeningen en keurboeken zijn allerhande registers voorhanden, merendeels
                    
    26 De Boer, Faber en Van Gent, Rekeningen grafelijkheid, xxv-xxviii; Thissen, 'Landsheerlijke rekeningen',

134. Eerstgenoemde auteurs beschouwen de Hollandse rekeningen primair als de ambtsboeken van
afzonderlijke functionarissen.

    27 De Booy e.a., Lexicon, 28 nr. 37; Walne, Dictionary, 143 nr. 402.
    28 De Booy e.a., Lexicon, 29 nr. 41.
    29 Ib.
    30 Ib., 46-47 nrs. 95 en 96.



10

van gerechtelijke aard. De registers worden in de lopende tekst beschreven volgens een model
dat de volgende elementen bevat (niet noodzakelijk in deze volgorde): begin van registratie,
verklaring (ontstaansmoment en functie), structuur van de registernotities, eventuele samenhang
met andere registers. Niet zelden passen bewaard gebleven registers als schakels in een reeks die
zich laat reconstrueren aan de hand van verwijzingen in andere bronnen. Ook aan de
schriftdrager –perkament en papier- wordt aandacht geschonken. In bijlage 8 komt deze materie
uitgebreider ter sprake.

In verband met de overleveringsgeschiedenis in Deventer zijn twee zaken van belang. Een
onzekere factor is de omvang van de destructie van archivalia van het stadsbestuur tijdens
ernstige rellen die zich in 1521 voordeden. Deze hielden verband met de oorlog tussen de
Gelderse en Habsburgse vorsten, die zich in de eerste decennia van de 16de eeuw meermalen in
het Oversticht afspeelde. De daarmee gepaard gaande belastingdruk is het decor waartegen deze
opstand van burgers gezien moet worden. Niet voor niets plunderden ontevredenen behalve de
schrijf- ook de accijnskamer31. Welke documenten en registers toen precies verloren gingen zal
wel nooit duidelijk worden. Een eerdere 'commotie' in 1511 was niet vergezeld gegaan van de
vernietiging van het schriftelijke geheugen van de stad32. Het tweede aspect is de activiteit van
de 18de-eeuwse secretaris Gerhard Dumbar (geboren in 1680, in functie van 1709 tot zijn dood
in 1744). Dumbar publiceerde in 1732 bij een Deventer uitgever een lijvig boekwerk, waarin hij
vele van de documenten waartoe hij op grond van zijn functie toegang had al dan niet in extenso
opnam33. Na Dumbars verscheiden werd een deel van de bij hem thuis aangetroffen archivalia
verkocht; een ander deel vererfde op zijn kleinzoon. Deze bezorgde in 1788 het tweede deel van
Dumbars levenswerk. In 1883 schonken de erven Dumbar de (restanten van de) geërfde collectie
aan het gemeentearchief34. Het magnum opus van Dumbar sr bevat vele teksten waarvan het
origineel verloren gegaan is. Voorzover dit te controleren valt aan de hand van nog voorhanden
documenten, zijn de door hem gemaakte afschriften betrouwbaar; hoogstens 'verbeterde' hij de
spelling van het middeleeuwse Latijn.

Verschriftelijking als onderzoeksthema
Als zelfstandige tak binnen de mediëvistiek, en gevoed door nieuwe benaderingswijzen en
vraagstellingen, is de studie van wat sinds enige decennia 'verschriftelijking' heet uitgesproken
jong35. Sinds het verschijnen in 1979 van Clanchy's originele en inspirerende synthese From
memory to written record kreeg het mediëvistische onderzoek naar verschriftelijking een enorme
impuls. Clanchy thematiseert de opkomst van een 'literacy for practical purposes' in de 12de en
13de eeuw, die het belang van het 'levende geheugen' terugdrong. Hij beschrijft zowel de
productie als de archivering en ontsluiting van documenten. De nadruk ligt op de sleutelrol die
het koninklijke hof en de adel in Engeland speelden. Kernthese van Clanchy's boek is dat
lekengeletterdheid voortkwam uit de bureaucratie, dat wil zeggen uit een doordringen van
                    
    31 GAD, HG, nr. 897: "grote stueringe ende oproer bynnen onser stadt onder den ghemeen burgheren gevallen

is, so dat die actzyskamer opten Ryckensteyn ende die scryfkamer voer opt raedthues ende meer anderen
van den ghemeen volcke sint opgeslagen voel boecken ende breven verworpen, doersteken ende verneelt
sint worden". Zie ook ib., Aanvulling Collectie Handschriften, ongeïnventariseerd 17de-eeuws hs.,
ongefolieerd en ongepagineerd [fo. 21v-22r]: “[in marge:] oploop / Anno 21 in die Mauricii als den oploop
geweest is [volgt een aantal bestuurshervormingen]” (gelicht uit een register dat in 1475 aangelegd was en
waarin de gezamenlijke besluiten van magistraat en gezworen meente opgetekend werden).

    32 Evenmin trouwens als in Kampen in 1519; Van Kalveen, Bestuur, 353-355 en 371-373. Ten onrechte
vermeldt deze auteur op p. 355 dat verdere onrust Deventer in de jaren twintig bespaard bleef.

    33 Dumbar, Deventer I.
    34 Zie de inleiding van de Voorlopige inventaris van de Collectie Dumbar (Deventer 1967), alsmede Van 't

Hoff, 'Geschiedenis Deventer Archief', 251-253.
    35 Voor een historiografisch overzicht in vogelvlucht, met een nadruk op vraagstellingen en benaderingen, zie

Mostert, 'New approaches?', 28-35.
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documenten van de overheid op alle niveaus van de samenleving, en niet uit "any abstract desire
for education or literature"36. Clanchy's onderzoek, hoe vernieuwend op zich ook, staat in een
lange traditie van institutioneel-historische studies waarin ook en soms specifiek aandacht
geschonken werd aan ambtelijk schriftgoed.

Een mijlpaal in het onderzoek naar verschriftelijking in steden was het verschijnen, in 1959,
van de studie van E. Pitz naar het bestuurlijke schriftgoed van drie grote en belangrijke steden in
het Duitse Rijk: KeulenNeurenberg en Lübeck37. Pitz nam de stedelijke administratie als geheel
in ogenschouw, met als doel functionele verbanden tussen de delen bloot te leggen. De eerdere
pogingen in deze richting vanuit de 'Stadtbuchforschung' diskwalificeerde hij; zij zouden
willekeurige, niet-organische en ahistorische indelingen van het materiaal opgeleverd hebben.
Ook de aloude diplomatiek achtte Pitz methodisch niet toegerust voor de door hem voorgestane
omvattende aanpak. Pitz streefde naar een 'nieuwe Aktenkunde', waarbij hij ‘Akte’ definieert als
het schriftgoed (van afzonderlijk document tot register) dat uitsluitend of in eerste instantie dient
als getuigenis van de voltrekking van ambtshandelingen, en wel ten behoeve van de functionaris
in kwestie. De functie van een ‘Akte’ is het, de functionaris aan zijn ambtshandelingen te
herinneren. Anders dan een 'Akte', geeft een oorkonde geen ambts- maar een rechtshandeling
weer38. Deze afbakening sluit evenwel niet uit dat een oorkonde als 'Memorienschriftstück' en
daarmee als 'Aktenschriftstück' benut werd. Elk document verenigt een objectieve (getuigenis,
bewijs, mededeling) en een subjectieve (ambtelijke) kant in zich. ‘Aktenkunde' en
'Verwaltungsgeschichte' dienen in Pitz' opvatting samen te gaan en niet als gescheiden terreinen
behandeld te worden. De 'nieuwe Aktenkunde' zou zich idealiter ontwikkelen tot een historische
hulpwetenschap van hetzelfde kaliber als de diplomatiek en nieuwe inzichten verschaffen in de
rol en werking van stadsbesturen. De anachronistische valkuilen waarin de
'Verwaltungsgeschichte' volgens Pitz steeds weer belandde kunnen zodoende vermeden worden.
Pitz' 'organisch-genetische' methode heeft tot op heden weinig weerklank gevonden.

Beperken we ons in het navolgende hoofdzakelijk tot de noordelijke Nederlanden voor een
schets van het onderzoek naar de productiecentra van schriftgoed. S. Muller Fz. was een pionier
op dit terrein. Reeds in 1885 wijdde hij in het kader van een editie van de rechtsbronnen van de
stad Utrecht een zeer uitgebreide inleiding aan de Utrechtse rechtsontwikkeling, die in zijn
woorden "geheel abnormaal en afwijkend van het tot nu toe van de Nederlandsche steden
bekende (was)"39. Muller geeft eerst een overzicht van de wording en bevoegdheden van de raad
en zet daarna de evolutie van het raads-, oudermans- en schepenrecht uiteen. Ten slotte bespreekt
hij de rechtsboeken. In zijn visie is het op elkaar betrekken van de rechtsbronnen en de
(ontwikkeling van de) rechtsinstellingen noodzakelijk voor een goed begrip van het verband
tussen de rechtsboeken. Anders dan Pitz richtte Muller zich op een onderdeel van het
bestuurlijke schriftgoed.

Nadien verschoof de belangstelling naar landsheerlijke kanselarijen. J.W. Berkelbach van der
Sprenkel concentreerde zich in de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw op de kanselarij van
de Utrechtse bisschoppen in de laatste decennia van de 13de en de eerste helft van de 14de
eeuw40. In het kader van de publicatie van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht belichtte

                    
    36 Clanchy, From memory, 19.
    37 Pitz, Schrift- und Aktenwesen. De onderhavige alinea is gebaseerd op de inleiding, pp. 17-34.
    38 De 'Akte' in deze zin is dus niet gelijk te stellen met het (Nederlandse) archivistische begrip ‘acte’,

waaronder verstaan wordt "een geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te
dienen", als omschreven door Van der Gouw e.a., Nederlandse archiefterminologie, 8.

    39 Muller, Middeleeuwse rechtsbronnen Utrecht. Inleiding, viii.
    40 Berkelbach van der Sprenkel, Geschiedenis bisdom Utrecht; idem, 'Kanselarij Gui van Avesnes'; idem,

'Bijdrage'.
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Ketner de tweede helft van de 13de eeuw41. Voorts publiceerde Kruisheer in 1971 na twee
voorafgaande detailstudies zijn dissertatie over de oorkonden van de graven van Holland en hun
(proto-) kanselarij in de 13de eeuw42.

Behalve voor vorstelijke kanselarijen ontstond gaandeweg, na de aanzet van Muller, meer
aandacht voor stedelijke secretarieën. F.W.N. Hugenholtz publiceerde in 1953 de resultaten van
een onderzoek naar de ontwikkeling van de secretarie van Leiden43. Dordrecht, Gouda,
Rotterdam, nogmaals Leiden, en Haarlem volgden in de jaren zeventig en tachtig44. H. Kokken
breidde in 1991 in het kader van een onderzoek naar de dagvaarten van steden en Staten van
Holland in het laatste kwart van de 15de eeuw de reeks nog uit met Delft, Amsterdam, Den Briel,
Goedereede en Schiedam in die periode, en gaf en passant een synthese van de bestaande kennis
over Hollandse klerken, secretarissen en pensionarissen45. Buiten Holland en Zeeland nam
Ketner al in 1959 de Utrechtse stadsschrijversdynastie der Tolnaers en haar werkzaamheden
voor het stadsbestuur onder de loep46. O. Vries besteedde in het kader van zijn in 1993
verschenen studie naar verschriftelijking en meertaligheid in westerlauwers Friesland in de late
Middeleeuwen ook aandacht aan de steden, en tevoren al specifiek aan de Leeuwarder secretarie
rond 150047. F.J. Bakker onderzocht de werkzaamheid van Rudolf Agricola als secretaris van de
stad Groningen48. De oostelijke Nederlanden bleven intussen in het duister. Slechts op Nijmegen
in de 13de en 16de eeuw en op Zutphen aan het eind van de 15de eeuw viel enig licht49. In het
kader van de editie en/of analyse van stadsboeken50 en dergelijke is eveneens in meerdere of
mindere mate de organisatie en bemanning van de betreffende secretarie aan de orde gesteld.
Voorbeelden hiervan zijn Kampen, Den Bosch en (zeer summier) Venlo51.

In het voetspoor van Clanchy kreeg vanaf het begin van de jaren negentig verschriftelijking in
tot dan toe 'verwaarloosde' perioden en contexten de wind in de zeilen. Het zwaartepunt van
dergelijk onderzoek in Nederland ligt in Utrecht. In 1993 verscheen de 'Utrechtse' bundel
Oraliteit en schriftcultuur, waarin M. de Jong bij wijze van inleiding een handzaam overzicht
geeft van de stand van zaken op het theoretische vlak52. Drie jaar nadien kreeg onderzoek naar
middeleeuwse schriftcultuur in (West-) Europa in relatie tot andere communicatievormen daar
institutioneel en organisatorisch gestalte in het 'Pionierproject Verschriftelijking' onder leiding
van M. Mostert. In het kader van dit project zijn sindsdien diverse congressen en studiedagen
georganiseerd. Een eigen reeks -Utrecht studies in medieval literacy- werd in 1999 opgezet.
Binnen het Utrechtse project ligt de nadruk op de vroege Middeleeuwen, met een uitloop tot
                    
    41 Ketner ed., Oorkondenboek Sticht Utrecht III, x-xxvi; idem, Oorkondenboek Sticht Utrecht IV, vii-xxvii;

idem, Oorkondenboek Sticht Utrecht V, ix-xxvii.
    42 Kruisheer, 'Kanselarij Dirk VII'; idem, 'Registers Pieter van Leiden'; idem, Oorkonden en kanselarij.
    43 Hugenholtz, 'Clerc Leiden'.
    44 Ketelaar, 'Clerc Dordrecht'; Bos-Rops, 'Ontstaan pensionariaat Gouda'; Ten Boom, 'Secretarissen

Rotterdam'; Marsilje, Financiële beleid, 93-107; Kokken, 'Leidse pensionaris'; Marsilje, 'Haarlemse
klerkambt'.

    45 Kokken, Steden en staten, 171-191.
    46 Ketner, ‘Tolnaers’.
    47 Vries, Verdringing  (waarin op p. 30 vastgesteld wordt dat archivalia van stedelijke overheden dun gezaaid

zijn, al helemaal vóór 1400) en 'Hemma Odda zin'. Zie voorts van dezelfde auteur 'Skriuwtaal'.
    48 Bakker, ‘Roeloff Huusman’.
    49 Ketner, 'Oorkonden Nijmegen'; Van Son, 'Johan van den Have'; Benders, 'Andries van Haeften'.
    50 Er zal in dit boek steeds sprake zijn van 'stadsboek' en niet van 'stadboek' als equivalent voor ‘register’.

Daarvoor zijn twee redenen. Allereerst rept het eigentijdse spraakgebruik van 'liber civitatis' of van 'onser
stad boeck'. In beide gevallen gaat het om een genitivus. Bovendien is 'stadboek' een vernederlandsing van
het Duitse 'Stadtbuch', dat overigens in de Duitstalige literatuur in engere zin slaat op een register waarin
privaatrechtelijke handelingen opgetekend werden.

    51 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten; idem, 'Financial policies'; Spierings, Schepenprotocol, 90-99, 132-
135, 286-289; Hermans, 'Stadsboek Venlo'.

    52 De Jong, 'Geletterd en ongeletterd'.
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circa 1200. Recent schetste Mostert de schriftcultuur in Holland vanaf de Romeinse tijd tot het
eind van de 12de eeuw. Hij onderscheidt individuele, professionele (lees: clericale) en
pragmatische geletterdheid, welke laatste de officiële of administratieve geletterdheid omvat.
Eind 12de eeuw waren de genoemde vormen van geletterdheid alle in Holland
vertegenwoordigd53.

Het Nederlandse onderzoek dat buiten Utrecht naar verschriftelijking gedaan wordt, is
organisatorisch versnipperd. Mostert onderscheidt een 'school van Kruisheer'54. Deze houdt zich
sinds de jaren zeventig van de 20ste eeuw bezig met verschriftelijking in Holland en Zeeland in
de 13de en vroege 14de eeuw. Naast Kruisheer gaat het om J.W.J. Burgers en E.C. Dijkhof.
Burgers legde de resultaten van zijn paleografische onderzoek naar 13de-eeuwse oorkonden (en
enkele registraties) uit Holland en Zeeland in 1993 neer in een proefschrift55. Deze studie past in
het in 1985 opgezette Belgisch-Nederlandse project 'Schrift en schriftdragers in de Nederlanden
in de middeleeuwen'. Dijkhof verrichtte een diplomatisch onderzoek naar oorkonden uit de 13de
en het eerste kwart van de 14de eeuw uit vier steden (Delft, Dordrecht, Haarlem en Middelburg)
en vijf kloosters (Koningsveld, Egmond, en drie stadskloosters) en deed daarvan in 1997
eveneens verslag in een dissertatie56. Een recente coproductie annex synthese uit deze hoek is het
overzicht voor Holland en Zeeland in de late 13de eeuw57. Los hiervan verscheen reeds in 1993
de eerder genoemde studie van Vries over westerlauwers Friesland.

In het begin van de jaren negentig van de 20ste eeuw gingen drie afzonderlijke onderzoeken
naar bestuurlijke verschriftelijking van start. Naast de onderhavige studie betreft het lopend
dissertatieonderzoek naar de situatie in Den Bosch en Leiden door respectievelijk G. van
Synghel en E. van der Vlist. Zodoende ontstaat een vanuit geografisch oogpunt optimale
spreiding over de middeleeuwse landsheerlijkheden in de Nederlanden. Zowel Brabant, Holland
als Oost-Nederland (Oversticht) komen aan bod. Bij de gunstige ruimtelijke verdeling voegt zich
bovendien een dito verdeling in de tijd, doordat het Utrechtse pionierproject van Mostert cum
suis en het stadsonderzoek vrijwel naadloos op elkaar aansluiten; de scheidslijn ligt grofweg
rond 1200. Daarbij past wel de kanttekening dat men zich in Utrecht niet beperkt tot bronnen uit
de Nederlanden.

Ook in Duitsland sloeg het onderzoek naar verschriftelijking aan het eind van de 20ste eeuw
nieuwe wegen in, mede onder invloed van Clanchy. In Münster werd medio jaren tachtig het
'Sonderforschungsbereich (SFB) 231' ingesteld, dat zich richt op dragers, toepassingen en
vormen van 'pragmatische Schriftlichkeit'. In 1988 deed deze onderzoeksgroep van zich spreken
met een als programmatisch op te vatten artikel58. Uitgangspunt van de Münsterse onderzoekers
is dat verschriftelijking een centraal fenomeen is in de Europese cultuurgeschiedenis.
Pragmatische verschriftelijking hangt in de visie van de leiders van SFB 231 ten nauwste samen
met een toenemende juridisering van de samenleving, die aanving tijdens de Investituurstrijd en
zich nadien ten volle ontplooide. Het 'pragmatische' karakter van het schriftgoed dat SFB 231
bestudeert komt tot uitdrukking in de bestemming en functie ervan59. De onderzoeksperiode
beslaat de 11de tot 15de eeuw, met een accent op de 12de en 13de eeuw, die te beschouwen zijn
als het omslagpunt van schriftgebruik in een beperkt aantal sectoren van de samenleving naar een
                    
    53 Mostert, 'Vroegste geschiedenis'.
    54 Ib., 329.
    55 Burgers, Paleografie.
    56 Dijkhof, Oorkondenwezen.
    57 Burgers, Dijkhof en Kruisheer, 'Doordringing'.
    58 Keller en Worstbrock, 'Träger, Felder, Formen'. Sinds 1997 heeft de term 'pragmatische Schriftlichkeit' ook

in het Verenigd Koninkrijk ingang gevonden, getuige de titel van de door R. Britnell geredigeerde bundel
Pragmatic literacy en de inleiding daarin van de hand van dezelfde, 'Pragmatic literacy'.

    59 Zie het overzicht van het project en zijn themagroepen over de jaren 1986-1989 als verstrekt in
'Sonderforschungsbereich 231', met name 438-439.
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veelzijdiger toepassing in de late Middeleeuwen60. Eén van de groepen in het Münsterse project
concentreert zich op (Noord-) Italiaanse communes. Binnen Europa deed verschriftelijking in
een stedelijke context zich daar al vroeg -vanaf begin 13de eeuw- en in een hoog tempo gelden,
primair in regelgeving.

Eveneens in Münster, echter niet binnen het organisatorische kader van het SFB 231 maar van
het ‘Zentrum für Niederlande-Studien’, publiceerde R. Schneider in 1994 een dissertatie over de
‘Außenpolitik’ van Deventer. In het kader van een bespreking van de bronnen besteedt hij ook
ruimschoots aandacht aan de productie van bestuurlijk schriftgoed en archivering daarvan61.
Bijna twee decennia eerder weidde C.A. van Kalveen in het raamwerk van een opstel over de
Deventer gemeente in de late Middeleeuwen ook uit over aspecten van bestuurlijke ontwikkeling
en - verschriftelijking62. Beide auteurs hebben belangwekkende aanzetten gegeven tot de
exploratie van het Deventer stadsarchief op dit punt. In deze studie zal veelvuldig het debat met
hen aangegaan worden.

Resumerend laat het hier gepresenteerde onderzoek zich samenvatten als de beschrijving en
verklaring van de ontwikkeling van een bestuursstructuur die een cultuur van schriftgebruik
voortbracht. Wat de methode betreft is aansluiting gezocht bij de werkwijze van Muller en Pitz,
in die zin dat een verband gelegd wordt tussen bestuursfuncties en bijbehorende bevoegdheden
enerzijds, en de schriftelijke aspecten van de uitoefening daarvan anderzijds. Door de sociale
context in de analyse te betrekken, is bovendien gepoogd om ten opzichte van de bestaande
literatuur een stap vooruit te doen, waardoor onze inzichten in de dynamiek van het bestuurlijke
verschriftelijkingsproces verdiept kunnen worden.

                    
    60 Keller, `Oberitalienische Statuten'.
    61 Schneider, Deventer, 23-51.
    62 Van Kalveen, ‘Geschiedenis’.
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HOOFDSTUK 2. LANDSHEER, STAD EN STEDELIJKE SCHRIJFCULTUUR TOT IN
DE VROEGE 14DE EEUW

Deventer moet het zonder stadsrechtoorkonde stellen1. Aangezien Zwolle in 1230 stadsrecht
overeenkomstig dat van Deventer verwierf2, moet dit zich vóór die tijd ontwikkeld hebben. Het
oudste bekende privilege, verleend door keizer Hendrik V wegens de trouw die de stad Deventer
hem had betoond, stamt uit 1123. Dit privilege werd gegeven te Utrecht in het bijzijn van de
aartsbisschoppen van Keulen en Trier, de bisschop van Luik, de graven van Gelre en Kleef en
nog anderen. Het behelsde de vrijstelling van de 'Daventrenses' van de betaling van doop- en
begraafgelden nu en in de toekomst -dit laatste met toestemming van bisschop Godebald- en van
kotpenningen ('denarii domorum') aan het kapittel van Sint Lebuinus. Het kapittel werd
schadeloos gesteld door de toekenning van (het patronaat van) de kerk van Raalte3. Er is op
gewezen dat deze vrijstelling een belangrijk moment was in het streven naar stedelijke
autonomie4. Onlangs is betoogd dat de collectieve afschaffing van de huiserventijns in steden
impliceert dat zich vanaf dat moment een stedelijk recht ontwikkelde, omdat de stadsbewoners
voortaan vrij over de grond in het stadsgebied konden beschikken5. Hoewel de vraag
onbeantwoordbaar is of een schepenbank in functie was voor welke transporten van onroerend
goed konden plaatsvinden, kan de instelling van een schepenbank in Deventer hypothetisch
omstreeks 1123 geplaatst worden. De geleidelijke groei van het stedelijke recht en de opkomst
van een stadsbestuur vanaf circa 1123 bracht een gestage afbrokkeling van het gezag van de
bisschop in de stad met zich mee. Hoe dat proces in concreto verliep hing -althans in de 12de en
tot op zekere hoogte in de 13de eeuw- mede af van de krachtsverhoudingen tussen keizer en paus
en de lokale vertaling daarvan in partijschappen.

Om de introductie van schriftgebruik in een wereldlijk-ambtelijk kader in haar context te
plaatsen, is het noodzakelijk na te gaan hoe de sociale en politieke constellatie van het 12de- en
13de-eeuwse Deventer eruit zag. Hoewel voor een bestudering van verschriftelijkingsprocessen
in de 12de en in mindere mate in de 13de eeuw naar verhouding slechts weinig bronnen ter
beschikking staan, bevatten zij voor het thema verrassend veel informatie.

Op de bestuurlijke ontwikkeling van de stad in de 13de eeuw is slechts zicht te krijgen via een
analyse van de sociale structuur; zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met name de rol
van de ministerialen (zij die in een persoonlijke dienstverhouding stonden tot een heer, in dit
verband eerst en vooral de bisschop van Utrecht) moet zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden.
In het navolgende wordt ervan uit gegaan dat in het Oversticht vanaf de vroege 13de eeuw
geleidelijk het strikte onderscheid tussen adel en dienstlieden (nobiles of domini respectievelijk
ministeriales) verdween, om plaats te maken voor een indeling in adel en ridders (domini/nobiles
en milites). Soms werd de hele groep onder de noemer 'ridders' gevat, waardoor het
standsverschil niet meer direct waarneembaar is. Omstreeks 1300 was de titel dominus niet
                    
    1 Van Peteghem, 'Notion', 118 stelt zonder bronvermelding dat Deventer rond 1200 "des franchises

communales" verworven schijnt te hebben. De auteur gaat er voetstoots van uit dat er een oorkonde heeft
bestaan waarin deze vrijheden vastgelegd waren. Dit is echter, net als een verlening van privileges
omstreeks 1200, zeer twijfelachtig.

    2 "omnia jura, que Davantrienses a nostris antecessoribus rite hactenus habuerunt" (OSU II, nr. 803 (14de-
eeuws afschrift)). Overigens is reeds in een tekst uit 1213 -die slechts bekend is via een laat-18de-eeuwse
vertaling- sprake van vrijheden die de burgers van Zwolle genieten (OSU II, nr. 613 en OO I, nr. 103).
Voor een beeldende beschrijving en analyse van de gebeurtenissen in 1230: Koch, 'Zwolle in de
middeleeuwen', vi-vii en ix.

    3 GAD, KA, nr. 22 = OSU I, nr. 312 - n.b.: het zou hier gaan om een schijnorigineel met een echt opgedrukt
zegel, zie de aantekening in OO I, nr. 47.

    4 Van de Kieft, 'Reich und Städte', 162; Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 29. Van de Kieft
schetst ook de achtergronden van het privilege (pp. 161-162).

    5 De Bruijn, Husinghe ende hofstede, 258-259.
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langer voorbehouden aan edele ridders6.
Op het sociale fundament wordt voortgebouwd met een in drieën gesplitste thematisering van

de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Om te beginnen gaat het om de relatie tussen de landsheer
en de stad, die zich weer laat onderverdelen in de positie en de rol van de Utrechtse bisschop
enerzijds en die van zijn lokale 'zetbaas', de stadsschout, anderzijds. De term 'stadsschout' of
'stadsrichter' zal gehanteerd worden ter onderscheiding van de plattelandsschout of drost van
Salland. Het derde onderwerp behelst een overzicht van ontstaan, evolutie en bevoegdheden van
de stedelijke bestuursorganen: de colleges van schepenen en raden en de gemeente of meente. In
de laatste paragraaf staat de opbloei in de 13de eeuw van een schriftelijke cultuur in de stad
centraal en wordt het begin van de ambtelijke verschriftelijking beschreven en verklaard. Een
conclusie sluit dit hoofdstuk af.

2.1. Sociale structuur
Een hinderpaal bij de analyse van de sociale structuur van Deventer in de volle en late
Middeleeuwen is het ontbreken van prosopografische onderzoeken naar stedelijke elites in het
Oversticht. Voor wat betreft de 12de eeuw zijn uitgesproken weinig bronnen voorhanden, en zij
verschaffen bovendien slechts summiere informatie over sociale verhoudingen in Deventer. De
Annales Egmundenses bevatten onder het jaar 1150 een passus die de lezing toelaat dat in
Utrecht en Deventer ministerialen naast burgers voorkwamen7. Ondubbelzinniger is een
oorkonde van bisschop Godfried van Rhenen uit 1172, welke onder de in de getuigenlijst
expliciet als ministerialen onderscheiden lieden zekere Rothericus en Bertrammus vermeldt,
beiden nader omschreven als "de Daventria"8. Daarmee kan wel aangenomen worden dat er in de
tweede helft van de 12de eeuw (hoogstwaarschijnlijk landsheerlijke) dienstmannen in Deventer
verbleven. De 13de-eeuwse kroniek die bekend staat als Quedam narracio rept nog van 'rijken'
in Deventer rond 12009. Dit is evenwel een globale aanduiding die geen verdere
aanknopingspunten biedt voor een sociaal-juridische categorisering.

Concretere informatie ligt verborgen in de getuigenlijst van een oorkonde uit 1206, waarin de
rechten van de pas gewijde Sint Nicolaas- of Bergkerk en die van de toen nog conventuale Sint
Lebuinuskerk omschreven zijn, kortom: waarin de Deventer stadsparochie in tweeën gesplitst
werd. De overeenkomst kwam tot stand in de Lebuinuskerk in tegenwoordigheid van een
wijbisschop, de abt, prior en een derde broeder van het Premonstratenzer klooster Varlar in
Westfalen, elf kanunniken van Sint Lebuinus, twaalf bij naam genoemde leken “et ceteri
quamplures”10. Dit laatste gezelschap kan het schepencollege van Deventer van dat moment
geweest zijn. Gelet op de inhoud van de oorkonde ligt het in de rede dat een afvaardiging van de
stedelijke gemeenschap present was. Om deze aannames te verifiëren is het nodig de
lekengetuigen onder de loupe te nemen. Vooreerst is het zinvol vast te stellen dat het
                    
    6 Van Winter, 'Adel', 134.
    7 "Omnes autem ministeriales et cives civitatis Traiectensis et Davantrię et omnes agricultores et cuiusque

officii homines Fritherico devotissime faverunt, adeo ut ..."; Oppermann, Fontes, 155 rr. 24-27. De
betreffende passus is geschreven door een Keulse geestelijke die omstreeks 1215 de annalen redigeerde
onder gebruikmaking van 12de-eeuwse bronnen (id., Annales Egmundenses, 4, 6, 8-9). Het is hierdoor niet
met zekerheid te zeggen of de informatie de situatie in het midden van de 12de eeuw weergeeft of eerder
die in het begin van de 13de eeuw. Zie ook Jansen, 'Politieke ontwikkeling', 287 (zonder bronvermelding,
maar zonder twijfel teruggaand op dezelfde passage). 

    8 OSU I, nr. 473 (juni 18-september 24). Rothericus is vermoedelijk identiek aan de "Rotgerus de Daventria"
die vier jaar later in het licht treedt in de getuigenlijst van een in afschrift overgeleverde oorkonde van
dezelfde bisschop (ib., nr. 487). Aangezien beide documenten geen betrekking hebben op Overstichtse
zaken, behoorden hij en Bertrammus kennelijk tot de landsheerlijke getrouwen.

    9 "Daventriam intrat nemine se defendente, singulos diciores capit et innumerabilem pecuniam merito ab illis
recepit" (Van Rij ed., Quedam narracio, 26).

    10 GAD, KA, nr. 4 = OSU II, nr. 573 ("Actum est ita in capitulo Daventriensi").
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daadwerkelijk om handelingsgetuigen gaat, dat wil zeggen om lieden die getuige waren van de
rechtshandeling. De corroboratio is namelijk opgebouwd uit een zegelaankondiging, een
datumregel en een getuigenlijst11. Het gaat achtereenvolgens om de volgende personen: Arnold
van Epse, Lambert van Wotto, Otto van Zutphen, Ludolf Alvericsz, Ludolf Nicolaasz, Gerebold,
Hartwich, Christiaan, Werner, Johan ter Inden (de India/Endia), Hendrik van Harvessen en
Gunderavenus. Hierna komen hun personalia ter sprake.

Arnold van Epse duikt in 1195 op als getuige bij de schenking van een tiend aan het Sint
Lebuinuskapittel door de proost van datzelfde kapittel12. Deze transactie speelde zich af in
Deventer. Slechts drie andere telgen uit dit geslacht komen in de 13de-eeuwse bronnen voor. Een
Wighard en Burghard van Epse bevonden zich onder de aanwezigen bij (de beoorkonding van)
de aankoop van allodiale goederen in de buurschap Epse door de abdij Ter Hunnepe in 1266.
Deze vond plaats in het kanunnikenkoor van de Sint Walburgiskerk in Zutphen13. In 1287 stuiten
we op Dirk van Epse, die een geschil uitvocht met abdij Ter Hunnepe over een tiend, waarmee
hij naar eigen zeggen door de proost van Sint Lebuinus beleend was. De proost omschrijft Dirk
als "nostrum ministerialem"; hij was dus een ministeriaal van de Deventer proosdij14. Zeker sinds
het laatste kwart van de 12de eeuw, mogelijk al eerder, komt de familie Van Epse dus voor in de
annalen; met Dirk verdwijnt zij. Overigens is niet vast te stellen of de afzonderlijke leden van
deze familie in Deventer woonden.

De tweede lekengetuige, Lambert van Wotto, is uit andere stukken niet bekend. Een Dirk van
Wotlo had omstreeks 1236 bezittingen in de villa Vaassen, die hij in aanwezigheid van de
Utrechtse elect Otto opdroeg aan en in leen terugontving van de heer van Steinfurt. In de
betreffende, te Deventer gegeven electsoorkonde wordt hij gerekend tot de bisschoppelijke 15. In
1243 ontmoeten we Ratbert of Rabbert van Wotlo, die eveneens nabij Vaassen gegoed was. Dit
schept zekerheid op het punt van de verwantschap van Dirk en Ratbert16. De laatste traceerbare
telg is Thomas, die in 1274 ingeschreven werd als lid van het Deventer koopmansgilde, dat
dadelijk ter sprake zal komen17.

                    
    11 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, 160.
    12 GAD, KA, inv. nr. 68 = OSU I, nr. 526 (de proost van Sint Lebuinus schenkt een tiend aan zijn kapittel).

De buurschap Epse maakte (na 1206) deel uit van de parochie van de Deventer Bergkerk, zie Van Vliet,
'Missiebasis', 26 afb. 14.

    13 OSU III, nr. 1689. Deze oorkonde kan toegevoegd worden aan het cluster oorkonden uit de jaren 1256-
1264 dat door Ketner en Harenberg toegeschreven is aan een scribent uit het Gelderse klooster Bethlehem
nabij Doetinchem. Voor dit cluster, zie OGZ 6, nr. 1256.12.31 (na 1256.00.00), 'ontstaan en echtheid'. Een
fragment-facsimile is te vinden in OO II, nr. 298 (tegenover p. 52). Ketners toeschrijving aan een scribent
uit Zutphen (kapittel van Sint Walburgis) of de abdij Ter Hunnepe is dus onjuist (OSU III, xx).

    14 OSU IV, nr. 2300.
    15 OSU V, nr. 3075 (904bis), gedateerd 1236? Intitulatio en datering zijn niet met elkaar in overeenstemming

(zie kopnoot). Otto was elect van 1233 tot juli 1245. De tekst, teruggaand op afschriften uit de 15de-17de
eeuw, spelt minder juist Woclo. Wotlo is niet te lokaliseren (cf. KGR, 80).

    16 Sloet, Oorkondenboek, nr. 636 (Ratbert is aanwezig bij de inleiding van de abdijTer Hunnepe in de hof
Erlehove te Vaassen) en OSU II, nr. 996 (Rabbert draagt aan hetzelfde klooster de proprietas en het
dominium van een maat gelegen bij Erlehove over). De laatste handeling vond plaats ten overstaan van de
Gelderse iudex van de Veluwe, Matthias van Emse, "sub cuius judicio dicta proprietas sita est", en werd
beoorkond door deken en kapittel van Sint Lebuinus. Van de rechten van de heer van Steinfurt blijkt hier
overigens niets. Om op grond hiervan uit te gaan van twee verschillende geslachten Van Wotlo lijkt me
onnodig. Gezien de gehanteerde terminologie ging het vermoedelijk om allodia van de familie.

    17 KGR, r. 236. In de jaren 1278-83 werd nog de zoon van de pastoor van Wotlo genoteerd als gildelid (ib., r.
274). N.B.: mijns inziens ten onrechte heeft de editeur van de koopmansgilderol, Van Ommeren, de regels
273 en 274 verbonden. Aangezien hiertussen een handenwisseling optreedt, gaat het om twee verschillende
inschrijvingen. Men leze dus "Bernardus filius Gerardi Rekene; filius plebani in Wotlo" in plaats van
"Bernardus filius Gerardi Rekene, filius plebani in Wotlo" (in de bijzin zou bovendien een genitief "filii" te
verwachten zijn). Opmerkelijk is dat de pastoorszoon, tegen de gewoonte van de schrijvers van de rol in,
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Otto van Zutphen kan een immigrant uit Zutphen geweest zijn, die naar zijn plaats van
herkomst vernoemd werd. Een andere mogelijkheid is dat hij behoorde tot de Gelderse grafelijk-
ministeriale familie, die haar naam ontleende aan de grafelijke hof in die stad18. In dat geval rijst
de intrigerende vraag op grond van welke omstandigheid of hoedanigheid hij in deze
getuigenlijst opgenomen is.

De volgende zes lekengetuigen zijn hetzij met doopnaam en patroniem aangeduid, hetzij
louter met hun doopnaam. Om deze namen tot personen te herleiden staat naast oorkonden nog
een andere bron ter beschikking, namelijk de zogenoemde koopmansgilderol. Deze is uitgegeven
en uitgebreid becommentarieerd door Van Ommeren. De rol, een statuut benevens ledenlijst van
wat beschouwd kan worden als de sociale elite van Deventer, bestrijkt in een slordige zes meter
aaneengenaaide perkamenten vellen de periode 1249-1387. Schepenen en raden verleenden het
gilde in 1300 nieuwe statuten19. Het in de koopmansgilderol vervatte namenmateriaal betreft
uitsluitend vrije burgers. Riddermatige personen komen er nauwelijks in voor, en onvrijen
werden geweerd. Eén van de artikelen in het statuut van 1300 stelt een boete op
landbouwactiviteiten van de leden20. Men bedenke dat de leden van het gilde bij de schrijvers
van de rol (waarover verderop meer) bekend geweest zullen zijn. De naamgeving maakt
duidelijk dat de inwoners die er in maatschappelijk opzicht toe deden, met behulp van naar onze
begrippen vage lokalisaties voor de tijd- en plaatsgenoten voldoende geïdentificeerd waren. De
patronimische naamsaanduiding overheerst.

Gebruikmakend van deze rol en uitgaand van de veronderstelling dat er sprake was van
naamscontinuïteit van generatie op (of over) generatie kan gepoogd worden de genoemde zes
lekengetuigen nader te identificeren. De eerste twee zijn Ludolf Alvericsz en Ludolf Nicolaasz.
De combinatie Ludolf en Alveric leidt naar de familie Van Rande21. In 1249 lieten zowel Alveric
van Rande als Ludolf Halvericsz zich -separaat- inschrijven in de koopmansgilderol22. Als zij,
                                                               

anoniem blijft.
    18 Van Winter, Ministerialiteit, tabel A III nr. 68. De auteur merkt op p. 119 op dat de rol van deze familie in

Gelders-landsheerlijke dienst omstreeks 1237 eindigde. Een telg uit een wat de datering betreft omstreden
oorkonde die deel uitmaakt van de groep zogeheten 'Zutphense falsa' droeg de naam Udo (zie over de
echtheid van het document ib., 72 n. 50 en 119 n. 30). Aangezien de onderhavige oorkonde "Utto" spelt,
krijgt de identificatie een zekerder basis - tenzij de falsificator zich voor zijn Udo heeft laten inspireren door
Utto.

    19 GAD, IA, inv. nr. 20 = OSU V, nr. 2947 (als bijlage uitgegeven in KGR, 177-178). De oorkonde in kwestie
is geschreven door stadsschrijver Johan ter Hurnen en derhalve als een heruitvaardiging te beschouwen.
Ketner merkte niet op dat het hier een jongere hand betreft en doopte hem 'De13' (OSU V, xix (nr. 2947)).
Voor een foto van de oorkonde, zie OO III, p. 20. Een Middelnederlandse vertaling in de hand van
stadsschrijver Johan van Ommen is te vinden aan het begin van het in 1418 aangelegde
'wantsnijdersgildeboek', de opvolger in de vorm van een codex van de koopmansgilderol over de periode
1418-1764 (GAD, IA, inv. nr. 27, pp. 3-5).

    20 "Item statui[mus] quod quilibet opidanus noster habens fraternitatem istam, si convinci poterit quod exiverit
cum falce, aut quod onustaverit currum fimo, punietur in libra una que etiam inter scabinos et confratres
equaliter dividetur". Men vergelijke voor de standsbewustheid ook de notificatio: "quod nos ... scabini et
consules predicti, affectantes quod unusquisque opidanorum nostrorum secundum exigenciam status sui
procedat, statuimus ...". Een uitgebreide analyse van de maatschappelijke positie van de gildeleden maakt
Van Ommeren, KGR, 60-79. Hij beschouwt een drietal lieden, van wie er twee de toenaam 'hovener'
dragen, als vermogende stadsboeren (ib., 62-63). Het is maar de vraag of deze toenaam letterlijk opgevat
moet worden; hij werd vermoedelijk al binnen één generatie tot familienaam, als hij dat al niet was. De
derde persoon bezat land op de Deventer eng, en is dus bezwaarlijk als (zij het ook rijke stads-) boer te
beschouwen.

    21 KGR, s.v. Alvericus, Alverici en Van Rande(n). Rande is een gehucht vlak ten westen van Deventer dat
deel uitmaakte van de stadsparochie van de Sint Lebuinus/Mariakerk, zie Van Vliet, 'Missiebasis', 26 afb.
14.

    22 KGR, rr. 23 en 64 (de laatste werd aanvankelijk ingeschreven als 'Ludolfsz', maar de scribent in kwestie
bemerkte zijn vergissing en verbeterde dit in 'Halvericsz'). Terzijde zij opgemerkt dat het nog maar de vraag
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ondanks hun gescheiden immatriculatie vader en zoon waren, laat zich wellicht een directe
verbinding met de oorkonde uit 1206 leggen. In dat geval hebben we een aardig voorbeeld voor
ons van de inschrijving van een bestuurlijke veteraan, direct na de oprichting van het gilde. Over
de familie Van Rande en haar stand is overigens weinig informatie voorhanden23. Wat betreft
Ludolf Nicolaasz belanden we bij de nondescripte familie Cuperus/Coperen, die in de periode
1255-1267 met Ludolf Nicolaasz in de gildelijst verschijnt24. De derde naam, Gerebold, is alleen
te vinden in het sinds 1249 geattesteerde geslacht ter Wilgen (de Salice)25. Voor de volgende
getuige, Hartwich, zijn zoveel meedingende kandidaten aan te wijzen, dat een poging tot
identificatie zinloos is. De doopnaam Christiaan is in het geheel niet terug te vinden in de
koopmansgilderol, noch in contemporaine op het Oversticht betrekking hebbende oorkonden26.

In verband met getuige Werner verschijnen met name de families Upperheest en Ten Brinke
(De Brinco) in beeld. Van de Ten Brinkes zal aanstonds sprake zijn. De Upperheesten duiken al
op in de gildelijst van 1249, maar gingen -voorzover achterhaalbaar- pas in het tweede kwart van
de 14de eeuw schepenen leveren27. Rond 1400 en nog in 1474 rekende men hen tot de
bisschoppelijke dienstmannen in Salland; een Werner respectievelijk Johan bezaten in die jaren
goederen bij Raalte28. Het is echter bij gebrek aan relevante literatuur niet goed uit te maken wie
er in de 15de eeuw tot deze categorie behoorden en welke sociaal-juridische verschuivingen zich
ten opzichte van de 13de eeuw voltrokken hadden. Niettemin is de verlokking groot om de
                                                               

is of het juist is om de doopnamen Alfardus en Alvericus als 'Alfer' aan elkaar gelijk te stellen, zoals Ter
Kuile doet in zijn index op OO I (zonder dat de daar opgegeven plaatsen overigens aanleiding geven de
naam Alvericus op te voeren). De scribent die de namenlijst van de koopmansgilderol in 1249 schreef,
onderscheidt Alfardus naast Alvericus (KGR, rr. 23 en 48).

    23 In 1285 verkocht een Rudolf van Rande een akker in Randerbroek als "edhel eyghen" aan een Deventer
burger. Hij verzocht schepenen en raden van Deventer zijn oorkonde met hun zegel (het stadszegel) te
authenticeren, "quia sigillum per me non habeo" (OSU IV, nr. 2205). Nu kan de formulering “per me”
zowel betekenen dat Rudolf over een eigen zegel beschikte –hetgeen erop zou wijzen, zoals later in dit
hoofdstuk nog ter sprake zal komen, dat hij een man van aanzien was- als integendeel dat hij er geen had.

    24 KGR, r. 144. Van Ommeren stelt in zijn index de doopnamen Ludolfus en Ludekinus aan elkaar gelijk,
waarmee ook de familie Upperheest in beeld komt. Deze identificatie lijkt mij onzeker; bovendien komt de
naam Nicolaas pas sinds 1291 in het geslacht Upperheest voor (ib., r. 397). Wat de datering van Nicolaas'
inschrijving betreft, het volgende. Van Ommeren beredeneert dat ongedateerde clusters inschrijvingen in
andere handen dan die van de voorafgaande en erop volgende gedateerde immatriculaties te verbinden zijn
met tussentijdse jaarbijeenkomsten van het gilde, die met inauguraties gepaard gingen (ib., 24-26). Met
andere woorden: handenwisselingen tussen twee data zijn te verbinden met jaren uit het tussenliggende
tijdsinterval. Het is de vraag of dit niet een te formalistische interpretatie is; de administratieve praktijk was
vermoedelijk losser. Het gaat vast ook wel eens om (een) nagekomen inschrijving(en), zeker gelet op het
ook door Van Ommeren vermelde feit dat de ongedateerde inschrijvingen meestal beperkter in aantal zijn
dan de gedateerde. Voor Van Ommerens redenering pleit de inschrijving van Hartwich Goedekint in 1249
en die van zijn zoon Arnold drie handen en achttien regels verder (ib., rr. 62 en 80), waar men hen bij elkaar
mag verwachten bij gelijktijdige immatriculatie. De dubbelregistratie van Gotscalcus filius Walewan in
1254, die krap zestig regels verder, vlak voor de lijst van 1268 aanvangt, in een andere hand opnieuw
genoteerd is (ib., rr. 103 en 162), kan zowel als argument pro als contra Van Ommeren aangevoerd worden.
Veiligheidshalve houd ik als periodebegrenzing -net als Van Ommeren- daarom '1255-1267' aan. Zie voor
deze problematiek ook nn. 279 en 281.

    25 KGR, r. 140.
    26 In Gelre daarentegen kwam hij wel voor. De sporen wijzen naar twee ministeriale families. Allereerst is er

het geslacht Van Arnhem, waarin deze voornaam in 1231 verschijnt (Van Winter, Ministerialiteit, tabel A
IV (ministerialen in het kwartier van Arnhem), blad 1, nr. 3). Een (dezelfde?) familie Van Arnhem laat zich
sinds 1273 in de Deventer bronnen volgen (KGR, r. 226), maar telt onder haar telgen al evenmin
Christiaans. Daarnaast zijn er de Van Puttens, die halverwege de 13de eeuw een vooraanstaande rol
speelden in Zutphen en waarin later Christiaans opduiken (Van Winter, Ministerialiteit, 306 n. 48 rekent het
geslacht eerder tot de Overstichtse dan tot de Gelderse ridderschap).

    27 KGR, rr. 38 (Dirk) en 736 (Wolbert).
    28 Moerman, 'Salland's bevolking', 47 en 50.
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bisschoppelijke dienstman Bernirus van Raalte te beschouwen als een vroege Werner
Upperheest, misschien zelfs de Werner uit 1206. In een onbekend jaar tussen 1233 en 1245
(1236?) droeg Bernirus -samen met onder anderen de zojuist besproken Dirk van Wotlo- ten
overstaan van de elect Otto een goed onder Raalte in leen op aan de heer van Steinfurt29. Naar
hun (belangrijkste) bezit heette de familie dan Van Raalte, naar haar vestigingsplaats in Deventer
Upperheest. Hiertegen pleit echter dat de eerste Werner Upperheest pas in 1291 in het gilde
ingeschreven werd en niet meteen in 124930.

De toenaam Ter Inden (de India/Endia) verschijnt veelvuldig in de koopmansgilderol31. In
1249 was een Johan olderman van het gilde, terwijl direct na hem een Gerard en diens zoon
Hertwich ingeschreven zijn. De olderman Johan had een gelijknamige zoon, die in 1277 als lid
genoteerd werd. De kleinzoon van Gerard heette Pelgrim. Opgemerkt zij, dat er vanaf mogelijk
eveneens 1249 -hooguit 1253- ook nog een lijn met een stamvader Koenraad en diverse latere
Johannen blijkt te zijn geweest, die zich tot in de late 14de eeuw voortzet32. Gezien de
uitzonderlijkheid van de naam zullen Johan, Gerard en Koenraad verwanten geweest zijn.
Hoewel niet uit te sluiten valt dat de olderman Johan een en dezelfde was als de in 1206
genoemde gelijknamige, kan er evengoed nog een schakeltje tussen gezeten hebben.

Voorlaatste in de rij lekengetuigen is Hendrik van Harvessen. Hij is verder niet in
documenten aan te treffen, wel echter een Engelbert met dezelfde toenaam, die omstreeks begin
1230 te Deventer afstand gedaan blijkt te hebben van een bisschoppelijke tiend33.

Resteert nog Gunderavenus, die zich aan iedere poging tot identificatie weet te onttrekken.

Zetten we dit alles nog eens op een rij. De getuigenlijst van 1206 bevat geen duidelijke sociaal-
juridische onderverdeling, zoals de 12de- en latere 13de-eeuwse oorkonden die vaak wel kennen.
Slechts wordt onderscheid gemaakt tussen geestelijken en leken. Verondersteld is dat de
lekensectie de namen van het voltallige schepencollege van dat moment bevat. Een nader
onderzoek naar deze personen leidt tot de conclusie dat er zich onder hen ministerialen en niet-
ministerialen bevinden, al is niet met zekerheid vast te stellen hoe de verhouding getalsmatig is.
De ministerialen zijn niet als zodanig aangeduid34. De verklaring ligt voor de hand: beide
groepen zijn hier als vertegenwoordigers van de stedelijke gemeenschap opgevoerd, waardoor
een nadere afgrenzing niet opportuun was. Indien deze redenering plausibel is, kan in het
verlengde ervan vastgesteld worden dat het ministeriale element in het stadsbestuur aan het begin
van de 13de eeuw niet te verwaarlozen was. Voorzichtigheid is bij dit alles evenwel geboden,
omdat het onderzoek naar de Overstichtse ridderschap en ministerialiteit nog in de
kinderschoenen staat.

Nog een andere conclusie dringt zich op naar aanleiding van het voorgaande. De getuigenlijst
uit 1206 is naar alle waarschijnlijkheid de vroegste concrete weerspiegeling van het functioneren
van een schepenrechtbank in Deventer. De implicatie hiervan zou zijn dat de emancipatie van

                    
    29 OSU V, nr. 3075 (904bis). Intitulatio en datering zijn niet met elkaar in overeenstemming (zie kopnoot).
    30 KGR, r. 397.
    31 De toenaam is wellicht te herleiden tot een goed genaamd Inden in de buurschap Oosseld in de parochie

Doetinchem (OGZ 6, nr. 1286.01.21: Steven, "domicellus et legittimus heres de Wische" staat het goed af
aan het klooster Bethlehem tegen een jaarbedrag, te voldoen op kasteel Wisch).

    32 KGR, s.v. De Endia.
    33 OSU II, nr. 797. Ter Kuile stelt de toenamen Van Harvessen en Van Herveten/Van Herfte aan elkaar gelijk

(OO I, s.v. Herfte (Ervete, Harvessen, Hervete(n)), van). Deze identificatie is echter onzeker, reden waarom
de Van Herftes hier buiten beschouwing blijven.

    34 Anders ligt het in de beoorkonding van een overeenkomst tussen het kapittel van Sint Marie en de burgers
van Utrecht uit 1196, waar in de getuigenlijst na de geestelijken achtereenvolgens (twaalf) ministerialen,
(twaalf) schepenen en (twaalf) raden onderscheiden worden (OSU I, nr. 529). De ministerialen hebben allen
een toenaam (waaronder één patroniem); die eer valt slechts vijf schepenen en raadsleden te beurt.
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Deventer als juridisch en bestuurlijk autonome eenheid gedurende de 12de eeuw haar beslag
kreeg, al zijn we van de details ervan niet op de hoogte. Voor een deel laten ze zich afleiden uit
de privileges die Zwolle in 1230 verwierf als dank voor de steun die het bisschop Wilbrand van
Oldenburg in diens strijd met de Drenten verleend had, en voor zijn financiële hulp bij de bouw
van kasteel Hardenberg. De stadsrechtverlening vond plaats in Deventer35. Zwolle zou de
rechten van Deventer genieten, echter met enige veelzeggende uitzonderingen. Allereerst mocht
de stadsvrijheid zich niet buiten de versterkingen uitstrekken. Kennelijk achtte oorkonder
bisschop Wilbrand het ongewenst dat de stadsvrijheid net als in Deventer een deel van het
omliggende platteland omvatte36. Bovendien verordonneerde de bisschop dat drie met name
genoemde -hoogstwaarschijnlijk ministeriale- lieden en de huizen die zij bewoonden, vrijgesteld
zouden zijn van elke heffing en dienst, met uitzondering van de dienst die zij "cum oppidanis
predicti oppidi sunt facturi"37. Indirect valt zo vast te stellen dat het 12de-eeuwse stadsbestuur
van Deventer gerechtigd was belastingen te heffen.

Voor een schets van de sociale verhoudingen in Deventer in de eerste helft van de 13de eeuw
moeten we het hebben van losse vermeldingen, net als in de 12de eeuw. Op 30 april 1220
verordonneerde Roomskoning Frederik II met goedkeuring van de Rijksvorsten dat de uitgifte
van regalia, specifiek tolheffing en muntslag, niemand tot schade mocht zijn. Op grond van deze
algemene uitspraak verbood hij de Gelderse graaf Gerard IV tol te heffen bij Arnhem,
Oosterbeek, Lobith of elders aan de Rijn, omdat Frederik hierover bezwaren ter ore gekomen
waren ("querimoniam non modicam audiverimus"). Op dezelfde dag verschafte hij de
aartsbisschop van Keulen mandaat de graaf deze uitspraak mede te delen38. Drie jaar later
vernieuwde Frederik het verbod wegens aanhoudende klachten ("clamor conquerentium non
modicus aures excellentie nostre pulsaverit") in krachtige termen, en wel specifiek om bij Lobith
verzwaarde tollen te heffen van de bisschoppelijke "homines (...) de Daventria et Sallandia". Een
tweede versie dateert van zes dagen later. Hierin wendt de inmiddels tot keizer gekroonde
Frederik zich rechtstreeks tot graaf Gerard, en rept hij van niet verschuldigde tol te Lobith en
andere bezwaringen en met name van een nieuwe tolheffing aldaar "ab hominibus castri sui [sc.
de Utrechtse bisschop] Davantre et terre sue Sallandie"39.

De chronologie en de inhoud van de stukken maken het waarschijnlijk dat de uitspraak van
1220 gedaan is op verzoek van de Utrechtse bisschop Otto II, dan wel dat deze een van de
eersten was die haar effectuering eiste40. De sociaal-juridische positie van de bisschoppelijke
'(burcht-) mannen' in Deventer blijft intussen verborgen; in ieder geval waren er (ministeriale?)
handelaren onder hen, die vermoedelijk als taak hadden de burcht te bevoorraden. De Quedam
narracio maakt in verband met het tolconflict melding van een militaire expeditie die de
Utrechtse bisschop, diens broer en de bisschop van Münster omstreeks 1220 vanuit Deventer
ondernamen tegen de door de Gelderse graaf opgestookte bisschoppelijke ministerialen in

                    
    35 OSU II, nr. 803 (14de-eeuws afschrift).
    36 Zie voor de begrenzing van de Deventer stadsvrijheid Van Vliet, 'Missiebasis', 26 afb. 14 (bij de arcering

lijkt iets mis gegaan te zijn; ook het deel ten noorden van de OLV-kerk behoorde tot de vrijheid). Het nog te
bespreken keurboek van 1448 (zie hoofdstuk 3 § 3.2.1) omschrijft de stadsvrijheid als volgt: "Der stad
vryheit van Deventer gaet alsoe veer als der stad land ende der stad eigen gelegen is, dat si bouland, weide,
mercke, ende water". Deze globale aanduiding volgt op een precieze begrenzing van de stadsmarke (VL,
147).

    37 OSU II, nr. 803 (14de-eeuws afschrift).
    38 Ib., nrs. 679 en 680 (beide gegeven te Frankfurt).
    39 OSU II, nrs. 709 en 710 (4 en 10 januari; beide gegeven te Apricena). Een afschrift is te vinden in GAD,

MA, inv. nr. 4a , fo. 32.
    40 In OSU II, nr. 679 n. 1 wordt geopperd dat de klachten afkomstig geweest zullen zijn van de Overstichtse

IJsselsteden. Cf. Van Rij ed., Quedam narracio, 34 § 19, r. 10 e.v.
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Salland en de Vechtstreek41. De landsheer had in die tijd klaarblijkelijk een stevige machtsbasis
in de stad. Dezelfde kroniek rept van "milites de Daventria" in 122842.

Een aantal van die milites is bij naam bekend. In een oorkonde uit 1230, waarin een Deventer
kanunnik goederen (waaronder zijn claustrale huis) aan de Deventer Mariakerk schonk, worden
in de getuigenlijst achtereenvolgens drie groepen onderscheiden: Deventer kanunniken (de deken
en elf medekanunniken), drie milites (vader Ludolf en zijn zoons Gozewijn en Johan, over wie
later meer) en ten slotte vijf Deventer burgers. Al deze getuigen zijn zonder uitzondering slechts
met hun voornaam aangeduid. De tekst laat trouwens, afhankelijk van de interpunctie die men
kiest, de lezing toe dat de ridders eveneens burgers waren43. Een ander voorbeeld is de
bisschoppelijke ministeriaal Hendrik van Almelo, ridder, beschikte over een behuizing (mansio)
in de stad, die hij in 1272 als erfdeel toewees aan zijn zoons44. Wellicht hield Hendrik deze
mansio in leen van de Utrechtse bisschop45. Hiervóór bleek al dat in 1230 ook in Zwolle
dergelijke door ministerialen bewoonde panden te vinden waren.

Een omvangrijke riddermatige of ministeriale component in de Deventer sociale elite na het
midden van de 13de eeuw laat zich niet aantonen aan de hand van de enige 'seriële' bron, de
koopmansgilderol. Op een totaal van 1455 namen in de ledenlijst van het gilde zijn er vier
aangeduid als miles (onder wie één uit de 14de eeuw) en maximaal zes als dominus in niet-
geestelijke zin46. In de stad waren ministerialen van de bisschop en van kapittels -zoals hiervoor
bleek- echter wel degelijk vertegenwoordigd, zij het ook met name in de eerste helft van die
eeuw. Enige voorzichtigheid is op haar plaats, vooral omdat niet vaststaat dat gildeleden met een
ministeriale status bij inschrijving steeds als zodanig onderscheiden werden. Daarbij zorgt de
sterk patronymische naamgevingspraktijk in de rol ervoor dat toenamen verborgen blijven. De
rol bevat de naam van slechts twee riddermatige schepenen: Godfried ten Brinke (13de eeuw) en
Gelmer Splitof.

Godfried maakte in 1266 met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid deel uit van het
Deventer stadsbestuur, zij het als schepen zij het als raadslid47. In een bisschopsoorkonde uit
1252 of 1253 sluit hij samen met een bisschoppelijke villicus Johan na de groep van de
ministerialen de rij van met naam aangeduide getuigen; beiden worden omschreven als
bisschoppelijke famulus48. De vraag of Godfried daadwerkelijk te beschouwen is als ministeriaal
                    
    41 Ib., 36.
    42 Ib., 60. Van Vliet, 'Missiebasis', 24 n. 108 is van mening dat zich onder de in deze kroniek genoemde

ridders uit Deventer die deelnamen aan veldtochten van de landsheer zowel bisschoppelijke als
proosdijministerialen bevonden.

    43 OSU II, nr. 798. Van Kalveen, 'Deventer gemeente', 36-37 beschouwt dit als de eerste vermelding van een
Deventer bestuurscollege.

    44 OSU IV, nr. 1830. Elect Jan vaardigde de oorkonde uit in tegenwoordigheid van vier milites en de Deventer
kanunnik Gozewijn en onder medebezegeling van Hendrik en diens zoon Arnold, het kapittel van Sint
Lebuinus en de stad Deventer en het kapittel van Sint Plechelmus en de stad Oldenzaal. De oorkonde
bevindt zich in het bisschoppelijk archief te Utrecht.

    45 Cf. OSU II, nr. 862: bisschop Wilbrand bevestigt zijn verwant, de vir nobilis Hendrik, heer van Bergh, in
1233 onder meer in het leenbezit van een stenen huis met aanpalende bouwsels in Deventer.

    46 KGR, inleiding, 67-69.
    47 OSU III, nr. 1693. Omdat schepenen en raden aanwezig waren bij de rechtshandeling, beval de bisschop

hen het stadszegel te bevestigen naast het zijne. Onder de getuigen worden, na twee milites, elf namen van
Deventernaren opgesomd. Zij zullen allen magistraatsleden geweest zijn. Ook deze oorkonde behoort tot
het in n. 12 vermelde cluster van de hand van een kloosterling van Bethlehem.

    48 Ib., nr. 1279 (overdracht van een tiend aan het Gelderse klooster Bethlehem, 1252). Ketner meende dat dit
stuk een vervalsing uit circa 1280 is. Harenberg weerlegde zijn bezwaren echter (OGZ 6, nr. 1253.04.19 (na
1252.06.02)). De villicus zal een van de in de omgeving van Deventer gelegen landsheerlijke
domeingoederen beheerd hebben. Bij het sluiten van de 13de eeuw onderscheidden Overstichtse
ministerialen zelf binnen hun stand twee groepen, namelijk milites en famuli (OSU V, nr. 2622, d.d.
21.3.1294; uitgevaardigd door Overstichtse en Drents-Groningse ministerialen en de burgerijen van de drie
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hangt af van de betekenis die men toekent aan de aanduiding famulus: 'knape' of -meer in het
algemeen- 'knecht/dienaar'49. Godfried hoorde bij de leden van het eerste uur van het
koopmansgilde. Het feit dat hij ingeschreven is zonder zoons of anderszins in gezelschap van
familie, maakt een verwantschap met een rond 1230 vermelde burger Nicolaas ten Brinke50

minder waarschijnlijk; Godfried zou dan wel als 'zoon van' ofwel 'de minori' (hetgeen betekent
dat de vader van de geïmmatriculeerde reeds lid was) geregistreerd zijn. Anderzijds bevonden
zich onder Godfrieds vijf zoons die zich in de periode 1268-1291 (-1296)51 lieten inschrijven
twee Nicolazen. Eén van hen was monnik van het klooster Varlar52, welk convent de Sint
Nicolaaskerk op de Berg gesticht had en nadien bleef bestieren. In 1284 schreef Everard, zoon
van de miles Nicolaas ten Brinke zich in. Het is de vraag of we alle personen met de toenaam 'ten
Brinke' uit de 13de en 14de eeuw tot de dienstlieden mogen rekenen. Deze toenaam leent zich bij
uitstek voor eenieder die toentertijd aan of nabij de Brink gehuisvest was. Het is onwaarschijnlijk
dat de verschillende bij deze naam gehanteerde voorzetsels, zoals we die in de koopmansgilderol
vinden, subtiele verschillen weergeven die voor de toenmalige verstaander duidelijk waren, maar
hedentendage nietszeggend geworden zijn. Godfried heet immers bij zijn inschrijving in 1249 'in
Brinco', terwijl hij in 1268 bij gelegenheid van de registratie van een zoon als 'de Brinco'
aangeduid is. In 1324 wordt 'de Brinco' vertaald met 'bi den Brink'53.

Gelmer Splitof werd in 1330 als één van drie zoons van schepen Herman ingeschreven als lid
van het koopmansgilde en komt als schepen voor in de jaren 1351-1368, in welke periode hij
eenmaal als 'ridder' betiteld wordt54. Het is echter onduidelijk of en in hoeverre de titel miles in
de late 14de eeuw nog eenzelfde lading dekte als in de voorafgaande periode. Om deze reden
blijft deze familie verder buiten beschouwing.

Begin 14de eeuw duikt in een bisschoppelijk register nog een ministeriale schepen in
Deventer op: de als ‘heer’ aangeduide Wolbert van Kampen. In 1315 sprak deze een 'ordel' uit in
een zaak tussen Johan van der Ese en Herman I van Kuinre55. Deze beide laatsten behoorden met
zekerheid tot de ministerialenstand (Van der Ese tot de Gelders-grafelijke, Van Kuinre tot de
Overstichts-bisschoppelijke)56 en zullen alleen van huns gelijken een vonnis geaccepteerd

                                                               
grote Overstichtse steden). Kennelijk was binnen een halve eeuw een sociale verschuiving opgetreden.

    49 In OGZ 6, nr. 1292.11.16, een oorkonde uitgevaardigd door de famulus Willem van Hekeren, is de term in
het regest vertaald als "schildknaap". Omdat Willem geen eigen zegel had, zegelde op zijn verzoek zijn
broer heer Evehard van Hekeren, miles.

    50 OO I, nr. 144 ("circa 1230"; niet vermeld in OSU). Koch, Bergkwartier, 14 preciseert de datering zonder
nadere toelichting (maar met het oog op de inhoud van ib., nr. 145 = OSU II, nr. 798) tot "niet jonger (...)
dan 25 maart 1230".

    51 Naar mijn mening staat niet vast dat de door Van Ommeren onderscheiden 'hand XXV' een andere is dan
'hand XXIV' (voor de argumentatie, cf. n. 289). N.B.: Van Ommeren vermeldt op p. 111, r. 165
abusievelijk het jaartal 1260 in plaats van '1268' in het eigentijdse opschrift; erboven is dit echter wel
correct aangegeven.

    52 In KGR, inleiding, 63-64 wordt ervan uit gegaan dat hij pastoor van de Bergkerk was.
    53 Voor deze alinea: ib., rr. 58, 172, 225, 314, 320, 323, 427-428, 595, 600. 
    54 KGR, r. 664; GAD, IvW (Stappenhuis), nr. 106b (1349; schepenoorkonde betreffende de verkoop van een

jaarrente door Gelmer Splitof, zijn vrouw Agnes en zijn zus Elsebe, aan [Gozewijn] Bakerweerd; RAG,
Collectie Van Rhemen, inv. nr. 516 (1351; Gelmer beschikt als schepen over een eigen zegel); RAO, TH,
inv. nr. 330, reg. nr. 164 (1367; oorkonde van de schout van Salland, met onder de gerichtslieden onder
meer de ridder Gelmer Splitof). In de cameraarsrekeningen zien we Gelmer voor het laatst in leven in 1374;
dat jaar is een betaling van de stad geboekt aan jonker Simon van Swolms "vor syn verlies do hem her
Ghelmer Splitof sijn zeghel ende sine wapenschilde ghenomen hadde" (CRD IV, 178 en 191 (rubriek "vor
hovesscheit")). Het is onduidelijk wat er precies voorgevallen is.

    55 Immink en Maris, Registrum Guidonis, 139-140 nr. 134 (19 mei).
    56 Voor Van der Ese: Van Winter, Ministerialiteit, tabel A III (ministerialen in het kwartier van Zutphen), nr.

27 (Van Hekeren/Van der Ese); voor Kuinre: OSU II, nr. 601 (1211) en OSU III, nrs. 1594 en 1657 (1263
en 1265; Hendrik I) en OO IV, nr. 983 (1331; Jan, zoon van Herman I van Kuinre), om er een paar te
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hebben. De toenaam Van Kampen verschijnt in 1284 in de koopmansgilderol; in 1324 is sprake
van een Rolandus, zoon van dominus Gerard van Kampen57. Wolbert treffen we onder althans
deze toenaam niet op de rol aan.

De conclusie op grond van het voorgaande kan geen andere zijn dan dat de maatschappelijke
positie van de bisschoppelijke dienstmannen in Deventer in de loop van de 13de eeuw van
karakter veranderde. Voorzover de plaatselijke machtsbasis van de Utrechtse landsheer door
deze groep gevormd werd, was misschien zelfs van erosie sprake. Het is in dit licht mogelijk een
hypothese op te stellen over de achtergronden van het ontstaan van de koopmansgilderol in 1249.
Gezien het nagenoeg ontbreken van ministerialen in de rol interpreteer ik de aanleg ervan als een
uiting van zelfbewustzijn van een nieuwe groep van vooral kooplieden, jegens de bisschop en
diens mannen. Rond het midden van de 13de eeuw achtte deze groep de tijd kennelijk rijp voor
het formaliseren van haar organisatie. Daartoe behoorde de schriftelijke optekening van een
rudimentaire institutio in een karta, alsmede een ledenlijst. Opvallend is het ontbreken van
enigerlei verwijzing naar een politieke overheid in de institutio. In 1300 echter was het het
stadsbestuur in plaats van de gildebroeders dat een statuut uitvaardigde. Met andere woorden: in
het tijdsbestek van een halve eeuw nam een nieuwe sociale groep het bestuur van de stad in
handen. Of het toeval is dat de gilderol aanvangt juist in het jaar waarin bisschop Hendrik van
Vianden de elect Otto III van Holland opvolgde, is niet te zeggen. Vermoedelijk waren eerder
lokale politieke verhoudingen maatgevend dan Stichtse.

2.2. Stad en bisschop
De banden tussen de bisschoppen van Utrecht en de stad Deventer gaan verder terug dan de
verwerving van grafelijke rechten in 1046 en de uitbouw van de landsheerlijkheid sindsdien.
Omstreeks 857 namelijk vestigde bisschop Hunger zich in Deventer. Kennelijk bood de stad op
dat moment een veilige vluchtplaats tegen de dreiging van rondzwervende groepen Noormannen
in de noordelijke Nederlanden. Recent heeft Henderikx betoogd dat na het vertrek van bisschop
Balderik naar Utrecht, omstreeks 925, een deel van het bisschoppelijke archief in Deventer
achtergelaten is. Wellicht is reeds met de komst van bisschop Hunger in de stad een archief
ingericht58.

In 1247 bezocht bisschop Otto III Deventer voor het laatst, zoals aanstonds zal blijken. Hij liet
toen in gezelschap van de proost van Tiel, de scholaster van Sint Lebuinus, zijn kapelaan
Andreas en twee eigen notarii een in 1165 door bisschop Godfried aan de Weststellingwerfse
Friezen verleende vergunning voor het stichten van een kerk nabij Kuinre vidimeren. Het
vidimus (en twee afschriften daarvan uit de 15de en 16de eeuw) bleef bewaard in het
bisschoppelijk archief; het origineel ging verloren59. De vraag is nu of het oorspronkelijke
document zich in het aloude bisschoppelijke archief in Deventer bevond -hetgeen zou bewijzen
dat dit ook in de 12de en de 13de eeuw functioneerde-, dan wel dat de begunstigden zich met
hun oorkonde in Deventer bij de bisschop vervoegden. Het feit dat het vidimus in de 15de en
16de eeuw in bisschoppelijke registers afgeschreven is, pleit voor de eerste mogelijkheid. De
landsheerlijke archiefdependance was hetzij ondergebracht in de Sint Lebuinuskerk, die het
kapittelarchief herbergde60, hetzij op de bisschopshof.
                                                               

noemen.
    57 KGR, rr. 279 en 584.
    58 Henderikx, 'Cartularium Radbod', 262-263.
    59 OSU I, nr. 444 en OSU II, nr. 1153.
    60 De eerder besproken oorkonde uit 1206 betreffende de parochiescheiding in de stad bevat passages die het

eerste directe bewijs leveren voor het bestaan van een kapittelarchief (indirect blijkt dit uit het voorhanden
zijn van twee oudere oorkonden daarin uit 1123 en 1195). Zij werd uitgevaardigd in duplo; het ene
exemplaar -geauthenticeerd door de bisschop van Utrecht en deken en kapittel van Sint Lebuinus- werd in
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Indien we verder teruggaan, in een poging in de tijd aan te knopen bij de hypothese van
Henderikx, stelt zich onherroepelijk het probleem van de overlevering van de 11de- en 12de-
eeuwse oorkonden. Er kan echter gewezen worden op een diplomatisch onverdachte
bisschopsoorkonde uit 112961. Het is gezien de inhoud -de schenking van de kerk te Zwolle aan
het kapittel van Sint Lebuinus- waarschijnlijk dat het transsumpt zich baseert op een toentertijd
te Deventer bewaard origineel, dat overigens in Utrecht uitgevaardigd was. De oorkonde behelst
een bevestiging van twee bisschopsoorkonden uit respectievelijk 1040 en 1093. De tweede zou
omstreeks 1230 vervalst zijn, en wel met behulp van die uit 112962. De eerste zou eveneens rond
dezelfde tijd gefabriceerd kunnen zijn; de passage over de memorieschenking van een tiend -hier
door een proost van Sint Lebuinus- doet sterk denken aan de te behandelen oorkonden van
bisschop Wilbrand uit diens sterfjaar 1233 en past eerder in een traditie die in de 12de eeuw inzet
dan in een mid-11de-eeuwse context. Indien deze oorkonden inderdaad falsa zijn, moeten ze
hoogstwaarschijnlijk in verband gebracht worden met vermogensrechtelijke conflicten tussen
proost en kapittel van Sint Lebuinus. Het is echter onwaarschijnlijk dat de proost geen weet zou
hebben van falsificaties in kapittelkring. Dat is eigenlijk alleen voorstelbaar indien hij vaak
afwezig was, dan wel als zijn positie anderszins zwak was. Een verband tussen de vermeende
falsa en de stadsrechtverlening aan Zwolle lijkt minder waarschijnlijk. Of hebben de kanunniken
getracht twee vliegen in één klap te slaan: behoud van invloed op en inkomsten uit de Zwolse
kerk, en positieverbetering ten opzichte van de proost? Aan te nemen valt dat sinds het verblijf
van Utrechtse bisschoppen rond 900 steeds een bisschoppelijk oorkondendepot in Deventer in
stand gehouden is.

Om de verhouding tussen landsheer en stad te bepalen is een systematische benadering vereist.
Als we er vanuit gaan dat bisschoppelijke bezoeken aan de stad als een vorm van
machtsuitoefening te beschouwen zijn, is het zaak de frequentie van die bezoeken te achterhalen.
Daartoe lenen zich de formules "data Daventrie", "acta sunt hec Daventrie", "actum est hoc apud

                                                               
Varlar gearchiveerd ("in monasterio Varlarensi reponi"), het andere -geauthenticeerd door de bisschop van
Münster, de abt en de kerk van Varlar- in de Sint Lebuinuskerk ("in ecclesia Daventriensi dimitti"; GAD,
KA, nr. 4 = OSU II, nr. 573 ("Actum est ita in capitulo Daventriensi")). Het kapittelarchief heeft
klaarblijkelijk een brand doorstaan die zich in of omstreeks 1240 in de Sint Lebuinuskerk voorgedaan zou
hebben. Van de brand is sprake in twee oorkonden die elect Otto op 2 februari van dat jaar uitvaardigde. Zij
behelzen de schenking van een omvangrijk tiendcomplex ter leniging van de nood en zijn als transsumpt
overgeleverd in de rotulus uit de jaren 1351-1352 (ib., nrs. 944 en 945). Editeur Heeringa oppert de
mogelijkheid dat de eerste een gezegeld concept was van de tweede. Niermeyer laat in een recensie van
OSU II doorschemeren verdenking te koesteren tegen beide stukken (NAB 48 (1940/1941) 70-83, aldaar
75). Een bevestigingsoorkonde uit 1245 van de inmiddels tot bisschop gewijde Otto (eveneens te vinden in
de rotulus), grijpt wat betreft de geografische afbakening van de tienden terug op de tweede oorkonde
(OSU II, nr. 1043). Voor de bevestigingsoorkonden van Otto zij verwezen naar Mol en Van Vliet, 'Oudste
oorkonden', 98. De passage over de kerkbrand is in verkorte vorm, maar overigens letterlijk herhaald in een
oorkonde van bisschop Hendrik van Vianden uit 1264, waarin bovendien de tweede oorkonde uit 1240
geïnsereerd is (OSU III, nr. 1636 (notarieel afschrift in dezelfde rotulus)). Bloemink, 'Bouwgeschiedenis',
32 en 47 onderscheidt een omvangrijke verbouwing aan de kerk in het begin dan wel in de eerste helft van
de 13de eeuw (en een volgende aan het eind van die eeuw). Sporen van een stadsbrand in 1235 (de auteur
volgt de datering van E.H. ter Kuile, zie ook p. 35) trof hij niet aan. Van Vliet, 'Missiebasis', 28 geeft zonder
nadere toelichting 1238 op als het jaar van de brand; in n. 151 wordt het jaar 1235 genoemd. Als de
hypothese van Van Vliet juist is dat de oorspronkelijke Lebuinuskerk pal ten noorden van de nieuwe stond
en wellicht identiek was aan de Lambertuskapel die voor het eerst en het laatst in 1233 gedocumenteerd is
(Van Vliet, 'Plaats', 112 en n. 141), zou de kerkbrand (en niet pas de stadsbrand van 1334) dan ook deze
kapel in de as gelegd hebben? Voor het archief van het kapittel van Oudmunster: Van den Hoven van
Genderen, 'Registers en rekeningen', met name 175 en 179.

    61 OSU I, nr. 328 (notarieel transsumpt uit 1364).
    62 Ib., nr. 257. Zie voor een beknopte samenvatting van de echtheidsdiscussie OO I, nr. 41, aantekening.
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Daventriam", "datum Daventrie", "te Deventer" en varianten in door bisschoppen of electen
uitgevaardigde oorkonden. In een aantal gevallen kan bovendien op grond van circumstantial
evidence aannemelijk gemaakt worden dat oorkonden als document daadwerkelijk in Deventer
uitgevaardigd zijn. Hiermee wil niet gezegd zijn dat elk bezoek tot de uitvaardiging van
oorkonden leidde, noch ook dat de lijst compleet is, omdat er immers een onbekende
verliesfactor in het spel is. Niettemin ontstaat zo wel degelijk een beeld van de aard en intensiteit
van de betrekkingen tussen de opeenvolgende landsheren en de stedelijke gemeenschap.
Uiteraard wint dit overzicht aan belang wanneer het ingepast wordt in een Overstichts of nog
ruimer kader, maar voor de hier beoogde analyse is dat geen vereiste. De bevindingen zullen
afgezet worden tegen hetgeen hierboven vastgesteld is over de positie van de bisschoppelijke
ministerialen in de stad. De vraag naar de verhouding tussen rechtshandeling (actio) en
beoorkonding is bij de gekozen aanpak van ondergeschikt belang. Voorzover zij niet in de tijd
samenvielen, zal het tijdsverloop beperkt geweest zijn: één of enkele dagen, een paar weken
hooguit63.

Andries van Cuijk opent de rij met een uitvaardiging uit 1133, waarvan de echtheid omstreden
is64. Hartbert van Bierum noch de tegenstrevers Herman van Horn en Frederik van Berg, welke
laatste gesteund werd door de ministerialen en de burgerij van Utrecht en Deventer, lieten met
Deventer te verbinden oorkonden na. Godfried van Rhenen is vertegenwoordigd met oorkonden
uit 1169 en 117665. Diens opvolger Boudewijn van Holland was in 1195 in de stad66. Verblijven
van Diederik van Ahr-Hochstaden en Otto I in Deventer zijn in oorkonden niet geattesteerd67.
Otto II van Lippe vertoefde in 1221 en 1224 in de stad68. Wilbrand van Oldenburg heeft zich
gedurende zijn korte episcopaat zeer geregeld in Deventer opgehouden, hetgeen ongetwijfeld
samenhangt met zijn Drentse pacificatiepolitiek. Hij vaardigde in 1230 en augustus 1231
tweemaal twee en in juli 1233 liefst vijf oorkonden in Deventer uit69. Het laatste document uit de
                    
    63 Voor een bespreking van deze kwestie -"een van de kernvragen van de diplomatiek"- ten aanzien van het

oorkondenmateriaal van de graven van Holland: Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, 169-171.
    64 OSU I, nr. 344 (toestemming tot begravingen te Zutphen aan Pelgrim van Horst (Hanhorst), vóór 13 juni,

"Actum publice Daventrie"; over Pelgrim: Van Winter, Ministerialiteit, 118 n. 30). Het document is
overgeleverd als afschrift in een rotulus van het Zutphense Sint Walburgiskapittel, die omstreeks 1300
vervaardigd is (over de datering van de rotulus handelt Harenberg, 'Nieuw licht', 94 n. 12).

    65 OSU I, nr. 464 en OSU V, nr. 3041 (464) (schenking, op verzoek van de proost van Sint Lebuinus, van de
novale tiend in Salland, 12 april-24 september 1169) en OSU I, nr. 489 (schenking van tienden aan Sint
Lebuinus ten behoeve van de campanarius, 1176 vóór 24 september). Een beschouwing over de eerste
oorkonde geeft Ter Kuile, 'Overijsselsche oorkondenstudiën III'.

    66 OSU I, nr. 526.
    67 Wel zijn er vermeldingen in kronieken van Diederiks overlijden te Deventer, respectievelijk op –de onjuiste

datum- 2 december 1204 (Kuys e.a. ed., Tielse kroniek, 71 § 272) en op 5 december (1211?) 1212 (Van Rij
ed., Quedam narracio, 30-31).

    68 GAD, KA, nr. 50 = OSU II, nr. 697 (schenking door de deken van Sint Lebuinus aan zijn kapittel, d.d.
10.6.1221), ib., nr. 727 (d.d. 17.12.1224 (afschrift)).

    69 OSU II, nrs. 797 (verpachting van bisschoppelijke tiend, d.d. 22.3.1230 - n.b.: tegenwoordig berustend in
SAZ, OA, inv. nr. 2549, reg. nr. 6) en 803 (stadsrechtverlening Zwolle, d.d. 31.8.1230) en 816 (bevestiging
tiendbezit Sint Lebuinus, d.d. 4.8.1231); OGZ 4, nr. 1231.08.20 (na 1231.00.00)B, p. 3 (n.b.: Wilbrand
bevestigde het Gelderse klooster Bethlehem in zijn lokale immuniteit en gaf enige aanvullende bepalingen.
De datumregel is incompleet: "Acta sunt autem hec ...". Harenberg betoogt dat de oorkonde te Deventer of
Zutphen aan de bisschop voorgelegd zal zijn om bezegeld te worden, nadat zij vermoedelijk in het klooster
zelf opgesteld was. Op grond van de getuigenlijst ligt een keus voor Deventer het meest voor de hand. Eerst
worden de deken en drie kanunniken van Sint Lebuinus genoemd, daarna de scholaster en een kanunnik
van het Zutphense Walburgiskapittel. Ook de namen van de adellijke en ministeriale getuigen wijzen mijns
inziens eerder op Deventer dan op Zutphen als plaats van bezegeling); OO I, nr. 156 (schenking van een
bisschoppelijke tiend aan de Sint Lambertuskapel te Deventer, d.d. 14.7.1233 (17de-eeuws afschrift)), OSU
II, nrs. 859 en 860 (inzake stichting abdij Mariënberg, d.d. 21.7.1233), 861 (schenking van een jaarrente uit
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reeks behelst de bevestiging van de in 1207 door bisschop Diederik gedane schenking van
novale tienden in de parochie Zwolle. Dezelfde schenking was tussentijds in de periode 1212-
1216 en begin 1216 ook al bevestigd door Domproost en -deken, benevens prioren van de kerk
van Utrecht, respectievelijk paus Innocentius III70. De oorkonde uit 1233 bevat twee
toevoegingen die in de eerdere bevestigingen ontbreken. Het gaat enerzijds om de schenking van
de (nieuwe) tiend van Voorst als aanvulling op Diederiks gaven, en anderzijds -en dit is
merkwaardig- om de bevestiging van de schenking door Diederik van een op de bisschopshof
rustende tijns of rente van jaarlijks twintig solidi voor de kanunniken ten behoeve van een
memorie die hij in de Sint Lebuinuskerk gesticht zou hebben te zijner nagedachtenis, omdat hij
de vervallen residentie op eigen kosten had laten herstellen71.

Afgezien van het stuk van de Domproost cum suis, zijn alle teksten overgeleverd als notarieel
afschrift in een rotulus uit 1353, die in het archief van het kapittel van Sint Lebuinus berust. De
rol aaneengenaaide perkamenten vellen beslaat een lengte van zo'n drie meter. Hij werd in 1353
door drie openbare notarissen geschreven en bevat een reeks van oorkonden die betrekking
hebben op achtereenvolgens schenkingen aan proost en kapittel van Sint Lebuinus van
onroerende goederen en tienden in Salland, op het in 1351 voor de Utrechtse officiaal gevoerde
proces tussen proost en kapittel over tienden en goederen, en op de arbitrale uitspraak uit 1352.
Op de naden hebben de notarissen hun signa geplaatst72. Door Slicher van Bath is de
betrouwbaarheid van de oorkonden uit 1212-1216 en 1216 in twijfel getrokken73. Dit lijkt echter
niet terecht. Naast andere argumenten die te geven zijn74, zij ter verdediging van deze oorkonden
nog gewezen op het volgende. Allereerst komt de formulering van de datatio van de oorkonde
uit 1207 overeen met die in de eerder besproken, in originali overgeleverde en onverdachte
oorkonde uit 1206. Voorts trekt het de aandacht dat de tekst uit 1233 voor de omschrijving van
de schenking woordelijk teruggrijpt op de oorkonde van de Domproost, dus op de enige originele
oorkonde uit 1212-1216. Ten slotte vaardigde paus Innocentius op dezelfde dag nog twee andere
oorkonden uit, waarin hij de kapittels van Sint Pieter en Sint Jan in bepaalde bezittingen
bevestigde75.

                                                               
een tiend en percelen in Zwolle aan Sint Lebuinus, d.d. 22.7.1233 = GAD, KA, inv. nr. 65), 862
(bevestiging en uitbreiding van het leenbezit van de heer van Berg, d.d. 22.7.1233) en 863 (bevestiging van
tiendbezit en grondrente van Sint Lebuinus, d.d. 24.7.1233).

    70 OSU II, nrs. 579 (vóór 1 september), 603 en 627 (5 februari).
    71 "specialiter autem decimam de Vorste, que noviter creditur esse culta, propter donacionem a prefato

Theoderico episcopo prius factam, memorate ecclesie Daventriensi relinquimus absolutam", respectievelijk
"Memoriam eciam, quam jamdictus Theodericus episcopus in ecclesia constituit Daventriensi, videlicet ut
canonici viginti solidos annuatim de censu domus episcopalis in anniversario recipiant ipsius, ratam
habemus, et presenti scripto confirmamus, cum ipse domum episcopalem, que ruinosa fuerat, propriis
reedificaverit expensis".

    72 GAD, KA, inv. nr. 83. Overigens vormt deze rechtszaak over tienden een indirect bewijs dat de Zwarte
Dood ook op het Sallandse platteland hard toegeslagen had; proost en kapittel betwistten elkaar de schaarse
schoven.

    73 Slicher van Bath, Mensch en land I, 60. De auteur heeft "eenige paleographische bezwaren" tegen de eerste,
terwijl hij de tweede verdacht vindt op grond van het feit dat het kapittel van Sint Lebuinus als
'Mariakapittel' aangeduid is.

    74 Mekking, 'Herkomst', 51-53 is van mening dat het Deventer kapittel vanaf de stichting, en in ieder geval
reeds vóór de 11de eeuw een dubbel patrocinium kende. Bij gelegenheid van de afsplitsing van de
parochie- van de kapittelkerk zou het Mariapatrocinium op de nieuwe kerk overgegaan zijn. De auteur
spreekt dan ook consequent van 'de Maria en Lebuinus'. Van Vliet, 'Missiebasis', 28 brengt de stichting van
de Mariakapel in verband met de kerkbrand van '1238' (cf. n. 60), en stelt dat het Mariapatrocinium na 1245
niet meer op de kapittelkerk betrokken werd. Vermeldingen van hetzij Maria hetzij Lebuinus als patroon
van de kapittelkerk beschouwt de auteur niet als in strijd met het dubbele patrocinium. Zo bezien is Slicher
van Baths wantrouwen niet gerechtvaardigd.

    75 OSU II, nrs. 625 en 626 (afschrift).
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Als er in deze reeks van samenhangende oorkonden al sprake zou zijn van falsificaties, dan
komt het stuk uit 1233 daarvoor nog het meest in aanmerking. Aan onregelmatigheden bij
gelegenheid van de vervaardiging van de rotulus behoeft niet gedacht te worden. Het zou immers
wel heel knullig zijn twee onderling verschillende redacties in een en dezelfde rol op te nemen.
Bovendien herbevestigde bisschop Jan van Arkel op 3 maart 1364 de tiendenschenking, na
raadpleging van de oorkonde uit 1207 en een andere uit 124076. De tekst van deze
bisschopsoorkonde is overgeleverd via een 17de-eeuws afschrift van een notarieel transsumpt
van 16 oktober 137277. Aan te nemen valt dat de in 1233 geïnterpoleerde passage over de
memoriestichting en de bisschoppelijke residentie activiteiten van Wilbrand weergeeft. Met
andere woorden: het was bisschop Wilbrand die de bouwwerkzaamheden aan de Deventer
bisschopshof financierde. Onverklaard blijft dan wel waarom Diederik ten tonele gevoerd moest
worden. Hoe dit zij, deze reconstructie verdraagt zich beter met hetgeen bekend is over de
bisschoppelijke presentie in Deventer. Bovendien doet zich een nagenoeg gelijktijdige parallel
voor in Zwolle. Wilbrand had daar een bisschopshof willen stichten op grond van het kapittel
van Sint Lebuinus. Hij zag evenwel van dit voornemen af en gaf de erven vrij. Daarnaast schonk
hij het kapittel een jaarrente van tien solidi uit een tiend van het veen bij Deventer en Colmschate
voor zijn nagedachtenis78.

We vervolgen de speurtocht naar de plaats van Deventer in de bisschoppelijke
omzwervingen. De elect Otto III van Holland vereerde Deventer in de jaren 1235, 1236, 1240,
1242, 1243 (tweemaal), 1245 (tweemaal), 1247 en in een onbekend jaar met een bezoek79.
Hendrik van Vianden bezocht Deventer in 1252 of 1253, 1255 (tweemaal), 1259, 1263, 1264,
1265 (tweemaal) en 126680. De elect Jan I van Nassau, wiens machtsbasis in het Nedersticht
                    
    76 Ongetwijfeld OSU II, nrs. 944 en 945, die betrekking hebben op de schenking van novale tienden in heel

Salland en in de Vechtstreek.
    77 Berkenvelder, Zwolse regesten VI, Addenda, aanvulling op deel I, nr. 54a. N.B.: Dumbar, Deventer I, 345

heeft als datum 17 maart (Gertrudis) 1364.
    78 OSU II, nr. 861. Tenhaeff, Diplomatische studiën I, 210-211 benadrukt Wilbrands bemoeienis met Zwolle.

Er is een jonger voorbeeld aan te halen van dergelijke memorieschenkingen, namelijk een oorkonde van
bisschop Diederik uit 1211, waarin hij omwille van zijn zieleheil aan de Benedictijnerabdij Ruinen een
tiend uit een huis te Vollenhove schenkt (OSU II, nr. 601). Niermeyer heeft in een recensie betoogd dat
deze oorkonde "van a tot z een vervalsing (is)" ('Klooster Ruinen', 430). Het zou interessant zijn te
onderzoeken sinds wanneer dergelijke 'bisschoppelijke' memorievieringen in zwang kwamen.

    79 OGZ 4, nr. 1235.12.31 (na 1235.11.23), m.n. p. 2 (vermogensruil tussen het Gelderse klooster Bethlehem
en Gijsbert van Bronkhorst); ib., nr. 1236.06.11 = OSU II, nr. 903 (verlening van een tiend ten gunste van
hetzelfde klooster - n.b.: op 25 mei was de bisschop nog in Zwolle (OO I, nr. 170)); OSU II, nrs. 944 en
945 (schenking van tienden ten behoeve van de herbouw van de door brand verwoeste Lebuinuskerk, beide
d.d. 2.2.1240); ib., nrs. 982 (d.d. 20.5.1242) en 992 (bekrachtiging van privileges benevens schenking aan
Sint Odulfsklooster in Staveren, d.d. 21.1.1243; zie inmiddels Mol en Van Vliet, 'Oudste oorkonden', 94-99
- de auteurs gaan uit van twee afzonderlijke uitvaardigingen op genoemde datum); OO VI, nr. 1541
(190bis) (d.d. 16.10.1243); OSU II, nrs. 1042 (juli 1245), 1043 (bevestiging van nrs. 944-945, juli 1245);
ib., nr. 1153 (1247). Onzeker wat betreft het jaar, vermoedelijk wegens een afschrijffout, is een "apud
Davantriam" gegeven oorkonde van 8 juli 1233-1245 [1236?] (OSU V, nr. 3075 (904bis)).

    80 OGZ 6, nr. 1253.04.19 (na 1252.06.02) (overdracht tiend aan Gelderse klooster Bethlehem), OGZ 4, nr.
1255.03.12 (overdracht tiend aan Gelderse klooster Bethlehem); OSU III, nrs. 1346 (d.d. 2.4.1255), 1510
(d.d. 21.12.1259), 1596 (d.d. 17.9.1263), 1636 (inzake proces over novale tienden in Salland en langs de
Vecht tussen deken en kapittel van Sint Lebuinus en Hendrik van Essen, d.d. 11.9.1264), 1657 (verlening
jaarmarkt Zwolle, d.d. 21.4.1265, geschreven door een scribent uit het Domkapittel (ib., xviii)), 1675
(aankoop Stichts goed door de schout van Salland, d.d. 13.8.1265, hoogstwaarschijnlijk geschreven door
een scribent uit het Domkapittel (ib., xxiii)) en 1693 (verklaring inzake gedeeltelijke overdracht Stichts leen
aan abdij Ter Hunnepe, d.d. 14.8.1266, "Daventrie in atrio ante domum nostram", geschreven door een
Bethlehemse monnik). Een in 1263 te Deventer gegeven oorkonde behelst de opdracht van het kasteel te
Coevorden als open huis aan de bisschop en kerk van Utrecht. Het document is echter niet uitgevaardigd
door de bisschop, maar door twee milites (ib., nr. 1591). Het is onzeker of zij deze opdracht in Deventer ten
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sinds 1277 en met name 1281 volledig geërodeerd was, zou zich in de jaren 1274-1278 en 1283-
1284 zelfs in Deventer gevestigd hebben, en sleet er in de periode 1291-1309 zijn levensavond81.
Het aantal aldaar door hem uitgevaardigde oorkonden is in dit licht nogal beperkt. Zij stammen
uit 1274, 1283 en 1284 (tweemaal) -en misschien ook uit 1275, 1277 en 128982. Van Jan II van
Sierck is slechts één Deventer uitvaardiging uit 1293 bekend83. Bisschop Willem II Berthout van
Mechelen oorkondde in 1298 dat het schepencollege van Deventer, versterkt met enkele
schepenen uit Kampen en Zwolle, ten overstaan van hem te Deventer sententie had gewezen
inzake het bewijs van vrijheid van burgers. Hoewel de oorspronkelijke datumregel niet
overgeleverd is, is het aannemelijk dat de uitspraak in Deventer -immers de moederstad van de
Overstichtse stadsrechtfamilie- beoorkond werd84.

Deventer bood in 1301 onderdak aan de pro-Berthoutpartij in het Sticht. In plaats van de door
deze groepering verkozen Domproost Adolf van Waldeck trad in Utrecht echter Guy van
Avesnes aan85. Guy verbleef in datzelfde jaar en voorts in de jaren 1309-1311 en 1314 in
Deventer, steeds in de late herfst of winter86. Zijn gezag lijkt in het Oversticht tot 1304 niet
vanzelfsprekend te zijn geweest87. Opmerkelijk is het hiaat van vijf jaar nadien, alsook dat aan

                                                               
overstaan van de bisschop zelf gedaan hebben. Wellicht heeft de beoorkonding van de schenking door
bisschop Hendrik van een goed aan de abdij Ter Hunnepe d.d. 2.2.1267 eveneens in Deventer
plaatsgevonden (ib., nr. 1706 (afschriften vanaf 1357)). Deze oorkonde zou geredigeerd kunnen zijn door
de onder de getuigen genoemde Willem, kanunnik van Sint Marie, die als 'notarius noster' aangeduid is.

    81 Berkelbach van der Sprenkel, Geschiedenis bisdom Utrecht, 39 e.v. geeft geen bewijsplaats voor het eerste
verblijf in Deventer. Muller, 'Elect Jan van Nassau', 81 brengt het in verband met de politieke onrust in het
Nedersticht; van de tweede retraite maakt hij geen melding. De beschrijving van Jans laatste jaren is te
vinden op p. 101. Voor een evaluatie van de plaats van Deventer in het grotere kader van de
rijksstedenpolitiek van Roomskoning Rudolf van Habsburg, benevens de rol van de Gelderse graaf Reinald
I rond 1290, zie Van Peteghem, 'Notion', 119-121.

    82 OO I, nr. 324 (bekrachtiging van schenking aan abdij Ter Hunnepe, d.d. 4.5.1274; bevestiging van nr. 301);
OSU IV, nrs. 2164 en 2186 (d.d. 17.5.1283 en 7.6.1284, arbitrage -samen met de proost van Sint Lebuinus-
in tiendgeschil abdij Ruinen en deken en kapittel Sint Lebuinus, respectievelijk bevestiging verpachting aan
Kampen) en 2192 (d.d. 23.9.1284). Gezien de inhoud van een oorkonde uit 1275 en de directe samenhang
daarvan met een in Deventer uitgevaardigd document uit 1266 (OO II, nr. 299), valt niet uit te sluiten dat hij
in eerstgenoemd jaar eveneens in Deventer huisde. Ook in 1277 zou hij in de stad geweest kunnen zijn,
daar de schepenen een door hem uitgevaardigde oorkonde medebezegelden (OSU IV, nr. 1939 (2 juni)).
Ten slotte verbleef bisschop Jan op een onbekend moment in 1289 op zijn onder de rook van Deventer
gelegen domeinhof te Colmschate in verband met een goederentransactie ten gunste van de abdij Ter
Hunnepe (ib., nr. 2406, "in curia nostra Colmeschote", 1289). Aangezien de precieze datum niet
overgeleverd is, is een plaatsing begin 1290 ook nog denkbaar bij gebruik van de Paasstijl (vgl. ib., nr.
2431). Over de dateringsgewoonten in de abdij Ter Hunnepe -ervan uitgaande dat het hier een
destinatarisuitvaardiging betreft- is mij niets bekend.

    83 OSU V, nr. 2576.
    84 Ib., nr. 2912 (afschrift van secretaris Hendrik ter Spillen -in dienst sedert omstreeks 1511- in GAD, MA,

inv. nr. 4a, fo. 175v).
    85 Berkelbach van der Sprenkel, Geschiedenis bisdom Utrecht, 99-102. Van Waldeck was medio 1302 in

Deventer (ib., 102 n. 4).
    86 Idem, Regesten, nrs. 5 (bevestiging privileges Zwolle, "in opido nostro Daventrie", d.d. 20.10.1301), 149

(bevestiging privileges Kampen en Kamperveen, d.d. 11.10.1309), 160 ("Daventrie in domo nostra", d.d.
10.1.[1310] = RAO, TH, inv. nr. 274, reg. nr. 69), 161 (arbitrale uitspraak tussen Groningse partijen, d.d.
3.2.[1310]), 211 (verklaring van en nadere bepalingen inzake voornoemde uitspraak, d.d. 7.11.1310), 215
(bevestiging stichtingsoorkonde klooster Bethlehem Zwolle, d.d. 13.1.1311), 239 (verdeling
Zwollermarsch, d.d. 25.12.[1311]); Immink en Maris, Registrum Guidonis, 224 nr. 244  (d.d. 11.1.1310, op
los blad); OO III, nr. 584 (condities voor intrede van een broer en zus in het klooster Bethlehem Zwolle,
"Daventrie in palacio nostro", 7.11.1310). Een op 18.11.1314 beoorkonde voogdijstelling geschiedde
weliswaar te Deventer en ten overstaan van onder meer Guy, maar de oorkonde is niet door hem
uitgevaardigd (ib., nr. 649).

    87 Berkelbach van der Sprenkel, Geschiedenis bisdom Utrecht, 102 n. 4, 103 en 106-107.
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het eind van zijn bestuursperiode. Twee van de 'Deventer' beoorkondingen hebben betrekking op
burgers uit die stad. Begin 1310 deed Guy uitspraak tussen de Zutphense burger Barend de
Bruine, erfgenaam van zijn broer Herbord enerzijds, en de Deventer burger Gert Lalant en de
erven van vrouwe (ver) Aleid Vadye anderzijds - Herbord en Aleid waren gehuwd geweest88.
Het is onduidelijk waarom de bisschop in deze kwestie als arbiter optrad. Was Vadye gezien het
naamsvoorvoegsel van adel? Was de bisschop rechtens bevoegd omdat Barend een vreemdeling
was? Of, verstrekkender: hadden de Deventer schepenen nog geen competentie in contentieuze
zaken? Vergelijkbare vragen roept de een dag eerder opgestelde bisschopsoorkonde op inzake de
schenking door Truda, weduwe van de Deventer burger Bolto van de Engestraat, van haar huizen
in de Polstraat aan een zoon die monnik was en diens klooster Kamp bij Rheinsberg, en van een
erf aan een dochter. Van deze oorkonde bestaat een twee maanden later gedateerd (maar niet
gelijkluidend) exemplaar op naam van deken en kapittel89.

Na het episcopaat van Frederik van Sierck, die Deventer slechts in 1318 en 1321 aandeed90,
was het bisschop Jan van Diest (1323-1340) die in de jaren 1325-1330 frequent in de stad
vertoefde91. Dit is toe te schrijven aan het feit dat hij Deventer tot centrum maakte van het
bisschoppelijk bestuur in het Oversticht. Tijdens het laatste decennium van zijn regime meed hij
de stad. Dat is in zoverre logisch, dat hij sinds de verpanding van het Oversticht (minus Kampen)
in 1336 als landsheer weinig meer in de stad te zoeken had92. Voor de eerste helft van de jaren
dertig gaat deze verklaring echter niet op93. Met Jan van Diest wordt de analyse van de
bisschoppelijke presentie in Deventer als indicator van landsheerlijke machtsuitoefening
afgesloten. Tijdens zijn regime ontplooide het stadsbestuur zich ten volle, zoals in het volgende
hoofdstuk zal blijken. 

                    
    88 Voor Gert I Lalant: KGR, r. 574 (1324); voor de mannelijke telgen Vadia: ib., s.v. Vadia.
    89 RAO, TH, inv. nr. 274, reg. nr. 70.
    90 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 399 (8 juli); OO III, nr. 725 (6 februari (afschrift)). Ook voor de

arbitrale uitspraak d.d. 3.7.1318 kan hij heel wel in Deventer zijn geweest; de eisers behoorden tot de
Deventer familie Van Vreden, en zowel deken en kapittel als schepenen van Deventer figureren onder de
door de bisschop geraadpleegden (Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 398). Op 11 maart 1318 was
Frederik in Zwolle, vier dagen later in Kampen, in beide gevallen om de respectievelijke stadsrechten te
bevestigen (ib., nrs. 381 en 382). We zouden hem om dezelfde reden ook in Deventer verwachten.
Berkenvelder, 'Groei', 168-170 maakt aannemelijk dat Kampen en Zwolle hun streven naar juridische
onafhankelijkheid van Deventer tot uitdrukking brachten door sinds 1301 hun privileges te laten bevestigen
door de opeenvolgende landsheren. Deventer ging hiertoe volgens Berkenvelder eerst in 1346 over, en wel
omdat de stad toen "zag dat de bordjes verhangen waren" (het Gelderse pandschap werd dat jaar
beëindigd); ib., 179. Berkenvelder ziet hierbij over het hoofd dat de bevestiging van 1346 teruggaat op die
welke op 12 april 1336, bij de aanvang van het pandschap, in tweevoud uitgevaardigd werd door de
Gelderse graaf Reinald II (GAD, MA, inv. nr. 16* (vidimus van schepenen en raad d.d. 28.4.1336)).
Wellicht mag het feit dat Zwolle haar stadsrechten in 1343 liet bevestigen door de nieuwe bisschop Jan van
Arkel, terwijl Deventer dat pas drie jaar later deed, (ook) uitgelegd worden als een teken dat de Gelderse
graaf Deventer steviger in de greep hield dan Zwolle (Kampen had zich buiten het pandschap weten te
plaatsen). Intussen valt het niet uit te sluiten dat de stedelijke rechten en vrijheden vóór 1301 -en in
Deventer dus tot het Gelderse pandschap- mondeling bekrachtigd werden.

    91 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nrs. 638 (d.d. 2.4.1325), 686 (d.d. 20.1.1326), 709 (d.d. 19.4.1326),
710 (d.d. [19.4.1326]), 725 (d.d. 21.8.1326), 786 (d.d. 19.8.1327), 808 (d.d. 23.12.1327), 819, 839, 893,
914; OO IV, nr. 788 (d.d. 9.12.1325). Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nrs. 687 (d.d. 23.1.1326),
688 (d.d. 24.1.1326), 705 en 707 (d.d. 13.4.1326) kunnen, gelet op inhoud en data, zonder meer aan de lijst
toegevoegd worden.

    92 Waarschijnlijk bezocht hij Deventer in 1339 en 1340, zie CRD I, 49 ("item pro una ama vini propinata
domino episcopo Traiectensi tempore maij"), respectievelijk 85 ("pro una ama vini data episcopo") en 102
("item scabinis equitantibus Batmen cum episcopo").

    93 Schneider, Deventer, 75 stelt dat graaf Reinald II van Gelre vanaf 1330 pogingen in het werk stelde het
Oversticht in zijn invloedssfeer te trekken. Jan van Diest kon hiertegen kennelijk weinig uitrichten.
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Tabel 1. Aantal in Deventer uitgevaardigde bisschops- en electsoorkonden, 1127-1340

Andries van Cuijk (1127-1139)   1
Hartbert van Groningen (1139-1150)   -
Herman van Horn/Frederik van Berg (1150-1156)   -
Godfried van Rhenen (1156-1178)   2
Boudewijn van Holland (1178-1196)   1
Diederik van Ahr-Hochstaden (1198-1212)   -
Otto I (1212-1216)   -
Otto II van Lippe (1213) 1216-1227   2
Wilbrand van Oldenburg (1227-1233)   9
Otto III van Holland (1233-1249)  11
Hendrik van Vianden (1250-1267)   9 [10]
Jan I van Nassau (1267-1291)   4 [ 7]
Jan II van Sierck (1291-1296)   1
Willem II Berthout (1296-1301)   -  [ 1]
Guy van Avesnes (1301-1317)   9
Frederik van Sierck (1317-1322)   2
Jan III van Diest (1322-1340)  16
totaal  67 [72]

Afgaande op de datumregels van oorkonden zou men licht geneigd zijn aan te nemen dat
bisschoppen zich gedurende de 12de eeuw amper in Deventer lieten zien. Een dergelijke slotsom
gaat echter voorbij aan het feit dat dit een periode was waarin de mondelinge traditie nog
springlevend was. Met andere woorden: bisschoppen kunnen zich vaker in Deventer vertoond
hebben dan de schriftelijke nalatenschap suggereert. In de 13de eeuw klaart het zicht op. De piek
lag in de periode 1221-1284. Verdisconteren we het feit dat de politiek vleugellamme Jan van
Nassau in de jaren zeventig en mogelijk ook tachtig zijn toevlucht nam tot Deventer, dan komen
de uitvaardigingen uit die jaren in een geheel ander licht te staan. Een onmachtige bisschop
binnen de muren: voor het stadsbestuur een ideale toestand om bestuurlijk munt uit te slaan, zou
men zeggen. Het spreekt bij dit alles voor zich dat de overlevering ons ook in deze eeuw
onbekende parten speelt. De tendens is evenwel niet te loochenen. Vergelijken we deze gegevens
met hetgeen hiervoor over de  van de bisschop opgemerkt is, dan blijkt dat het uit de bronnen
verdwijnen van deze groep na grofweg de jaren dertig niet parallel loopt aan de ontwikkeling van
de verhouding bisschop-stad. Integendeel: deze werd juist intensiever. Met andere woorden: de
Utrechtse bisschop was voor zijn contacten met de stad Deventer in de tweede helft van de 13de
eeuw niet afhankelijk van zijn dienstmannen. Het is derhalve zaak deze lokale machtsbasis nader
te analyseren. Daartoe dient de gereconstrueerde 'conjunctuur' van bisschoppelijke presentie in
Deventer gerelateerd te worden aan hetgeen zich laat achterhalen over de ontwikkeling van
enerzijds het ambt van stadsschout of -richter, de bisschoppelijke vertegenwoordiger ter plaatse,
en anderzijds het stadsbestuur gedurende de 13de en vroege 14de eeuw.

2.3. Stad en schout
De wording van de landsheerlijke bestuursstructuur in het Oversticht is tot op heden nog amper
voorwerp van onderzoek geweest94. Het spoor van bisschoppelijke ambtsdragers in Salland laat
zich volgen vanaf 1230 en wel in de persoon van een zekere Gozewijn, die getraceerd kan

                    
    94 Pionierswerk op dit terrein verrichtte Ter Kuile met zijn artikelen 'Ontstaan wereldlijk overheidsgezag' en

'Drosten'.
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worden in getuigenlijsten van oorkonden. In genoemd jaar wordt hij in een in Deventer
uitgevaardigde bisschopsoorkonde als scultetus opgevoerd na maarschalk Leo en vóór de drost
Arnold en schenker Steven van Beusichem95. Deze plaats wijst erop dat Gozewijn een hofambt
bekleedde. In een dito oorkonde uit eveneens 1230 (verlening van stadsrecht aan Zwolle) en nog
twee bisschopsoorkonden uit het volgende jaar, waarvan de ene in Deventer uitgevaardigd is en
de andere daar ter bezegeling voorgelegd werd aan bisschop Wilbrand, komen in dezelfde
hoedanigheid van getuige respectievelijk voor de milites "Goszwinus et Johannes fratres de
Daventria", de milites Gozewijn en diens broer Johan "in Daventria" en een ministerialis
Gozino96. Blijkens de koopmansgilderol kende toentertijd alleen de familie Van Apeldoorn
telgen met een doopnaam Gozewijn (Gosen)97. Tegen een keuze voor deze familie pleit
eventueel het feit dat zij deel uitmaakte van de Gelderse vrije ridderschap98. Dat de vader van
Gozewijn en Johan Ludolf heette99, is een verdere complicatie, omdat deze doopnaam niet in de
familie voorkomt.

In 1233 figureert Gozewijn wederom in de rij vazallen en dienstmannen van de Utrechtse
kerk in de getuigenlijst van twee 'Deventer' bisschopsoorkonden, en wel opnieuw met zijn broer
Johan en als "Gozwinus Daventriensis"100. Als miles respectievelijk 'scultetus Daventriensis'
komt hij voor in bisschopsoorkonden uit 1235, die in Olst en Deventer het licht zagen101. In de
zomer van dat jaar was hij ook nog aanwezig bij een overeenkomst die in Voorthuizen gesloten
werd tussen de Gelderse graaf Otto II en elect Otto van Holland102. In 1236 duikt Gozewijn op
als miles en dapifer in een te Deventer gegeven electsoorkonde103. Had Gozewijn inmiddels
carrière gemaakt of waren de termen 'schout' en 'drost' inwisselbaar geworden? Dit laatste is zeer
aannemelijk, zoals dadelijk zal blijken. Een vergissing van de schrijver ligt niet voor de hand; het
stuk werd geschreven door een aan de Lebuinuskerk verbonden geestelijke104. Aangezien het om
de verlening van een tiend aan het Gelderse klooster Bethlehem draait, zou verondersteld kunnen
worden dat een aldaar vervaardigd concept een fout in de titulatuur bevatte. Dat was dan
waarschijnlijk toch wel opgemerkt bij het schrijven van het netexemplaar. Dit te meer, daar de
destinatarisuitvaardiging uit 1235 Gozewijn als 'schout' betitelt. Het bezwaar hierbij zou echter
kunnen zijn dat pas na de bezegeling door de elect, hoogstwaarschijnlijk in Deventer, het
resterende deel van de datumregel en de getuigenlijst toegevoegd is105.
                    
    95 OSU II, nr. 797.
    96 Ib., nrs. 803 (14de-eeuws afschrift) en 816 (notarieel afschrift uit 1353); OGZ 4, nr. 1231.08.20 (na

1231.00.00)B (door Harenberg gedateerd vóór 20 augustus, door Sloet, Oorkondenboek, nr. 547, erna; n.b.:
jongere tekstvarianten hebben: Goswino).

    97 De andere kandidaat, de familie Van Bakerweerd, valt om diverse redenen af: zij verschijnt pas in de jaren
dertig van de 14de eeuw in de bronnen en telde onder haar telgen Johannen noch milites.

    98 Van Winter, Ministerialiteit, tabel B IV (vrije ridderschap in het kwartier van Arnhem), nr. 2. De
opgegeven reeks schepenjaren is overigens incompleet.

    99 OSU II, nrs. 697 (alleen Gozewijn als zoon genoemd) en 798 (25.3.1230). Ten onrechte heeft Ter Kuile in
de index ook de Deventer Ludolf uit 1230 (OO I, nr. 146 = OSU II, nr. 803 (14de-eeuws afschrift), een
klein half jaar later uitgevaardigd dan de vorige) als vader van Gozewijn en Johan aangemerkt. In de
betreffende oorkonde staat hij in de presentielijst ná de ridders, onder wie de broers; het gaat hier dus om
een andere Ludolf.

    100 Lindeborn, Historia, 88 (17de-eeuws afschrift dat, anders dan OSU II, nr. 858, ook de getuigenlijst bevat);
OSU II, nr. 862.

    101 OGZ 4, nrs. 1235.02.01 (door Sloet, Oorkondenboek, nr. 569, een jaar te vroeg gedateerd) en 1235.12.31
(na 1235.11.23) = OSU II, nr. 894. De laatste vermelding ontbreekt in het overzicht van Ter Kuile,
'Drosten', 38-39.

    102 Sloet, Oorkondenboek, nr. 580 (14 juli, door Sloet ten onrechte op 21 juli geplaatst). Hij heet hier
'Gozwinus de Davantria'.

    103 OGZ 4, nr. 1236.06.11 (door Sloet, Oorkondenboek, nr. 590 niet op 11 maar op 13 juni gedateerd).
    104 OGZ 4, nr. 1235.02.01, p. 2.
    105 Ib., nr. 1235.12.31 (na 1235.11.23), p. 2.
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Als laatste is er een niet precies te dateren electsoorkonde, mogelijk eveneens uit 1236,
waarin Gozewijn en zijn broer Johan, "fratres in Daventria", verschijnen als getuigen bij een
leenopdracht door bisschoppelijke ministerialen aan de heer van Steinfurt106. Hiermee zijn de
vermeldingen van Gozewijn uitgeput. Het is evident dat hij gedurende de jaren 1230-1236, dus
zowel onder Wilbrand als Otto III, een vertrouwenspositie bekleedde in de bisschoppelijke
entourage. Nu is het opmerkelijk dat latere schouten 'van Deventer' niet bekend zijn. Dat roept de
vraag op of Gozewijn wel schout van Deventer was. Slechts tweemaal wordt hij zo aangeduid.
Volstond Deventer als pars pro toto voor een groter district, waarvan Gozewijn schout was? Ter
Kuile is van mening dat een zelfstandig drost- en schoutambt 'Land van Deventer' rond 1250
geïncorporeerd is in het drost- of schoutambt Salland. Het ambt van Deventer zou ingericht zijn
nadat de Utrechtse bisschop in 1046 van de keizer het noordelijke deel van het graafschap
Hamaland toegewezen had gekregen107. De eerste Sallandse schout wiens bestaan
gedocumenteerd is heette Alfardus. Hij verschijnt in 1225 in een in het Gelderse klooster
Bethlehem geschreven oorkonde108. De enige kandidaat in dit tijdsgewricht is de miles Alfardus
van IJsselmuiden, die in de jaren 1226-1233 in oorkonden opduikt. Net als Gozewijn maakte hij
bij gelegenheid deel uit van het gevolg van twee opeenvolgende bisschoppen, te weten Otto II en
Wilbrand. Juist in 1226 kreeg de bisschop van Utrecht in Salland vaste voet aan de grond door de
aankoop van de rechten van de Gelderse graaf in dat gewest. Het is niet toevallig dat Alfardus in
Utrecht aanwezig was bij de overdracht van de grafelijke aanspraken109. Alfardus van
IJsselmuiden was dus daadwerkelijk de eerste schout van Salland, al bevreemdt het dat hij reeds
in de tweede helft van 1225 in functie was.

Bij onze speurtocht naar volgende schouten van Salland stuiten we op Johannes 'miles
scultetus', die zich met zijn zoon Gozekinus in de jaren 1255-1267 in de koopmansgilderol liet
inschrijven. Het is echter niet ondenkbaar dat zij nog onder 1254 gerangschikt moeten
worden110. Voor een vroege datering spreekt ook het feit dat in 1258 de miles Hendrik van Essen
schout (scultetus) van Salland was111. Johannes is hoogstwaarschijnlijk niemand anders dan de
ridder en bisschoppelijke ministeriaal Johan van Deventer, die bisschop Hendrik van Vianden in
1252 of 1253 als 'onze drost' (dapifer) aanduidt112. In 1254 fungeerde de iudex Hendrik Rufus
sr., zoals hierna aan de orde zal komen. Dit alles vormt mijns inziens een bewijs dat de
scribenten die de gildelijst bijhielden in de 13de eeuw systematisch onderscheid maakten tussen
de termen scultetus ofwel schout/drost van Salland, en iudex ofwel stadsschout van Deventer.
Wat de identiteit van de miles Johan betreft is de verleiding groot in hem de broer van de eerder
genoemde schout Gozewijn te zien. De naam van zijn zoon vormt al een aanwijzing in die
richting.

In een te Deventer geschreven bisschopsoorkonde uit 1255 wordt Johan omschreven als miles
                    
    106 OSU V, nr. 3075 (904bis) (8 juli). Intitulatio en datering zijn niet met elkaar in overeenstemming (zie

kopnoot).
    107 Ter Kuile, 'Drosten', 30 en 34. In de aan het opstel toegevoegde lijst van ambtslieden brengt de auteur de

niet van een districtsomschrijving voorziene aanduidingen 'dapifer' zonder meer in verband met het
gepostuleerde drost- en schoutambt Deventer (pp. 38-39).

    108 OGZ 4, nr. 1225.09.23 (na 1225.07.23) = OSU II, nr. 737.
    109 OSU II, nrs. 741-743 (alle drie in Utrecht uitgevaardigd door een pauselijke legaat d.d. 27.1.1226), 766

(Deventer, d.d. 9.7.1227), 767 (Ommen, d.d. 22.7.1227), 803 (Deventer, d.d. 31.8.1230), 816 (Deventer,
d.d. 4.8.1231), 859 (Deventer, d.d. 21.7.1233 - deze oorkonde is een verkorte versie van de volgende, cf. de
recensie van OSU II door Niermeyer in NAB 48 (1940/1941) 70-83, aldaar 82) en 860 (Deventer, d.d.
21.7.1233). Voorts: Ter Kuile, 'Drosten', 39.

    110 Cf. n. 24.
    111 OSU III, nr. 1437. Hendrik was als leenman van de bisschop eind 1264 partij in een conflict met deken en

kapittel van Sint Lebuinus over novale tienden in de Vechtstreek (ib., nrs. 1636 en 1643 (11 september,
respectievelijk 23 november)).

    112 OGZ 6, nr. 1253.04.19 (na 1252.06.02) = OSU III, nr. 1279.
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en dapifer noster. In deze hoedanigheid was hij op de bisschopshof als getuige aanwezig bij de
overdracht van een bisschoppelijke tiend aan het Gelderse klooster Bethlehem113. Deze
vermelding maakt de identificatie van de scultetus Johan in de gildelijst en de dapifer Johan
nagenoeg zeker. Daarmee is aangetoond dat de beide termen synoniem waren. Met
terugwerkende kracht geldt dit ook in het geval van Gozewijn in 1236. De opneming in de
gildelijst maakt eens te meer duidelijk waarom zowel Gozewijn als Johan in de oorkonden
herhaaldelijk 'van Deventer' heten: zij resideerden er, zij het in een bisschoppelijk (of eigen)
steenhuis zij het op de bisschopshof. Het is mogelijk dat zij burgers waren114. Wanneer het jaar
1260 op zijn eind loopt horen we voor het laatst van Johan115. Al met al is het naar mijn mening
onwaarschijnlijk dat er een afzonderlijk ambt Deventer bestaan heeft naast dat van Salland, zoals
Ter Kuile meent116. De drost van Salland verschijnt op het moment dat de Utrechtse bisschop
zijn gezag in Salland ten volle ontplooit (of eigenlijk reeds kort daarvoor).

Opgehelderd is nu dat Alfardus, Gozewijn en Johan schout ofwel drost van Salland waren, en dat
deze functie een andere was dan die van stadsschout. Wanneer is nu het ambt van stadsschout
ingesteld? Van Kesteren is -met een variant op Ter Kuile- van mening dat de bevoegdheden van
de Deventer stadsschout, via een bisschoppelijke graaf/voogd die uiterlijk begin 13de eeuw
verdwenen zou zijn, teruggaan op die van de koninklijke iudex die in 1046 ophield te
functioneren117. Het is echter ook denkbaar dat in Deventer de stadsschout de rechtsopvolger was
van een bisschoppelijke villicus. Eerder is aangestipt dat in een in 1252 of 1253 op de
bisschopshof te Deventer gegeven oorkonde een villicus Johan, famulus van de bisschop
voorkomt118. Hoewel het onduidelijk is over welk landsheerlijk domein hij de scepter zwaaide,
kan met name gedacht worden aan de in 1230 voor het eerst vermelde hof Colmschate119.
Opmerkelijk is nu dat de meier van Colmschate -waarneembaar sinds 1351- tevens schout was
van het gerecht Colmschate, dat de kerspelen van OLV en Sint Nicolaas buiten de stad(-
svrijheid) omvatte. Hier golden hof- en landrecht120. Deze constellatie laat de mogelijkheid open

                    
    113 OGZ 4, nr. 1255.03.12.
    114 De enige aanwijzing in deze richting biedt de getuigenlijst van een vaker aangehaalde oorkonde uit 1230,

waarin vader Ludolf en de beide zoons als milites ná de kanunniken, en vóór een vijftal burgers opgenomen
zijn. De interpunctie is hier mogelijk misleidend; evengoed kunnen de drie milites tot de groep van de
burgers behoren, maar kregen zij op grond van hun -apart aangegeven- status voorrang in de lijst (OSU II,
nr. 789).

    115 OSU III, nr. 1538 (28 december; 'dominus Iohannis de Daventria' is onder de bisschoppelijke ministerialen
die hun heer raad verschaffen inzake de rechten van de Friezen in het Kamperveen - overigens: indien
inderdaad een kanunnik van Sint Pieter deze oorkonde schreef (ib., xxv), verklaart dat de toponymische
naamgeving).

    116 Ter Kuile, 'Drosten', 30. Als mijn reconstructie plausibel is, kan de in 1230 en 1232 vermelde dapifer
Arnold geen drost van 'Deventer' geweest zijn (contra ib., 38). Zijn eerder vermelde plaats in de
getuigenlijst uit 1230 bewijst ook geenszins dat hij met 'Deventer' of Salland verbonden was. Ter Kuile
maakt niet duidelijk waarom de drosten en schouten van het 'Land van Deventer' pas in 1230 in de bronnen
verschijnen. Chronologisch passen zij daarentegen heel goed in de reeks Sallandse drosten vanaf 1225.

    117 Van Kesteren, Ontwikkeling, 88-89. Van Vliet, 'Plaats', 109 stelt zonder meer dat sinds 1046 een
bisschoppelijke schout in Deventer functioneerde.

    118 OSU III, nr. 1279.
    119 OSU II, nr. 797.
    120 RAG, Collectie Van Rhemen, inv. nr. 516 (19 augustus). De meier/schout zegelde in dit geval bij

uitzondering samen met schepenen die bij de rechtshandeling aanwezig waren. Cf. voor een bijeenkomst
van de Colmschater rechtskring de volgende post uit begin 1421 (boekjaar 1420): "[drie bestuurders] die te
Colmescote weren bi den amptman van Zalland ende Deric ten Voerde [schout], daer die bure van den
gerichte van Colmescoten vergadert weren [volgt opsomming van besproken zaken]" (StRD IV, 249). Voor
de ligging en bebouwing van de hof Colmschate: Lugard, 'Bijdrage' (late 14de-late 15de eeuw).
Vermoedelijk beschikte de schout van Colmschate over een eigen gevangenis, cf. CRD III-1, 377 (1364).
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dat op zeker moment in het begin van de 13de eeuw het stadsschoutambt van Deventer
afgesplitst is van het gerecht van Colmschate. De overlevering laat ons hier in de steek;
documenten van de meiers/schouten van Colmschate zijn dun gezaaid121. Tegen deze constructie
pleit echter het feit dat de hof van Colmschate relatief laat in de bronnen verschijnt. Het is
onduidelijk of en hoe ver de geschiedenis van deze hof verder teruggaat in de tijd.

Laten we de stadsschouten (iudices) eens nader in het vizier nemen. Aanvankelijk zijn zij
alleen in de koopmansgilderol aan te treffen; het bleek zoëven al. De eerste die we in Deventer
ontmoeten, is Albro of Albernus Riketale. Hij trad in 1249 toe tot het koopmansgilde; zijn zoon
Godekinus volgde omstreeks 1270122. Meer is over deze personen en hun familie niet te
achterhalen. De tweede stadsschout, Heythenricus, wordt zonder toenaam als iudex betiteld bij
gelegenheid van de immatriculatie van zijn zoon Heineman in 1254. Aangezien de zoon toen de
achternaam Rufus voerde, zal Heythenricus dezelfde zijn als de Hendrik I Rufus, die zich met
zijn gelijknamige zoon in 1249 liet inschrijven in dezelfde lijst123. In 1266 bevindt hij zich, met
onder meer Godfried ten Brinke, onder elf schepenen en raden die als getuigen optreden in een
bisschopsoorkonde124.

Hartwich Goedekint (dictus Bonus puer) verschijnt in de periode 1249-1268 in de gilderol,
toen zoons van hem tot de rangen van het gilde toetraden. In 1268 beoorkondde Hartwich als
iudex tesamen met schepenen en raden, en onder bezegeling met het stadszegel, de overdracht
door een particulier van onroerend goed aan de abdij Ter Hunnepe125.

Anoniem blijven de iudices, die in 1271 met schepenen, raden en burgers ("ceterique opidani
Daventrenses") een handelsverdrag met Keulen beoorkondden en bezegelden, wederom onder
gebruikmaking van het stadszegel, dat aan een snoer van rode zijde hangt. Op grond van de
inhoud (een bepaling over beslaglegging op personen en goederen, en een vrijgeleide ten
behoeve van Keulse handelaren) en de meervoudsvorm iudices, de specifieke
bestuursconstellatie in Keulen, alsmede de minder gebruikelijke formulering "communi sigillo
opidi nostri" in de zegelaankondiging kan veilig aangenomen worden dat het hier een Keulse
uitvaardiging betreft126.

                                                               
Deze was denkelijk ondergebracht op de Deventer bisschopshof, waar de schout van Colmschate naar alle
waarschijnlijkheid verblijf hield. Koch, Zwarte kunst, 21 omschrijft hem als "slotvoogd" hiervan. Zie ook
Nalis, 'Reformatie', 55-56 en 59-62 (hoofdzakelijk de 16de eeuw betreffend).

    121 In 1352 was de meier van Colmschate tevens bisschoppelijk rentmeester "van onser stat van Deuenenter
(sic)". In die hoedanigheid nam hij de pachtsom van de gruit in ontvangst (GAD, MA, inv. nr. 153b
(bisschopsoorkonde)). Het is niet te zeggen of dit regel was en evenmin of de meier/schout van Colmschate
toen al een boekhouding voerde; daarvan is voor het eerst sprake bij de aanvang van de 15de eeuw.
Bisschop Frederik van Blankenheim hoorde in 1407 in Deventer de rekening van Bertold van Bakerweerd,
ambtman van Diepenheim, over mei-oktober 1405 af. De bij die gelegenheid opgestelde oorkonde, waarin
de bisschop specificeerde hoeveel geld Bertold van hem tegoed hield, maakt ook melding van schulden van
de bisschop aan Bertold in verband met de laatste rekening van het ambt Colmschate en van het schoutambt
Deventer (Graswinckel, 'Overijselsche rekeningen', inv. nr. 224, reg. nr. 2 (24 september; afschrift, hetgeen
de verhaspeling van de naam tot 'Balderwaerde' in plaats van 'Bakerweerd' verklaart)). Kennelijk waren
beide schoutambten (soms) in personele unie verenigd; regel was dit echter naar het schijnt niet. Zie voor
Bakerweerd ook n. 173.

    122 KGR, rr. 39 en 207.
    123 Ib., rr. 34 en 110.
    124 OSU III, nr. 1693.
    125 KGR, rr. 62, 80 en 167, benevens OSU IV, nrs. 1749 en 1750 (pendant van abdis en convent, "Hec autem

acta sunt in presentia Hartewici dicti Godekint, tunc iudicis, scabinorum et consulum opidi Daventriensis,
..."). In beide gevallen zegelden ook de abdij en het kapittel van Sint Lebuinus.

    126 Ib., nr. 1801 - in n. 1 is het meervoud geïnterpreteerd als een aanwijzing voor Keuls dictaat. Een in 1293 te
Coesfeld uitgevaardigde oorkonde van "iudex, scabini et [universitas in Cosveldia]" inzake de beslechting
van een twist met Deventer is wel correct gericht aan "iudici, scabinis ceterisque burgensibus in Davandria"
(OSU V, nr. 3111 (2590bis)). Over het Keulse bestuur handelt Groten, Köln, 2 en 58-59. In de 12de eeuw
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Een iudex Odo volgt in 1274, toen in een door schepenen en raden uitgevaardigde en
bezegelde oorkonde de verkopers (een echtpaar) ten overstaan van hem afstand deden van hun
rechten op een aan het gasthuis van de H. Geest verkocht weiland127. Waarschijnlijk was hij
identiek aan de Odo op de Berg (super Montem), die zich met twee zoons in 1288 liet registreren
als gildelid128.

Iudex Wenemar, vader van de in 1277 geïmmatriculeerde Gelmer129, zal Wenemar ten Brinke
zijn. Mogelijk bekleedde hij deze functie nog in 1284130. Zeker is dit echter niet, ook al omdat in
1280 een anonymus 'H' als iudex verschijnt. Met iurati131 en schepenen beoorkondde deze man
toen een arbitrale uitspraak ('dading') in een geschil tussen de abdij Ter Hunnepe en een andere
partij over een molenwetering132. Deze oorkonde roept de vraag op of in Deventer in de 13de
eeuw steeds een van de schepenen iudex was. De getuigenlijst bevat de namen van in totaal elf
man vanwege de stad (onder wie genoemde Wenemar -overigens samen met zijn vader Gelmer).
Stadsschout 'H' vult de groep aan tot twaalf. Gelet op de intitulatio kunnen de elf getuigen echter
zowel leden van de meente als schepenen geweest zijn. De vraag kan derhalve niet bevestigend
beantwoord worden. In 1281 zegelden stadsschout, schepenen en meente op verzoek een
oorkonde, uitgevaardigd door een burger en diens kleindochter, en wel opnieuw onder het
stadszegel ("sigillum oppidi nostri")133.

De draad laat zich weer opnemen in 1290, toen "nos iudex et scabini Daventrenses"
                                                               

werd de hoge rechtspraak er namens de aartsbisschop uitgeoefend door een burggraaf en een 'edelvoogd',
die op hun beurt onderrichters uit de stedelijke bovenlaag aanstelden - "An diese beiden Unterrichter dachte
man in Köln, wenn man von iudices sprach" (p. 2).

    127 "iuri quod habebant in predicta maat coram Odone, tunc temporis iudice, resignarunt" (OSU IV, nr. 1870).
    128 KGR, rr. 364-365 (en was dit dan weer dezelfde als de gasthuismeester van die naam uit 1283? (GAD, HG,

nr. 5 = OSU IV, nr. 2150)).
    129 KGR, r. 272.
    130 OSU IV, nr. 2184 (31 mei). De iudex Wenemar is in deze oorkonde van de proost van Sint Lebuinus als

eerste onder de aanwezigen vermeld. Afgezien van de naamsovereenkomst zou eerder aan een hofrichter
gedacht kunnen worden - en wel aan die van de bisschoppelijke hof Colmschate. Daartegen pleit dan
misschien weer de aanwezigheid in dezelfde oorkonde van de meier van Colmschate. Zoals gezegd werden
-aantoonbaar vanaf medio 14de eeuw- de functies van meier van deze hof en richter buiten Deventer in de
kerspelen van OLV en Nicolaas door een en dezelfde persoon bekleed (RAG, Collectie Van Rhemen, inv.
nr. 516).

    131 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 30 n. 10 stelt (in navolging van Feenstra en Van de Kieft)
dat de 'gezworenen' waarschijnlijk "aanvankelijk" vertegenwoordigers van de meente, en in oorsprong
vertegenwoordigers van de kooplieden waren. Hij schept overigens verwarring door de 'iurati' aan te duiden
als "gezworen raden". Aangezien zowel raden als meente in Deventer aantoonbaar sinds 1241 bestonden
(zie hierna § 2.4) en in oorkonden steevast als zodanig aangeduid worden, is hier naar mijn mening eerder
sprake van een voor de gelegenheid ingezworen groep scheidslieden (onder wie zich mogelijk ook raads-
en/of meenteleden bevonden).

    132 OSU IV, nr. 2024 (februari; "sigillum nostrum presentibus est appensum"). Opmerkelijk is dat later dat jaar
ook Irmgard, hertogin van Limburg en gravin van Gelre, een oorkonde uitvaardigde waarin dezelfde
'dading' vastgelegd is (RAO, TH, inv. nr. 3, reg. nr. 48 (11 augustus)). Was zij eveneens aangewezen als
arbiter? Dan toch vermoedelijk door de abdij, wegens de verbinding met het Gelderse gravenhuis, speciaal
met de stichtster van de abdij Ter Hunnepe, gravin Richardis.

    133 OSU IV, nr. 2085 (13 december; 14de-eeuws afschrift). Het gaat hier om Gelmarus dictus de Cimiterio en
Margaretha. Gelmer verschijnt in 1266 en 1270 als getuige in oorkonden, in het eerste geval
hoogstwaarschijnlijk als schepen of als raad (OSU III, nr. 1693; OSU IV, nr. 1784). In de periode 1255-
1267 (wellicht in 1254, cf. n. 24) liet zijn zoon Hendrik zich als lid van het koopmansgilde inschrijven
(KGR, r. 143). Op grond van deze gegevens kunnen we ervan uit gaan dat Gelmer op z'n laatst omstreeks
1240 geboren is. Hij overleed vóór 24 juli 1309 (RAO, TH, inv. nr. 439, reg. nr. 68). Gelmer en Margaretha
verzochten niet alleen om bezegeling, maar expliciet ook om redigering van de oorkonde: "presentem
litteram conscribi et in signum recognitionis premissorum sigillo oppidi Daventriensis rogavimus
communiri". Dit is geen bewijs dat Gelmer niet kon schrijven; de vervaardiging van een oorkonde was en
bleef specialistenwerk.
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oorkondden dat vier van hen ("quatuor ex nobis") een scheidsrechterlijke uitspraak gewezen
hadden in een geschil, ditmaal tussen Westfaalse partijen. Opnieuw is het stadszegel gebruikt134.
Uit achtereenvolgens 1291135 en 1307136 dateren twee oorkonden van stadsschout, schepenen,
raden en burgers ('universitas civium') inzake overeenkomsten met de burgers van respectievelijk
Harderwijk en Arnhem over het tarief van de Kotertol. Beide keren bemiddelde de Gelderse
graaf Reinald I. Bezegeling geschiedde in alle twee de gevallen wederom met het stadszegel.
Eerstgenoemde oorkonde werd op verzoek van de oorkonders medebezegeld door elect Jan van
Nassau en de proost van Sint Lebuinus137.

In de periode tussen 1291 en 1307 wordt nog eenmaal een iudex bij naam genoemd.
Schepenen en raden beoorkondden in 1301 de verkoop van onroerend goed door een burger en
diens echtgenote aan het gasthuis van de H. Geest. Tussen corroboratio en datumregel is de
passage "Acta sunt hec coram Alphardo de Wie, judice" opgenomen138. Ten slotte verschijnt in
een oorkonde van schepenen en raden uit 1309 de iudex Hendrik van Vreden, ten overstaan van
wie een zoon van wijlen Gelmarus de Cimiterio bij uiterste wil goederen aan de abdij Ter
Hunnepe vermaakte139.

Bernard Mulert was in 1318 de eerste stadsschout die zijn eigen (wapen-) zegel aan een
oorkonde bevestigde, Gozewijn van Apeldoorn jr volgde in 1319, Hendrik van Apeldoorn in
1320140. In het eerste geval waren de schepenen mede-oorkonders, in het tweede schepenen en
raden en in het derde twee schepenen.

Naar aanleiding van de beschouwing over de iudex dringt de indruk zich op dat er in de jaren
tachtig en negentig iets aan de hand was met dit ambt. Als we de onzekere vermelding uit 1284
buiten beschouwing laten, komen we de iudex tot 1301 slechts drie keer tegen (1281, 1290 en
1291) en dan -voor het eerst!- steeds anoniem en in één adem met de schepenen en eventuele
andere bestuursgremia. Deze afwezigheid van de stadsschout in oorkonden en in de
koopmansgilderol, juist in een tijdsgewricht waarin -zoals verderop zal blijken- het aantal
'stedelijke' oorkonden toeneemt, past in het beeld van de tussen 1284 en 1301 zeer sterk
teruggelopen contacten tussen de stad en de landsheer. Er zij hier nogmaals herinnerd aan de
speciale band die de zwakke elect Jan van Nassau vanaf 1274 met Deventer onderhield. Het feit
dat hij zijn eigenlijke machtsbasis één of tweemaal -zij het ook tijdelijk- moest verruilen voor
Deventer zal de positie van de stadsschout niet versterkt hebben. In dit licht kan de oorkonde uit

                    
    134 "sigillo oppidi Daventrensis (...) fecimus communiri" (OSU IV, nr. 2455).
    135 OSU V, nrs. 2475 (hand M22 in Ketners ordening, zijnde die van een koorheer van Sint Marie in Utrecht

(ib., xv)). Zie ook GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 36r.
    136 OO III, nr. 538 (een foto van de oorkonde is te vinden tegenover p. 44).
    137 Een oorkonde van richter, schepenen en 'universitas' van Coesfeld uit 1293 is gericht aan "iudici, scabinis

ceterisque burgensibus in Davandria". Hierin wordt een conflict over de onderlinge (handels-) betrekkingen
bijgelegd (OSU V, nr. 3111 (2590bis)). Het is echter gevaarlijk aan deze oorkonde al te veel gewicht toe te
kennen, omdat hij niet in Deventer opgesteld is. Wellicht nam men de situatie in Coesfeld als uitgangspunt
of was men onvoldoende op de hoogte van de bestuurlijke omstandigheden in Deventer. De oorkonde
berust in het Stadtarchiv Coesfeld. De corroboratio luidt aldus: "Ut autem habeatur noticia huius rei et ad
posteros devolvatur, presens scriptum consignatum nostro sigillo dedimus in testimonium huius facti". Het
document is klaarblijkelijk niet geëxpedieerd en in Coesfeld gearchiveerd als bewijsstuk.

    138 GAD, HG, nr. 9 = OSU V, nr. 3020 (de datering 14 mei in de inventaris van het archief van gasthuis van de
H. Geest is minder juist; men leze: 5 juni).

    139 RAO, TH, inv. nr. 439, reg. nr. 68. Voor Hendrik III van Vreden: KGR, rr. 519 (inschrijving in 1311), 639
(inschrijving van zoon Hendrik, 1330), 743 (inschrijving van zoon Gozewijn, 1337, met Hendrik van
Apeldoorn als borg) en Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 398 (conflict over een tweetal door zijn
vader Gerlach nagelaten tijnsgoederen, contra zijn tante Hadewich, die als "proximiorem heredem"
aangewezen wordt door arbiter bisschop Frederik).

    140 GAD, HG, nr. 11; RAO, TH, inv. nr. 504, reg. nr. 75; ib., inv. nr. 267, reg. nr. 82.
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1290 als bewijs aangehaald worden voor de incorporatie van het richterambt in het
schepencollege in deze periode. In het aanvangsdecennium van de 14de eeuw lijkt het ambt weer
nieuw leven ingeblazen te zijn. Deze reanimatie is zonder meer te verbinden met de intensivering
van de contacten met de stad door bisschop Guy.

Opmerkelijk is het, dat de stadsschouten sinds 1318 steeds ministerialen (Mulert) of leden van
de vrije ridderschap (Van Apeldoorn) waren. De stadsrichters uit het derde kwart van de 13de
eeuw die bij naam bekend zijn, kunnen met enige voorzichtigheid in de rangen van de
kooplieden gezocht worden. De enige 13de-eeuwse uitzondering is wellicht de Wenemar die in
het voorgaande aan de familie Ten Brinke gekoppeld is. Twijfelgevallen zijn Van Wijhe141

(Alfardus, 1301) en Van Vreden (Hendrik, 1309142). Het gebruik van het eigen zegel door
stadsschouten vanaf -minstens- 1318 (een controlemoment tussen 1309 en 1318 doet zich niet
voor) markeert het moment waarop de stadsschout niet langer deel uitmaakte van het collectieve
stadsbestuur dat met het stadszegel zegelde143. Ik kan me dan ook niet verenigen met de
zienswijze van Van Kalveen, die stelt dat de schout in Deventer pas rond 1350 uit het college
van schepenen en raden verdwijnt144.

Beoorkondingen door een stadsschout tesamen met wisselende combinaties van stedelijke
bestuursgremia (schepenen, schepenen en raden, schepenen en raden en meente, gezworenen en
meente, twee schepenen) zijn in oorsprong te beschouwen als een product van de politieke
verhoudingen in de stad in de late 13de eeuw. Zij bleven in zwang gedurende de gehele 14de
eeuw. Overgeleverd zijn oorkonden uit de jaren 1326 (twee stuks), 1333, 1341, 1346, 1347 (drie
stuks), 1364, 1365, 1371, 1373 en 1390145. Na 1390 zijn er geen oorkonden meer te vinden van
een stadsschout en bestuurscolleges; echter wel een handjevol beoorkondingen door de
stadsschout alleen. Zij zijn alle uitgevaardigd door Hendrik Swaefken en dateren uit de jaren
1422 en 1434 (tweemaal)146. Het is ondoenlijk om uit dit schamele aantal de jurisdictie van de
schout te destilleren. Twee keer gaat het om de verkoop van grond aan de provisoren van het H.
Geestgasthuis. Frappant is dat in het eerstgenoemde geval een schepen en een raadslid tesamen
als 'gerichtslude' van de stadsschout optraden, en in het tweede geval twee raadsleden. Hier
stuiten we op een reminiscentie aan de 14de eeuw, toen stadsschouten soms samen met twee
schepenen oorkondden.
                    
    141 Niet gelijk te stellen met de familie Van Wye, die behoorde tot de vrije ridderschap in de Nederbetuwe, en

die ook vertegenwoordigd was in het stadsbestuur van Arnhem (Van Winter, Ministerialiteit, 182 n. 40,
329 n. 51 en tabel B 1 b nr. 51). De naam Alfardus komt in deze familie ook niet voor.

    142 Een Koenraad van Vreden van Deventer komt als eigenaar van een lading wijn voor in de Lobithse
tolrekening van 1306/1307; Alberts, Rijnverkeer, 52.

    143 In Groningen-stad scheidden de wegen van stadsbestuur en prefect zich eveneens in het tweede decennium
van de 14de eeuw; Van der Werff, 'Opkomst stadsbestuur', 202-203, 206.

    144 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 32. De auteur schrijft dat in de 14de eeuw de schout en
twee schepenen oorkondden in de sfeer van de voluntaire rechtspraak (eigendomsoverdrachten,
rentebrieven) en stelt vervolgens vast dat schouten in 1347 nog wel, en in 1355 niet meer bij dergelijke
rechtshandelingen aanwezig waren. Mij dunkt dat dit geen argument kan zijn. Ten eerste zijn er 'vrijwillig-
jurisdictionele' oorkonden van schepenen van vóór circa 1350 aan te wijzen waaraan geen schout te pas
kwam (RAO, TH, inv. nr. 404, reg. nr. 134 (verkoop jaarrente d.d. 26.12.1346)), en zijn er dito oorkonden
van ná circa 1350 overgeleverd die wel (mede) op naam van de stadsschout staan. Met andere woorden:
Van Kalveens termini zijn niet steekhoudend. Ten tweede maakt de analyse van de mede door de
stadsschout uitgevaardigde oorkonden duidelijk dat deze functionaris ook contentieuze bevoegdheden had.

    145 RAO, TH, inv. nr. 268, reg. nr. 87; Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 687 (n.b.: schout als getuige
en medezegelaar); OO VI, nr. 1563 (1028bis); GAD, HG, nr. 29; OO VI, nr. 1325 (in het heimaal en
schependom "uppen Poete", ofwel op de Poot); GAD, HG, nrs. 30 en 31; OO VI, nr. 1394; GAD, MA, inv.
nr. 170**, reg. nr. 35b; ib., inv. nr. 171 (stadsrichter Wolter Borre met de schepenen Werner Wacker en
Wyte ton Vene, zie de schepenlijst van dat jaar in CRD III-1, 467-475); GAD, HG, nrs. 48, 52 en 95.

    146 GAD, HG, nrs. 238 (met het zegel van Swaefken) en 309, benevens Berkenvelder, Zwolse regesten VI,
aanvullingen op deel III, nr. 1516A (afschrift).
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Voor een antwoord op de vraag naar de afgrenzing van competenties van stadsschout en
stadsbestuur moeten de ontwikkelingen in de 14de en 15de eeuw in de beschouwing betrokken
worden. Van belang is het vooraf vast te stellen dat -althans in de 14de eeuw- het burgerschap
een vereiste was voor het bekleden van het schoutambt147. Dit blijkt uit het geval van Wolter
Borre. Wolter legde in 1354 de burgereed af148 en was schout vanaf 1359 of 1360, toen zijn
voorganger Bertold Tersel overleed149.

De Utrechtse bisschop Jan van Arkel vaardigde medio mei 1362 een oorkonde uit die ons in
globale termen inlicht over de jurisdictie van de stadsschout van Deventer. De stad ontving in
deze oorkonde een serie privileges "om sonderlinghe vrienscap ende gonsten die wy draghen tot
onser stat van Deventer"150. De landsheer refereert hier aan de oorlog tegen de heren van Voorst
in dat jaar151. De stadsschout was binnen stad en vrijheid bevoegd 'ondaden' (ernstige misdrijven)
en misdaden buiten heterdaad te berechten. Schepenen en raden waren conform hun eed
gehouden dergelijke zaken bij de stadsschout aanhangig te maken152. Drie jaar tevoren had
Innocentius VI dezelfde bisschop Jan vergunning verleend alle 'notoire ondaden' te doen
berechten, zowel ambtshalve als op aanklacht, hetgeen een uitbreiding betekende van de

                    
    147 De eerder vermelde Coesfelder oorkonde uit 1293, bestemd voor "iudici, scabinis ceterisque burgensibus in

Davandria", laat de lezing toe dat ook in de (late) 13de eeuw de iudex van Deventer een burger was (OSU
V, nr. 3111 (2590bis)). Er is echter al op gewezen dat dit in Coesfeld uitgevaardigde document bezwaarlijk
gebruikt kan worden om de interne bestuurlijke ontwikkelingen in Deventer te analyseren (cf. n. 137).

    148 CRD II, 232.
    149 Ib., 680 (aanwezig bij een onthoofding te Raalte) in combinatie met ib., 751 (zijn erfgenamen betalen een

stadstijns). KGR, 158 n. 1, geeft -op gezag van Dumbar- ten onrechte het jaar 1358 of 1359. In 1361
schreven "Wolterus Borre de Rysen, iudex civitatis" en drie zoons zich in als leden van het koopmansgilde.
Bij zijn dood in 1387 was Wolter olderman van dit gilde (ib., rr. 1015-1016 en 1180-1182). Voor Tersel,
zie CRD I, xciii. Het is merkwaardig dat Van Doorninck, bezorger van de cameraarsrekeningen over de
jaren 1337-1372, van mening was dat het ambt na Tersel niet meer vervuld is (ib., xciii-xciv). Overigens is
het allerminst zeker dat de Deventer stadsschout "tot het einde van de middeleeuwen in het bisschopshof
resideerde", zoals Van Vliet stelt ('Plaats', 109). Wolter Borre, bijvoorbeeld, bewoonde een huis in de wijk
Polstraat dat over kelders beschikte die als gevangenis dienst deden, getuige rekeningposten uit 1366 en
1367 (CRD III-1, 548 en CRD III-2, 29). Ook Johan ter Poerten kon thuis, in de wijk Engestraat, een
gevangene onderbrengen (CRD V, 86 (1377) in combinatie met De Meyer en Van den Elzen, Verstening,
175). De rechtbank van de stadsschout was echter ongetwijfeld in de bisschopshof ondergebracht. De
schout van Colmschate daarentegen resideerde daar hoogstwaarschijnlijk wel steeds. Zoals eerder
opgemerkt is, kwam het wel voor dat beide schoutambten in personele unie bediend werden; regel was dit
evenwel niet (cf. nn. 121 en 130).

    150 GAD, MA, inv. nr. 19. Ook aangehaald in de Deductie van circa 1570; Nalis, 'Rechterlijke organisatie', 20,
"criminele saecken; stokmeesteren".

    151 Cf. de volgende post, gedateerd 20.11.1361: "do sij [vier bestuurders samen met stadsschrijver Gevehard
van Hildesheim] die cedel examenierden van den punten die onse here van Utrecht der stad beseghelen
solde eer sij hulpers worden op den here van Voerst 21 s. 3 d." (CRD III-1, 63-64).

    152 "so gheuuen wy onsen richter binnen hoorre stat ende binnen hoorre vryheyt macht te hebben alsulke zaken
te richten sonder vertrech [uitstel] van ondaet ende van misdaet, daer gheen blikende schijn bi en is dat
binnen hoorre stat ende binnen hoorre vryheyt gheschiet, alse hem hore scepene ende raet bi horen ede voer
recht aen brenghen alse van oldes recht ende ghewoentlijc heeft gheweest. Ende waert zake dat hem yemant
buten hoorre stat ende buten hoorre vryheyt ondaet ende misdaet dede, die binnen hoorre stat ende binnen
hoorre vryheyt ofte anders waer binnen onsen ghestichte quamen ende behachtet [in hechtenis gehouden]
worde, daer zullen wi ofte onse amptman hem over rechten onvertrect alse van oldes recht ende
ghewoentlijc heeft gheweest". Dumbar, Deventer I, 55 gaat voorbij aan het element van heterdaad.
Kossmann-Putto, 'Bestuur en rechtspraak', 20 en 25 verheldert het begrip 'ondaet': het ging om roofmoord,
moordbrand, verkrachting, diefstal bij nacht, doodslag en 'klaagbare' verwondingen. In het licht van
bovenstaand citaat minder juist lijkt mij de bewering van de auteur dat de lokale schout in het Oversticht
steeds en overal bevoegd bleef tot de berechting van op heterdaad betrapte misdadigers (ib., p. 25).
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landsheerlijke inquisitoire bevoegdheden153. Het blijft een open vraag of de jurisdictie van de
stadsschout in 1362 ingeperkt of dat een uitbreiding in de kiem gesmoord is. De Meyer en Van
den Elzen postuleren een usurpatie van "de gehele criminele procedure" door het stadsbestuur
van Deventer in 1359. Als afronding van de geleidelijke overgang op een inquisitoire rechtspraak
beschouwen zij de introductie van het pijnlijk verhoor in Deventer in 1362154. Het heeft er haast
de schijn van dat de pauselijke toestemming uit 1359 in de steden van het Sticht Utrecht leidde
tot de introductie van de tortuur155.

Na 1370 zette een periode van omstreeks twintig jaar in gedurende welke het ambt van
stadsschout vele personele wisselingen kende. Merkwaardig is het, dat we in 1370 en in 1371
Peter Dirksz en Willem Krane, dus twee man tegelijk, zien samenwerken als stadsschout156. Wat
de achtergrond hiervan is blijft mistig. Begin november 1370 liep een Deventer stadsbode van
Zwolle naar jonker Robert van Virneburg in Vollenhove "mit eynen brieve sprekende van den
schultampte in onser stad to versettenne". In januari 1371 begaven twee stadsbestuurders zich
naar bisschop Jan van Virneburg in Eembrugge "alse van den richtampte to Deventer"157.
Misschien had een verzoening tussen de stad en de bisschop158 deze besprekingen
vergemakkelijkt. Het 'verzetten' zou betrekking kunnen hebben op het openstellen van het
schoutambt voor heren die tevoren lid van het stadsbestuur waren geweest159. Genoemde Peter
Dirksz maakte daarvan al in 1361 en vervolgens in 1365 als schepen deel uit160. Hoewel hij
tevoren in elk oneven jaar vanaf 1365 schepen was geweest, vervulde hij die functie in 1371
niet161. Hij pakte de draad pas in 1374 weer op162. Hetzelfde zien we bij Johan ter Poerten. Hij
was schepen vanaf 1369, stadsschout vanaf 1377, en opnieuw schepen vanaf 1386163. Dit bewijst
dat de functies van stadsschout en schepen onverenigbaar waren. Wellicht verklaart de nieuwe
constellatie ook het feit dat de stadsschout soms instructies ontving van het schepencollege; de
afstand tussen beide was kleiner geworden en de stad had haar greep op het ambt versterkt164. Dit
blijkt al evenzeer, zij het pas driekwart eeuw later, uit de optekening in het keurboek van 1448

                    
    153 Zie voor de discussie hierover: Maris, 'Paragrafen'; Enklaar, 'Vergeten oorkonde'; Maris, 'Pauselijke

oorkonde'.
    154 De auteurs plaatsen het overlijden van schout Bertold Tersel in 1359. Abusievelijk gaan zij ervan uit dat

Herbert van Rectem de opvolger van Tersel was. De daartoe aangehaalde rekeningpost refereert niet aan het
schoutambt, maar aan het burgemeesterschap, omdat expliciet sprake is van 'de maand' ("in Ode maent do
Herbert richter was" (CRD III-1, 67) - voor een uitgebreidere argumentatie zij verwezen naar hoofdstuk 4 §
4.1). Bovendien was Wolter Borre in 1361 stadsschout, zoals al aan de orde kwam. De auteurs concluderen
vervolgens dat tot Tersels dood de schepenbank door de schout voorgezeten werd, terwijl nadien één van
de schepenen als schout optrad. De dood van Tersel zou aangegrepen zijn voor een strafrechtshervorming
in 1359 (Van den Elzen en De Meyer, 'Aan handen en voeten', 32-34). De oorkonde van 1362 is door de
auteurs niet in hun betoog betrokken.

    155 Cf. Van den Elzen en De Meyer, 'Aan handen en voeten', 32, 34-35.
    156 CRD III-2, 279 en 365.
    157 Ib., 282 en 289.
    158 Zie hoofdstuk 5 § 5.4.
    159 Schneider, Deventer, 238 n. 1050 houdt het erop dat vanaf 1370 stadsschouten niet langer door de bisschop

"eingesetzt" werden. Dat dit onjuist is, blijkt uit het nog te bespreken geval-Bakerweerd in 1404.
    160 CRD III-1, 41 en 469.
    161 CRD III-2, 307-313.
    162 CRD IV, 90.
    163 CRD III-2, 165 en CRD VI, 273. De rekening van 1375 met de burgemeestersmaanden erin is niet

overgeleverd; zie echter de overhandiging van restantgelden van de in 1375 overleden cameraar Johan
Grote door Johan ter Poerten (CRD IV, 240).

    164 "Willam Kranen die tot Swolle ghereden was an onsen heren van Utrecht mit eynre bosschap die hem onse
scepen bevolen hadden" (ib., 28 (1373)). Het staat vast dat Krane dat jaar stadsrichter was; GAD, HG, nr.
52. Het regest heeft abusievelijk Willem Ovinc.
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van de eed die de schout jegens de stad (lees: het stadsbestuur) moest afleggen165.
Tot 1370 was de stadsschout iemand die geen deel uitmaakte of uitgemaakt had van de

magistraat. Omgekeerd zien we sommige voormalige schouten wel in het stadsbestuur. Dat gold
voor Gozewijn en Hendrik van Apeldoorn166, Johan Fimpel, Wolter Borre en Johan van Graes.
Sinds 1370 drongen naast vertegenwoordigers van de vrije ridderschap en ministerialiteit ook
leden van het (politieke) patriciaat tot het schoutambt door. Onduidelijk is de maatschappelijke
positie van Bertold (II?) van Bakerweerd, die in 1394 als stadsrichter genoemd wordt167. Het
bedrag van 64 oude gouden schilden dat hij betaalde voor het "richtampt bynnen der stad van
Deventer" wordt nog in het oudste bewaarde keurboek van 1448 als maximum gesteld168. Het is
niet te zeggen of het ambt ook voordien 'gekocht' moest worden. In de praktijk hield dit in dat de
nieuwe functionaris de nog niet afbetaalde onkosten van zijn voorganger overkocht. Wellicht
behoorden ook Johan van Graes (1405-1410) en Hendrik Swaefken tot de groep der
ministerialen169. Van Willem Bierman, die tijdens het boekjaar 1410 "uyten scependoem richter
waert"170 staat dit allerminst vast.

In de taakomschrijving van de Deventer stadsschout uit 1362 is niets vastgelegd over zijn
bevoegdheden ten aanzien van vreemdelingenzaken, waarvan bijvoorbeeld in 1366 blijkt171.
Juist in kwesties waarbij vreemdelingen betrokken waren deden zich op gezette tijden problemen
voor tussen schout en stadsbestuur. Drie kwesties worden hierna uitgewerkt om dit te illustreren.
Het stadsbestuur ontving in 1382 een briefje van Engelbert, graaf van Mark, en diens broer
Diederik. Dezen eisten schriftelijke opheldering over de terechtstelling van een burger en dienaar
van hen, Diederic Altzac, mee te geven aan hun bode. Schepenen en raad verklaarden de zaak
niet ontvankelijk172. Is dit nu een voorbeeld van een 'buiten heterdaadzaak', of had Altzac een

                    
    165 Zie bijlage 2.
    166 In KGR, 126 n. 4 is aangetekend dat Van Apeldoorn in 1320 zowel stadsschout als schepen was. Dit is

alleen rekening houdend met bestuurlijke en niet met kalenderjaren denkbaar. Aangezien de vermelding
betreffende het schoutambt van 29 november dateert (RAO, TH, inv. nr. 267, reg. nr. 82), is twijfel over de
betrouwbaarheid van de andere bron, namelijk Dumbars schepenlijsten, hier op zijn plaats.

    167 "... des heren misselgier van Ghemen (...) die onser stad enen breef brachte van tween luden die Bertold van
Bakerweert die richter ghevanghen hadde als van peerden die ghestolen solden wesen" (StRD I, 39).
Bertold werd in 1400 ambtman van Diepenheim (ib., 378 en StRD II, 34).

    168 VL, 145 (ten onrechte suggereert editeur Van Vloten dat Bertold van Bakerweerd identiek was aan Bertold
Tersel (ib., n. 5)). Voor de keurboeken zij verwezen naar hoofdstuk 3 § 3.2.

    169 Muller, Registers en rekeningen II, 595: dominus Wernerus de Graes, miles (ten tijde van bisschop Guy);
ib., 777 en 791: Evert van Graes als leenman van het Sticht (1385). Spitzers, 'Nederzettingsontwikkeling',
102 en m.n. 318 n. 99, gaat er zonder verdere bewijzen van uit dat de familie Swaefken een
ministerialengeslacht was. Hendrik Swaefken wordt in 1448 omschreven als "quinquagenarius et ultra ut
asseruit vir probus et honestus et legalis scultetus Daventriensis aut judex temporalis a domino episcopo
Traiectensis deputato" (GAD, MA, inv. nr. 30, reg. nr. 149 (14 april)). Als er ergens in de bronnen een
aanduiding van sociaal-juridische status verwacht mag worden, dan wel in dit citaat; quod non. Hendriks
zoons Rense en Andries werden in 1434 lid van het wantsnijdersgilde; zoon Gerard volgde in 1443 (GAD,
IA, inv. nr. 27, pp. 18, 29).

    170 StRD II, 485.
    171 Drie bestuurders waren present "do Wolter Borre [stadsschout] eyn wit laken eynen vremeden knapen

weder ghaf" (CRD III-1, 609).
    172 "mer hi [sc. de terechtgestelde] waert van den ghenen die one [hem] mit den gherichte bezat [gearresteerd]

hadden vor onsen heren van Utrecht ghebracht, daer hi selven tegherichte zat, des daer dat hoghe gherichte
is, ende waert daer ghew...en mit gherichte ende mit rechte alse in den stad van Deventer recht is" (GAD,
MA, inv. nr. 4a, fo. 4r). In de cameraarsrekening van 1381 is de volgende post geboekt: "do sie [zes
bestuurders] bi den gherichte hadden gheweest do men Oeltzac onthoofd hadde" (d.d. 9.6.1381; CRD V,
404). Zie voor de briefwisseling CRD VI, 5 (d.d. 21.4.1382). Het nam kennelijk wat tijd alvorens het
stadsbestuur de toedracht van een zaak uit een voorgaand jaar achterhaald had en een passend antwoord
kon formuleren.



42

delict gepleegd buiten de stadsvrijheid? De precieze toedracht valt niet meer te achterhalen173.
Het tweede voorbeeld betreft een incident op de Sint Maartensjaarmarkt van 1404. De

schepenen oordeelden in het geval van een koopman van wie tijdens de markt een vat boter
gestolen was, dat tweederde deel hem toekwam en het resterende derde de stadsschout "want
onse stat die boter an hoer nam". Schout Gosen (II?) van Bakerweerd kon zich met dit vonnis
niet verenigen. Op 5 januari 1405 ontving het stadsbestuur een bisschoppelijke bode met een
brief waarin bisschop Frederik van Blankenheim meldde dat hij Gosen geschreven had deze zich
niet langer met het schoutambt mocht inlaten of daarop aanspraak maken ("dat hij [sc. Gosen]
hem des richtampts nyet langer onderwinden en zolde")174. Of de bisschop Van Bakerweerd van
zijn functie onthief vanwege dit voorval of om (nog) andere redenen blijkt niet. Van Bakerweerd
werd opgevolgd door Johan van Graes175.

Het derde geval betreft een oorkonde van de officiaal van proost en aartsdiaken van Sint
Lebuinus uit 1448. Deze bevat onder ede afgelegde verklaringen, volgens welke het gerecht van
de bisschop tijdens jaarmarkten sinds mensenheugenis opengesteld was voor vreemdelingen176.
Twee jaar later zond het stadsbestuur een bode met een brief naar Groningen "ons besegelt te
senden woe onse here van Utrecht sinen scholten ende gerichte in onse stad hadde in merkeden
ende buten merkeden op vreemde luyden etc."177. Enkele dagen later reed stadsschrijver Johan
Pallas naar Horst "omme te werven van onsen heren ende den abt to Sente Pauwel te doen
scriven an den hertogen van Gelre ons een schijn [officieel document] te senden, woe onse here
van Utrecht sinen scholten ende gerichte heeft to Deventer in merkeden ende buten merkeden op
vreemden luyde"178. Klaarblijkelijk moest uitsluitsel over deze zaak van buiten komen. In een
register van gerechtelijke beslagleggingen speelt de stadsschout in een aantal gevallen een rol179.
Aan het eind van de 16de eeuw resteerde de stadsschout nog slechts de arrestatiebevoegdheid
van criminelen die geen burger of ingezetene ('inwoner') van Deventer waren180.

Hoge jurisdictie
Wie de afzonderlijke stadsschouten in de cameraarsrekeningen volgt, ontdekt dat zij weliswaar
niet steevast, maar toch dikwijls aanwezig waren bij terechtstellingen. De vraag rijst dan ook wie
de hoge jurisdictie in de stad uitoefende. Het stadszwaard verschijnt pas in 1352 in de
cameraarsrekeningen. De schepenen betaalden stadsschout Bertold Tersel toen voor een
onthoofding. Bij onthoofdingen drie jaar later ontving dezelfde schout van het stadsbestuur
zestien schellingen "pro gladio". Een zekere Jacob gladiator toucheerde dat jaar anderhalf pond

                    
    173 Nog in 1386 waren de gebroeders over de zaak in correspondentie, daarna wordt het stil. Cf. hoofdstuk 4 n.

93.
    174 StRD II, 193, 203, 212.
    175 Deze beschikte ook al over een cel thuis (StRD II, 265). Zijn huis stond in de wijk Polstraat (ib., 134 (1402)

en 253 (1404)). Van Graes was in 1398 burger geworden en komt in de periode 1412-1475 voor als
schepen (StRD I, 260 en StRD III, 38 en RAO, TH, inv. nr. 279, reg. nr. 372 (8 januari)). Dit tijdsbestek is
dermate ruim dat we hier zonder twijfel een senior en een junior voor ons hebben.

    176 "item secht syndicus ende procurator der stad van Deventer dat ons heren gerichte van Utrecht aver viertich
vijftich hondert jaeren soe lange als konde van menschen gedencken mach toe Deventer in allen
jairmarkeden apen geweest is ende noch is op vreemden luden toe gewyn ende toe verleze, des een ygelick
dingen ende vertalen can" (GAD, MA, inv. nr. 30, reg. nr. 149, geschreven door de openbare notaris Johan
Hoge). Juist uit dit jaar dateert een verbanning wegens misdraging bij een 'besate': een 'bezette' Zutphenaar
die niet direct een borg kon stellen, werd naar het huis van de stadsschout geleid en daar geslagen door
degene die beslaglegging gevorderd had (GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 83v).

    177 GAD, Cam., inv. nr. 21b (1450-II), fo. 6r.
    178 Ib., fo. 9v. Op instigatie van de abt van de Sint Paulusabdij schonk het stadsbestuur van Deventer de

hertogelijke schrijver een paar nieuwe laarzen en vergoedde het zijn onkosten.
    179 Zie hoofdstuk 4 § 4.4.
    180 Nalis, 'Rechterlijke organisatie', 14-15.
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per 'kop' en bovendien een bedrag voor het tweemaal schoonmaken van het zwaard181. Uit deze
gegevens laat zich afleiden dat de stad vanaf medio 14de eeuw een gerechtszwaard bezat en dat
het stadsbestuur de beul betaalde (overigens op free lance basis, want beulen figureren nooit in
de lijsten van Deventer stadsdienaren182). Volgens Dumbar had het Deventer stadsbestuur reeds
in 1316 bevoegdheid in halszaken183. Indien dit gegeven geaccepteerd wordt, dringt zich echter
de vraag op waarom de cameraarsrekeningen vóór 1352 in het geheel geen melding maken van
terechtstellingen door middel van het zwaard. Veiligheidshalve moet aan de aantekeningen
waarop Dumbar zich baseerde niet teveel gewicht gehecht worden184. De status ervan is dubieus;
niet voor niets komt Dumbar zelf met een vermelding in de cameraarsrekening van 1356 op de
proppen. De enige, zeer indirecte en bovendien niet eenduidig te interpreteren indicatie dat er
wellicht enige grond is voor een begin omstreeks 1316 is het hiervoor geconstateerde feit dat de
stadsschout vanaf 1318 buiten het schepencollege kwam te staan en zelfstandig ging zegelen. De
slotsom luidt dat het Deventer stadsbestuur omstreeks het midden van de 14de eeuw een zekere
bevoegdheid bezat in halszaken.

De rekeningen geven echter geen inzicht in de precieze afbakening van de juridische
competenties van stadsschout en schepenen inzake terechtstellingen. De hiervoor aangehaalde
casus-Altzac uit 1381/1382 bewijst dat ook de bisschop of zijn plaatsvervanger, de stadsschout,
doodstraffen eiste en ten uitvoer liet leggen. Eind 16de eeuw namen schepenen en raad in
strafzaken tussen vreemden enerzijds en burgers of 'inwoners' anderzijds het (pijnlijk) verhoor en
het vonnis voor hun rekening. Voor de uitvoering van het vonnis waren de burgemeesters
verantwoordelijk185. Pas als het om de doodstraf ging kwam de stadsschout in beeld. Samen met
de burgemeesters presideerde hij de zitting tijdens welke de misdadiger zijn delicten voorgelezen
kreeg en de sententie van schepenen en raden uitgesproken werd. Deze procedure legitimeerde
men eind 16de eeuw met een beroep op het privilege uit 1362186. De stadsschout was derhalve
pro forma aanwezig. Hoogstwaarschijnlijk was dit al sinds het midden van de 14de eeuw zo.

Van groot belang in dit kader is de aanleg in 1463 (of wellicht enkele jaren eerder) van een
register dat bekend staat als 'liber filiorum perdicionis' of 'rode ofte crimineel boeck'187. Dit
register beslaat de periode tot 1558 en bevat naast vonnissen van schepenen en raden in
criminele zaken ook getuigenverklaringen en bekentenissen. Bijzonder is het gebruik van
beletterde klavieren, die de aan het eigenlijke register voorafgaande bladen markeren waarop
boosdoeners alfabetisch naar doopnaam opgesomd zijn. Achter de namen zijn de bladzijden
vermeld waarop nadere informatie over hen te vinden is.

                    
    181 CRD II, 131d, 163, 310, 314, 335.
    182 Hermesdorf, 'Oude strafrecht', 186 schrijft dat de stadsbeul vanaf 1376 een vaste aanstelling kreeg; Van den

Elzen en De Meyer, 'Aan handen en voeten', passim, spreken van 'salaris' en ook van 'stukloon'. Deze
auteurs merken op (p. 34) dat sinds 1367 een stadsbeul in functie was, na een klein decennium waarin
allerlei lieden terechtstellingen uitvoerden.

    183 "Behalve dat ook van Stats oude Halsrecht genoegzaem getuigen eenige oude Aentekeningen, in de
Sekreetkamer opgesloten alwaer men in het jaer 1316, gelijk ook in de Kameners Rekeninge van den jaere
1356, leest van het schoonmaken en schoonhouden van Stats eigen zwaert; een vast kenteken des
straffelijken rechtsgebiets, 't welk daerom genoemt wordt Potestas gladii (...) ook vindt men gewag gemaekt
in den jaere 1324 van eenen Hans Jorgen uit der Schouten in Stats stok overgebragt, en in den jaere 1326
van stats eigen Scherprechter, die alle veertien nachten zyne gezette wedde ontfing" (Dumbar, Deventer I,
56).

    184 In deze zin laat zich ook Van Doorninck uit (CRD I, xcii).
    185 Voor de burgemeesters, zie hoofdstuk 4 § 4.1.
    186 Nalis, 'Rechterlijke organisatie', 20. Een beschrijving uit 1569 van de inquisitoire procedure geven Van den

Elzen en de Meyer, 'Aan handen en voeten gekwetst', 26-28 en 36-39 (bijlage met de tekst van het
document uit 1569).

    187 GAD, RA, inv. nr. 2. Het is denkbaar dat het register al rond 1459/1460 aangelegd is; zie hoofdstuk 4 §
4.2.2.
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2.4. Schepenen, raden, meente
Het voorafgaande behelsde een evaluatie van de machtspositie van de bisschop en diens
vertegenwoordiger in de stad. Gebleken is dat deze in de laatste paar decennia van de 13de eeuw
aan erosie onderhevig was en dat de stadsschout tussen 1309 en 1318 los van het schepencollege
is gaan opereren. Bestuursorganen van de stedelijke gemeenschap passeerden op diverse plaatsen
de revue. Op hun ontwikkeling vanaf de 13de eeuw zal de aandacht in het hiernavolgende
gericht worden188. De aangewezen weg daarvoor is een analyse van de oorkonden waarin
Deventer schepenen, raden en/of meente optreden als (mede-) oorkonders, (mede-) zegelaars en
getuigen, dan wel combinaties van deze hoedanigheden. In het vervolg zal sprake zijn van
'schepenoorkonden', een vlag die de lading strikt genomen niet dekt, maar als overkoepelende
aanduiding haar nut bewijst. De enige andere bron die ons voor de (tweede helft van de) 13de
eeuw ter beschikking staat, de koopmansgilderol, verschaft hoegenaamd geen informatie over
bestuurlijke evoluties.

Alvorens de schepenoorkonden te analyseren, is het nuttig enige algemene informatie over het
schepencollege te verschaffen. In het door schepenen en raden anno 1300 in de vorm van een
oorkonde uitgevaardigde statuut van het koopmansgilde komt een bepaling voor waarin het
begrip officium opduikt189. Betrekken we dit begrip op het bestuur, dan kan het op dat moment
slechts slaan op het bestuurscollege zelf of op de gasthuismeesters. Het gebruik van deze term
wijst op een formele taakopvatting. De criteria waaraan leden van de 'stadsraad' (waarmee zowel
schepenen als raadsleden bedoeld zijn) moesten voldoen zijn te vinden in het oudste
overgeleverde keurboek uit 1448. Dat dit deels een oudere, 14de-eeuwse situatie weerspiegelt is
in het voorgaande al gebleken. De eerste voorwaarde was dat iemand geen "heren cledere
draghet, sonder [behalve] des heren van den lande", de tweede dat een kandidaat "liggende
eerve" binnen de stad had. Voor buitenechtelijke kinderen was geen plaats, evenmin als voor
degene "die in der stad guede sit". Met dit laatste doelde men op pachters van stedelijke
domeinen of inkomstenbronnen190. Bovendien was een burgerschap van zes jaar als "beseten
borger" vereist en moest de bestuurder in spe "redelic geguet" zijn (waarbij in het midden gelaten
is wat 'redelijk' was). Ten slotte geeft het keurboek nog een opsomming van omstandigheden die
na de verkiezing tot beboeting en/of uitsluiting konden leiden (bijvoorbeeld horigheid,
eedverzaking, 'partij houden of maken' waar de stad Deventer of haar burgers hinder van
ondervonden, lidmaatschap van een ander bestuur dan dat van Deventer, lasterlijke of de eer
bezoedelende taal jegens collega's)191. 

                    
    188 Ik leg daarbij andere accenten dan Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 30-32.
    189 "Item statuimus quod quilibet opidanus noster, habens istam fraternitatem vel eam acquirere volens, si est

exercens aliquod officium, non debebit ad incisionem vendere alium pannum quam dictum est, quamdiu
suum officium voluerit exercere" (KGR, 178).

    190 In 1463 werd dit aangescherpt; VL, 168.
    191 Ib., 134-136. Horigen maakten in de late Middeleeuwen steeds deel uit van de stedelijke gemeenschap; hun

getal is echter niet te bepalen. Een scheidsrechterlijke uitspraak van de proost van Sint Jan en de deken van
Oudmunster te Utrecht uit 1403 maakt duidelijk dat er in dat jaar horigen, specifiek keurmedigen, van de
bisschop van Utrecht, de hertog van Gelre en het kapittel van Sint Marie in Deventer leefden; Muller,
'Recht keurmedigen' (op basis van GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 215v, onder het opschrift "pro memoria in
futurum", en de slotopmerking in het register: "Hijrvan is een besegelt brieff des capittels Sunte Marien
vors. dijt alsus believende myt den anderen processe in eener laeden"). Zie ook GAD, MA (aanvulling),
inv. nrs. 461*a en 461*b, reg. nrs. 82 en 83 (d.d. 13.3.1403). Daarnaast woonden er van allerlei heren
afhankelijke lieden. Dezen zijn voor een deel te traceren in de rubrieken 'van allerhande zaken' aan de
inkomstenkant van de cameraarsrekeningen. Eén voorbeeld, uit 1396: "item bi Berent Camps van erfnissen
die den joncher van Borclo in onse stad anghestorven was van enen sinen hoerighen man 17 gl. 29 gr. 4 br."
(StRD I, 168). Ook in de late 15de eeuw wordt nog melding gemaakt van horigen in de stad. Een
optekening in het wantsnijdersgildeboek (cf. n. 19) uit 1461 ontzegt onvrijen het lidmaatschap (vermeld in
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De oudste expliciete manifestatie van de colleges van schepenen (na de impliciete in 1206 en
hoogstwaarschijnlijk 1230) en raden dateert van 1241. Op Sint Walburgisdag van dat jaar
verklaarden abdis, dekanes en het convent van Elten dat zij de Kotertol tegen een vaste, jaarlijks
op 18 november te Elten te betalen canon verpacht hadden aan raden, schepenen en meente van
Deventer. Ingeval van wanbetaling viel de tol terug aan het klooster192. In een terzelfdertijd
opgestelde oorkonde brengen dezelfde oorkonders elect Otto van de pachtovereenkomst -hier
met raden, schepenen en overige burgers van Deventer- op de hoogte en verzoeken hem om
medewerking. Uit de tekst blijkt dat de vorige pachter, een ridder Rudolf193, in gebreke was
gebleven de betaling te voldoen194. Nog een derde tekst van dezelfde dag is bewaard gebleven
als afschrift in een stadscartularium. Hierin verklaren schepenen, raden en 'overige burgers'
('ceterique opidani') van Deventer de Kotertol op de gestelde voorwaarden aanvaard te hebben en
het klooster te zullen vrijwaren van acties van de kant van de voormalige pachter Rudolf. Zowel
het stadszegel ('sigillum opidi nostri') als dat van de kerk van Deventer worden aangekondigd195.
Genoemd drietal oorkonden is gegeven in (het koor van) het klooster Elten. Opmerkelijk is de
wisselende volgorde van raden en schepenen; in de uitvaardiging van de stad gaan de schepenen
in de inscriptio en de corroboratio voorop (in de sanctio overigens niet), in die van het convent
Elten echter volgen de schepenen op de raden. Dit doet vermoeden dat de laatste twee door een
'Eltense' scribent geredigeerd zijn. Hoewel het stad-Deventer exemplaar als afschrift bewaard is
en een handschriftvergelijking dus niet tot de mogelijkheden behoort, is deze vermoedelijk door
een scribent uit Deventer vervaardigd. Mischien was het de onder de getuigen figurerende
magister Hendrik, kanunnik in zowel Deventer als Emmerik. Hoe dit zij, het stadsbestuur
verzekerde zich met dit contract van ongetwijfeld substantiële inkomsten.

Na 1241 doen stadsbestuurders pas een kwart eeuw later, en sindsdien frequent, van zich
spreken. In een eerder aangehaalde oorkonde van bisschop Hendrik van Vianden uit 1266,
opgesteld "in atrio ante domum nostram" en de overdracht van een deel van een Stichts leen aan
de abdij Ter Hunnepe betreffende, worden als getuigen van de rechtshandeling expliciet
schepenen en raden van Deventer genoemd. In de getuigenlijst staan, na de milites Giselbert van
Buckhorst en Hendrik van Overberg, de namen van elf personen, waarschijnlijk allen burgers
van Deventer. Aan het stuk is het stadszegel bevestigd. De iussio weerspiegelt de ondergeschikte

                                                               
KGR, 76 n. 6). Voorts valt te verwijzen naar twee stukken uit respectievelijk 1478 en 1479, waaruit blijkt
dat er toen nog steeds Gelderse hertogelijke onvrijen in de stad leefden (Nijhoff, Gedenkwaardigheden V,
nrs. 98 en 108 (regesten)).

    192 GAD, MA, inv. nr. 201a = OSU II, nr. 965.
    193 Hoogstwaarschijnlijk Rudolf Lefman van Koten, die in 1233 voor het zieleheil van zijn broer Arnold

Reygersz een stuk grond ter beschikking stelde ten behoeve van de stichting van het klooster Mariënberg
(ib., nr. 860. Voor de achtergronden van deze stichting: Damen, 'Benediktinessenklooster Zwartewater', 72-
75)). Hun beider vader, de ridder Roger of Reygher van Koten, komt voor onder de getuigen van te
Deventer en Ommen gegeven bisschopsoorkonden uit de jaren 1227 en 1231 (OSU II, nrs. 766 (notarieel
transsumpt uit 1383), 767 en 816 (notarieel afschrift in de rotulus uit de jaren 1351-1352)).

    194 GAD, MA, inv. nr. 201b = OSU II, nr. 966. De oorkonde bevat op de rugzijde in een andere hand de
notitie: "Littera de thelonio in Coten ad usus scabinorum D...". Hoewel het zegel niet aangekondigd wordt,
resteert een zegelstaart van een afhangend zegel. Deken en kapittel van Sint Lebuinus gaven in 1385 een
vidimus, toen de stad met Amsterdam in conflict kwam over de Kotertol (GAD, MA, inv. nr. 201c (4
november, "Scriptum Daventrie in loco capitulari nostro"; met het kapittelzegel in groene was en
contrazegel). Het tolconflict (overigens ook met Nijmegen) in CRD VI, 215-216, 220, 223, 227, 246, 249,
259, 275, 278, 280, 291, 339, 348 (1387), alsmede Van der Laan, Oorkondenboek Amsterdam, nrs. 473
(d.d. 28.2.1387), 500 en 501 (overeenkomst tot beëindiging van het geschil, d.d. 18.7.1388, in tweevoud:
voor elke stad een exemplaar onder het zegel van de andere partij; daarnaast gelijktijdig gechirografeerd op
papier). Voorts: Smit, Opkomst handel Amsterdam, 149).

    195 OSU II, nr. 967.
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positie die het stadsbestuur op dat moment innam ten opzichte van de landsheer196.
In 1268 zien we stadsbestuurders voor het eerst sinds 1241 als oorkonders optreden.

Stadsschout Hartwich Goedekint, schepenen en raden van het 'oppidum' Deventer vaardigden
toen gezamenlijk en onder bezegeling met het stadszegel een oorkonde uit betreffende de
schenking door particulieren van een goed aan de abdij Ter Hunnepe. De abdij, alsook het
kapittel van Sint Lebuinus zegelden mee. In de reversbrief van abdis en convent van Ter
Hunnepe, datzelfde jaar in Deventer gegeven, fungeren genoemde richter, schepenen en raden
als getuigen en medezegelaars naast kapittel en abdij197. Dit is de oudste voor de schepenbank
verleden onroerend goed-transactie waarvan een schriftelijk getuigenis bestaat sinds de
veronderstelde toekenning van een vrijwillig-jurisdictionele bevoegdheid in 1123. Bijna
anderhalve eeuw lang volstond klaarblijkelijk een mondelinge rechtsgang.

Eerder kwam de beoorkonding van schepenen en raden uit 1274 ter sprake, betreffende de
verkoop door een echtpaar van een weiland, gelegen in een stadsdomein, aan het gasthuis van de
H. Geest. Het als 'sigillum nostrum' aangekondigde stadszegel is voorzien van een contrazegel
met het randschrift "secretum civitatis Daventriensis"198.

Begin 1275 trad Deventer samen met Zwolle en een reeks ridders op als medezegelaar van het
Genemuider stadsrecht, dat geënt was op dat van Deventer. Deze plechtigheid vond in Zwolle
plaats; de uitvaardiging geschiedde op naam van elect Jan van Nassau199. Hier zien we het
stadsbestuur een rol spelen in de bredere Overstichtse context en wel speciaal als
vertegenwoordiger van de moederstad van de Overstichtse stadsrechtfamilie. Als bemiddelaars
in het kader van de Duitse stedenhanze traden de schepenen van Deventer (met hun collegae uit
Zwolle en Kampen) in 1280 op in conflicten tussen Harderwijk en Hamburg en Rendsburg200. 

In 1275 verklaarden de gasthuismeesters van de H. Geest ("magistri hospitalis in Daventria")
aan een echtpaar -hoogstwaarschijnlijk burgers- een prebende in het gasthuis verleend te hebben.
Het echtpaar op zijn beurt droeg een stuk grond voor de Brinkpoort over ten behoeve van hun
                    
    196 "Et quia scabini et consules civitatis nostre Daventriensis huic facto interfuerunt, sigillum civitatis eorum

iussimus huic scripto apponi" (OSU III, nr. 1693). Het gaat om achtereenvolgens Johannes monetarius,
Gelmarus de Cimiterio, Godefridus de Brinko, Gerlacus de Brinko, Geitemannus, Bonus Martinus,
Arnoldus de Oxe, Henricus Rufus, Ecbertus Buterman, Omerus en Thidemannus de Stocke. Dumbar,
Deventer I, 70 bestempelt op grond van deze oorkonde Godfried als schepen. Voor zowel Gelmer als
Bonus Martinus voert hij nog een andere vermelding op. Dit lijkt mij een hoogst speculatieve aanname
(overigens nagevolgd in KGR, rr. 58, 121 en 143). Van geen van de overige personen zijn bestuurlijke
antecedenten bekend. Arnold van Oxe was een broer van de in de onderhavige oorkonde als handelende
persoon optredende bisschoppelijke leenman Hugo. In de stadsrechtverlening van 1230 aan Zwolle is een
Hugo van Oxe (dezelfde of senior?) in de rij van milites geschaard (OSU II, nr. 803). Arnold, zijn vrouw
Aleid en hun zoon Robert deden eind 1275 afstand van een aantal zakelijke rechten (OSU IV, nr. 1897). In
1284 verkocht Arnold met toestemming van de proost van Deventer grond en tienden van de proosdij aan
de abdij Ter Hunnepe (ib., nr. 2184). Behoorden de Oxes tot de bisschoppelijke ministerialiteit?

    197 Ib., nrs. 1749 en 1750.
    198 GAD, HG, nr. 2 = OSU IV, nr. 1870 (cf. n. 127). De locatie van het Gebbengoor is helaas niet nader te

bepalen, ook niet aan de hand van een omschrijving uit 1296 bij gelegenheid van -opnieuw- de verkoop van
stadsland aan het H. Geestgasthuis: "... spacium terre situm inter agros domus ton Velde, inter Gebbengore
et inter stratam publicam cum vico contiguo hospitali predicto secundum protensionem aree eiusdem
hospitalis ..." (OSU V, nr. 2789). In de cameraarsrekening van 1339 komt een post voor die weliswaar
duidelijk maakt dat het Gebbengoor een omvangrijk weidecomplex was, maar die evenmin duidelijkheid
verschaft over de ligging: "Item quando scabini equitaverunt ad perspiciendum Ghebbenghore pastoribus
pecorum" (CRD I, 52). Ook in 1356 bezagen de schepenen het Gebbengoor, dat bij die gelegenheid
omschreven wordt als "terra", terwijl zij een jaar later een slag in het Gebbengoor verpachtten aan Hendrik
Negenap (CRD II, 380 en 493). Uit al deze vermeldingen blijkt dat het stadsbestuur over de grond in het
Gebbengoor kon beschikken, en dat dit dus naar alle waarschijnlijkheid binnen de stadsvrijheid lag.

    199 OSU IV, nr. 1882.
    200 Ib., nr. 2027 en Sloet, Oorkondenboek, nr. 1015. Beide oorkonden zijn uitgevaardigd door de graaf van

Holstein-Stormarn en raden en gemeenten van de twee Noordduitse steden.
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beider zieleheil. Op verzoek van de gasthuismeesters zegelden de deken van Sint Lebuinus
alsmede schepenen en raden201. Op fraaie wijze komt hier naar voren dat aanvankelijk zowel
kerk als stadsbestuur toezicht hielden op deze instelling202. Wat betreft de rol van de kerk als
supervisor is het van belang erop te wijzen dat het gasthuis van de H. Geest sinds 1206 tot de
stadsparochie van de Lebuinus- en later Mariakerk behoorde203. De oorkonde maakt eveneens
duidelijk dat in 1275 noch individuele gasthuismeesters noch het gasthuis over eigen zegels
beschikten. Het zegel van het gasthuis verschijnt pas in 1297204.

Een nieuw fenomeen vormt de schriftelijke vastlegging van statuten van instellingen door
schepenen en raden. Het gasthuis van de H. Geest opent de rij begin 1283205. Als tweede
verschijnen begin 1300 de met instemming van de leden vastgestelde statuten van het
koopmansgilde206, gevolgd door die van het smedengilde uit achtereenvolgens 1309 en 1315207,
het schippersgilde uit 1323208 en het vleeshouwersgilde uit 1324209. Memorabel is ten slotte de
beoorkonding door schepenen en raden van een arbitrale uitspraak van bisschop Frederik, begin
1319210. In een eerder vermeld voorbeeld uit 1280 beoorkondden stadsschout, 'gezworenen' en
schepenen een uitspraak ('dading'), bij de totstandkoming waarvan zij zelf betrokken waren; hier
echter treden stadsbestuurders louter als oorkonder voor de bisschop op. 

De uitvaardiging van een oorkonde door stadsschout Hendrik van Apeldoorn en twee schepenen
in 1320 vormt een bestuurlijke mijlpaal: niet eerder komt een schepenpaar als (mede-)
oorkonder, zegelend onder eigen particuliere zegels, voor. Inhoudelijk behelst het document uit
1320 de renunciatie van een erfenis door een particulier ten gunste van de abdij Ter Hunnepe211.
In de paar gevallen waarin het schepencollectief vóór 1320 alleen, dat wil zeggen zonder richter,
raden en/of meente, als (mede-) oorkonder of (mede-) zegelaar optrad- deed het dat steeds onder
het stadszegel. Tekenend is dat nog in 1318 de schepenen het stadszegel gebruikten, terwijl zoals
gezegd iudex Bernard Mulert zijn eigen zegel aan de oorkonde hechtte212. In de eerste paar
                    
    201 GAD, HG, nr. 3 = OSU IV, nr. 1893.
    202 Van Vliet, 'Missiebasis', 312 n. 137 veronderstelt op basis van het door schepenen en raden opgestelde

gasthuisreglement uit 1283 ten onrechte dat het toezicht op deze instelling "van meet af aan" in handen van
de schepenen was.

    203 Instructief is GAD, HG, nr. 4 = OSU IV, nr. 1958 (d.d. 14.12.1277), waarin proost, deken en kapittel
toestemming geven dagelijks een mis in het gasthuis te vieren, en proost en kapittel hun zegels bevestigen
"consentiente Volkero, tunc temporis plebano beate Marie Daventriensis".

    204 GAD, HG, nr. 8. Door gasthuismeesters of provisoren uitgevaardigde oorkonden zijn dun gezaaid.
    205 OSU IV, nr. 2150 = GAD, HG, nr. 5. Na de datumregel is apart toegevoegd dat de oorkonders twee bij

naam genoemde medeburgers aanwezen als gasthuismeesters. Het kapittel komt in dit stuk niet voor; was
zijn invloed op het gasthuis na 1275 drastisch ingeperkt door het stadsbestuur?

    206 GAD, IA, inv. nr. 20. Uitgegeven in KGR, 177-178. De oorkonde is geschreven door stadsschrijver Johan
ter Hurnen, die in dienst was vanaf 1361 (zie bijlage 4). Het origineel is verloren gegaan. Derhalve gaat het
om een heruitvaardiging. De reden hiervoor is niet bekend. Cf. nog n. 19.

    207 De Latijnse versies bij Dumbar, Deventer I, 41 respectievelijk 18. Middelnederlandse vertalingen van beide
in de hand van stadsschrijver Johan van Ommen in GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 98v. In 1315 kregen de
smeden een eigen wijkje toegewezen.

    208 GAD, IA, inv. nr. 21 (16de-eeuws notarieel afschrift).
    209 GAD, MA, inv. nr. 288*a (getransfigeerd met ib., inv. nr. 288*b (ampliatie van 1423)). In afschrift in een

mij onbekende, geoefende hand ook te vinden in ib., inv. nr. 4a, fo. 91v-92r, met aanvullingen door de
stadsschrijvers Johan van Ommen en Jacob van Noerle op fo. 92r-92v. De onbekende hand kan globaal in
het eerste kwart van de 15de eeuw geplaatst worden.

    210 GA Zwolle, inv. AAZ01, Chartercollectie 319.01.
    211 RAO, TH, inv. nr. 267, reg. nr. 82. De renunciator stelde als voorwaarde dat zijn koren bij voorrang en

kosteloos op de abdijmolen gemalen zou worden. Een volgend bewaard gebleven exemplaar stamt van 19
januari 1326 (ib., inv. nr. 268, reg. nr. 87).

    212 OSU IV, nr. 1939 (d.d. 2.6.1277; "sub sigillo oppidi nostri" (16de-eeuws afschrift)); GAD, Olde Convent,
nr. 1 (d.d. 2.12.1306; "Et nos scabini jam dicti earundum sororum seu begghinarum petitionibus salutaribus
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decennia van de 14de eeuw lijken burgers niet over eigen zegels beschikt te hebben. Hiervóór is
het voorbeeld ter sprake gekomen van Gelmarus de Cimiterio en zijn kleindochter Margaretha,
die eind 1281 bij ontstentenis van eigen zegels de op hun naam gestelde oorkonde met het zegel
van de stad lieten authenticeren213. Hetzelfde zien we bij de eerder ter sprake gekomen Rudolf
van Rande, die begin 1285 als achterleenman een "edhel eyghen" akker verkocht aan de
Deventer burger Abelinus214. Nog in 1301 zegelden schepenen en raden een door hen
uitgevaardigde oorkonde over de verkoop van onroerend goed aan het gasthuis van de H. Geest
op verzoek van de verkopende partij, een echtpaar, ongetwijfeld omdat het deze burgers aan
eigen validatiemiddelen ontbrak215. Chronologisch volgen de schepenzegels kort na het
verschijnen van het eerste schoutzegel in 1318.

Dat er in de jaren rond 1318 ingrijpende bestuurlijke veranderingen plaatsvonden is evident;
de precieze aard ervan blijft echter verborgen216. Bij een poging hierover iets te achterhalen
ontstaat licht de neiging elke archivalische strohalm in de gewenste richting te knakken. Te
noemen valt de hongersnood die Europa trof in de jaren 1315-1317 en die wellicht tot woelingen
leidde. Bisschop Guy dreigde in januari 1315 de burgers van Kampen te zullen straffen indien zij
schepenen en raad tegenwerkten en onrust stookten217. Het verbond tot wederzijdse hulp
gedurende twee jaar dat de drie grote steden op de valreep van het kalenderjaar 1317 sloten
omdat zij velerlei problemen ondervonden hadden, voorzag onder meer in de belofte tot
wederzijdse hulp bij het tot bedaren brengen van eventuele partijtwisten218. Dit verdrag staat
zonder twijfel in verband met het overlijden van bisschop Guy en de daarop volgende strijd om
de Utrechtse zetel, al volgt het kort na de feitelijke beslechting daarvan219. Mogelijk werkte het
conflict nog enige tijd door, ook op stedelijk niveau. Merkwaardig is in dit verband dat bisschop
                                                               

annuentes sigillum nostrum fecimus apponi in testimonium praedictorum" (geciteerd naar Dumbar,
Deventer I, 488)); ib., HG, nr. 11 (d.d. 3.10.1318; "et ex parte nostrum scabinorum Davantriensium sigillum
civitatis Davantriensis").

    213 "Et nos iudex, scabini ac universitas oppidi predicti sigillum oppidi nostri ad petitionem Gelmari et
Margarete (...) presentibus duximus apponendum" (OSU IV, nr. 2085). Cf. ook n. 133.

    214 "Et quia sigillum per me non habeo, rogavi (...). Nos vero scabini et consules predicti a Rodolpho (...) rogati
sigillum civitatis Daventriensis presentibus apposuimus ..." (ib., nr. 2205).

    215 GAD, HG, nr. 9 = OSU V, nr. 3020 (de datering 14 mei in de inventaris van het archief van gasthuis van de
H. Geest is minder juist; men leze: 5 juni).

    216 De oorkonde van richter en schepenen uit 1318 is inhoudelijk volkomen vergelijkbaar met een
beoorkonding uit 1319 door de deken van Sint Lebuinus, de prior op de Berg (=de pastoor van de
Bergkerk), schepenen en raden (GAD, HG, nr. 13). Een iudex kwam hieraan niet te pas. Frappant is het dat
in de tweede oorkonde de passage "promisit (...) numquam per se vel per alium seu alios velle impetere seu
offendere vel impedentibus offendenti vel offendentibus aliquo modo consentire" aangescherpt werd tot
"promisit (...) numquam de cetero pro aliqua re vel causa per se vel per alios seu alium impetere vel
convenire coram aliquo iudice vel ecclesiastico vel seculari (mijn cursivering, JFB) debebit vel impetenti
seu convenienti aliqualiter consentire". Doelde men onder meer op de stadsschout? In dat geval is de
afgrenzing of zelfs inperking van diens jurisdictie te plaatsen tussen eind 1318 en eind 1319. De rol van de
prior is overigens onduidelijk. Eerder is gewezen op de mogelijkheid van politieke spanningen in 1318 in
verband met de bisschoppelijke 'blijde inkomst'.

    217 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 308.
    218 "Voertmer sunt  in unser drier steede vorghenampt geneghe partije, die under siic twisten, de die schepene

ende raet van der staet nicht bedwingen kaen, soe sullen de anderen twe steede oem helpen daertoe, daet sie
under siic de twe partije stillen ende zoenen" (naar de transcriptie van Van Doorninck, 'Onuitgegeven
charters', 134, die –anders dan Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 370, Slicher van Bath,
‘Overijssel tussen west en oost’, 221 nr. 3 en OO III, nr. 676– als datum geeft 29 december 1318)).

    219 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 356 (d.d. 30.5.1317) en 364 (d.d. 21.11.1317). Ter Kuile,
'Oorkondenstudiën V', 75 voert het verdrag op om zijn conclusie te staven dat niet de bisschop, maar de
steden in het Oversticht de stabiliserende politieke factor vormden. Berkenvelder, 'Groei', 175 ziet er de
leidende hand van Deventer in, en zet ook kort de motieven van Kampen en Zwolle voor deelname aan het
verdrag uiteen.
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Frederik van Sierck op 15 maart 1318 bij gelegenheid van zijn entree in Kampen onder meer een
oorkonde uitvaardigde, die dezelfde strekking heeft als die van Guy uit januari 1315. Bovendien
verschafte hij schout en schepenen van Kampen strafrechtelijke competentie binnen de stad220.
Ten slotte zou het schisma dat ontstond na het overlijden van bisschop Frederik (20 juli 1322) tot
onrust in de steden geleid kunnen hebben221. Geen van deze zaken biedt voldoende houvast voor
een conclusie over politieke veranderingen in Deventer in de vroege 14de eeuw.

De oudste 'echte' overgeleverde schepenoorkonde, uitgevaardigd door twee schepenen, stamt
uit 1346. Zij behelst de verkoop door een particulier van een jaarrente aan de abdij Ter Hunnepe
en is geschreven door stadsschrijver Gevehard van Hildesheim222. Er zijn geen
schepenoorkonden voorhanden uit de jaren 1344-1345. De oorsprong van dit nieuwe fenomeen
mag daarom -met enige voorzichtigheid- geplaatst worden in 1344. Voordien oorkondden andere
combinaties, zoals hierboven uitgewerkt is: schepenen en raad, de stadsschout en twee
schepenen of schepenen, raad en stadsschout. Op een totaal van ruim tweehonderd op naam van
twee schepenen uitgevaardigde oorkonden uit de onderzoeksperiode vertoont slechts een achttal
onregelmatigheden in die zin, dat de oorkondende schepenparen in het in de datumregel
vermelde jaar geen zitting hadden in het schepencollege. Wellicht verklaart het tijdsverloop
tussen de rechtshandeling (actio) en de beoorkonding daarvan (conscriptio) deze
discrepanties223.

In het voorgaande is al herhaaldelijk sprake geweest van de meente, zonder dat haar rol evenwel
systematich behandeld werd. In de literatuur heeft een polemiek (met lange tussenpozen) gewoed
over de rol en de betekenis van de Deventer meente224. Bij de eerste attestatie in 1241 blijken
'meente' en 'burgerij' identiek te zijn en apart te functioneren naast schepenen en raden. Dat valt
af te leiden uit de formuleringen in de drie samenhangende oorkonden van 1 mei van dat jaar, die
al eerder langskwamen225. Uit de regeerperiode van Hendrik van Vianden stamt een oorkonde
die niet nader te dateren is. Het betreft een deperditum dat bekend is uit een in 1284 te Deventer
gegeven oorkonde van elect Jan van Nassau. Deze bevestigde een beschikking van zijn
voorganger (Hendrik) inzake gebruiksrechten van de burgers van Kampen, waarover een conflict
gerezen was met de communitas van Salland. In de verloren oorkonde van Hendrik treden de
burgers ('opidani') van Deventer op als medezegelaars226. De wel zeer globale aanduiding
'opidani' zegt niets over de bestuursgremia die feitelijk bij de bezegeling betrokken waren. In
1271 verschijnt de burgerij (“ceterique opidani”) opnieuw als medeoorkonder, en wel bij het
aangaan van een handelsverdrag met Keulen227.

                    
    220 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nrs. 384 en 385. De oorkonde uit 1315 maakt de hypothese van

Berkenvelder minder aannemelijk, dat "in Kampen (en Zwolle) eerst een wisseling van de macht moest
plaatsvinden voordat hij (Frederik van Sierck) zich kon laten inhuldigen"; Berkenvelder, 'Groei', 175.

    221 Ib., 176, trekt een parallel met de inhuldiging van Frederik van Sierck; pas na druk van Deventer erkende
Zwolle de nieuwe landsheer.

    222 RAO, TH, inv. nr. 404, reg. nr. 134.
    223 GAD, HG, nrs. 58, 59, 127 (lees: 1396), 138, 235, 296, 371 (1439, lees: 1438) en Charterlijst, nr. 746

(Geestelijke gilden, d.d. 28.11.1390).
    224 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', De Meyer, 'Oligarchie' en Schneider, '"Ghemyente"'.

Voor de Kamper meente: Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 5-7.
    225 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', zorgt voor verwarring door enerzijds te schrijven (30 n.

10): "Uiteindelijk in 1291 trad te Deventer de gemeente in haar totaliteit als zelfstandige rechtspersoon
naast en tegenover de magistraat op", en anderzijds (p. 38) binnen de universitas een aparte gemeente te
onderkennen, die zich in 1241 "als gemeenschap van overige burgers scherp onderscheidde van schepenen
en raden".

    226 OSU IV, nr. 2186.
    227 Ib., nr. 1801 (hoogstwaarschijnlijk in Keulen opgesteld). Het zegel wordt aangekondigd als “communi

sigillo opidi nostri”.
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In de visie van Van Kalveen trad in 1291 (Kotertolverdrag met Harderwijk) de diffuse groep
van 'overige burgers' ('ceteri opidani'), zoals die in 1241 en 1271 (en in de periode 1250-1267) in
oorkonden verschijnt, voor het eerst als een politiek orgaan ('universitas civium') op. Met het
verschijnen van de 'universitas opidi' in 1296228 zou dit gremium zich definitief tot een "juridisch
afgesloten rechtspersoon" ontwikkeld hebben229. Reeds een decennium eerder echter zegelden
"nos iudex, scabini ac universitas oppidi" een particuliere oorkonde met het stadszegel230. En wat
te denken van de omschrijving van het stadszegel als "sigillum nostrae communitatis" in de
zegelaankondiging van een oorkonde van 9 juni 1291, uitgevaardigd door schepenen en
raden231? Op zichzelf staat de betrokkenheid in 1294 van de 'burgenses' van de drie grote steden
van het Oversticht bij een overeenkomst met Overstichtse en Gronings-Drentse ministerialen tot
handhaving van hun rechten232. Hier worden stedelijke burgers en bisschoppelijke dienstlieden
als groepen van elkaar onderscheiden. Volgen we Van Kalveens redenering, dan deed de door
hem gesignaleerde omslag van 'burgerij' naar 'meente' -dus van ongeordende massa naar politiek
orgaan- zich in Deventer niet pas in de eerste helft van de jaren negentig, maar beginjaren tachtig
of zelfs al in de jaren zeventig van de 13de eeuw voor233. Deze ontwikkeling op dat moment past
in het geschetste beeld van de opkomst van stedelijke bestuursorganen, zoals weerspiegeld in het
aantal beoorkondingen waarbij zij een rol speelden (zie tabel 2). De betrokkenheid bij verkoop
van stadsgrond in 1296, gecombineerd met een vermelding uit 1367 waarin sprake is van "dat
lant (buten Noerdenberghepoerte) dat die meyer van Colmenscote van der myenten vordoen
woelde"234, doet vermoeden dat de meente oorspronkelijk de gemeenschap van lokale
grondbezitters dan wel markegerechtigden was.

Medeoorkonder was de meente voorts in 1317 (verbond tussen de drie grote Overstichtse
steden235) en 1328 (verzoek aan de bisschop en anderen of een door dezen aangewezen
commissie, uitspraak te doen in een geschil met de Gelderse graaf Reinald I236). Uit deze
opsomming laten zich haar bevoegdheden afleiden. Deze lagen eerst en vooral op het terrein van
handels- en politieke verdragen237, maar blijkens het Münsterse voorbeeld ook bij particuliere

                    
    228 GAD, HG, nr. 7 ("scabini, consules et universitas opidi Daventriensis"). Het gaat hier om de verkoop van

stadsgrond aan het gasthuis van de H. Geest (benevens een kwitantie). De grond in kwestie is omschreven
als "spacium terre, situm inter agros domus ton Velde, inter Gebbengore et inter stratam publicam, cum vico
contiguo hospitali predicto secundum protensionem aree eiusdem hospitalis". Cf. n. 198 voor het
Gebbengoor.

    229 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 38-39.
    230 OSU IV, nr. 2085 (d.d. 13.12.1281).
    231 OSU V, nr. 2479 (laat 16de/laat 17de-eeuwse afschriften). Zonder bronvermelding en ten onrechte stelt Van

Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 41 dat sinds 1354 de totale gemeente als 'communitas'
omschreven werd. Dit is één van de elementen die dienen om een constructie aan op te hangen over
vermeende politieke en institutionele veranderingen na 1350. Overigens komt het begrip 'communitas
civitatis' in de cameraarsrekeningen voor sedert 1348 (CRD II, 25). Zie ook de kritiek op Van Kalveen in
dit opzicht in De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 7.

    232 OSU V, nr. 2622.
    233 Slicher van Bath, 'Universitas', 288-289 stelt op grond van Noord-Nederlands en Duits oorkondenmateriaal

vast dat zich omstreeks 1240 een betekeniswijziging voordeed, waarbij de 'universitas' van een
gemeenschap van personen (burgers, bestuurders) tot een afzonderlijk lichaam werd ('universitas opidi' of
'universitas civitatis'). De overgangsperiode besloeg de gehele tweede helft van de 13de eeuw.

    234 CRD III-2, 29 (maar liefst twaalf bestuurders bezagen het gewraakte areaal, een teken dat het hier een zaak
van belang betrof).

    235 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 370 (30 december; voor de transcriptie zij verwezen naar n.
218).

    236 Ib., nr. 833.
    237 Merkwaardig is in dit licht het ontbreken van de meente in oorkonden uit 1291, waarin schepenen en raden

Harderwijk doen weten het ruim een maand eerder vastgelegde vergelijk inzake de Kotertol (OSU V, nr.
2475) zo spoedig mogelijk door de toekomstige bisschop te zullen laten bezegelen (ib., nr. 2479 (9 juni,
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verbindingen met andere landsheren, en in mindere mate op het lokale vlak (stedelijke
eigendommen en inkomsten). Dit laatste element kreeg in de 15de eeuw meer gewicht, zoals in
het volgende hoofdstuk zal blijken. Ook een nieuw aspect, invloed bij het opstellen van keuren,
krijgt daar aandacht238. 

Tabel 2. Oorkonden waarin Deventer bestuursgremia (schepenen en/of raden en/of
meente) optreden als (mede-) oorkonder (tussen [ ]) en/of zegelaar en/of getuige, 1240-1329
(per decennium) 

1240-1249  1 [1]
1250-1259  -
1260-1269  4 [1]
1270-1279  7 [2]
1280-1289  5 [2]
1290-1299  7 (8) [6]
1300-1309  6 [6]
1310-1319  8 [7]
1320-1329  9 [8]
totaal 47 (48) [33]

2.5. Schrijfactiviteiten in de 13de en vroege 14de eeuw
Na deze sociale en institutionele uiteenzetting komt nu het thema 'schrijven in de stad' aan bod.
In deze paragraaf zal nagegaan worden sinds wanneer er in Deventer voor het stadsbestuur
geschreven werd en wie deze schrijfactiviteit op zich namen. Daartoe dient de schriftcultuur in
haar geheel in ogenschouw genomen te worden. De belangstelling gaat daarbij primair uit naar
de plaatselijke geestelijkheid, in het bijzonder die van de Sint Lebuinuskerk. Van de 11de- en
12de-eeuwse oorkonden die mogelijkerwijs door aan deze kerk verbonden geestelijken
geschreven zijn, is -afgezien van die uit 1123- geen enkel origineel bewaard gebleven.
Bovendien staan twee of drie van de negen in aanmerking komende teksten onder diplomatische
verdenking239. Het is daardoor bijzonder moeilijk uit te maken of in kapittelkring in genoemde
eeuwen al een schrijfcentrum bestond. Vaste voet verkrijgt men pas rond 1200. In de oorkonde
uit 1206 aangaande de parochiesplitsing in Deventer treft men in de getuigenlijst temidden van
de deken en tien andere kanunniken een "Antonius, presentis carte notarius" aan.
Ondubbelzinniger bewijs voor schrijfactiviteit rond 1200 in het kapittel is niet denkbaar. Het is
moeilijk te zeggen of Antonius al vóór 1206 actief was als scribent. De Utrechtse bisschop
Boudewijn bevestigde in 1195 de schenking van een tiend door de Deventer proost Arnold van
Isenburg aan diens kapittel, en wel te zijner nagedachtenis. De rechtshandeling vond in Deventer

                                                               
afschriften uit eind 16de en eind 17de eeuw)) en 1293, waarin schepenen en raden van Deventer hun
Coesfelder collegae antwoorden inzake de kort tevoren gesloten wapenstilstand en vrede tussen beide
steden (ib., nr. 2582 (23 april)).

    238 De ontwikkeling van de meente in de 15de eeuw beschrijft Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer
gemeente', 48 e.v. De Kamper meente werd reeds in de eerste helft van de 14de eeuw geraadpleegd bij
aanpassingen van het stedelijk recht en bij financiële aangelegenheden; Kossmann-Putto, Kamper
schepenacten, 7.

    239 Het gaat om OSU I, nrs. 196 (d.d. 7.12.1040; verdacht - Van Vliet, 'Missiebasis', 310 n. 63 bepleit
rehabilitatie), 257 (1093 vóór september 24; verdacht), 328 (1129 vóór september 13), 344 (1133 vóór juni
13), 379 (1139 na juni 26-1150; verdacht), 464 (1169 april 12-september 24 = OSU V, nr. 3041 (464), met
commentaar in de kopnoot), 486 (1176 na maart 9), 489 (1176 vóór september 24) en 495 (1178 vóór maart
9).
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plaats. Onder de opgesomde aanwezigen bevindt zich de bisschoppelijke notarius Antonius240.
Wellicht gaat het hier om één dezelfde persoon. Als dat al het geval was, heeft de Antonius van
1206 de oorkonde van 1195 niet geschreven, want beide documenten vertonen verschillende
schrijfhanden. Misschien was de Antonius uit 1206 dezelfde als de gelijknamige scholaster van
Sint Lebuinus in 1215, of zelfs de deken van dat kapittel in de jaren 1221-1233241. Gelet op de
eerder vermelde overeenkomst in de formulering van de dateringsregel is hoogstwaarschijnlijk
ook een oorkonde uit 1207, waarin bisschop Diederik de novale tienden in het kerspel Zwolle
aan het kapittel van Sint Lebuinus schenkt242, door de Antonius uit 1206 geschreven. Te
controleren is dat niet, omdat de tekst alleen in afschrift bewaard gebleven is243.

Het eerste derde van de 13de eeuw is paleografisch niet in te vullen aan de hand van alleen
het viertal in het archief van het Lebuinuskapittel bewaarde, originele oorkonden uit 1221, 1227,
1230 en 1233244. Zij zijn door vier verschillende scribenten geschreven. Deze schrijfhanden zijn
niet terug te vinden in de koopmansgilderol. De inhoud van de stukken wettigt de
veronderstelling dat het destinatarisproducten betreft: het gaat in alle gevallen om schenkingen
aan de Deventer kerk. Twee van de oorkonden zijn in Deventer uitgevaardigd. Uit de jaren 1235-
1255 zijn vijf oorkonden bekend van een en dezelfde hand, die van een geestelijke van de Sint
Lebuinuskerk245. Ketner stelde vast dat vier van deze oorkonden aan één scribent toe te schrijven
zijn, terwijl nadien Harenberg het cluster nog met een exemplaar uitbreidde246. Van deze vijf
oorkonden betreffen er drie overdrachten van tienden aan het klooster Bethlehem nabij
Doetinchem. Alle drie zijn uitgevaardigd door de bisschop van Utrecht, de eerste te Olst, de
volgende twee te Deventer. Harenberg is van mening dat de laatste oorkonde hetzij een
omgewerkte destinatarisuitvaardiging is hetzij een op een Bethlehems concept gebaseerde
redactie247. In beide gevallen zullen vertegenwoordigers van het convent naar de op dat moment
in Deventer verblijvende bisschop gereisd zijn. De beide andere stukken betreffen een
uitvaardiging uit 1243 van Petrus, deken van Sint Lebuinus, inzake de overdracht van een goed
aan de nabij Deventer gelegen abdij Ter Hunnepe en een document uit 1252 waarin het Deventer
kapittel een 'broederschap' aangaat met de vijf Utrechtse kapittels248. De enige kandidaat-
schrijvers van wie voor deze jaren de namen overgeleverd zijn, zijn deken Petrus zelf (1235-
                    
    240 GAD, KA, inv. nr. 68 = OSU I, nr. 526. Een korte biografie van proost Arnold verschaft Peters,

'Beziehungen', 43.
    241 OSU I, nr. 526; OSU II, nrs. 620, 697 (schenkt een krachtens erfrecht al jaren ongestoord in zijn bezit zijnde

hoeve met het vruchtgebruik aan zijn kapittel), 798, 804, 818, 858, 860 (en de verkorte weergave in 859) en
861. Van Vliet, 'Missiebasis', 311 n. 125 ziet in deze vermeldingen één en dezelfde persoon.

    242 OSU II, nr. 579.
    243 Overigens wijken indictie en bisschopsjaar in de oorkonde uit 1206 af van die in drie andere oorkonden, cf.

ib., nr. 573, aantekening na regest.
    244 GAD, KA, inv. nrs. 50, 72, 51, 65 = OSU II, nrs. 697, 767, 798, 861. Een meer omvattend schrift- en

dictaatonderzoek van het in OSU II vervatte oorkondenmateriaal is voor een goede beoordeling van deze
periode vereist.

    245 Met opzet houd ik het in ruime zin op 'geestelijken', zodat niet alleen kanunniken maar ook vicarissen erin
begrepen zijn. Het is namelijk allerminst vanzelfsprekend de scribenten louter onder de kanunniken te
zoeken; met name in de 15de eeuw waren stadsschrijvers eerder vicaris dan kanunnik. In algemene zin valt
hierbij op te merken dat in de meeste kapittelkerken de vicarissen als groep te onderscheiden zijn van de
kanunniken, en dat zij afwezige kanunniken vervingen bij de koordienst (Nolet en Boeren, Kerkelijke
instellingen, 190). Voor wat betreft de 13de eeuw is over individuele vicarissen van de Sint Lebuinuskerk
amper informatie voorhanden. In 1273 waren er tien 'oude' vicarissen verbonden aan de tien oudste altaren.
Daarnaast onderscheidde men toen chorisocii, later 'nieuwe' vicarissen genoemd, die nieuwe altaren
bedienden  (Looper, Inventaris, I.iii.e).

    246 Zie voor een overzicht van het gehele cluster OGZ 4, nr. 1235.02.01, p. 2 (het gaat om OSU II, nrs. 869,
903 en 996 en OSU III, nrs. 1258 en 1345). In de ordening van Ketner betreft het hand De1 (ib., xvii).

    247 OGZ 4, nr. 1255.03.12, p. 2.
    248 OSU II, nr. 996 en OSU III, nr. 1258.
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1252) en de scholaster Johannes (1240-1252)249.
In het jaar 1257 laat zich op paleografische gronden eveneens een vermoedelijke

'kapittelhand' onderscheiden. Het gaat om twee verwante oorkonden, die een dag na elkaar
uitgevaardigd werden door achtereenvolgens deken Dirk en het kapittel van Sint Lebuinus. Zij
hebben betrekking op de verkoop door een particulier van een goed aan de abdij Ter Hunnepe.
Het kapittel was hierbij betrokken, omdat op het betreffende erf een grondrente te zijnen bate
gevestigd was. Het deed hiervan afstand, echter niet voor niets. Door bemiddeling van Willem
van Vorden -ministerialenrichter van de graaf van Gelre- bracht men de grondrente op een ander
erf in dezelfde buurschap over, waardoor het kapittel schadeloos gesteld werd250. Gezien de
inhoud van de stukken ligt het niet voor de hand aan destinatarisuitvaardigingen te denken. Niet
de verkoop aan de abdij prevaleert, maar de overzetting van de grondrente, die aan het kapittel
toeviel. Als deze veronderstelling juist is, stuiten we hier op een volgende, chronologisch op de
vorige aansluitende kapittelhand.

Ketner heeft in de inleidingen van de door hem bezorgde delen van het Oorkondenboek van
het Sticht Utrecht het overgrote deel van de bisschops- en andere oorkonden aan een dictaat- en
schriftvergelijking onderworpen. Zijn conclusie is dat met name Hendrik van Vianden tijdens
verblijven in Deventer bij gelegenheid een beroep deed op scribenten die als geestelijke aan de
Sint Lebuinuskerk verbonden waren251. Ketner identificeerde een schrijver uit die kring die actief
was in de periode juli 1263-oktober 1285 en die in deze periode een elftal oorkonden redigeerde,
waaronder ook eenmaal voor stadsschout en schepenen (1268)252. Ten tijde van de elect Jan van
Nassau onderscheidt Ketner nog negen andere kapittelhanden. Eén daarvan schreef een cluster
van zes (en misschien acht) oorkonden in de periode juni 1273-juni 1287253, een andere
redigeerde een zestal stukken in de jaren 1273-1289254. Van de overige zeven liet er één twee
stuks na, de anderen slechts één per man. In deze groep bevinden zich ook oorkonden op naam
van schepenen en raden (1274 en 1283) en stadsschout en schepenen (1290)255. Nog twee andere
                    
    249 Attestaties: OSU II, nrs. 894, 982, 992, 996, 1014 en 1279 (Petrus), respectievelijk 957, 992, 1153 en OSU

III, nr. 1279, OO I, nr. 208 en OO VI, nr. 1541 (190bis) (Johannes). Alleen OSU II, nr. 996 maakt deel uit
van het cluster; ib., nr. 992, waarin beide heren samen voorkomen, is een 16de-eeuws afschrift en biedt dus
geen paleografische aanknopingspunten.

    250 OSU III, nrs. 1423 en 1424 (niet opgenomen in Ketners handenoverzicht in ib., xii-xx). De vermelding van
Van Vorden -als grafelijke 'iusticiarius', een term waarvan we de vaagheid wel mogen wijten aan
onbekendheid met het fenomeen ministerialenrichter- is niet te vinden bij Van Winter, Ministerialiteit, tabel
A III nr. 73. Zijn optreden hangt samen met de hoogstwaarschijnlijk ministeriale status van de particulier,
Erenbold van Arde.

    251 OSU III, xvii.
    252 Hand De2 in Ketners ordening; OSU III, xvii en xx: nrs. 1591 en 1596; OSU IV, xvii en xix: nrs. 1749,

1750, 1830 (n.b.: wel aan deze hand toegeschreven in OSU III, xxiv, maar niet als zodanig vermeld in OSU
IV), 1893, 1897, 1958 en 2246. Op grond van dictaatovereenkomsten schrijft Ketner ook twee in afschrift
overgeleverde oorkonden uit 1275 en 1277 aan De2 toe (ib., xxiv; nrs. 1882 en 1939). Onder de getuigen
bevond zich in 1272 de kanunnik Gozewijn - is hij de persoon achter hand De2? Gozewijn verschijnt in
oorkonden uit de jaren 1255-1272 (OSU III, nrs. 1352 en 1594; OSU IV, nrs. 1737 (Gozewijn is tevens
pastoor in Groningen) en 1830); is hij identiek aan "dominus Gozwinus, canonicus, filius Rolandi" die in
1288 in de gilderol ingeschreven werd (KGR, r. 344) en die blijkens het kapittelnecrologium een dag voor
de jaarwisseling van 1292 op 1293 (Dumbar, Deventer I, 372) overleed? Kruisheer, Oorkonden en
kanselarij, 185 en 194 verwerpt dergelijke 'synchronistische redeneringen' als giswerk. Burgers,
Paleografie I, 468 n. 96 betitelt De2 als een 'serieuze kandidaat' voor het stadsschrijverschap. Aan het
kerncriterium van de in de inleiding gehanteerde definitie voor een stadsschrijver voldoet hij echter niet.

    253 Hand De3 in Ketners ordening; OSU IV, xvii en xxi: nrs. 1846, 1921, 2205, 2222, 2300 en 2304. Verwant
aan deze hand is 'hand NL', die in 1283 en 1284 twee oorkonden redigeerde (ib., xx; nrs. 2171 en 2185).

    254 Hand De4 in Ketners ordening; OSU IV, xvii, xx en xxiv, nrs. 1857, 1864, 1932 en 2406. Op grond van
dictaatovereenkomsten schrijft Ketner ook twee in afschrift overgeleverde oorkonden uit 1276 en 1279 aan
De4 toe (ib., xxiv; nrs. 1907 en 2001).

    255 Handen De5-De11 in Ketners ordening; OSU IV, xvii-xviii, nrs. 1870 (d.d. 26.6.1274), 1899 (1275), 2058
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oorkonden werden naar alle waarschijnlijkheid eveneens door aan de Sint Lebuinuskerk
verbonden geestelijken geschreven256. Al met al zouden in de 13de eeuw in Deventer omstreeks
twintig oorkondenschrijvers werkzaam geweest zijn, waarvan eenderde in de periode tot circa
1260. Vanaf de vroege jaren zeventig van de 13de eeuw nam het aantal 'oorkondenhanden' sterk
toe.

De totstandkoming van de koopmansgilderol in 1249 past goed in de geschetste
schrijfactiviteiten in kringen van aan de Sint Lebuinuskerk verbonden geestelijken vanaf circa
1200. Noch de inhoud noch de materiële toestand van het beginvel van de rol geven aanleiding te
denken aan een vroegere start. Met andere woorden: in 1249 schreef een anonieme geestelijke -
overigens niet de hand die in de jaren 1235-1255 oorkonden redigeerde- de eerste gildeleden
in257. Zo ontstond een in de toenmalige noordelijke Nederlanden compleet nieuwe
registratievorm. Van Ommeren, de editeur van de Deventer rol, geeft een overzicht van verwante
archivalia in Noordwest-Europa258. Dit overzicht leidt tot de conclusie dat het model voor de
Deventer rol gezocht kan worden in Vlaanderen (Valenciennes en Sint-Omaars, vanaf de tweede
helft van de 11de eeuw), Keulen (12de eeuw), Middelburg, Lübeck, Stendal, Maagdenburg en
wellicht Groningen (alle 13de eeuw). Daaraan kan nog toegevoegd worden dat gilderollen in
Engeland vanaf circa 1200 voorkomen; in de 12de eeuw was de rol er nog een vrijwel exclusief
tot de koninklijke kanselarij beperkt verschijnsel259. Contacten van Deventer met het Rijnland
stammen al uit tenminste de 8ste eeuw260, die met achtereenvolgens Maagdenburg en Sint-
Omaars dateren uit medio 10de eeuw en van vóór 1015, mogelijk al uit de 9de eeuw261.
Verbindingen met Engeland zijn vóór de late 13de eeuw noch vanuit de geschreven bronnen
noch vanuit de archeologie aantoonbaar. In plaats van het voorbeeld in de ene of andere richting
te zoeken, valt ook aan convergerende invloeden te denken.

Aantoonbaar vanaf circa 1324 en hoogstwaarschijnlijk reeds sinds circa 1290 waren het

                                                               
(d.d. 27.9.1280), 2144 (d.d. 2.12.1282), 2150 (d.d. 24.1.1283), 2184 (d.d. 31.5.1284), 2408 (d.d. 13.1.1290)
en 2455 (d.d. 9.10.1290). De laatste twee oorkonden zijn van 'hand De11'; Ketner tekent aan dat 'hand NB',
door hem aangetroffen in oorkonden uit de periode 1268-1274 (OSU IV, nrs. 1736, 1799 en 1864),
"vermoedelijk identiek" is aan 'hand De11'. Vergelijking van ib., nrs. 1864 en 2408 doet echter sterke twijfel
rijzen aan deze gelijkstelling-met-vraagteken. Verwant aan De8, ten slotte, is 'hand NI', te vinden in een
oorkonde uit 1278 (ib., xx: nr. 1984). Een oorkonde van schepenen en raden uit een onbekend jaar, gericht
aan het stadsbestuur van Lübeck (gedrukt: Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch II, nr. 504), heb ik niet in
origineel gezien. Hij wordt in verschillende publikaties gedateerd in het eind van de 13de eeuw (zie
kopnoot bij Höhlbaum, benevens OO IV, nr. 988; Bjørgo en Bagge, Regesta Norvegica II, nr. 1046,
verwijzen naar J. Harttung, die op taalhistorische gronden tot een datering 1285-1286/1293-1294 komt!).
Höhlbaum merkte op dat schrift en schrijfmateriaal -papier- daarmee niet te rijmen zijn. Hij dateerde het
stuk op 16 september 1331 met een vraagteken (en concudeerde dat het zeker niet ouder, maar mogelijk wel
jonger is). Papier is in Deventer aantoonbaar voor het eerst in 1334 gebruikt, en wel als vijfde vel van de
koopmansgilderol (KGR, p. 136 letternoot a). Het secreetzegel, waaronder gezegeld is, ben ik vóór 1347 -
behalve als contrazegel- niet tegengekomen (cf. hoofdstuk 4 n. 29). Om diverse redenen is dit dus een
bijzonder interessant document; de datering ervan zal aan de hand van het schrift moeten geschieden.

    256 Handen NG en NM; OSU IV, nrs. 1946 (d.d. 31.7.1277) en 2245 (d.d. 19.10.1285). Zie ook ib., xxii.
    257 Het is verlokkelijk hem gelijk te stellen met de voorlaatste inschrijving uit 1249: de priester (sacerdos, in

dezelfde hand boven de naam geschreven (KGR, r. 66)) Wolkardus de Endia. In of kort vóór 1230 was hij
met een medepriester en een aantal burgers aanwezig bij de aankoop van onroerend goed door een
kanunnik (OO I, nr. 144 (17de-eeuws extract)).

    258 KGR, 30-32.
    259 Clanchy, From memory, 135-144, m.n. 141.
    260 Van Es en Verwers, 'Karolingisch draaischijfaardewerk'. De jongste inzichten zijn te vinden in Spitzers,

'Nederzettingsontwikkeling', met name 92-94.
    261 Koch, Bergkwartier, 9; OSU V, nr. 3030 (167bis) (afschrift); OSU I, nr. 213 (afschrift) en OO I, nr. 58,

benevens Van Kesteren, Ontwikkeling, passim.
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stadsschrijvers die de nieuwe leden van het Deventer koopliedengilde inschreven, zoals spoedig
uiteengezet zal worden. Gold dat ook voor de voorafgaande scribenten die de ledenlijst van het
gilde bijhielden? Gelet op hetgeen in het voorgaande te berde gebracht is ligt het voor de hand de
schrijvers in de kring van aan de Sint Lebuinuskerk verbonden geestelijken te zoeken. Een
paleografisch probleem vormt het feit dat een en dezelfde scribent in oorkonden een netter schrift
kon hanteren dan in een minder formeel type optekeningen als immatriculaties in de
koopmansgilderol, hetgeen schriftvergelijking bemoeilijkt. Een tweede probleem is dat het
beginvel van de rol diverse handen telt, terwijl vergelijkingsmateriaal dun gezaaid is.

Houvast biedt de scribent die op het tweede vel van de gilderol aanvangt met de leden van het
jaar 1288 (hand XXII in de editie)262. Deze hand is identiek aan de door Ketner onderscheiden
hand De3 uit de jaren 1273-1287263. Zoals Ketner al vaststelde, is deze scribent te zoeken onder
de geestelijken van de Lebuinuskerk. Dat blijkt het duidelijkst uit de arbitrale uitspraak uit 1287
die beoorkond werd door proost Gozewijn. Gozewijn oorkondde in zijn hoedanigheid van door
partijen aangewezen geschilbeslechter (welke rol hij overigens vervulde tesamen met twee
anderen, onder wie de proost van het Oldenzaalse Sint Plechelmuskapittel). De uitspraak betrof
de claim van de abdij Ter Hunnepe op een tiend te Epse, die echter ook opgeëist werd door Dirk
van Epse, ministeriaal van de proosdij van Sint Lebuinus. Dirk beweerde de gewraakte tiend in
leen te houden van de proost264.

Deze anonieme geestelijke drukt de voetsporen van voorgangers uit de 13de eeuw, die eerder
ter sprake kwamen. Zij traden allen op als schrijver voor wie daarom vroeg. Met andere
woorden: zij waren werkzaam in de stad, maar niet specifiek of exclusief voor het stadsbestuur.
In technische zin kan men hen beschouwen als openbare notarissen. Het notariaat was toentertijd
echter nog niet tot de noordelijke Nederlanden doorgedrongen, zoals in de inleiding al aangestipt
is. Als we de daar gehanteerde definitie aanhouden, volgens welke een scribent als stadsschrijver
valt te beschouwen indien hij vaker dan incidenteel voor het stadsbestuur schreef, kan de
oorkonde uit 1273 van hand XXII alias De3 zelfs met de nodige goede wil niet als een
schepenoorkonde aangemerkt worden. Wanneer we echter in de beschouwing betrekken dat
vanaf eind 13de/begin 14de eeuw alleen stadsschrijvers de koopmansgilderol bijhielden, zou op
grond daarvan de schrijver uit de jaren 1273-1288 als eerste stadsschrijver kunnen gelden. Wordt
daarentegen bedacht dat het criterium van het inschrijven van gildeleden alleen in Deventer van
toepassing is, dan is duidelijk dat we verder zullen moeten zoeken naar 'de eerste stadsschrijver'.

Alvorens die speurtocht voort te zetten is het nuttig een kleine excurs te maken. Zoals in de
inleiding opgemerkt is, kan het gebruik van eenzelfde kleur zegelwas voor oorkonden voor
verschillende destinatarissen opgevat worden als één van de secundaire kenmerken van een
kanselarij. Het springt in het oog dat van de zes bewaard gebleven Deventer stadszegels uit de
periode 1266-1275 er vijf van witte was zijn. Daarbij komt nog een zegelbeschrijving van een in
afschrift overgeleverde oorkonde uit 1277, waarin ook van een wit stadszegel melding gemaakt
wordt. Deze zeven oorkonden betreffen inhoudelijk uiteenlopende zaken en waren voor
verschillende destinatarissen bestemd265. Waarom eenmaal bruine was gebruikt is, laat zich niet
verklaren266. Het is onverantwoord om op grond van dit ene criterium ertoe te besluiten dat vanaf
                    
    262 Hoewel hand X (1255-1267) in de ordening van Van Ommeren gelijkenis vertoont met hand De2 (1263-

1285) in de ordening van Ketner, zijn zij mijns inziens niet identiek.
    263 Cf. n. 253.
    264 RAO, TH, inv. nr. 306, reg. nr. 55 (met de foutieve datering 24.3.1288) = OSU IV, nr. 2300 (d.d. 2.4.1287).

Opmerkelijk is dat men in deze zaak een beroep deed op de 'antiqua consuetudo'.
    265 Achtereenvolgens: OSU III, nr. 1693 (1266); OSU IV, nrs. 1749 (1266), 1801 (1271), 1870 (1274; bruine

was), 1893 (1275), 1897 (1275), 1939 (1277).
    266 Ketner, OSU III, x n. 2 merkt op dat vele ogenschijnlijk bruine bisschopszegels (uit de periode 1249-1267)

"den indruk (wekken) oorspronkelijk groen geweest te zijn". In OSU IV, vii en OSU V, ix rept de auteur
hiervan echter niet meer.
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1266 een stedelijke secretarie in Deventer functioneerde. Het weinige vergelijkingsmateriaal met
betrekking tot het kapittel van Sint Lebuinus en zijn proosten toont dat deze instelling gedurende
het laatste derde van de 13de eeuw bijna exclusief voor witte of bruine was opteerde267. Het ligt
voor de hand, zeker gezien het gegeven dat oorkondenschrijvers in die tijd uit de kring van aan
de kapittelkerk verbonden geestelijken afkomstig waren, om uit te gaan van beïnvloeding vanuit
deze hoek. Het feit dat van de zeven bewaarde stadszegels uit de periode 1283-1301 er zes in
groene was uitgevoerd zijn268 -een kleur die door het kapittel of zijn proosten gedurende de
gehele 13de eeuw slechts driemaal gebruikt is (in 1252 of 1253, 1293 en 1296)269- wijst er
daarentegen ondubbelzinnig op dat de stad zich toen in zijn bezegeling wenste te
onderscheiden270. Het blijft een netelige kwestie of we een stap verder mogen gaan door te
stellen dat een stedelijke secretarie in bedrijf was sinds omstreeks 1280, toen kennelijk een
voorraad zegelwas in een nieuwe, onderscheidende kleur aangeschaft is271.

We keren terug naar de koopmansgilderol. Wat betreft de omstreeks twintig schrijfhanden die
in de periode 1249-1284 de ledenlijst actualiseerden (waarvan de helft in de jaren vijftig!), kan
slechts vermoed worden dat het steeds om leden van de geestelijkheid -en wel van de Sint
Lebuinuskerk- in de stad gaat. Het aantal suggereert al dat het gilde geen vaste scribenten in
dienst had; wel is door een hand uit de periode 1255-1267 aan de oorspronkelijk uit 1249
stammende institutio van het gilde toegevoegd: "et scriptor dimidiam takam [take, sc. vini]"272.
Deze toevoeging bewijst niet dat het gilde een eigen, vaste schrijver in dienst had. Hoewel niet
uit te sluiten valt dat soms de fungerende 'olderman' of aspirantleden zelf inschrijvingen voor hun
rekening namen, is dit voor wat betreft de 13de eeuw niet erg waarschijnlijk273. De gegevens die
de koopmansgilderol verschaft, vormen een welkome aanvulling op het diplomatische materiaal.
Waar het corpus oorkonden de suggestie wekt dat het aantal schrijfhanden vanaf de vroege jaren
zeventig toenam, daar laat de koopmansgilderol zien dat dit al een paar decennia eerder
gebeurde. Het feit dat slechts in enkele gevallen handen zowel in oorkonden als in de
koopmansgilderol voorkomen, onderstreept dat het redigeren van oorkonden specialistenwerk
was. Namen daarentegen konden vanzelfsprekend door eenieder die de schrijfkunst machtig was
genoteerd worden.
                    
    267 Slechts tien zegels uit de jaren 1275, 1277, 1284 (tweemaal), 1286, 1287, 1292, 1293 en 1296 (tweemaal)

komen in aanmerking: OSU IV, nrs. 1897 (kapittel, wit), 1958 (proost, en deken en kapittel, beide wit),
2183 (proost, en deken en kapittel, beide bruin), 2184 (proost, wit), 2326 (proost, en deken en kapittel,
beide wit); OO II, nr. 429 (proost, bruin); OSU V, nrs. 2596 (proost, groen), 2737 (kapittel, bruin), 2777
(proost, groen).

    268 OSU IV, nrs. 2150 (1283), 2205 (1285), 2455 (1290), 2475 (1291, bruin); OSU V, nrs. 2582 (1293), 2789
(1296), 3020 (1301). Niet meegeteld is ib., nr. 2947 (1300), omdat het hier om een heruitvaardiging uit de
late 14de eeuw gaat en het zegel derhalve mogelijk niet oorspronkelijk is (cf. nn. 19 en 206). Vanaf 1309
overheerst bruine was in stadszegels. Ongeveer de helft van de stadszegels uit het tweede decennium van de
14de eeuw ('bruine periode') is echter verloren gegaan, zodat hier een vertekening kan ontstaan.

    269 OGZ 6, nr. 1253.04.19 (na 1252.06.02) en n. 271.
    270 Althans van het kapittel, want de bisschoppen van Utrecht bedienden zich in de periode 1249-1290 63 keer

van groene of bruine was en 30 keer van witte was (met de kanttekening dat witte was in de jaren medio
1267-1290 ruim tweemaal zo vaak gebruikt werd als onder Hendrik van Vianden in de jaren 1249-medio
1267 (21:9)); OSU III, x en OSU IV, vii.

    271 De enige twee oorkonden uit de tussenliggende jaren die van een stadszegel voorzien zijn, helpen ons niet
verder; van die uit 1280 is het zegel verloren gegaan, terwijl die uit 1281 als afschrift bewaard bleef (OSU
IV, nrs. 2024 en 2085).

    272 KGR, r. 17.
    273 Slechts indien een en dezelfde hand één naam of de namen van een vader en zoon(s) inschreef, komt deze

mogelijkheid in beeld. In de 13de eeuw gaat het dan om Van Ommerens schrijfhanden III (jaren 1250-
1253), VII en XI (jaren 1255-1267), XV (jaren 1269-1272) en wellicht XXV (jaren 1291-1296). Dit
zouden autografen van de betreffende leden kunnen zijn. Het concreetste voorbeeld lijkt de bijschrijving in
een andere hand in de lijst van 1297: "sub Alberto Recken alderman" (KGR, r. 430).
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Met hand XXIV in de koopmansgilderol stelt zich de vraag of deze toe te schrijven is aan de
in 1291 geregistreerde "Henricus filius Wolberti Mosekini tunc temporis civitatis scriptor". Deze
vraag is niet zonder meer positief te beantwoorden. Daarvoor moeten we even vooruitlopen naar
de jaren 1311 en 1324. In eerstgenoemd jaar meldt de koopmansgilderol in het opschrift het
volgende: "recepti sunt ad consortium mercatorum Davantriensium infra notati per
Godescalcum, rector scolarium civitatis Davantriensis notarius", en in 1324 "isti infra per
magistrum Godescalcum, notarium civitatis Davantriensis, conscripti fraternitatem
Coepmanneghylde dictam receperunt"274. Deze optekeningen zijn door twee verschillende
scribenten gemaakt. Van Ommeren stelt de eerste, door hem 'hand XXVIII' gedoopt, louter op
grond van de passage uit 1311 waarin hij bij name voorkomt, gelijk aan Godschalk275. Wijselijk
voorzag Van Ommeren zijn 'hand XXX'276 uit 1324 niet van een identificatie. Er is een
overweging die ervoor pleit dat Godschalk niet de namenlijst van 1311, maar die van 1324
schreef277. Dit is het feit dat de hand van de gilde-immatriculaties uit 1324 ook te vinden is in een
tiental oorkonden voor het stadsbestuur uit de periode 1309-1326, die bestemd waren voor
diverse destinatarissen (met name het H. Geestgasthuis en de abdij Ter Hunnepe)278. Schreef
Hendrik, zoon van Wolbert Mosekini nu wel of niet de namenlijst van 1291 en de vijf
voorafgaande namen, die mogelijk nog tot de lijst van 1288 behoren279. Aangezien over zijn
persoon weinig te vinden is, moet men op een vrij schamele maar mogelijk toch betekenisvolle
aanwijzing blindvaren om de vraag positief te beantwoorden. De 'H' van Henricus in de namenrij
is namelijk zo uitgewerkt, dat deze er grafisch direct uit springt280. Manifesteerde zich hier heel
even de stadsschrijver Hendrik? Ik denk het, maar kan het natuurlijk niet bewijzen.

                    
    274 Ib., rr. 502-503 en 566-567. Post, Scholen, 36 vergist zich, waar hij schrijft dat zich in Deventer al in 1291

een gecombineerd stadsschrijver-/schoolmeesterschap voordeed. In de literatuur echoot deze vergissing nog
geregeld na (Ketner, 'Oudste stedelijke oorkonden Nijmegen', 282, en recent Burgers, Paleografie I, 468 n.
96).

    275 KGR, 22 en 126 letternoot a.
    276 Naar mijn mening is de door Van Ommeren onderscheiden 'hand XXIX', verantwoordelijk voor twee

immatriculaties uit de veronderstelde jaren 1312-1323, identiek aan 'hand XXVIII' (men vergelijke de eind-
s in rr. 508 ("Odonis") en 562 ("Berwoldus")).

    277 Wie de optekening uit 1311 voor zijn rekening nam blijft duister (cf. n. 284).
    278 Achtereenvolgens (met tussen haakjes de oorkonders): RAO, TH, inv. nr. 439, reg. nr. 68 (schepenen en

raden, d.d. 24.7.1309); GAD, HG, nr. 11 (richter en schepenen, d.d. 3.10.1318); GA Zwolle, inv. AAZ01,
Chartercollectie 319.01 (schepenen en raden, d.d. 25.2.1319); GAD, KA, inv. nr. 86 (ridder Johan Rading,
d.d. 21.4.1319); RAO, TH, inv. nr. 504, reg. nr. 75 (schepenen, raden en richter, d.d. 14.11.1319); GAD,
HG, nr. 13 (deken Sint Lebuinus, prior Bergkerk, schepenen en raden, d.d. 26.11.1319); RAO, TH, inv. nr.
267, reg. nr. 82 (richter en twee schepenen, d.d. 29.11.1320); GAD, HG, nr. 15 (schepenen en raden, d.d.
16 mei 1322); GAD, MA, inv. nr. 288*a (schepenen en raden, d.d. 13.7.1324); GAD, HG, nr. 16
(schepenen en raden, d.d. 25.7.1324) en RAO, TH, inv. nr. 268, reg. nr. 87 (richter en twee schepenen, d.d.
19.1.1326). Het schrift is tussen 1320 en 1322 geëvolueerd naar een beduidend 'zakelijker' beeld.

    279 Tussen 'hand XXII' en 'hand XXIV' (die drie namen inschreef alvorens met het jaar 1291 te beginnen) laat
de editeur van de rol, Van Ommeren, 'hand XXIII' verschijnen. Het is zeer de vraag of dit een afzonderlijke
scribent was. De twee namen waar het om gaat zijn in een meer 'getekende' vorm geschreven dan de
voorgaande uit 1288. De kleur van de inkt is dezelfde als die welke scribent XXIV gebruikte. Ik zou
daarom de mogelijkheid willen openlaten dat hand XXIII en hand XXIV identiek zijn. Het lijkt mij mede
om die reden niet nodig te veronderstellen dat de vijf namen die tussen 1288 en 1291 ingeschreven zijn -te
weten die van een vader en vier zoons-, in de hypothetische jaren 1289-1290 geplaatst moeten worden. Bij
verandering van handen -al dan niet gecombineerd met spaties- gaat Van Ommeren ervan uit dat sprake is
van een nieuw jaar of van een tussenperiode, ook als dat niet expliciet in de tekst aangegeven is (zie voor
deze problematiek ook n. 24). Zoals de lacunes tussen 1291 en 1297, benevens 1300 en 1306 (geen
handenwisseling!) aantonen, kunnen er echter gaten vallen in de reeks. Kennelijk meldde in die jaren
niemand zich aan als lid. Het is daarom waarschijnlijk dat '1289-1290' eenvoudig een bijschrijving uit 1288
is.

    280 Een vergelijkbaar geval signaleert Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, 190-191.
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Hand XXVI281, die de overgang naar de 14de eeuw markeert (immatriculaties uit 1297 en
1300), is identiek aan die welke twee oorkonden van schepenen en raden uit 1296 en 1301
schreef betreffende de verkoop van stadsgrond, respectievelijk de verkoop van goederen door
een burger aan het gasthuis282, alsmede een bisschopsoorkonde uit 1297 inzake een twist over
tienden tussen deken en kapittel enerzijds en de 'knape' Rudolf van Vierakker anderzijds, waarbij
het kapittel in het gelijk gesteld werd283. Deze laatste oorkonde laat er weinig twijfel over
bestaan dat ook deze scribent een kapittelheer of vicaris van Sint Lebuinus was. We mogen hem
wel als de opvolger van Hendrik en daarmee als tweede stadsschrijver van Deventer
beschouwen.

Ongewis blijft wie er schuilgaan achter de handen XXVII (vier, respectievelijk drie
inschrijvingen in 1306 en 1309) en XXVIII, die de lange namenlijst van 1311 voor zijn rekening
nam. De laatste schrijfhand is ook te vinden in een oorkonde van schepenen en raden uit 1313
betreffende de overdracht van land op de Deventer eng door een burgerpaar aan de abdij Ter
Hunnepe284. Ook deze scribent was hoogstwaarschijnlijk stadsschrijver, al zijn er te weinig
oorkonden voorhanden om hem binnen de gehanteerde definitie te brengen. Vanaf 1324 zetten
louter en alleen stadsschrijvers de rol voort285, zodat de opsomming van vroege 'stadshanden'
hier beëindigd kan worden286.

Tot nu toe is benadrukt dat het kapittel een sleutelrol speelde waar het de introductie van het
schrift in de bestuurspraktijk van de stad betreft. Te beantwoorden is de vraag of in Deventer nog
andere instellingen impulsen aan de verschriftelijking gegeven hebben. Voor een korte
beschouwing komen, zoals in de inleiding kort uiteengezet is, het openbare notariaat en de
Minderbroeders in aanmerking. De communis opinio luidt dat het notariaat de kerkelijke
                    
    281 Tussen de handen XXIV en XXVI onderscheidt Van Ommeren een 'hand XXV', die één persoon noteerde.

Hier geldt een soortgelijk bezwaar als ten aanzien van zijn 'hand XXIII', namelijk dat het schriftbeeld
weliswaar afwijkt van het voorgaande, maar dat daarmee nog geen andere schrijfhand in het geding hoeft te
zijn. De kleur inkt komt overeen met die van 'hand XXIV', zijnde (hoogstwaarschijnlijk) stadsschrijver
Hendrik, terwijl ook de plaatsing van de beide namen in hetzelfde uitgespaarde vak wijst op samenhang
met het voorafgaande. Ik ben daarom niet op voorhand overtuigd van het bestaan van 'hand XXV'.
Misschien echter schreef de betreffende persoon, Nicolaas zoon van Godfried ten Brinke, monnik van het
klooster Varlar, zichzelf in (KGR, rr. 427-428). Het kan zijn dat Nicolaas prior (pastoor) van de Bergkerk
was. Oorkonden uit die jaren noemen de prior niet bij naam (OSU IV, 2450 (1290); OSU V, nrs. 2595
(1293) en 2779 (1296)); in 1301 was een Giselbert prior (Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nrs. 1 en
2).

    282 GAD, HG, nrs. 7 en 9. In Ketners ordening is dit 'hand De12', actief in de jaren 1296-1301 (OSU V, xix en
xxii; nrs. 2789, 2831 en 3020). In dit geval terecht oppert Burgers, Paleografie I, 468 n. 96 de mogelijkheid
dat deze scribent stadsschrijver was.

    283 GAD, KA, inv. nr. 77 = OSU V, nr. 2831.
    284 RAO, TH, inv. nr. 281, reg. nr. 72.
    285 Afgezien van de drie schrijfhanden XXXI, XXXII (jaren 1324-1329) en XXXIV (gelet op het zeer

bibberige schrift mogelijk een autograaf van de geïmmatriculeerde, Johan zoon van Johan Bivanc (jaren
1334-1336)). Hand XXXVIII is identiek aan hand XXVII ofwel stadsschrijver Johan ter Hurnen.

    286 Twee oorkonden van bisschop Guy d.d. 10.1.1310 en 19.10.1311, berustend in de archieven van
respectievelijk de abdij Ter Hunnepe en het gasthuis van de H. Geest, zijn door dezelfde scribent
geschreven (RAO, TH, inv. nr. 274, reg. nr. 69 en GAD, HG, nr. 12). Een aan de eerste gelijkluidend
exemplaar (alleen de getuigenlijst ontbreekt) d.d. 10.3.1310, uitgevaardigd door deken en kapittel, is
geschreven in een andere hand (RAO, TH, inv. nr. 274, reg. nr. 70). De rechtshandeling vond nu plaats ten
overstaan van deken en kapittel in plaats van tegenover de bisschop. De reden voor deze 'doublure' is
duister. Zowel het gasthuis als de abdij werden door de erflaatster in kwestie bedacht. Was de oorkonde van
10 maart het voor het gasthuis bedoelde exemplaar? Daarvoor zou het oorkonderschap van het kapittel
kunnen pleiten, in welks stadsparochie het gasthuis lag. In dat geval zou de schrijver in het kapittel gezocht
moeten worden, terwijl (dan) de beide bisschopsoorkonden heel wel door een scribent uit Guys kanselarij
geschreven kunnen zijn.
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rechtbanken volgde. In Deventer bestond een dergelijk gerecht, namelijk dat van de officiaal van
de aartsdiaken. Er is daarom alle reden om na te gaan hoe en wanneer het openbare notariaat er
zijn intrede deed. Het spoor begint in 1291, toen een Keulse notaris de stad bezocht in het kader
van een rechtszaak waarin de Deventer proost Gozewijn bemiddelde287. Of het een coïncidentie
is dat in hetzelfde jaar Hendrik Mosekin zich in de koopmansgilderol als "scriptor civitatis"
betitelt of dat de komst van de notaris grote indruk gemaakt heeft en tot een soort beroepstrots bij
andere schrijvers aanleiding gaf, is onmogelijk meer te achterhalen.

Hartje zomer 1316 hebben we in de persoon van Dirk Blome de eerste 'autochtone' openbare
notaris voor ons. Blome vervaardigde toen een testamentaire oorkonde ("testamentum codicillos
seu quamvis ultimam voluntatem") die de schenking na dode behelst van land door Christina van
Delden aan het Deventer begijnenconvent. De tekst van de schenking was opgesteld
(geprotocolleerd?) in Christina's huis in aanwezigheid van een drietal priesters van de
Lebuinuskerk288. Dirk plaatste zijn op zijn toenaam geïnspireerde signum ('flos'), terwijl bij
ontstentenis van het zegel van Christina de drie zegels van de executeurs-testamentair
aangekondigd worden. Eén zegel is bevestigd, terwijl nog één zegelsnede aangebracht is. In
vormtechnisch opzicht is deze oorkonde te rekenen tot de groep van de zegeloorkonden met een
volledige notariële ondertekening289. Het is een vorm die kenmerkend is voor de begintijd van
het openbare notariaat. Hoewel dit de oudste bekende notariële beoorkonding van een testament
in Deventer is, bleek in het voorgaande al dat reeds medio 1309 een schenking bij uiterste wil
door schepenen en raden beoorkond werd290. Een volgende vermaking, overgeleverd in een
bisschopsoorkonde, stamt uit 1310291. Samenvattend kan vastgesteld worden dat het openbare
notariaat zich in Deventer vestigde op een moment dat het proces van ambtelijke
verschriftelijking al enkele decennia gaande was.

De Deventer Franciscanen verschijnen pas aan het begin van de 14de eeuw in de bronnen. De
eerste attestatie stamt uit 1311292. Het oudste bewaard gebleven document uit deze kring is een
vidimus uit begin 1320 van een oorkonde van dekanes en kapittel van het klooster Elten uit 1273
betreffende de uitgifte in erftijns van een kloostergoed aan een Deventer burger. Hij staat op
naam van en is gezegeld door de toenmalige gardiaan. Beide oorkonden zijn als retroacta
bewaard gebleven in het archief van de abdij Ter Hunnepe293. Ook nadien is van de
Minderbroeders alleen een –beperkt- aantal vidimussen overgeleverd. Hierbij zij aangetekend dat
de Minderbroeders niet de enigen waren die in Deventer documenten vidimeerden; ook de deken
van Sint Lebuinus deed dit sporadisch, traceerbaar eveneens voor het eerst in 1320294. Wat
betreft de Franciscanen geldt eenzelfde bevinding als bij het openbare notariaat: zij vestigden
zich in de stad toen het verschriftelijkingsproces al in gang gezet was, en bovendien bleef hun
aandeel daarin sindsdien zeer beperkt.

                    
    287 Historisches Archiv Keulen, Archief kapittel St. Apostelen, oorkonde nr. 99 ("Acta sunt hec Daventrie in

domo prepositi Daventriensis"). Met dank aan dhr. drs. E. Harenberg te Doesburg, die mij op dit document
attendeerde.

    288 GAD, Olde Convent nr. 3 - gelukkig ten onrechte vermeldt OO III, nr. 665 dat het stuk verloren gegaan is.
    289 In de typologie van Cappon, Opkomst testament, 151 e.v.
    290 RAO, TH, inv. nr. 439, reg. nr. 68.
    291 Ib., inv. nr. 274, reg. nr. 69.
    292 Hogenstijn, Broederenkerk, 17 (onder verwijzing naar een testament; de auteur acht het mogelijk dat de

stichting van het klooster plaatsvond rond 1306); Verkerk, 'Nijmegen en de Dominicanen', 40 (onder
verwijzing naar Schoengens Monasticon Batavum).

    293 RAO, TH, inv. nr. 437, reg. nrs. 37 en 76 (2 februari). Van 27 augustus 1321 stamt een volgend vidimus
van de Deventer gardiaan Hubert van een bisschopsoorkonde d.d. 3.7.1318 (Immink en Maris, Registrum
Guidonis, 263-264).

    294 GAD, KA, inv. nr. 64 (vidimus van een oorkonde uit 1305, betreffende de verkoop van aan ridder Everard
van Wilp leenroerige tienden).
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Te verklaren blijft na dit alles de achtergrond van de introductie van schriftgebruik vanuit een
puur kerkelijke sfeer in kringen van het stadsbestuur. Een voorwaarde was de eerder
blootgelegde verschuiving in het sociale spectrum: vrije burgers, met name kooplieden, treden op
de voorgrond, terwijl (bisschoppelijke)  uit beeld verdwijnen. De nieuwe elite manifesteerde zich
medio 13de eeuw door zich in een gilde te organiseren. Ook in politiek opzicht emancipeerde zij
door het bestuur van de stad in handen te nemen. Toch vermag de opkomst van een nieuwe elite
op zichzelf de 'schriftuurlijke revolutie' niet afdoende te verklaren. Aan nog een andere
voorwaarde moest worden voldaan: het ontstaan van wat Clanchy noemt een 'literate mentality'.
Bestuurders moesten nut en belang inzien van schriftelijke vastlegging en daarmee
verantwoording van uit hun openbare taken voortvloeiende acties. Onderdeel hiervan was de
ontwikkeling naar een algemeen vertrouwen in schriftelijke bewijsstukken; het geschreven
woord moest als gezaghebbend beschouwd worden. Cruciaal voor de opkomst van een
dergelijke mentaliteit is scholing, ergo bekendheid met lezen en schrijven.

De vroegste onderwijsgeschiedenis van Deventer is onlosmakelijk verbonden met het kapittel
van Sint Lebuinus. Zoals hiervoor aangetoond is, vormden de aan de Sint Lebuinuskerk
verbonden geestelijken reeds medio 13de eeuw een geletterd milieu in de stad; enige tientallen
van hen verrichtten in de tweede helft van die eeuw schrijfwerk van uiteenlopende aard. In
hoeverre de 13de-eeuwse Deventer geestelijkheid niet alleen geletterd maar ook geleerd was, is
moeilijk in te schatten. Daarvoor is een diepgaand onderzoek naar de 13de-eeuwse kanunniken
en vicarissen vereist, dat mijn vraagstelling echter te buiten gaat. Hier moge volstaan dat vóór
1300 slechts twee kanunniken een magistertitel hadden; in de eerste helft van de 14de eeuw
waren dit er vier295. Wat boekenbezit betreft kan gewezen worden op deken Bernard van
Vollenhove, die in 1309 op zijn ziekbed onder veel meer ook zijn -ongetwijfeld liturgische-
boeken wegschonk voor de eredienst in de door hem gestichte kapel in Zwolle296, en op
scholaster Floris van Jutphaas, die in 1333 stierf en wiens testament ook melding maakt van
juridische werken297.

Hoewel de kapittelschool reeds medio 12de eeuw bestond298, komen scholasters pas vanaf
1215 regelmatig in de bronnen voor299. In 1311 verschijnt een schoolmeester ('rector scolarium')
die we bij naam kennen: Godschalk, mogelijk een telg uit de Deventer familie Ten Brinke. Hij
was tevens stadsschrijver300. Schoolreglementen zijn bewaard gebleven uit een onbekend jaar
                    
    295 Van Vliet, 'Missiebasis', 312 n. 157.
    296 OGZ 7, nr. 1309.05.08. Deken Bernard had de bidkapel eind 1307 gesticht, en wel ten behoeve van een

college van reguliere kanunniken - het latere klooster Bethlehem (OO III, reg. nr. 543). In 1307 en 1308
blijkt Bernard 'familiaris' respectievelijk kapelaan van bisschop Guy geweest te zijn. Guy verleende in
laatstgenoemd jaar veertig dagen aflaat aan degenen die na biecht en berouw de predikaties van Bernard of
de tot de kapel behorende priesters bijwoonden (Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nrs. 99 en 121;
OO III, reg. nr. 553). Begin 1311 transsumeerde en bevestigde bisschop Guy te Deventer de
stichtingsoorkonde van de inmiddels overleden deken (Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 215 (13
januari)).

    297 Het testament, opgesteld d.d. 29.4.1333, is uitgegeven door Cappon, Opkomst testament, 345-350 (bijlage
XI). Aan de kerk van Sint Salvator schonk Floris onder meer "volumina librorum juris utriusque, que
dominus Albernus, cognatus noster, canonicus ibidem, a nobis habet in commodato ...", aan Sint Jan in
Utrecht onder andere "bibliam nostram maiorem in duobus voluminibus constitutam". Voor Floris als
scholaster: OO IV, nrs. 852, 924 en 925. Mij is onbekend of de Deventer Floris en Domproost Floris één en
dezelfde zijn.

    298 Van Vliet, 'Missiebasis', 25 (vermelding in een bisschopsoorkonde).
    299 OSU II, nr. 620.
    300 Godschalk was een weinig courante doopnaam in Deventer aan het begin van de 14de eeuw. Voor de

beantwoording van de vraag tot welke familie hij behoorde biedt de koopmansgilderol twee
aanknopingspunten in de personen van een Godschalk zoon van Gerard I van Bilnen, die in 1268 met zijn
broer Gerard als nieuw gildelid aangenomen werd, en een Godschalk ten Brinke, vader van de in 1274
geïmmatriculeerde Gerlach (KGR, rr. 182 en 233). Zou Godschalk tot de Deventer familie Ten Brinke
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(mogelijk 1375), uit 1536 en uit 1564301. Over de geschiedenis van de school in de late
Middeleeuwen is vanuit de 'ambtelijke' hoek slechts verspreide informatie bijeen te brengen.
Uitgaande van gegevens uit de tweede helft van de 14de eeuw in met name de
cameraarsrekeningen kan retrospectief echter toch een beeld geschetst worden van het
functioneren van de school in de eerste helft van die eeuw. Rekeningposten maken het mogelijk
geletterde schepenen te traceren.

Om te beginnen is er de formulering in de rekening van cameraar Lubbert ter Poerten over het
boekjaar 1356 "[datum] Johanni Pamunt et michi Lubberto 14 lb."302. De rekeningschrijver
baseerde zich onder meer op bescheiden van de cameraars zelf en vergat in dit geval bij het
overschrijven het woord 'michi' te schrappen. De familie Ter Poerten maakte -afgaand op de
koopmansgilderol- pas in 1311 haar entree in Deventer303. Lubbert verschijnt in 1344 ten tonele;
een jaar later kreeg hij betaald wegens de levering van twee tonnen of vaten pek of teer ten
behoeve van bouwwerkzaamheden, in 1352 voor hout voor een 'heerkogge'304. Kennelijk wist
Lubbert zich vanuit een positie als bouwmaterialenondernemer of iets dergelijks op te werken
naar het stadsbestuur. Wanneer we zijn leeftijd in 1344 arbitrair (en mogelijk te laag) stellen op
twintig à vijfentwintig jaar, kan verondersteld worden dat hij in de jaren dertig van de 14de eeuw
onderwijs genoot op de stadsschool.

Een volgend voorbeeld is Johan Hadersleef. In 1362 gaf deze man een zilveren griffel met een
waarde van dertig schellingen in pand bij het stadsbestuur305. We hebben hier weliswaar niet de
eerste gelauwerde kinderboekenschrijver van Nederland voor ons, maar toch wel iemand die veel
waarde hechtte aan zijn schrijfvaardigheid. Naast het zilveren exemplaar zal hij nog meer
schrijfstiften in zijn bezit gehad hebben. Wie was Johan Hadersleef en wat waren zijn
bezigheden? Johans vader Werner was in 1326 getuige bij de beslechting van een geschil306, en
zal rond 1300 geboren zijn. Werner trouwde zich in het geslacht Rufus in307. Zijn toenaam
ontleende hij ongetwijfeld aan zijn (of voorvaderlijke) afkomst uit het Deense Haderslev. Na
1382 verdwijnt de toenaam Hadersleef uit het Deventer bronnenmateriaal. Johan, zoon van
Werner Hadersleef liet zich tussen de jaren 1337 en 1344 inschrijven als lid van het Deventer
koopliedengilde308. Hoe oud hij bij zijn immatriculatie was valt niet te zeggen, maar als we zijn
                                                               

behoord hebben, dan was hij de tweede met die doopnaam en had hij een zoon Hendrik. Deze
veronderstelling is in zoverre wankel, dat Hendriks inschrijving in 1324 geen titels of functies van
Godschalk II bevat (ib., r. 601). Denkbaar is natuurlijk ook dat de schoolrector van elders kwam.

    301 Gepubliceerd door V[an] D[oorninck], 'Bouwstoffen' (ontleend aan Dumbar), respectievelijk Bierlaire en
Hoven, 'École latine'. Van Doornincks argumentatie ten gunste van een datering van het ongedateerde
reglement vóór 1374 op grond van het feit dat in dat jaar het stadsbestuur zich voor het eerst met de school
bemoeide en in het reglement daarvan niets doorschemert (p. 13), overtuigt niet. Reeds in 1367 spraken
stadsbestuurders over de opvolging van de schoolmeester (CRD III-2, 44), net als in 1374. Begin 1374
'scheidden' drie bestuurders scholaster Beernt Heync en de schoolmeester aan de ene en de koster van de
Bergkerk aan de andere kant (CRD IV, 66) - trad de laatste in de rechten van de eersten, bijvoorbeeld door
in de parochie van de Bergkerk een tweede stadsschool op te willen richten? De ook door Van Doorninck
aangehaalde vermelding in de rekening van 1375: "daer sie [twee bestuurders, scholaster Heync en de
priester/openbare notaris Lubbert van Rijssen] mede dedingden an den scolemeyster alse van den regimente
van der scolen" lijkt erop te wijzen dat zich een conflict voorgedaan had over het bestuur en/of de regels die
golden. Bij uitstek kunnen de strubbelingen in 1374/1375 aanleiding gegeven hebben tot het opstellen van
een nieuw reglement -het onderhavige? De tekst van het reglement biedt geen houvast voor een datering.

    302 CRD II, 409 (rubriek "item ad structuram").
    303 KGR, r. 562. In Deventer duidde men leden van de familie ook wel aan als Poerteman (CRD I, 45 en 108).
    304 Ib., 151 en 203; CRD II, 155.
    305 CRD III-1, 194 en 299. De Dordtse bodem heeft een geelkoperen schrijfstift uit de tweede helft van de

dertiende eeuw prijsgegeven; Sarfatij, 'Hollands eerste stad', 122 afb. 56.
    306 Muller, Registers en rekeningen I, 72 nr. 70.
    307 Stamvader was Hendrik (I), vermeld in 1249 (KGR, r. 34).
    308 Ib., r. 811. Gelmer Reinersz, lid sinds 1311 en schepen vanaf 1344, stond borg (ib., r. 507).
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leeftijd op twintig jaar stellen zal dat er niet ver naast zijn. Zijn geboortejaar kunnen we bij
benadering rond 1320 zoeken; Johan Hadersleef en Lubbert ter Poerten waren vermoedelijk
schoolgenoten.

In de stadsrekeningen duikt Johan Hadersleef op in 1353, toen hij wegens een onbekende
overtreding een boete moest betalen van tien pond309. Zijn activiteiten in de jaren vijftig zijn
slecht gedocumenteerd. De jaren zestig brengen hem in het volle daglicht. We beperken ons tot
zijn bestuurlijke bezigheden. Hadersleef bekleedde in 1360 het schutambt310. Op 1 maart 1363
(dus na de officiële bestuurswisselingsdatum van 22 februari!) was Hadersleef -als wijkraadslid-
betrokken bij de verkiezing door de wijken van de nieuwe schepenen311. Zijn openbare carrière
kwam al snel ten einde. Hij overleed in het jaar waarin hij het ambt van cameraar bekleedde, eind
augustus of begin september 1368, een berucht pestjaar. Kort na zijn verscheiden nam een
nieuwe cameraar zijn taak over312. Op 5 oktober gaven de schepenen bevel "uyt Johan
Hadersliefs spinde, do hi gestorven was, an paenden [panden] ende an quaden [slecht] gheelde"
de somma van bijna 28 pond te lichten. Diezelfde dag hoorden de schepenen zijn rekening af. De
stad bleef zijn nabestaanden bijna 43 pond schuldig313. Uit het voorgaande valt af te leiden dat
Johan al over schrijfgerei beschikte toen zijn politieke loopbaan nog vorm moest krijgen. Het is
onduidelijk of zijn vervulling van het 'scutambocht' schrijfvaardigheid vereiste. Al met al is het
verleidelijk zijn schrijfactiviteiten te verbinden met particuliere bezigheden (handelsactiviteiten),
al laten deze zich niet nader bepalen. Zijn lidmaatschap van het koopliedengilde is trouwens
geen maatstaf: daartoe behoorden alle maatschappelijk aanzienlijken314.

Er zijn aan de hand van de stadsrekeningen nog vele latere voorbeelden te geven van
geletterde bestuurders. Daarvan zal er hier nog één uitgelicht worden. Het betreft wederom een
telg uit de familie Ter Poerten, en nu één die intensieve banden met de Moderne Devotie
onderhield. In 1371 noteerde de rekeningschrijver een bedrag van vijftien penningen "vor grone
was in Johans taefle ter Poerten"315. Dit moet wel slaan op het schrijftafeltje van Johan ter
Poerten, die toen cameraar was316. Burger was Johan pas in 1368 geworden317. Hij was een neef
van de toenmalige cameraar Dirk die Hoyer318. Een jaar na de verwerving van zijn burgerschap
bekleedde Johan al een positie als schepen319. Stadsschout was hij in de jaren 1377-1379320. Naar
                    
    309 CRD II, 165.
    310 Zie voor dit raadsambt hoofdstuk 5 § 5.8.
    311 "bi Herberte van Rectem, Oden, Johanne van Arnhem, Joh. Pamont, Gher. Winikens, Hermanne Lalant,

Joh. Haderslief, do sy bi der ghemyenten van den straten hadden gheweest omme die scepen to kyesen 7 s.
6 d." (CRD III-1, 234). In 1365 zagen Johan en zeven anderen toe op dijkwerkzaamheden bij de
'Stokelertoren' (ib., 446). Was hij vertegenwoordiger van één van de acht wijken? (zie hoofdstuk 3 § 3.1).

    312 CRD III-2, 59, 128 (een post van 25 augustus) en 80 (de eerste verantwoording van zijn opvolger Hademan
van Heeten, gedateerd 3 september). Posten op pp. 81-82 betreffende data in september laten ons in het
ongewisse voor wat betreft de vraag of Hadersleef daadwerkelijk betaalde of had moeten betalen. Het
tijdstip spoort niet geheel met de registratie van betalingen van een 'kleine tijns' van zestien schellingen aan
de stad voor een erf 'ten Brinke', die Johan sedert 1363 voldeed. In 1372 is vermeld dat zijn erfgenamen
deze grondrente opbrachten, het jaar ervoor deed Johan dit nog zelf, zo zou men ten onrechte kunnen
aflezen aan de bewoordingen van de desbetreffende rekeningposten (CRD III-1, 201; CRD III-2, 353 en
440). Johan bleef dus nog een paar jaar voortbestaan als 'administratief lijk'. Begraven werd hij (en zijn zus
Berte) in de Lebuinuskerk "toe sunte Bartholomeus (...) by der vonten" (GAD, HG, nr. 462 ('getijdenlijst',
aanvang 15de eeuw)).

    313 CRD III-2, 102.
    314 Cf. n. 20.
    315 CRD III-2, 363.
    316 Ib., 316 en 345.
    317 Ib., 65.
    318 Ib., 150.
    319 Ib., 165 en 213.
    320 CRD V, 15, 29, 86, 179; RAO, TH, inv. nr. 448, reg. nr. 187 (1378). Zie ook De Meyer en Van den Elzen,
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zich laat raden is er druk op hem uitgeoefend volwaardig burger te worden, teneinde voor
bestuursfuncties in aanmerking te kunnen komen. Al sinds 1356 was hij namelijk lid van het
koopmansgilde321; hij zal dus vermoedelijk in de eerste helft van de jaren veertig geboren zijn.
Voor het laatst treffen we Johan ter Poerten in de cameraarsrekeningen aan in 1404; hij stierf in
1423322. Vanaf kort vóór 1400 onttrok Johan zich aan bestuurlijke verplichtingen, teneinde de
Moderne devoten in praktisch opzicht terzijde te staan323.

De in het voorgaande uitgewerkte drie casussen onderstrepen dat de Deventer schepenen in
de tweede helft van de 14de eeuw geletterde heren waren. Daarom is de conclusie
gerechtvaardigd dat vooraanstaande families in Deventer hun zonen reeds in de eerste helft van
de 14de eeuw naar de stadsschool stuurden. Het is mijns inziens dan ook geen toeval dat in 1311
de eerste schoolmeester naar voren treedt. Moet bij gebrek aan bronnen aangenomen worden dat
de kapittelschool in de 12de en 13de eeuw vooral een kweekvijver voor geestelijken was, vanaf
omstreeks 1300 lijkt ook een in omvang toenemende groep burgerzonen zijn opleiding te gelde
gemaakt te hebben in wereldlijke, meer specifiek bestuurlijke en commerciële loopbanen324.
Bleef scholing aanvankelijk beperkt tot de elite, al snel strekte zij zich ook uit tot zonen van met
name meester(edel-)smeden en de toplaag van het bouwvak325. Overigens stuurden in de tweede
helft van de 14de eeuw ook riddermatigen, zelfs van buiten de grenzen van het Oversticht, hun
kinderen naar de stadsschool326. Kortom: vanaf omstreeks 1300 speelde de kapittelschool in op
een groeiende maatschappelijke behoefte aan onderwijs. Dat de nieuwe onderwijsconsumenten
die later bestuurlijk actief waren zich daarbij van het Middelnederlands en niet van het Latijn
bedienden, zal verderop naar voren komen327.

Het ontstaan van een 'literate mentality' onder stadsbestuurders valt langs nog andere weg te
illustreren. Zij lieten niet alleen documenten redigeren, maar gingen er ook toe over deze te
bewaren. Hoewel het niet mogelijk is vast te stellen wanneer een archief van het stadsbestuur tot
stand kwam, kan met enige voorzichtigheid aangenomen worden dat dit in de tweede helft en
mogelijk eerst in het laatste kwart van de 13de eeuw gebeurde. Twee oorkonden betreffende de
verwerving van de Kotertol uit 1241 zijn de oudste die mogelijkerwijs in het stadsarchief berust
hebben328. De schepenkist verschijnt voor het eerst in de cameraarsrekening van 1347329.

                                                               
Verstening, 175.

    321 KGR, r. 998 (geregistreerd 'de minori', namelijk als zoon van de overleden Dirk). Van der Toorn-Piebenga,
'Ter Poortens', 46 heeft abusievelijk 1365.

    322 StRD II, 197; Van der Toorn-Piebenga, 'Ter Poortens', 43.
    323 Van der Toorn-Piebenga, 'Ter Poortens', 44-45. Zijn vrouw en hun drie dochters traden in het klooster

Diepenveen in (ib., 45-53). In 1393 was een Johan ter Poerten vicecureet van de Deventer Mariakerk
(GAD, HG, nr. 105 (getuige in een notarisoorkonde). Dit moet een tweede zoon zijn (Van der Toorn-
Piebenga bespreekt alleen zoon Dirk).

    324 Cf. Kadens, 'Invoering volkstaal', 36.
    325 Zie hoofdstuk 5 § 5.6.
    326 Daags na Pasen 1375 bracht een bode van heer Herbern van Putten een brief naar het stadsbestuur, omdat

Herbern bang was dat zijn kinderen, die in Deventer naar school gingen, ontvoerd zouden worden (CRD
IV, 206-207). Zie ook Schneider, Deventer, 175-176, die de achtergronden schetst. Zie voor Van Putten:
Van Winter, Ministerialiteit, tabel A IV (ministerialen in het kwartier van Arnhem), nr. 48. Medio 15de
eeuw bracht een aantal edellieden een bezoekje aan de school: "item des dijnxsdages nae Judica, doe die
junge junckeren van Benthem, van den Berge ende van Hoemoet hier duer tuegen ter schoele" (GAD,
Cam., inv. nr. 21i, 1454-I, fo. 2r).

    327 Zie hoofdstuk 5 § 5.6.
    328 De ‘charterlijst’, een overzicht van oorkonden in het GAD, telt slechts zeven nummers tot en met 1300.

Daaronder bevinden zich de beide Kotertoldocumenten uit 1241, een vertaling in het Middelnederlands uit
1368 van een oorkonde van de graaf van Holland en Zeeland uit 1278 betreffende handelsvoorrechten voor
Deventer kooplieden (GAD, MA, inv. nr. 26, in combinatie met CRD III-2, 131) en de eveneens laat-14de-
eeuwse heruitvaardiging van het statuut van het koopmansgilde uit 1300 (cf. n. 19).
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Vanaf een onbekend moment na 1313 werd in Deventer de zogeheten landskist in gebruik
genomen, een bewaarplaats voor documenten die van belang waren voor de stadsbesturen van de
drie grote steden van het Oversticht: Deventer, Kampen en Zwolle330. Augustus 1434
vervaardigde stadsschrijver Johan Pawe een inventaris van de 59 oorkonden (en een onbekend
aantal Zwolse oorvedebrieven) uit de periode 1313-1415 die in vier laden en negen 'dozen' in de
landskist berustten331. De reden voor de vervaardiging van de inventaris is niet te achterhalen.
Gelet op de data van de beschreven stukken zou de landskist hetzij medio 14de eeuw (jaren
medio veertig-medio zestig) hetzij aan het eind van die eeuw ingericht kunnen zijn. Vóór 1417
stond de landskist in het 'kapittelhuis'332, waarmee vermoedelijk de vergaderzaal van het aan de
Sint Lebuinuskerk verbonden kapittel bedoeld is. In 1417 plaatste men hem in de sacristie
('treesecamere' of 'garwekamer') van de Sint Lebuinuskerk op blokken en werden drie sloten,
"cluestere" en sleutels vervaardigd333. Bij gelegenheid bewaarde men ook geldsommen in de
landskist334. Waren er in de krap twintig jaar tussen de verplaatsing van de landskist en de
inventarisatie geen documenten meer gearchiveerd of gaat het -in het verlengde hiervan- om een
inventaris van een 'statisch archief' en was er dus inmiddels een tweede, 'dynamisch archief' in
gebruik genomen? Wat hiervan zij, de plaatsing van de landskist in de Lebuinuskerk had niet
alleen met brandveiligheid te maken, maar staat ook in verband met de eeuwenlange
archieftraditie van bisschop en kapittel, die inspirerend gewerkt zal hebben. Overigens was de
landskist geen kist maar een ladenkast, waarin tevens plaats was voor losse 'dozen'335. Op te

                                                               
    329 CRD I, 305: "item Gosvino carpentario pro factura spinde ad litteras supra domum civitatis 8 s. 4 d."). In

1352 valt te lezen: "item magistro Theoderico carpentario de cista lignea facta per ipsum in cistam civitatis
ad litteras per scabinos 8 s." (CRD II, 160-161). Een bisschoppelijke oorkonde uit 1346 maakt weliswaar
gewag van de schepenkist (OO VI, nrs. 1360 en 1361 (beide gedateerd 1 november, maar inhoudelijk
verschillend); bedoeld is echter de landskist (zie GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 185v, doos D).

    330 Het begrip 'drie steden van Salland' duikt omstreeks 1375 op in de cameraarsrekeningen (Schneider,
Deventer, 280) en weerspiegelt een bovenlokaal politiek bewustzijn, met name ook tegenover de 'kleine
steden' van het Oversticht. Ten onrechte merkt Schneider op dat het opnemen van een inventaris van de
landskist in het 'oude kopieboek' betekent dat alleen de schepenen van Deventer directe toegang hadden tot
de Overstichtse documenten (op. cit., 49-50). Ten eerste beschikte men niet alleen in Deventer, maar ook in
Kampen over een inventaris van de landskist (Don, Archieven Kampen I, 134 (opgenomen in het Liber
Diversorum C)). Ten tweede kon de kist niet zomaar geopend worden, zoals uit de volgende rekeningpost
uit 1382 blijkt: "Egenberghe die ghelopen was tot Campen ende tot Swolle mit onses heren breve van
Utrecht an die scepen, dat sie hore slotele hier to Deventer senden soelden van der kysten daer des
ghestichtes breve inne ligghen, omme copie te nemen van Gadikens breve van Schonenbeke" (CRD VI, 7.
Vergelijkbaar: StRD II, 106 (1402), StRD IV, 57 (1417): "Engelbert Smediken die tot Campen ende Zwolle
gelopen was omme die slotele van des lands kiste hiir te senden omme enen brief dien die greve van
Bentem besegelt heeft weder up te sluten, inholdende van der huldinge van Groningen" en StRD V, 227
(1428)). Voorts: CRD VII, 358 (1393) en GAD, Cam., inv. nr. 21f (1452-II), fo. 5r: "Johan stalknecht
gereden to Raelte nae Willem ten Kolcke [raadslid] om des sluetels willen tot des lands kiste behoerende"
(naar de getypte versie, aanwezig GAD).

    331 De inventaris is te vinden in het 'oude kopieboek' en bestaat feitelijk uit twee onderdelen, namelijk een
ingevoegd katerntje met het opschrift "Inventarium van den brieven in der landtkisten, gemaickt anno
xxxiiiio de mense augusti" en aansluitend een overzicht onder het opschrift "Desse brieve nabescreven sijn
in slands kysten to Deventer op der garwe cameren" (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 183r-184r, respectievelijk
184r-187v).

    332 CRD V, 361 en 381 (beide 1381); GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 104r (1399).
    333 StRD IV, 52 en 80.
    334 Dumbar, Deventer II, 65: "... ende onse drie steden (...) sullen die voersz. achtdusent ende driehondert

overlentsche gulden samentlic ontfangen ende van dier voersz. summen gelts sullen wy sess dusent
Rynsche gulden in des lants kyste die opter treeskamer in onsen kerken to Deventer staet leggen ..."
(oorkonde van bisschop Frederik van Blankenheim d.d. 5.6.1418).

    335 "Item desse brieve voirs. sal men vynden in eenre laden dair op geschr. steet een A" en "Desse brieve voirs.
sijn in een doese dair op steet een D" (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 184v en 185v).
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merken is nog, dat documenten met een algemeen Overstichts belang ook in de archieven van
kloosters en bisschoppelijke kastelen opgeslagen lagen336.

2.6. Conclusie
In dit hoofdstuk is de sociale en institutionele geschiedenis van de stad Deventer van de 12de tot
het begin van de 14de eeuw in kaart gebracht. De analyse van de sociale structuur heeft het
volgende opgeleverd. Een nadere beschouwing van een getuigenlijst uit 1206 leidt tot de
aanname dat hierin het complete schepencollege van dat moment opgenomen is, en dat in dit
bestuursorgaan toen zowel ministerialen als niet-ministerialen zitting hadden. De redactie van
een statuut en de aanleg van een ledenlijst van het lokale koopmansgilde in 1249 markeert het
naar voren treden van een sociale groep die al langer bestond, maar die zich in maatschappelijk
en politiek opzicht tot dan toe in de coulissen ophield. De in de lijst opgenomen personen
behoren weliswaar niet per se tot koopliedengeslachten, maar dezen maakten ongetwijfeld wel
de hoofdmoot van het ledenbestand van het gilde uit. Het op de voorgrond treden van deze
groep, medio 13de eeuw, weerspiegelt de gestage emancipatie ten opzichte van de in de 12de en
eerste helft van de 13de eeuw overheersende stand der ministerialen. Deze hypothetische
reconstructie van de 13de-eeuwse sociale relaties biedt een verklaring voor het uit de bronnen
verdwijnen van de ministerialen en voor het ontstaan van de koopmansgilderol.

Na een analyse van de sociale structuur is de relatie tussen de landsheer en Deventer aan een
onderzoek onderworpen. Daarbij zijn twee benaderingen toegepast. Om te beginnen is nagegaan
hoe frequent de verschillende bisschoppen of electen de stad bezochten. Aangenomen is daarbij
dat deze frequentie politieke betekenis heeft. De bulk van de bisschoppelijke bezoeken viel in de
periode van de jaren twintig tot de jaren zeventig van de 13de eeuw. Hier vond dus een
intensivering plaats op een moment dat ministerialen juist uit de bronnen beginnen te
verdwijnen. De conclusie luidt dan ook dat het landsheerlijke gezag ter plaatse steeds minder en
vanaf de jaren veertig nauwelijks nog op de 'eigen' dienstliedenstand gefundeerd was. Waarop
dan wel? Hier komt de tweede benadering in beeld: de evaluatie van de machtspositie van de
stadsschout en de ontwikkeling daarvan. Deze laat zich vanaf medio 13de eeuw volgen.
Gedurende de jaren tachtig/negentig, in een periode van verzwakt bisschoppelijk gezag,
veranderde zijn positie; in 1290 culmineerde dit in incorporatie in het schepencollege. Met het
aantreden van bisschop Guy van Avesnes kwam het stadsschoutambt uit het slop. In het tweede
decennium van de 14de eeuw, uiterlijk in 1318, gingen stadsschouten documenten authenticeren
met hun eigen zegel in plaats van mede te zegelen onder het stadszegel. Tot 1390 zien we
uitvaardigingen op naam van stadsschouten en stedelijke bestuursorganen waarbij de schout zijn
eigen zegel gebruikte, daarna oorkondden stadsschouten zelfstandig.

Ten aanzien van de stedelijke bestuursorganen valt op te merken dat zich vanaf 1123 een
gestage emancipatie van de burgergemeenschap en haar bestuur voorgedaan heeft. De oudste
expliciete vermelding van schepenen en raden stamt uit 1241, de volgende uit 1266. Sedertdien
zijn deze bestuurscolleges frequent in oorkonden aan te treffen als uitvaardiger, (mede-) zegelaar
en/of getuige. Kon de bisschop in 1266 het stadsbestuur nog bevelen het stadszegel aan een
zijner oorkonden te bevestigen, nadien in de 13de eeuw (en trouwens tot 1456) was dit
ondenkbaar. Vanaf 1283 vaardigde het Deventer stadsbestuur als aparte categorie oorkonden
reglementen van het gasthuis en een reeks niet-religieuze gilden uit. Het aantal door stedelijke
bestuursgremia uitgevaardigde oorkonden nam in het laatste decennium van de 13de eeuw niet

                    
    336 Ib., fo. 108r (bisschoppelijke oorkonde betreffende de handhaving van het landrecht, berustend in het

klooster Windesheim, 1406); StRD IV, 214 (1420): "des bisscops bode van Utrecht die onser stat enen brief
brachte omme enen brief te zueken in des lands kiste, die te Vollenho gevonden waert" en GAD, Cam., inv.
nr. 21e (1452-I), fo. 7r: "... ende dat kisteken toe Belheem [klooster Bethlehem, Zwolle] te besiene dair men
meende der stede ende lande brieve in te wesen ..." (naar de getypte versie, aanwezig GAD).
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alleen in absolute zin toe, ook de verhouding (mede-) oorkonder, zegelaar en getuige veranderde
ten gunste van de eerste. Met andere woorden: bij beoorkondingen van stadswege traden deze
organen bij het sluiten van de 13de eeuw nagenoeg uitsluitend nog als uitvaardiger op.
Belangrijke momenten zijn 1320, toen voor het eerst twee schepenen -samen met de stadsschout-
onder hun eigen particuliere zegels oorkondden, en 1346, uit welk jaar de oudste bewaarde door
een schepenpaar uitgevaardigde en gezegelde oorkonde stamt. In de jaren 1318-1320 hebben
zich derhalve belangrijke politiek-bestuurlijke veranderingen voorgedaan. De meente wordt in
1241 voor het eerst vermeld. De vorming van een politiek orgaan uit een groep stadsbewoners
zou in de jaren zeventig van de 13de eeuw plaatsgevonden kunnen hebben. Als dit inderdaad het
geval was, sluit deze ontwikkeling in de tijd aan bij de politieke emancipatie van de colleges van
schepenen en raden. De bevoegdheden van de meente lagen met name op het terrein van de
externe betrekkingen.

De verhandelingen over de sociale structuur en institutionele ontwikkelingen dienen als
achtergrond voor het thema van de verschriftelijking. Vastgesteld is dat aan de Lebuinuskerk
verbonden Deventer geestelijken vanaf omstreeks 1200 oorkonden schreven voor allerhande
belanghebbenden. Op basis van het diplomatische materiaal kunnen zo'n twintig
oorkondenschrijvers geturfd worden in de 13de eeuw, van wie tweederde na circa 1260 actief
was. De in de koopmansgilderol te identificeren schrijfhanden corrigeren het op basis van de
oorkonden geschetste beeld. Naast de oorkondenschrijvers waren in de stad in de tweede helft
van de 13de eeuw nog eens omstreeks twintig andere scribenten aanwezig. Alles bijeen genomen
bezat de lokale geestelijkheid een indrukwekkend schrijfpotentieel.

Het waren deze scribenten, kanunniken zowel als vicarissen, die vanaf het begin in 1249 de
ledenlijst van het koopmansgilde bijhielden en die op incidentele basis oorkonden voor het
stadsbestuur schreven. Stadsschrijvers verschijnen vanaf 1291 (wellicht enkele jaren eerder) in
beeld. Dit jaartal correspondeert met de bevinding dat het aantal van stadswege uitgevaardigde
oorkonden sinds 1290 steeg. De stedelijke bestuurselite stond eind 13de eeuw open voor de
toepassing van het schrift bij de uitoefening van haar taken; een 'literate mentality' was tot
wasdom gekomen. Hieraan lag het onderwijs aan de stadsschool ten grondslag; deze leverde
vanaf circa 1300 in toenemende mate geletterde burgerzonen af die een wereldlijke loopbaan
ambieerden. De nieuwe mentaliteit in bestuurskringen ten opzichte van schriftgebruik uitte zich
niet alleen in de productie, maar ook in de bewaring van schriftstukken. Vermoedelijk bij de
aanvang van de 14de eeuw werd in Deventer een archief van documenten met betrekking tot het
Oversticht (de 'landskist') ingericht. Het archief van het stadsbestuur zal al eerder tot stand
gekomen zijn; een beginpunt is echter niet aan te wijzen. Noch het openbare notariaat noch de
Minderbroeders speelden een rol bij het in gang zetten van bestuurlijke verschriftelijking; beide
instituten verschijnen pas begin 14de eeuw in beeld.
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HOOFDSTUK 3. BESTUUR

3.1. Inleiding: meente, schepenverkiezing en straatschepenen
In het vorige hoofdstuk zijn de politieke en institutionele ontwikkelingen in de stad tot de
verpanding van het Oversticht aan Gelre gedurende de periode 1336-1346 uiteengezet. Alvorens
de draad weer op te pakken, volgt nu eerst een kort overzicht van hetgeen in dit hoofdstuk ter
sprake komt. Aangezien het schepencollege als geheel centraal zal staan, worden de collectieve
taken en bezigheden onder de loep genomen. 'Collectief' betekent niet dat steeds alle schepenen
en/of raadsleden betrokken waren bij specifieke bestuurshandelingen of -besluiten; het gaat om
wisselende aantallen gedelegeerden uit deze bestuursgremia. Ter inleiding wordt ingegaan op de
rol van de meente als kiescollege van de schepenen, een functie die zij waarneembaar sinds 1363
vervulde. Vervolgens komen de keur- en de daaraan gelieerde eedboeken aan de orde.
Uitzonderlijk genoeg bleef een concept-keurboek bewaard, waardoor de vervaardiging van een
keurboek op de voet gevolgd kan worden. Naast keuren kende men in Deventer buurspraken, dat
wil zeggen bekendmakingen die soms het karakter van (ad hoc) keuren hadden. Als derde thema
dient de correspondentie vanwege en met het stadsbestuur zich aan. Hierop is greep te krijgen
dankzij de stadsrekeningen en bewaard gebleven brievencollecties (originelen, afschriften en
minuten). Een bijzondere vorm van correspondentie vormen de vrijgeleides. Ten slotte worden
per wijk uitgevoerde inspecties bekeken die tot optekening leidden: inventarisaties van wapens,
wapenrustingen, paarden, voedselvoorraden, handelsgoederen en wat dies meer zij.

Na dit overzicht in vogelvlucht kunnen we de politieke en institutionele verwikkelingen aan een
beschouwing onderwerpen, te beginnen met het Gelderse pandschap. In het oog springend
tijdens dit intermezzo van tien jaar is de politieke rol van 'de gemene stad' dan wel 'de gemene
burgers' van Deventer1. In 1336 traden 'de gemene burgers' samen met schepenen en raad
driemaal op als uitvaardigers van vidimussen van grafelijke oorkonden die zestien dagen eerder
uitgevaardigd waren en die betrekking hadden op de verhouding tussen de stad en haar Gelderse
pandheer. Hoewel het stadszegel aangekondigd wordt, is het contrazegel gebruikt2. De
vidimussen zijn gesteld in het Middelnederlands en dat is in de Deventer context uitgesproken
vroeg3. Hiervoor zijn twee theoretische verklaringen te bedenken. De eerste is een politieke:
omdat de gemeente een rol speelde, koos men voor de volkstaal. Deze oplossing gaat echter uit
van de impliciete veronderstelling dat alleen de stadsbestuurders het Latijn machtig waren, en
onderschat vermoedelijk de capaciteiten van de leden van de meente. De tweede mogelijkheid is
dat de volkstaal gebruikt is omdat de kanselarij van de graven van Gelre zich daarvan al geruime
tijd bediende. De oorkondenschrijver is dan eerder in deze hoek dan in de stad te zoeken. De
vroegste voorbeelden van volkstalige oorkonden in Deventer stammen uit 1328, maar zij zijn
hoogstwaarschijnlijk te herleiden tot de bisschoppelijke kanselarij4. Onder bisschop Willem
                    
    1 Van Kalveen besteedt aan deze episode in zijn opstel over de meente ('Geschiedenis Deventer gemeente')

geen aandacht. Een overzicht van de verhouding tussen Deventer en de Gelderse graaf Reinald II geeft
Schneider, Deventer, 73 e.v.

    2 GAD, MA, inv. nrs. 337*, 16* en 16** (alle gedateerd 28.4.1336). De gevidimeerde oorkonden waren
dubbele uitvaardigingen, voor de graaf en de stad elk één.

    3 Zie de aantekening van J.I. van Doorninck in zijn inventaris van het archief van het gasthuis van de H.
Geest bij het regest van een oorkonde van de Gelderse rentmeester van Salland d.d. 1.8.1335: "Oudste stuk
in het Hollandsch", namelijk in dit archief (inv. nr. 21, p. 12).

    4 RAO, TH, inv. nr. 221, reg. nr. 94 (d.d. 2.9.1328)). De hand is mij onbekend. Het rechtstreekse verband
met een oorkonde van dezelfde dag van bisschop Jan van Diest, en het retroactum d.d. 30.11.1327 (ib., inv.
nr. 221, reg. nrs. 92 en 93) doen vermoeden dat de bisschoppelijke kanselarij verantwoordelijk was voor de
taalkeuze en mogelijk ook voor de redactie. Slicher van Bath, 'Overijssel tussen West en Oost', 193 schrijft
de opstelling toe aan het Deventer kapittel. In een andere oorkonde uit 1328 (Berkelbach van der Sprenkel,
Regesten, nr. 833: schepenen, raad en gemene stad van Deventer verzoeken de bisschop samen met de
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Berthout gebruikte diens kanselarijpersoneel de volkstaal voor het eerst, terwijl onder Guy van
Avesnes het Middelnederlands "de gangbare oorkondentaal" werd5. Deventer kreeg dus in het
tweede kwart van de 14de eeuw zowel vanuit de Utrechtse als de Gelderse landsheerlijke
kanselarijen impulsen waar het gaat om de toepassing van het Middelnederlands6. Eind 1338
sloten abdis, dekanes en convent van Elten na een conflict ("stote ende tvijste") over de betaling
van de Kotertolpacht een overeenkomst met -opnieuw- schepenen, raad en 'gemene burgers' van
Deventer. De proost van het Emmerikse kapittel en de grafelijke richter van de Veluwe
bemiddelden en verleenden als zoenlieden hun goedkeuring7. Dat de -inmiddels tot hertog
verheven- Gelderse landsheer nadrukkelijk aanwezig was in de stad blijkt wel wanneer hij in
1339 "in domo civitatis (...) declaravit sententiam"8. Rechtszittingen hield hij dus juist in het
gebouw dat de stedelijke bestuurlijke en gerechtelijke autonomie representeerde. Het op de
voorgrond treden van de Deventer meente is wellicht bevorderd door de Gelderse graaf, met als
doel het muilkorven van het stadsbestuur9.
                                                               

‘ecclesie', de goede lieden van den lande en de stad Utrecht of met een door deze aangewezen commissie
uitspraak te doen in hun geschil met Reinald, graaf van Gelre) zijn Utrechtse invloeden bespeurbaar;
Mulder, 'Veranderingen ambtelijke taal Deventer', 137 n. 42. De door De Meyer, 'Latijn en volkstaal', 3
aangehaalde oorkonde voor de smeden uit 1315, die de eerste door een Overstichtse stad in de volkstaal
uitgevaardigde zou zijn, is als 15de-eeuws afschrift overgeleverd en ongetwijfeld een latere vertaling
(GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 98v). Des te waarschijnlijker wordt dit, waar de gildebrieven van de schippers
uit 1323 en de vleeshouwers uit 1324 (niet door de auteur vermeld in de opsomming in n. 53) in het Latijn
geschreven zijn. Van de door De Meyer genoemde oorkonde uit 1317 staat geenszins vast dat deze in
Deventer opgesteld is (ib., 8) - Slicher van Bath, 'Overijssel tussen West en Oost', 191 is van mening dat hij
geschreven is door een Münsterlandse scribent. N.B.: Slicher van Bath, 'Overijssel tussen West en Oost',
189-190 en Mulder, op. cit., 127 voeren een oorkonde uit 1300 ten tonele (OSU V, nr. 2977), welke de
eerste auteur beschouwt als de oudste volkstalige in het Oversticht en als een exponent van adellijk 'avant-
gardisme'. Weliswaar is dit document in Deventer gegeven, maar hoogstwaarschijnlijk door een aan de
bisschoppelijke kanselarij verbonden -en op de bisschoppelijke hof ter plaatse verblijvende?- scribent
geredigeerd. Van een vertaalde heruitvaardiging in latere tijd lijkt -gelet op spelling en taalgebruik- geen
sprake te zijn.

    5 Berkelbach van der Sprenkel, Geschiedenis bisdom Utrecht, 26 en 30. Mulder, 'Veranderingen ambtelijke
taal', 125 verzamelde elf volkstalige oorkonden uit de eerste helft van de 14de eeuw "uit Deventer en directe
omgeving". Zij sluiten in taalkundig opzicht aan bij het westen. Dit is een interessante bevinding. Helaas
zijn de selectiecriteria niet geëxpliciteerd (ook Mulders n. 42 biedt geen uitkomst). Een negental volkstalige
oorkonden uit deze periode kan als 'Deventers' aangemerkt worden (en daaronder bevindt er zich dan ook
nog één van de -Gelderse- richter van de Veluwe). Cruciaal is de vraag wie deze 'Deventer' oorkonden
schreven. In vier gevallen was dit de stadsschrijver Gevehard van Hildesheim, over wiens levensloop vóór
zijn komst in Deventer mij niets bekend is. Afgaande op Mulders bevinding zou hij toen in West-Nederland
vertoefd kunnen hebben.

    6 Beide kanselarijen hadden op hun beurt Hollandse invloeden ondergaan. Slicher van Bath signaleert de
mogelijkheid van navolging door Guy van het Hollandse voorbeeld, en benadrukt de westelijke invloed. In
Gelre was Reinald I de wegbereider. De expansie van de volkstalige oorkonde volgde omstreeks 1320
onder het ruwaardschap van zijn zoon (Slicher van Bath, 'Overijssel tussen West en Oost', 184-186).

    7 GAD, MA, inv. nr. 203a (in het Middelnederlands). Met de zegels van abdis, dekenin en convent, alsmede
die van de zoenlieden "omme meerre zekerheyt". Blijkens een aantekening in GAD, MA, inv. nr. 4*, fo.
18v betreft het een dubbele uitvaardiging. In een te Elten gegeven deelkwitantie van de betaling van de
Kotertolpacht d.d. 7.3.1339 wordt verwezen naar de uitspraak van de proost van Emmerik, die tevens
rentmeester van Gelre was (GAD, MA, inv. nr. 202).

    8 CRD I, 48. De bisschopshof bleef vermoedelijk als immuniteit buiten de pandovereenkomst, hetgeen
overigens niet uitsluit dat de Gelderse hertog er bij bezoeken aan de stad verbleef. Evengoed kan hij
gebruik gemaakt hebben van de residentie waarover zijn echtgenote in de stad kon beschikken; hierover
kort Janssen, 'Fürstenhof', 241 en Schneider, Deventer, 84-85.

    9 In een te ‘s Gravenhage opgestelde oorkonde van de Hollandse graaf Willem IV uit 1343 is sprake van
zowel de 'ghemene poirte' van Amsterdam als van de 'ghemeenre stat' van Deventer (GAD, MA, inv. nr.
338a). Hoewel de scribent rekening hield met het Deventer taalgebruik, kan de formulering louter op het
Amsterdamse voorbeeld geïnspireerd geweest zijn, en hoeft zij niet noodzakelijk naar de Deventer
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De rol van de meente als kiescollege schemert kort na het midden van de 14de eeuw in de
bronnen door. Jaarlijks kozen vertegenwoordigers uit de acht wijken ('straten' in het lokale
taalgebruik, naar de belangrijkste straat in de betreffende wijk, en vandaar 'straatgenoten’ als
aanduiding voor de wijkbewoners) één of twee schepenen, die de wijk in kwestie in het
schepencollege vertegenwoordigden10. In 1363 stuiten we een week na 22 februari, de dag van
de bestuurswisseling, op zeven bestuurders die "bi der ghemyenten van den straten" waren
geweest met het oog op de verkiezing van de schepenen11. Waarom een vertraging in de
procedure opgetreden was, blijkt niet. De rekening van 1391 maakt op de datum van de jaarlijkse
bestuurswisseling melding van "16 personen van den strateghenoten, die scepen ende raet
ghecoren hadden", welke van de schepenen een maaltijd in een herberg aangeboden kregen12.
Wegens onenigheid tussen het stadsbestuur (hier 'raad' genoemd) en de meente trad het nieuwe
college in 1401 een paar dagen later aan dan normaal13. Dat de 'straatgenoten' en de meente
samenvielen blijkt in 1405 ondubbelzinnig: "onser ghemeente die die scepene ghekoren ende
bezworen hebben"14. In 1428 blijken zestien 'keurnoten' -dus twee per wijk- de schepenen in te
zweren15. De keurnoten op hun beurt werden, althans aan de vooravond van de
bestuursverkiezing van 1440 en vermoedelijk steeds, aangewezen door de schepenen en raden
van de wijk in kwestie16. Van een vrije keuze was dus geen sprake. Het is mogelijk dat de zestien
mannen die in 1367 twee aan twee de inning verzorgden van het poortwachtersgeld, de
keurnoten van dat jaar waren17. De enige lijst van (twaalf) meenslieden uit de onderzoeksperiode
is opgenomen in een oorkonde uit 139218. Onder hen bevindt zich één politieke veteraan,
daarnaast een vijftal lieden die in de jaren nadien bestuurder waren, terwijl de rest niet in de
magistraatslijsten voorkomt. Met andere woorden: het kiescollege van meenslieden zelf vormde
minstens sinds de late 14de eeuw een kweekvijver van nieuwe schepenen19. De kiesprocedure
kreeg waarneembaar rond 1363 gestalte. Aangezien er acht wijken en twaalf schepenplaatsen
waren, is het aannemelijk dat vanaf die tijd een verdeelsleutel gehanteerd is die vergelijkbaar of
                                                               

gemeente te verwijzen.
    10 Van Kalveens mededeling dat in 1382 schepenen en raden zelf hun opvolgers aanwezen ('Geschiedenis

Deventer gemeente', 46) berust op een onjuiste lezing van de desbetreffende rekeningpost. Daardoor, en
door een merkwaardige interpretatie van de 'paardenkeur' uit 1395 (zie hierna § 3.5), komt de conclusie dat
de vrije magistraatsverkiezing door het meensliedencollege "aan beperkingen onderhevig (bleef)" in de
lucht te hangen.

    11 CRD III-1, 234; ook vermeld door V[an] D[oorninck], 'Schepenkeur', 73. Van Kalveen, 'Geschiedenis
Deventer gemeente', 41-42 komt op grond van andere posten eveneens tot de conclusie dat een
meensliedencollege in de periode 1360-1363 vorm aannam.

    12 CRD VII, 255; ook vermeld door V[an] D[oorninck], 'Schepenkeur', 74 (Kochs claim dat deze informatie
"tot nu toe onopgemerkt is gebleven" is dan ook bezijden de waarheid ('Stadhuis', 37)). Van Kalveen,
'Geschiedenis Deventer gemeente', 47 geeft 1395 als eerste jaar van vermelding van de verkiezing van
schepenen en raden door gemeenslieden. Ook bij De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 9 is dit jaar te
vinden.

    13 StRD II, 45-46; ook vermeld door V[an] D[oorninck], 'Schepenkeur', 75.
    14 StRD II, 299. Voorts: GAD, Cam., 23g (1459), fo. 2r: "... achte van den raide mit den 16 van der meente,

die gevaeren weren die meente [hier: de gemene markegronden] te besiene ...". Acquoy, Cameraar, plaatste
de rekening in 1463. De datering in 1459 is gebaseerd op de vermelding op fo. 1r van een bode die op 28
april naar Wesel ging "off onse burger dair oick v[e]lich solden wesen", in combinatie met een Weselse
geleidebrief van 5 mei 1459 (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 145r en 148v).

    15 StRD V, 232; ook vermeld door V[an] D[oorninck], 'Schepenkeur', 75. Voorbeelden uit 1404, 1405 en 1415
geeft Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 48.

    16 "item op sente Peters avont ad Cathedram, doe scepenen ende raet ellic op sijn strate geweest hadde,
burgere te setten scepenen ende raet te kesen, ter Steernen des avondes verdroncken ..." (StRD VI, 283).
Ook vermeld door Van Doorninck, 'Schepenkeur', 74 (lees voor 'eerste cameraarsrekening': tweede).

    17 CRD III-2, 5-6. Voor het poortwachtersgeld zij verwezen naar hoofdstuk 5 § 5.2.2.4.
    18 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 45.
    19 Ib., 46 stelt dit alles minder scherp.
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identiek was met die welke zich laat reconstrueren voor de late 16de eeuw20. De kiesprocedure is
in het keurboek van 1448 overgeleverd, maar verschaft geen informatie op dit punt21. Duidelijk
is evenwel dat het stadsbestuur een stevige verankering in de wijken had.

De door het meensliedencollege gekozen straatschepenen beschikten over zekere
bevoegdheden in hun wijken. In 1372 ontboden vier schepenen en twee raadsleden in hun wijken
de vreemdelingen ('gasten') op het stadhuis, waarna drie andere bestuurders hen aldaar een eed
lieten afleggen - waarop wordt niet duidelijk22. Is dit een tamelijk uitzonderlijk voorbeeld, vaker
kwam het voor dat straatschepenen wijkbewoners opriepen voor werkzaamheden
('buurwerken'23). In 1374, om een voorbeeld te geven, maakten twee bestuurders onkosten toen
zij de 'gemeente' van hun wijken bij de Bergpoort lieten graven24. Opmerkelijk is dat een van hen
geen schepen, maar raad was. Drie jaar eerder deed zich een vergelijkbaar geval voor, waaruit
eens te meer (zie ook het voorbeeld uit 1372) blijkt dat er zowel straatschepenen als -raden
bestonden (hetgeen logisch is, omdat de laatsten voormalige schepenen waren)25. Een tweetal
rekeningposten uit 1360 kan in dit licht als de eerste beschouwd worden waarin straatschepenen
naar voren treden26. Het instituut van de straatschepenen is daarmee beduidend jonger dan de
wijken zelf, die naar het schijnt vanaf medio 13de eeuw vorm kregen27. Natuurlijk is het
                    
    20 Zoals gedaan door Nalis, 'Rechterlijke organisatie', 10. Elke wijk koos toen drie bestuurders -schepenen en

raadsleden- in een jaarlijks wisselende verhouding. Aangezien een combinatie van de gegevens uit CRD I,
xiv (schepenlijst 1337) en De Meyer en Van den Elzen, Verstening, 140 e.v. (alfabetische lijst van
bouwheren) althans voor 1337 uitwijst dat drie of vier schepenen in de wijk Polstraat subsidie ontvingen,
lijkt een versleuteling per wijk toen nog niet bestaan te hebben. Dezelfde exercitie, toegepast op het
schepencollege van 1363 (CRD I, xx), levert een beeld overeenkomstig de verwachting: twee schepenen uit
Polstraat, Noordenberg, Overstraat en Berg, één uit Bisschop- en Waterstraat; de twee schepenen die niet
aan een wijk vallen te koppelen horen vermoedelijk in de ontbrekende wijken Enge- en Assenstraat thuis.

    21 VL, 148.
    22 CRD III-2, 426 (een deel van de post is onleesbaar).
    23 Deze term is bijvoorbeeld in 1389 gebruikt: "die wyl tyts dat sie [sc. scepen ende raet] mitter ghemeenten

up den Toghe ghebuerwercket hadden" (CRD VII, 69). Afkoop was mogelijk, zoals in 1419 blijkt: "van den
gelde dat van der gemeente gecomen is die nyet en buerwercten" (StRD IV, 168, rubrieksopschrift). Een
vergelijkbare afkoopsom is een in 1369 door twee boden wijkgewijs geïnd bedrag "dat omme die stad
ghenomen waert van elcken hues ½ gr., want die meynte niet graven en zolde 23 lb. 15 s." (CRD III-2,
170).

    24 CRD IV, 164.
    25 "do die ghemyente up den Toghe groven lanx bi den dyke die achter omme den weerd ghiet, bi den scepen

ende raet van Poelstrate, Waterstrate, Noerdenberghestrate ende Engestrate verteerd 8 lb. 2 s. 6 d. / ... bi den
scepen ende raet van Bisscopsstrate, van Overstrate, van den Berghe ende van der Assenstrate, die mit der
ghemyenten hadden gheweest up den weerde van den vorscr. zaken ..." (CRD III-2, 373).

    26 "... per Ghelmarum, Wernerum, Wicboldum, Gerardum Wijnekini, fodentes cum communitate supra
insulam ..." en -een dag later- "per Theodericum Reijneri, Ghenekinum, Hermannum Lalant, Lubbertum ter
Poerten, Odonem, Johannem, positos apud communitatem in fossura supra insulam" (CRD II, 770).

    27 De wijken komen alle acht in de eerste bewaarde cameraarsrekening voor (CRD I, 27-33). De helft van de
straten die de wijken hun naam gaven is als persoonstoenaam al te vinden in de koopmansgilderol: Berg en
Noordenberg in 1254, Pol- en Engestraat in 1269-1272 (KGR, rr. 106, 108, 112, 208 en 211). Wellicht
speelde de Engestraat als ontsluitingsweg een cruciale rol bij de geleidelijke invulling van de gelijknamige
wijk. Langs deze straat werden rond het midden van de 13de eeuw stadsmuren afgebroken en nog een eeuw
later verhuurde het stadsbestuur er twee torens (Spitzers, 'Nederzettingsontwikkeling', 99). Dertiende-
eeuwse ophogingen in het noordoostelijke stadsdeel worden door archeologen in verband gebracht met
stadsuitleg aldaar en de bouw van de bakstenen stadsmuur langs de Smedenstraat. Een nadere datering van
deze activiteiten ontbreekt vooralsnog (Groothedde, 'Archeologisch onderzoek', 90). De Bisschopstraat
figureert in een oorkonde uit 1309 (RAO, TH, inv. nr. 439, reg. nr. 68); de Assenstraat verschijnt tien jaar
later (ib., inv. nr. 504, reg. nr. 75). Zijn de Water- en Overstraat (nog) later gevormd? Archeologen
veronderstellen, zij het op grond van vooralsnog vrij schamele gegevens, dat dit gebied in de 11de eeuw
nog dun-, maar een eeuw later al redelijk dichtbevolkt was (Spitzers, 'Nederzettingsontwikkeling', 96-98).
Plattegronden waarop de wijkindeling ingetekend is, zijn te vinden in achtereenvolgens De Meyer en Van
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denkbaar dat er steeds een koppeling heeft bestaan tussen de wijken en het stadsbestuur, in welke
vorm dan ook. Hoe dat zij, grijpbaar wordt deze pas rond 1360. Het keurboek van 1448 onthult
nog andere bevoegdheden van de straatschepenen. Bij hen konden wijkbewoners aangifte doen
van bouwplannen, als de te verwittigen buren niet in de stad waren. Van groter belang was hun
rol in erfeniskwesties28.

3.2. Keur- en eedboeken
Het opstellen van stedelijke verordeningen (hierna omschreven als 'keuren') ging het
schepencollege als geheel aan. Keurbevoegdheid bezaten schepenen en raden van Deventer
minstens sinds 1283, in welk jaar zij een statuut voor het gasthuis van de H. Geest uitvaardigden.
Het eerste kwart van de 14de eeuw zag een hausse aan dergelijke statutenverleningen, vooral aan
gilden29. Aangezien het in al deze gevallen om regels voor instellingen en corporaties handelt,
die niet alle burgers van de stad aangingen, betreft het feitelijk een specifieke keurbevoegdheid.
Deze is met name terug te vinden in boetebepalingen in de gildestatuten30. Impliciet zou de
keurbevoegdheid schuil kunnen gaan in twee oorkonden die het begin en het eind van het
Gelderse pandschap markeren. Graaf Reinald II van Gelre en Zutphen deed het Deventer
stadsbestuur in 1336 bij gelegenheid van de erkenning van de rechten van de stad de toezegging
dat hij bij een conflict hierover als stadsrecht zou erkennen wat de voltallige colleges van
schepenen en raden onder ede tot stadsrecht verklaarden31. Hiervóór is verondersteld dat de graaf
de meente als tegenwicht tegen het stadsbestuur een grotere rol toebedeelde. Het privilege van
1336 gaf daartoe wellicht aanleiding. Begin 1346, in het staartje van het bestuursjaar 1345,
bevestigde bisschop Jan van Arkel schepenen, raadsleden en "al der ghemeynte" hun vrijheden,
recht, bezittingen en oude gewoonten, terwijl hij voorts te kennen gaf dat bij geschillen hierover
tussen hem en de genoemde gremia een verklaring onder ede van schepenen en raad beslissend
zou zijn32. De Gelderse pandheer had klaarblijkelijk een precedent geschapen dat voor de
stedelijke bestuurlijke en gerechtelijke autonomie van groot belang was33.

Het oudste keurboek dat in het Deventer stadsarchief bewaard bleef, en dat aanstonds ter
sprake komt, stamt uit 1448. Het bevat een passage die de schepenen het recht geeft nieuwe
keuren te ontwerpen en ten uitvoer te leggen34. Zoals zoëven bleek, bestonden keuren al vóór
1336; het moment waarop het stadsbestuur voor het eerst bevoegd was tot het uitvaardigen van
keuren laat zich echter niet precies bepalen35. De oudste voorhanden cameraarsrekening van
                                                               

den Elzen, Verstening, 132-133; Koch, ‘Bouwactiviteiten’, 205 afb. 1 (met correcties op de voorgaande) en
–opnieuw enigszins aangepast- Bloemink, 'Kapittelbezit', 105 afb. 8, waar gesteld wordt dat "Na de
stadsuitbreiding van de 13de eeuw (...) klaarblijkelijk drie nieuwe wijken aan de stad toegevoegd (werden):
de Noordenbergstraat, de Engestraat en de Berg".

    28 Zie hoofdstuk 4 §§ 4.2.3. en 4.3.5.
    29 Zie hoofdstuk 2 § 2.4.
    30 Pitz, Schrift- und Aktenwesen, 155 koppelt het ontbreken van interne autonomie bij en de politieke

onmondigheid van de ambachtsgilden in Neurenberg aan het feit dat de 'Kommunalverwaltung' vanaf het
begin door de raad strak aan zich getrokken was.

    31 GAD, MA, inv. nr. 16*.
    32 Ib., inv. nr. 17 (dubbele uitvaardiging, 14 februari; in de hand van door stadsschrijver Gevehard van

Hildesheim). Een foto is te vinden in OO VI, tegenover p. 28. Opgenomen in de Deductie van circa 1570;
Nalis, 'Rechterlijke organisatie', 20-21. Voor rekeningposten uit 1345 die betrekking hebben op het
privilege: CRD I, 194, 200-201 en 207 (12 februari). Wellicht verkreeg de stad het privilege wegens hulp
aan de bisschop in een kwestie met Gelre (ib., 232-233). Ter Kuile, 'Klaring', 99 n. 14 stelt dat deze
oorkonde teruggaat op het exemplaar uit 1336.

    33 Zie hoofdstuk 2 n. 90.
    34 "Item of den scepenen punten (in het origineel: puncten) anvallen dair dat boeck nyt van en holt ende seer

broeckliken [strafbaar] weeren, die sullen sie scheppen ende wisen ten besten reedenen [naar beste inzicht]
nae hoeren vijf sijnnen [zintuigen]" (VL, 137).

    35 In de Overstichtse context kan nog gewezen worden op het volgende. De eind 1325 door bisschop Jan van
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1337 kent een sindsdien telkenjare terugkerende rubriek "recepta de excessibus [vergrijpen,
overtredingen]" (in 1354 met de toevoeging "dictis koere [bekeurbare overtredingen]")36.
Inkomsten uit boetegelden vooronderstellen het bestaan van verordeningen; de boetes vormen
immers de sanctie op overtreding daarvan. In sommige cameraarsrekeningen zijn de redenen
voor oplegging van boetes gespecificeerd. Regel was dit echter zeker niet37. Na 1368 is een
nadere omschrijving zelfs uitzonderlijk. Mede daardoor weten we doorgaans niet wat de
achtergrond is van de teruggave van (een deel van) boetegelden, zoals bijvoorbeeld in 1380 vijf
pond op een totaal van twintig aan Gert ten Stocke op verzoek van Jacob van Apeldoorn, schout
van Salland38. Uit de boetegelden bestreden de schepenen hun gelagen bij gelegenheid van de
interne rekeningafhoring of bij 'claghes'39. 

Uit de boeterubrieken in de cameraarsrekeningen van de jaren dertig van de 14de eeuw laten
zich specifieke keuren afleiden. In 1339 vond beboeting plaats wegens dobbelen ("pro eo quod
lusit ad taxillos")40. Het keurboek van 1448 rept overigens niet van dobbelen. In 1345 vinden we
boetes "de panibus" en posten als "scabinos in domo Vreden, quum ordinaverunt de panibus et
ponderatione"41. Ongetwijfeld gaan de eerste boetes terug op bepalingen aangaande het gewicht
en/of de kwaliteit en dientengevolge de prijs van het brood dat de bakkers produceerden (de
zogeheten 'broodzetting'). In de rekening van 1337 staat temidden van de vele geïncasseerde
boetes een post "de parvis mensuris pro emenda 46 lb."42. In 1352 en 1374 werden lieden
bekeurd "de cervisia" en "van der quader byermaten" (in het laatste geval gaat het om een aparte
deelrubriek), dus wegens overtreding van tap- of brouwbepalingen; in 1353 en 1355 iemand "de
vino"43. Voor het eerst in 1364 verschijnt een aparte boeterubriek betreffende hopbier, die in
1368 getotaliseerd is en nadien verdwijnt44. Voor het belang van maten en gewichten zij
verwezen naar de hierna te behandelen buurspraken.

Zogeheten 'antiweeldewetgeving' laat zich langs dezelfde indirecte weg traceren. Bekeuringen
"de puerperio [kraambed]" ofwel "van kindelbedden" en "van kinderbedde ende bruetlofte" zien
we in 1355, 1374 en 137645. In 1378, 1379 en 1380 combineerde de rekeningschrijver het
dobbelen en de 'kindelbedde'46. Gedurende de jaren 1401-1403 duikt de rubriek 'bruiloft en

                                                               
Diest op zijn huis te Goor aan Enschede verleende privileges (hoofdzakelijk op het gebied van de
strafrechtspraak) bevatten een bepaling over het invorderen, beheer en de jaarlijkse rekening en
verantwoording van boetegelden door het schepencollege. Deze luidt als volgt: "Voert van den scepenen sal
men tue [twee] kiesen, die dat verval van den koeren opburen ende bewaren ter poerte [ten behoeve van de
stad (de woordkeus verraadt Westnederlandse invloed)] behoef ende dat bi den semptliken ses scepenen
ende in der poerten orbaer te leghen ende elkes jaers daer af te rekenen" (geciteerd naar Snuif, Verzamelde
bijdragen, 217, teruggaand op een 18de-eeuws afschrift). De overige privileges maken echter duidelijk dat
de bisschop in Enschede een flinke vinger in de pap hield. We kunnen er rustig vanuit gaan dat hij
registratie van boetes eiste uit eigenbelang: een deel ervan viel hem toe. De Enschedese bepaling is derhalve
ongeschikt om licht te werpen op de situatie in Deventer.

    36 CRD I, 1; CRD II, 228.
    37 Terzijde zij opgemerkt dat waar Hermesdorf, 'Oude strafrecht', 176 recidive vermoedt achter het soms jaar

na jaar terugkeren van bepaalde personen in de boeterubrieken, eerder te denken valt aan wanbetaling of
eventueel aan betaling in termijnen.

    38 CRD V, 269 en 311.
    39 Voorbeelden: CRD II, 155 (1352); CRD III-2, 422 ("verteerd boven hoer vordel dat sie hadden", 1372);

CRD IV, 109 en 210 (1375); CRD V, 366 (1381). Over rekeningcontrole en ‘claghes’, zie hoofdstuk 5 § 5.2
respectievelijk 4 § 4.4.

    40 CRD I, 35.
    41 Ib., 209, 212-213 en 240.
    42 Ib., 4.
    43 CRD II, 114; CRD IV, 92; CRD II, 169 en 289.
    44 CRD III-1, 302; CRD III-2, 64.
    45 CRD II, 289, respectievelijk CRD IV, 94 (aparte rubriek) en 242 (aparte rubriek).
    46 CRD V, 91, 178 en 271.
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kindelbier [doopmaal]' op47. De Utrechtse bisschop Arnold van Hoorne dreigde schepenen en
raad van Deventer in 1375 in de ban te doen wegens een nieuwe keur op huwelijksinzegening en
begrafenis ("dat gheboth van den kercghanghen ende beghengnissen"). Ook over de
'kindelbedde' bestond onenigheid48. Gelet op de zoëven opgesomde jaren zal de nieuwe keur in
1374 afgekondigd zijn. Hier botsten de stedelijke en kerkelijke rechtskringen op elkaar. De
kwestie gaf aanleiding tot het inschakelen van allerhande geestelijken door het stadsbestuur, die
de Deventer zaak in Utrecht moesten bepleiten49. De afloop is ongewis. Een van de weinige, zo
niet de enige keur die in Deventer in losse vorm bewaard bleef, betreft antiweeldewetgeving uit
1437. De formulering lijkt te wijzen op openbare afkondiging als buurspraak en verwijst
bovendien naar een geschrift ten stadhuize50. Of dit geschrift nu het toen vigerende keurboek of
misschien een buursprakenboek was, geïnteresseerde burgers konden de volledige keurtekst op
het stadhuis lezen dan wel voorgelezen krijgen. Het keurboek van 1448 kent rubrieken over
bruiloft, kraambed en begrafenis51.

De veelvuldige aanwezigheid van lieden met de toenaam 'molenaar' in de boeterubrieken doet
vermoeden dat zij bepalingen op het malen van graan (met name de afdracht van accijns) niet
naleefden. Indien dit het geval was, zijn deze keuren nadien geschrapt; in het keurboek van 1448
is niets te vinden over dergelijke zaken. Dat laat de mogelijkheid open dat het geen
accijnsbepalingen betreft, maar verordeningen op de maat. Aansluitend bij het verschijnen van
vissers in de boetelijsten is de notitie in de lijst van 1363: "van koren up den vijschmarckede"52.
Keuren over vis zijn niet in het keurboek, maar in verpachtingsregisters terug te vinden53. Alleen
in 1377 administreerden de rekeningschrijvers boetes wegens overtredingen in de lakenhandel in
een aparte deelrubriek "van koren van ghewaent [laken] snyden"54. Deze boetes hangen samen
met bepalingen in de door schepenen en raad in 1300 vastgestelde statuten van het
koopmansgilde. De boetes spekten deels de stadskas en deels die van het gilde55.
                    
    47 StRD II, 2, 73 en 140 (de beide laatste keren niet ingevuld).
    48 CRD IV, 204 en 226. Bestond er een verband met de in 1362 door bisschop Jan van Arkel verleende

toestemming aan de twee stadspastoors tot het 'absolveren' van clandestiene huwelijken? (GAD, MA, inv.
nr. 19). Cf. een vermelding uit 1363, toen een Deventer stadsbode naar Utrecht reed "an den provest van
Arnhem omme die commissio ['opdracht'] van den heymeliken bruetloften" (CRD III-1, 297). N.B.: een
vertaling van 'kercghanc' en 'beghengnisse' als 'het bijwonen van een kerkelijke dienst' respectievelijk
'processie', lijkt me minder voor de hand te liggen - al was het maar omdat in de keur uit 1437
'begangenisse' duidelijk begrafenissen betreft.

    49 CRD IV, 204 (Dirk van Bommel vervaardigt twee instrumenten voor het stadsbestuur), 212-213, 226-228
(1375), 244 en 250 (1376). Dirk verrichtte ook al in 1369 diensten voor de stad in het kader van -eveneens-
een rechtskwestie met de bisschop (CRD III-2, 192, 197-200, 225, 240-241, 251-253), waarvoor
stadsschrijver Johan ter Hurnen dat jaar in Rome vertoefde. Overigens blijft Dirk een schimmige figuur.
Vermoedelijk was hij een geestelijke met lagere wijding, die een scholing in het canonieke recht genoten
had.

    50 De op de zondag na de bestuurswisseling van dat jaar uitgevaardigde keur luidt als volgt: "Een yewelick
sall sijn bruytlofte, cramen ende begangenissen holden in den huys ende dair buten in tavernen alst
voirmaels gebaden is geweest ende [nae] uutwysingen der schrift oppen raethuys geschreven" (GAD, MA,
inv. nr. 4b). Tegen de interpretatie als buurspraak pleit het feit dat antiweeldewetgeving niet opgenomen is
in het buursprakenregister. Voor het fenomeen buurspraak, zie hierna § 3.3.

    51 VL, 159-160.
    52 CRD III-1, 252.
    53 Zie voor de verpachtingsregisters hoofdstuk 5 § 5.2.2.1.
    54 "Willam van Deelen een ghast 3 lb." (CRD V, 5). Een jaar tevoren figureert in de cameraarsrekeningen in

de rubriek 'allerhande zaken' een anonieme vrouw uit Den Bosch "die ghewant vercoft hadde dat van
dromen ['restanten'] ghemaket was, dat sie mit anderen guden ghewaende vercoft hadde 25 lb." (CRD IV,
284). In het keurboek van 1448 is de import van "dromelaken of noppenlaken" in Deventer verboden op
straffe van verbeurdverklaring. De importeur of verkoper die betrapt werd, stond "ter scepenen genade"
(VL, 147). Deze of een soortgelijke verordening was dus ook opgenomen in oudere keurboeken.

    55 KGR, 178.
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Van een strafrechtelijk zwaarder kaliber zijn de vermeldingen "de homicidio [doodslag]" in
de boeterubrieken van de cameraarsrekeningen van 1357, 1360 en de jaren 1363-1365 (boete:
tien of twintig pond), terwijl vechtpartijen in 1366 en 1372 (twintig pond!) verschijnen56. De
conclusie kan luiden dat de ordening van de boeterubrieken in de cameraarsrekeningen niet
vastlag, maar naar belang en bevind van zaken tot stand kwam.

Het voorgaande bewijst dat er in Deventer medio 14de eeuw vecht-, kansspel- en
weeldekeuren van kracht waren, alsmede bepalingen met betrekking tot de voedsel- en
drankvoorziening. Het is volstrekt speculatief hoever in de tijd al deze verordeningen teruggaan,
maar vooral: sinds wanneer de gewoonte in zwang kwam ze in geschrifte vast te leggen. Eerst de
cameraarsrekening van 1343 komt ons te hulp. Daarin noteerde de rekeningschrijver de volgende
post: "item feria secunda post Oculi, quum scabini fecerunt quosdam articulos ad librum
civitatis"57. In 1359 treffen we zes bestuurders "qui ordinaverunt puncta seu articulos pro jure
civitatis servandos"; een dag later lezen we over dezelfden dat zij "sedentes et ordinantes
prescripta punta conscribi in librum civitatis"58. Na het ontwerpen van keuren volgde dus de
inschrijving in een register dat als 'stadsboek' door het leven ging. In het Middelnederlands
formuleerde men het in 1365 aldus: "do sy [twee schepenen, twee raden en stadsschrijver Johan
ter Hurnen] eyn deel punten ordinierden die men solde zetten in der stad boec"59. In
voorkomende gevallen verstrekte het stadsbestuur uittreksels uit het keurboek, zoals bijvoorbeeld
in 1379, toen een bode naar de op het kasteel Arkelstein residerende bisschoppelijke ambtman
liep om hem een cedel te overhandigen "daer inne bescreven was onser stad recht ende Grubben
recht, daer die amptlude van Zallant een gescheyt up seggen soelden". Aernt Grubbe verkeerde
met Deventer in vete, en kennelijk traden landsheerlijke functionarissen in deze zaak op als
arbiter60.

Schneider beschouwt het genoemde 'stadsboek' als "das zentralen Buch des 'städtischen
Rechts'", waaraan steeds nieuwe onderdelen als (strafrechts-) bepalingen, tijnsbetalingen en
lijsten van nieuwe burgers toegevoegd werden, ofwel als een register van gemengde inhoud
(diversorium). Daarentegen ben ik de mening toegedaan dat er specifiek een keurboek bedoeld
is, waaraan men geregeld nieuwe verordeningen toevoegde. Schneiders argumentatie dat de hoge
frequentie van toevoegingen aan het 'stadsboek' na 1343 aantoont dat het ‘niet zeer lang’ tevoren
tot stand moet zijn gekomen, overtuigt niet61.

                    
    56 CRD II, 445 en 704 (de dader kreeg twee pond terug: "de suo excessu homicidii sibi restituti sunt" (ib.,

740)); CRD III-1, 252, 302, 469 en 534; CRD III-2, 401 ("Henric die Borren sloech"). Voor een uitgebreide
behandeling van doodslag en vechtpartijen zij verwezen naar hoofdstuk 4 § 4.2.

    57 CRD I, 111. Cost Jordens dateert deze rekening op basis van de schepenlijst van Dumbar in de periode
1336-1343, met een voorkeur voor 1343, omdat in dat jaar Odo Reinersz en Herbord van Rectem
cameraars waren. Ter versterking van deze datering kan ook gewezen worden op het feit dat beide heren
schepen waren in oneven jaren, in combinatie met het gegeven dat het rekeningsaldo van de cameraars in
1343 nagenoeg overeenkomt met hetgeen de (tweede) cameraar van 1344 van zijn voorgangers ontving:
drie pond zeven schellingen, respectievelijk drie pond (ib., 118 en 148). Het formaat van deze rekening
wijkt zodanig af van dat van de twee andere bewaarde rekeningen van Herbord van Rectem, dat wellicht
inderdaad van een klad sprake was (zie GAD, Cam., inv. nr. 186). Volgens Koch, ‘Bouwactiviteiten’, 206
zijn er geen rekeningen bewaard uit de jaren tussen 1340 en 1344; een argument voor deze bewering geeft
hij echter niet.

    58 CRD II, 642.
    59 CRD III-1, 451.
    60 CRD V, 215. Voorts: ib., 113, 116-117 en 232-233. Schneider, Deventer, 365 (bijlage 9.14) vermeldt dat

Grubbe in 1373 in onmin verkeerde met het Lebuinuskapittel.
    61 Schneider, Deventer, 39-40. In Zutphen neemt in de jaren veertig van de 14de eeuw het aantal keuren snel

toe, terwijl de traditie van optekening tot 1311 teruggaat.
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3.2.1. Keurboek van 1448
Een rekeningpost uit 1381 maakt duidelijk dat toen een nieuw keurboek vervaardigd werd: "een
nye boec daer onser stad recht ende anders onser stad zaken inne bescreven is, vor parkement,
vor scriver loen ende dat boec te binden 7 lb. 8 s."62. Het stadsbestuur besteedde de
vervaardiging van het nieuwe keurboek klaarblijkelijk uit aan een onbekend scriptorium,
mogelijk het Heer Florenshuis, dat juist in dat jaar institutioneel vorm kreeg63. In de tweede helft
van de 15de eeuw verwierf dit convent verschillende opdrachten van het Deventer stadsbestuur
ten behoeve van zijn administratie (zie verderop). Het is onwaarschijnlijk dat er tussen 1343 en
1381 een nieuw keurboek samengesteld is, aangezien vermeldingen daaromtrent in de
cameraarsrekeningen ontbreken. Eind 19de eeuw woedde een polemiekje tussen J. van Vloten en
J.I. van Doorninck over de datering van het oudste voorhanden Deventer keurboek. Van Vloten
hield het aanvankelijk op 1381, maar kwam naar aanleiding van de kritiek van Van Doorninck
tot het jaar 1448. Hij haalt ter ondersteuning van deze datering posten aan uit de
cameraarsrekening van dat jaar, waaruit blijkt dat een broeder Geert Buse het keurboek bond en
van sloten voorzag, terwijl een Gerard met de bijnaam ‘schrijver’ het perkament linieerde. Van
Vloten wees bovendien op een rekeningpost uit 1433 betreffende de aanschaf van perkament
voor “der stad boeck” 64. Perkament gebruikte men in de 15de eeuw louter voor de
stadsrekeningen, voor privilegeboeken (stadscartularia) en voor oorkonden; andere perkamenten
registers zijn niet overgeleverd of bekend via verwijzingen. Gaan we ervan uit dat het om een
keurboek gaat, dan was dit pas vijftien jaar na deze aanschaf van perkament gereed, zoals ook
Van Vloten al stelde. Dat de aanpassing van een oud keurboek aan nieuwe omstandigheden veel
tijd vergde, zal bij de bespreking van het keurboek van 1486 opnieuw naar voren komen.

Waarneembaar sinds het begin van de jaren dertig van de 15de eeuw had de meente
bemoeienis met de totstandkoming van keuren65. Het oudste bewaarde keurboek, dat van 1448,
weerspiegelt dit op fraaie wijze. Als de meente al niet expliciet genoemd wordt, doemt zij achter
vele bepalingen op. Men vergelijke slechts de volgende zinsnede in het eerste deelboek: "Item
soe en sal men geene puncten doen setten in der stad boeck of daer uyt buten willen ende weten
der gemeenten"66. Bovendien stipuleert het keurboek dat de gemeente viermaal per jaar
bijeengeroepen moest worden67. Blijkens een fragment-ordinarius (een soort bestuurskalender)
lieten de aftredende schepenen het elk jaar na de bekendmaking van de namen van de nieuwe
schepenen (ongetwijfeld: deels) voorlezen68. Zoeken we naar parallellen in het Oversticht, dan
komen de Kamper en Zwolse ordinarii in aanmerking voor een vergelijking. De Kamper
ordinarius uit de tweede helft van de 15de eeuw schrijft het voorlezen van "der stat wilkuer ende
recht (...) den anderen brief van kueren" en, ten slotte, "der stat bueck" voor op de zondag na
Dertienden (6 januari), de dag van de schepenverkiezing in Kampen. Een jongere Kamper
ordinarius uit 1521-1528 maakt duidelijk dat met het 'stadsboek' het zogeheten 'Gulden Boeck'
                    
    62 CRD V, 367. Een tweede post uit dat jaar heeft hoogstwaarschijnlijk betrekking op een ander register: "vor

een boec dat Joh. ter Hurnen hadde laten maken bi onser scepen ghehiete [in opdracht van de schepenen],
daer men onser stad zaken in soelde scriven laten 24 s." (ib., 396).

    63 Het recentste overzicht is te vinden in Weiler, Norm, 4-25, aldaar 4-5 en 11-12 (bibliotheek en scriptorium).
    64 VL, 171-172. Van Doorninck, 'Nota' en Van Vloten, 'Deventers oudste stadrecht (1448)'. Alberts, 'Beiträge',

43 kende deze discussie kennelijk niet en plaatst het keurboek ("Stadtbuch") in de 14de eeuw, onder
verwijzing naar Van Vlotens uitgave. Meer over Gerard de schrijver in hoofdstuk 3 n. 237.

    65 In een ongedateerde notitie in het 'clageboeck' (zie hoofdstuk 4 § 4.4) wordt gerefereerd aan een keur ("nae
overdrachte die die scepen myd der meente overdragen hebben"; GAD, RA, inv. nr. 5a, p. 256 - de
eerstvolgende gedateerde notitie is van 1434 (p. 262)). Het betreft hier een keur inzake het in dienst nemen
van personeel uit een onbekend jaar. Deze keur (of een soortgelijke) is te vinden in het keurboek van 1448
(VL, 147).

    66 VL, 146.
    67 Ib., 147.
    68 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 58 (3).
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bedoeld is, en dat alleen de eerste drie bladen daarvan voor voorlezing in aanmerking kwamen69.
In de Zwolse raadskalender (uit het laatste kwart van de 15de eeuw?) is geen
dienovereenkomstige passage te vinden70.

Op de bladzijden 2r-6r van het Deventer keurboek zijn de inhoudsopgaven ofwel 'tafels' op de
drie 'stad boecke' te vinden waarin het keurboek verdeeld is. Deze opzet, die alle Duitse
rechtsboeken uit de 14de en 15de eeuw kennen, zou geïnspireerd kunnen zijn door de
thematische driedeling van de zogeheten 'systematische Saksenspiegels', zoals die rond het
midden van de 14de eeuw in 'Nederduitsland' in zwang kwam. Daarin werden drie groepen
rechtsregels onderscheiden: 1) familie- en vermogensrecht, 2) misdrijven en 3) procesrecht. Het
gaat hier om een innovatie71. Een duidelijke clustering of thematisering is in het Deventer
keurboek van 1448, anders dan in dat van 1486 (waarover hierna) echter niet terug te vinden.

In het eerste boek zijn later bladen toegevoegd, waardoor de 'tafel' niet steeds klopt. In de
rubriceringen heeft dit ook tot gerommel geleid. Dat men keurboeken vaak raadpleegde, blijkt al
uit de 'tafel': "Item men sal enen ygeliken dies begeert van onsen borgeren puncten ruerende van
rechte hoeren laten", hetgeen in het keurboek nader uitgewerkt is tot: "Item men en sal nyemande
van raetluden noch van borgeren der puncten die van rechte holden weigeren hoeren te laeten,
die sie begeren". Het recht om van belang zijnde keuren op te laten lezen was dus een onbetwist
burgerrecht en als zodanig de middeleeuwse variant van de tegenwoordige ter inzagelegging van
stukken door gemeentebesturen. Het blijft een moeilijk te beantwoorden vraag op grond van
welke criteria het stadsbestuur bepaalde welke keuren een plaats dienden te krijgen in hét
stadsboek bij uitstek. Zoals al duidelijk geworden is en ook verderop nog zal blijken is slechts
een deel van de in allerhande registers opgenomen verordeningen in de keurboeken terecht
gekomen. Het gaat in algemene zin om keuren die langere tijd van kracht waren en die geen ad
hoc karakter hadden; voor de korte termijn was de verderop te bespreken buurspraak een
geëigender medium.

3.2.2. Eedboek
Verbonden met het eerste keurboek dat bewaard bleef is een eedboek72. De inventaris van het
middeleeuws archief dateert het ten onrechte op circa 1490. Op de voorzijde van de omslag staat
genoteerd dat de eden van de boden, poortwachters, wachters, koewachters en tellers in het
'stadsboek' te vinden zijn. Deze eden zijn inderdaad terug te vinden in het keurboek van 144873.
Er zijn twee bewijzen dat het eedboek ouder is dan de inventaris het wil. In 1450 verwierf de stad
van bisschop Rudolf van Diepholt het veerstal voor de stad in pand74. Omdat het eedboek een

                    
    69 Alberts, Ordinarii Kampen, vii, 9, 12, 31, 41-42 n. 56, en 44 n. 16. De oudste ordinarius werd mogelijk in

aanleg tussen 1453 en 1459 geschreven (men vergelijke de vermelding van de stadsmetselaar meester
Coenraet op p. 8 met diens biografie in Kolman, Naer de eisch, 190-192).

    70 Verzameling van stukken, 68-76. V[an] D[oorninck], 'Schepenkeur', 76 dateert de Zwolse ordinarius op niet
nader toegelichte gronden tussen 1473 en 1501.

    71 Ebel, 'Stadtrecht Goslar', 21-22. Helaas werkt Ebel het onderscheid tussen Saksenspiegel en systematische
Saksenspiegel niet nader uit dan door te stellen dat de Saksenspiegel, ondanks zijn latere driedeling naar
gedachtenassociatie, "keine systematische Ordnung kennt". Volgens Thieme is de afdeling 'landrecht' in de
Saksenspiegel al in de 13de eeuw in drie boeken onderverdeeld ('Einleitung', 4). Schmidt-Wiegand,
'Bedeutung', 38-39, benadrukt dat de Saksenspiegel ook via steden verbreid is, met name in de 15de eeuw.
In de noordelijke Nederlanden vigeerde de Saksenspiegel niet alleen in het westen, maar eveneens in het
oosten; N[anninga] U[itterdijk], 'Fragment' (de tekstfragmenten zijn op de schutbladen van een Kamper
stadsboek geschreven door een hand uit de tweede helft van de 15de eeuw), benevens De Geer van
Jutphaas, Saksenspiegel, viii en x.

    72 GAD, MA, inv. nr. 145.
    73 VL, 151.
    74 GAD, MA, inv. nr. 120 (bisschopsoorkonde). Graswinckel, 'Overijselsche rekeningen', vermeldt een

afschrift van burgemeesters, schepenen en raad van Deventer uit 1450, waarin zij de bisschop het recht
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eed van de veerman bevat, is dit jaar vermoedelijk de terminus a quo. Vervolgens is er in 1477
een referentie aan het eedboek75, waarmee ook de terminus ante quem bepaald is. Met andere
woorden: het eedboek is in het derde kwart van de 15de eeuw vervaardigd, vermoedelijk eerder
kort dan lang na 1450, omdat alles erop wijst dat dit eedboek fungeerde als een annex op het
keurboek van 1448. De discrepantie in de omvang van de eedrubrieken in de beide bewaard
gebleven keurboeken is dan ook schijn. Bij de aanleg van het keurboek van 1486, dat in
meerdere opzichten een toonbeeld van efficiëntie is, is het eedboek daarin opgenomen. De
marginalia in het eedboek zijn afkomstig van dezelfde scribent die ook de marginalia in het
keurboek van 1448 schreef als voorbereiding op het schrijven van (het concept van) het
keurboek van 1486.

De eerste geattesteerde eed ten overstaan van het schepencollege is die van marktopzichters
uit 1347; de koewachters volgen een jaar later, de wachters in 135276. Het is duidelijk dat het
afleggen van eden in deze jaren nog niet geïnstitutionaliseerd was. Om die reden is het ook niet
waarschijnlijk dat zij toen al in geschrifte vastlagen. Dit liet echter niet lang op zich wachten. De
cameraarsrekening van 1363 maakt melding van een bijeenkomst van een tiental bestuurders,
vergezeld van stadsschrijver Johan ter Hurnen, "do men die cedel gheordiniert hadde van der
stad lofnisse [geloften]"77. Aangezien de cameraarsrekening van het jaar daarvoor de eerste als
zodanig aangeduide rubriek voor lonen van functionarissen in stadsdienst bevat78, kreeg het
ambtenarenapparaat van Deventer in 1362/1363 organisatorisch vorm. Ruim een decennium
later voelde men de noodzaak tot optekening van de eden in een apart katern of register in plaats
van op een losse cedel, getuige een van Nieuwjaarsdag 1375 (boekjaar 1374!) dagtekenende
rekeningpost79. In 1388 gaf het stadsbestuur een kwart pond uit "vor een vuren bret ende naghele
daer die cedele up ghenaghelt is van onser stad lofnisse"80. Was dit de cedel uit 1363, of betrof
                                                               

geven elk jaar op Petrus ad Cathedram het veer in te lossen (inv. nr. 224, reg. nr. 3 (17 februari, dus in het
boekjaar 1449)). In 1414 had het stadsbestuur van Johan die Lewe en zijn vrouw Geertruy voor 675
koopmansgulden en honderd gulden lijfrente "oer erve up den Oertmersche ende 50 lb. des iaers uyt den
veerscepe" aangekocht. Een eerste afbetaling van vierhonderd gulden vond plaats op de Sint
Maartensjaarmarkt. De lijfrente werd jaarlijks, te beginnen in 1415, in drie termijnen voldaan (StRD III,
176, 233). In de stadsrekening van 1415 is voor het eerst aan de inkomstenkant een post geboekt van vijftig
lichte pond "uyt den veerschepe" (ib., 208). Lewe was hetzij een voormalige stadsbode die in 1356 burger
geworden was (CRD II, 362), hetzij een persoon met de bijnaam 'ridder', die sedert 1393 burger was (CRD
VII, 309) en bewakingskarweitjes in de stad opknapte. De laatste zou een lid van de Gelderse vrije
ridderschap geweest kunnen zijn (Van Winter, Ministerialiteit, tabellen B I a, nr. 31 (familie Van Leeuwen,
waarin Johannen voorkomen) en B I b, nr. 25 (familie Lewe, waarvoor alleen een Wouter vermeld wordt in
1436 en 1442)). Aangezien de uitbetaling van de lijfrente in 1419 aan Geertruy plaatsvond, zal Johan -wie
hij ook was- in dat jaar of eerder overleden zijn (StRD IV, 195). Het aangekochte 'erf' was bouwland,
waarvan de stad jaarlijks de opbrengst liet oogsten.

    75 "Ende dair op heeft Johan vors. [sc. Pigge, stadsstalknecht] sijnen eet gedaen, gelijck die selven Eet int
boeck dair die ede inne staen gescreven is" (GAD, MA, inv. nr. 156a, fo. 40r).

    76 CRD I, 301; CRD II, 51 en 153. Het is onzeker of de aanduiding ‘iuratus’, waarmee stadsschrijver Jorden
Mathijsz zichzelf in 1330 omschreef, betrekking heeft op diens stadsschrijverschap of op zijn functie van
openbaar notaris (cf. bijlage 4 n. 11).

    77 CRD III-1, 233. Zie ook Schneider, Deventer, 43, die op basis van deze rekeningpost zonder meer rept van
"die Eide der Schöffen und Bürger". Twijfel over de betekenis van de term 'lofnisse' is gerechtvaardigd
wanneer bedacht wordt dat men er in Zutphen keuren mee aanduidde (Sloet, ‘Kondichboek’, 2 en 4 n. 4). In
dat geval zou echter een specificatie van de inhoud verwacht mogen worden. Daarmee lijkt een interpretatie
als 'eed' de waarschijnlijkste. De toelichting in de index van CRD I, xxvii: "lofnisse (=obligatie)" helpt ons
niet verder.

    78 CRD III-1, 123-124 ("van der stad knechteloen").
    79 "vor eyne quaterne te scrivenne daer conjuracien inne stad bi Hademan van Heten die ter stad behoef 10 s."

(CRD IV, 119). Schneider, Deventer, 43 legt geen verband tussen de cedel met 'lofnisse' uit 1363 en het
door hem op p. 41 n. 89 gesignaleerde katern met 'conjuracien' uit 1375.

    80 CRD VII, 4.
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het een afschrift uit het eerste eedboek? En voor wie was deze 'leesplank' bedoeld - voor
stadsbestuurders, voor burgers?

Vastgesteld kan worden dat de schriftelijke vastlegging van een gegroeide praktijk van
beëdiging een belangrijk moment is in de formalisering en professionalisering van het
bestuursapparaat. Het proces van geleidelijke overgang van losse bladen (met per
bestuurswisseling zich wijzigende formuleringen) naar optekening voor de lange termijn en
algemene regels is ook in Italiaanse stadstaten gesignaleerd. Cruciaal was daar de binding aan
een blijvend bestand van met keuren vergelijkbare rechtsnormen, die in boeken met officiële
rechtskracht opgenomen werden81.

3.2.3. Concept-keurboek, circa 1476
Tamelijk uniek is het dat het concept van de opvolger van het keurboek van 1448 bewaard
gebleven is, en wel in de vorm van een papieren katerntje82. Zoals eerder opgemerkt is, heeft
dezelfde hand die het concept-keurboek van 1486 schreef in het keurboek van 1448 marginale en
interlineaire aantekeningen gemaakt, die er geen twijfel aan laten bestaan dat men een nieuwe
ordening van het keurenmateriaal voor ogen had: "vacat" of "vacatum est" (waarschijnlijk is
bedoeld, dat er voor aldus gemerkte keuren geen plaats meer was in het nieuwe keurboek), "by
den koer", "broeke", "van erffnisse", "by der meenten", "by den raet", "by erfnisse", "by den
broken", "stet by den broken", et cetera. Aan de hand van dit voorbereidende werk redigeerde de
onbekende scribent het concept. De opzet ervan weerspiegelt een streven naar een rationelere
indeling, zodat relevante passages snel opgezocht konden worden83. Men koos nu voor een
clustering in vieren in plaats van in drieën, zoals in 1448. De aantekeningen in het oude keurboek
corresponderen met de vierdeling van het concept. Het concept is hoogstwaarschijnlijk te
verbinden met de werkzaamheden van een commissie van magistraat en gezworen meente in
1476, die het keurboek aan een onderzoek onderwierp84. Dat de omwerking van een keurboek
een project van lange adem kon zijn, is hierboven al gesignaleerd. Voor wat betreft het keurboek
van 1486 kan in dit verband gewezen worden op de aanpassing in het concept van de eed van de
veerman aan de gewijzigde infrastructurele omstandigheden: de bouw van de brug over de IJssel
in 1482/148385. Al met al heeft de totstandkoming van het nieuwe keurboek een vol decennium
in beslag genomen.

Aan het eigenlijke corpus van keuren gaat een rijmend overzicht vooraf, dat per deelboek een

                    
    81 Keller, 'Oberitalienische Statuten', 293.
    82 GAD, MA, inv. nr. 132*.
    83 Voorin het Deventer keurboek van 1448 is een blaadje gehecht met bevindingen van de archivaris Cost

Jordens (werkzaam in het Deventer archief in de periode ca. 1860-1875). Hij stelt vast dat de voornaamste
bepalingen uit het keurboek van 1448 overgenomen zijn in dat van 1486, "enkele achtergelaten, vele anders
geredigeerd". Cost Jordens merkt verder op dat het keurboek van 1486 gestructureerder van opzet is; in dat
van 1448 "staan de zaken veel meer door elkander".

    84 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 53 (op basis van het verdwenen, maar in de 17de eeuw
geëxcerpeerde register dat in 1475 aangelegd was en waarin de gezamenlijke besluiten van magistraat en
gezworen meente opgetekend werden; cf. n. 34). De jongste toevoeging aan het keurboek van 1448 stamt
uit 1471 (VL, 170-171).

    85 Over de brug schrijft Koch, Stroomdemonen, 25-34. De Arnhemse stadsrekening van 1427/1428 maakt
melding van een brug bij Deventer: "Ludeken Kremer de sonnendaiges post Epiphanie Domini [11.1.1428]
tot Nyenbeeck ende tot Sinderen aen Peter van Steenbergen ende Johan van Gelre mit geloefbrieven om te
vernemen woe na die brugge voir Deventer weder voltymmert was ende wair die ruthere die dair lagen
thoeft hynne keren wouden, ende lach dair na vier daige langk, hem gegeven 52 bl." (StRA IV, 418, rubriek
"incipiunt reisen"). In de cameraarsrekening van 1429 staat de volgende inkomstenpost: "Item bij Henric
Bruyns [raadslid] ende Lubbert Hughing van der bruggen over die Ysele 174 postulaets gl." (StRD V, 259,
rubriek 'allerhande zaken'). Ontegenzeglijk gaat het hier om een IJsselbrug bij Deventer. Koch, op. cit., rept
niet van deze kwestie.
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toelichting geeft op de aard van de daarin vervatte keuren86. G. Kisch stelt dat het 'oude recht', in
tegenstelling tot het huidige, ook op het gemoed beoogde te werken. Poëzie was een middel
daartoe. Berijmde voor- of nawoorden in rechtsboeken bevatten een rechts- en moraalleer, een
rechtsfilosofie, die vanzelfsprekend in een christelijke ethiek wortelde. Twee fasen zijn in de
'Rechtsdichtung' te onderkennen: een oude 'rechtlich-rituelle' en een jongere 'literaire' (13de-16de
eeuw). Naar inhoud zijn er in middeleeuwse rechtsboeken religieus geïnspireerde, spottende en
op de eigenlijke rechtsinhoud gerichte 'Reimvorrede' te vinden87. Onder de laatste categorie valt
het Deventer rijmwerk. De functie ervan was primair het secretariepersoneel of bestuurders een
eerste toegang te verschaffen op de vier deelboeken van het keurboek. Dit blijkt wel uit het
beginversje, dat eindigt met de regels: "op dat men tho beth in elcken boeken / ytlick punct
moege hebn te soeken". Een mnemotechnische functie ligt minder voor de hand. Na de eerste
oriëntatie met behulp van de versjes, maakt een bladwijzer (de achterin het register in kladvorm
opgenomen 'tafel') de gebruiker verder wegwijs. De formulering vooraan de 'tafel' -"Elck pertikel
wyst dat getall [folionummer] van den blade dair men dat pertikell in vynden sall dairt op wyst"-
is letterlijk ontleend aan het keurboek van 1448. Een gestroomlijnde indeling was kennelijk
noodzakelijk geworden. Zij weerspiegelt een intensiever gebruik.

3.2.4. Keurboek van 1486
Omdat de vervaardiging van het netexemplaar van het tweede keurboek dat bewaard bleef88

goed te volgen is komt het hier aan de orde, hoewel het het tijdskader van deze studie te buiten
gaat. Op het kompas van het hiervoor besproken concept konden de fraters van het heer
Florenshuis varen bij het foliëren, liniëren en rubriceren van de katerns. In het concept is
aangegeven dat de 'tafel' van folionummers voorzien moest worden. Dat is in het keurboek van
1486 daadwerkelijk (en in rubriek) gebeurd. Ook is de vierdeling in het keurboek van 1486
doorgevoerd door bovenaan de bladen in rode inkt het deelboeknummer I, II, III en IIII aan te
geven. De fraters verzorgden tevens het bindwerk89. Stadssecretaris meester Steven nam de tekst
voor zijn rekening90. Dit kan geen ander zijn dan de in 1459/1460 in dienst getreden Steven
Jorwerd. Het lijkt erop dat hij het keurboek in één keer geschreven heeft; overigens telt het
diverse latere aanvullingen. Uit de rekeningposten en uit het uiterlijk blijkt welk belang het
stadsbestuur hechtte aan keurboeken. Zij vormden de ruggengraat van bestuur en rechtspraak, in
mindere mate ook van het financiële beheer.

3.3. Buurspraken
Een auteur die zich diepgaand met de oorsprong en aard van de buurspraak heeft beziggehouden,
is J. Bolland. In zijn definitie is de stedelijke buurspraak zowel de burgervergadering (Latijn:
civiloquium) als de verzameling verordeningen en bekendmakingen die bij deze bijeenkomsten
zowel op vaste dagen alsook naar behoefte door het stadsbestuur voor het eerst, of ter

                    
    86 Voor de integrale tekst van de versjes, zie bijlage 7.
    87 Kisch, 'Reimvorreden', 13-35, speciaal 13-18 (op pp. 19 en 22-23 enkele voorbeelden van berijming in

rechtsboeken van Duitse steden).
    88 GAD, MA, inv. nr. 133.
    89 GAD, Cam., inv. nr. 27m (1486), fo. 10r: "Item van den stad boeck te laeten bynden by meister Steven geg.

1 lb. 4 st.” en 13r: "Item by den fraters uyt heren Florens huys (erboven is geschreven: by Steven)
angerekent van pergament dair der stad nye boeck in gescreven is ende voir die privilegien in gescreven
werden xxix quaternen elcke quaterne 5½ stuver" (rubriek 'allerhande zaken'). Het perkament is voor twee
registers aangewend, namelijk zowel voor het nieuwe keurboek als voor een stadscartularium (GAD, MA,
inv. nr. 4*).

    90 GAD, Cam., inv. nr. 27m (1486), fo. 13r: "Item meister Steven van beveel des raedes van der stad nye
boeck te scryven geg. 12 R. gulden facit 15 lb.". De posten met betrekking tot het keurboek van 1486 zijn
ook opgemerkt door Van Vloten (VL, 171).
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inscherping opnieuw, afgekondigd werden. Bolland benadrukt dat geen enkele definitie volledig
recht zal doen aan de vele vormen die de buurspraak in steden kon aannemen. In Hamburg wordt
de buurspraak al in het stadsrecht van 1270 vermeld; van 1358 tot medio 15de eeuw schreef men
er buurspraken op perkamenten, nadien op papieren rollen91.

Recenter vatte Sprandel de discussie over de oorsprong van de buurspraak samen92.
Aanvankelijk was een buurspraak een burgervergadering die 'politiemaatregelen' trof (lees:
keuren betreffende de openbare orde uitvaardigde). Naderhand, toen dergelijke vergaderingen
hun besluitvormingsbevoegdheid aan de raad verloren hadden, namen zij nog slechts kennis van
de sedertdien naar 'Ratswillkür' ontstane verordeningen. Deze verordeningen gingen nu zelf
'buurspraak' heten, niet zelden ook de plek waar zij voorgelezen werden, bijvoorbeeld het
raadhuisbordes. Hoewel in bijvoorbeeld Hamburg de buurspraken steeds imperatiever
geformuleerd werden, bestaat het vermoeden dat de burgerij daarop in voorbesprekingen toch
invloed had. Op Hanzevergaderingen anticipeerde men op de verkondiging van daar genomen
besluiten via buurspraken in gelieerde steden. Zodoende kon de Hanze ook de individuele
koopman bereiken en aan ge- en verboden binden. Dit mechanisme zou zelfs een sleutelelement
geweest zijn in de organisatie van de stedenhanze. In Sprandels weergave van de discussie
marginaliseert een opkomende magistraat de invloed van de burgervergadering-van-de-vroegste-
tijden. In Deventer verwierf de meente echter juist meer invloed gedurende met name de 15de
eeuw.

De Deventer buurspraken passen goed in Bollands definitie. Vanaf 1459 noteerden
stadsschrijvers ze in een apart register93. Losse blaadjes tonen dat zij van een bekendmaking
eerst een ontwerp maakten. In sommige gevallen waren de teksten voor de burgers in te zien op
de secretarie94. Juist het feit dat het Deventer buursprakenboek niet alleen verordeningen bevat,
maar tevens incidentele mededelingen die zich met een moderne term als
'overheidscommunicatie' laten omschrijven (bijvoorbeeld 'negatieve reisadviezen' voor gebieden
die als onveilig golden wegens politieke troebelen of omdat goederen er in beslag genomen
werden, afgekondigd door de magistraat na ontvangst van waarschuwende correspondentie of
teruggaand op Hanzebesluiten), maakt duidelijk dat ook de Deventer variant van de buurspraak
niet louter als een keur beschouwd kan worden. Een verordening die in het Deventer
buursprakenboek elk jaar onveranderd terugkeert is die op het ijken van maten en gewichten. In
het keurboek van 1448 legde men de afkondiging van deze buurspraak expliciet vast. Als datum
gold 22 februari (of daarna), het begin van het ambtelijke jaar.

Vergelijking met later bijgeschreven en gedateerde bepalingen in het keurboek van 1448 wijst
uit dat de buurspraken geen plaats in het keurboek vonden. Dit is eens te meer een bewijs dat zij
een corpus van andere, vergankelijker aard vormen. Omgekeerd gaf het keurboek in een enkel
geval wel richtlijnen voor buurspraken (bijvoorbeeld ten aanzien van maten en gewichten, maar
ook is er een link met tolverordeningen). Een vaste groep verordeningen werd elk jaar opnieuw

                    
    91 Bolland, Hamburgische Burspraken I, 1-7 (speciaal 3), 19 en 24.
    92 Het hierna volgende in algemene termen gestelde is gebaseerd op Sprandel (ed.), Quellen Hanse-

Geschichte, 29-31. Van Lennep, 'Civiloquium', 109-111 vestigt de aandacht op de buurspraak in de steden
van de noordelijke Nederlanden (speciaal Harderwijk, Kampen en Tiel). Deze bijdrage schept helaas meer
verwarring dan helderheid.

    93 GAD, MA, inv. nr. 135a.
    94 Twee voorbeelden: bij de vernieuwing in 1479 van de gildebrief van de vleeshouwers is sprake van een

ordonnantie, waarover gezegd wordt: "ende want der puncten van der ordinancien voirs. voele sijnt, so sal
men die ordinancie hangen an die scrijffkamer int apenbair, up dat een ygelyck sich voir den koir ende
sijnen schaden hoeden mach" (GAD, MA, inv. nr. 135a, p. 64); een passage betreffende een
muntordonnantie (circa 1486) vermeldt: "die men juw lesen sall ende soe men die an die scrijffkamer
hangen sall" (ib., p. 82). Voor vergelijkbare openbaarmaking in Hamburg: Bolland, Hamburgische
Burspraken, 23 ('tafels' of perkamentbladen).
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in eendere formulering en op grotendeels vaste dagen ingeschreven in het buursprakenboek.
Sommige werden frequent, maar niet jaarlijks, herhaald. Vermoedelijk betreft het hier vanaf het
stadhuis omgeroepen of anderszins bekendgemaakte regels, waaraan eenieder zich te houden
had. Wellicht hebben we hier dus met sinds 1459 opgetekend gewoonterecht te maken. Vanaf
1475, toen gezamenlijke besluiten van magistraat en gezworen meente (zogeheten concordaten)
in een meenteboek genoteerd werden95, zijn diverse verbanden met het buursprakenboek te
leggen. Het stadsbestuur maakte concordaten die van belang waren voor de stadsbevolking dus
via de buurspraak bekend.

Cost Jordens verwijst in zijn inventaris uit 1870 naar een gedagtekende buurspraak uit 1443,
opgenomen in een register96. Dit is de enige aanwijzing dat buurspraken in Deventer al vóór
1459 (systematisch) ingeschreven zijn. Omdat het aanvangstijdstip van de registratie niet meer
met zekerheid te bepalen is, blijft onbeslist of stadsschrijver Steven Jorwerd, wiens hand als
eerste aan te treffen is in het bewaard gebleven register, betrokken was bij het besluit om tot
registratie op dit terrein over te gaan, of stadsschrijver Jacob van Noerle. Aan het  begin van de
jaren veertig van de 15de eeuw vonden vele administratieve veranderingen plaats. Het
afkondigen van buurspraken gaat tot ver vóór 1459 terug. De cameraarsrekeningen van de 14de
eeuw vermelden buurspraken weliswaar niet als zodanig, maar verordeningen uit 1345 over
molenplaatsen buiten de stad, een (gedwongen) lening en het broodgewicht97 passen goed in het
beeld van buurspraken zoals dat uit het bewaard gebleven register oprijst. Datzelfde geldt voor
een gelegenheidsverordening als die op de rogge (-opslag) uit 136498. Gelet op het feit dat het
buursprakenregister geregeld melding maakt van de aankondiging van een
wapen(rusting)schouw99, kan er retrospectief vanuit gegaan worden dat een dergelijke
aankondiging reeds ten tijde van de eerste geattesteerde schouw in 1340 op deze wijze
geschiedde100. Achter de rekeningpost uit 1355 betreffende uitgaven van de schepenen "quum
declaraverunt excessus" gaat wellicht een openbare afkondiging van (keuren en bijbehorende)
boetes schuil101.

Voorts komt vanaf 1357 in de rekeningen een 'buurkloktoren' voor102. Luidde men de
buurklok (en nog andere klokken) in 1371 om den volke kond te doen van het overlijden van
bisschop Jan van Virneburg103, in de overige rekeningposten die betrekking hebben op de
buurklok gaat het louter om onderhoud, reparatie en reiniging104. Een jaar vóór de eerste
vermelding van de buurklok maakte het stadsbestuur nog gebruik van de diensten van een
omroeper om de verkoop van zout onder de aandacht te brengen. Gelet op het feit dat dit ook in
1408 gebeurde, kan hieraan geen speciaal gewicht toegekend worden105. Toch zijn er bewijzen

                    
    95 Zie voor het register van concordaten n. 84.
    96 Cost Jordens, Bijlagen, bijlage VII, 207 (=GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 62r).
    97 CRD I, 197, 200 en 240.
    98 "do sy [negen schepenen en een raadslid] die koere van den rogghen ghezatet hadde" (CRD III-1, 385). Zie

ook hierna § 3.5.
    99 GAD, MA, inv. nr. 135a, pp. 51 (1477), 86 (1490), 89-90 (1491), et cetera.
    100 Zie hierna § 3.5.
    101 CRD II, 311.
    102 "item patri custodis [koster] sancti Lebuini vigilanti per duas noctes in buerclockentoerne, quum ligna ciste

de magna machina posita erant supra turrim" (CRD II, 520). Over de Hamburgse buursprakenklok:
Bolland, Hamburgische Burspraken, 13.

    103 CRD III-2, 370.
    104 CRD II, 716 en 734 (1360); CRD III-1, 29 (1361), 100 (1362) en 282 (1363); CRD III-2, 277 (1370) en 331

(1371); CRD VI, 250 ("enen knapen die den buerclocken toern schone makede van den duvenquade") en
262 (1385).

    105 "servo currenti per civitatem et proclamanti venditionem salis 16 d." (CRD II, 387) en "item voer teringe bi
Otten [stadsbode] ende die zolt screef dat gecoft waert to der ghemeente behoef ende i knecht die ii daghe
creyerde [omriep] ende van anderen onraet dat daer up ghenc 22 pl." (StRD II, 443).
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aan te voeren voor de stelling dat klokken (en hoogstwaarschijnlijk specifiek de buurklok, die
denkelijk identiek is aan de in 1453 vermelde 'schepenklok' boven op het raadhuis106) een functie
hadden bij het aankondigen van buurspraken. Zo stelde het stadsbestuur van Deventer zijn
Kamper collega's in 1411 op de hoogte van het feit dat het een nieuwe verordening over
muntkoersen “condigen wolde mit der clocken”107. Het buursprakenboek bevat diverse notities
over muntverordeningen, waaronder ook voorbeelden van coördinatie met andere steden te
vinden zijn108. Een laatste voorbeeld dateert van medio 15de eeuw. In het kader van een conflict
met het kapittel van Sint Lebuinus, dat in het begin van de Vasten van 1452 tot uitbarsting
kwam109, liet het stadsbestuur in een memoriaal110 een uitgebreide passage optekenen, waaruit
zonneklaar blijkt dat het luiden van het 'stadsklokje' een buurspraak aankondigde111. Deze in een
specifieke kwestie gedane buurspraak heeft zoals vele het karakter van een ad hoc keur.

De buurklok speelde al evenzeer een rol in de rituelen rond de jaarlijkse bestuurswisseling,
zoals uit een fragment-ordinarius blijkt. Op twee momenten luidde men de klok, namelijk
wanneer de meentelieden de namen van de nieuwe schepenen officieel "vor die banck"
bekendmaakten, en wanneer door dobbelen bepaald was welke schepenen een
burgemeesterskoppel vormden en deze vervolgens met de vier oudste oude schepenen "setten
(...) in vrede alle die gene die in vrede gesat syn" –wat hiermee ook precies bedoeld mag zijn.
Het verband met buurspraken wordt in de ordinarius op nog geheel andere wijze gelegd door een
latere toevoeging over het verplichte tappen en meten met geijkte maten112.

 Tot slot zij nog opgemerkt dat het stadsbestuur van Deventer ook burgers en potentiële

                    
    106 GAD, Cam., inv. nr. 21h (1453-II), fo. 5v (naar de getypte versie, aanwezig GAD).
    107 StRD III, 15. Cf. ook GAD, RA, inv. nr. 5a, p. 1 (1424): "Item want scepenen ende raet overdragen ende

van den clocken gespraken (hadden) int iair ons heren M cccc xxiiij des sonnendages na Pontiani dat
nyement die nye tu[ne] etc. hogen(?), uutgeven of boren en sal dan xix b.n etc. na inholt der cedel. die dair
af is. Ende want Iohan die Gier upten selven dach na den geboide sinen [wine] up dede ropen die quarte vor
ij nye tune, so sal Iohan vors. den vors. wiin also up geropen als vors. is dat vat wiins anderwerff doen
uproepen ende geven die quarte vor ij nye tune of vor elken tuyn xix b.n of die weerde dair[van]. Ende
weert dat hij des yemende weygerde, dair solde hij tot elk. tijt omme gelden v lb.".

    108 Bijvoorbeeld de gezamenlijke muntslag van de drie grote steden van het Oversticht en Groningen in 1479,
die in Deventer niet alleen in de vorm van een buurspraak bekendgemaakt werd, maar tevens nagelezen kon
worden door de burgers: "ende daer nae sall all ander payment, golt ende silver, gelden nae der ordinancien
die men an der scrijffkaemer hangen sall" (GAD, MA, inv. nr. 135a, p. 59).

    109 De oorsprong lag in 1450; GAD, Cam., inv. nr. 21b (1450-II), fo. 5v en 6v. Zie ook de rekening van 1451
(ib., inv. nr. 21d (1451-II), fo. 8v en misschien ook 7r: "item Henrico Wolters s. des capittels notarius dat he
van der stad wegen vake over jair dat capittel by een geboet hevet gegeven 15 kromst.").

    110 In de archivistiek omschreven als "a volume in which is entered, with or without arrangement, information
of any kind to be remembered or referred to by the compiler" (Walne, Dictionary, 47 nr. 95). Hier past wel
de kanttekening dat in dit memoriaal diverse 'compilers' te onderscheiden zijn. Volgens De Booy e.a.,
Lexicon, 41-42 nr. 81 dient het memoriaal in niet-boekhoudkundige zin beschreven te worden als "register
van ...", hier dan als 'register van allerhande zaken'.

    111 "int iair ons heren dusent iiijc lij, des vridages nae den sonnendach Invocavit. Alsoe dat Capittel van
Deventer ende die stad van Deventer oneens weren om des willen dattet capittel van Deventer cessierde
ende den denst goedes openbair nyet doen en wolde, dat toe quam van der groeve [graf] heren Willem
Visschers (...) ende want sij hoer graven nyet laten en wolden, Soe deden scepenen ende raet der stad
clockesken luyden ende buerspraeck doen aldus: nyemans en sal ennige nye groeve graven in der kercken,
ten zij myd consent der kercmeisters ende en hebben der kercken hoer recht gedaen. Wie dattet dair en
boven dede, geestlick of weerlick, dair wolden scepenen ende raet myd der meenten sich op beraden ende
doen dair inne als sich dat geboeren solde. Datum op sente Mathijs dach anno etc. lijo" (GAD, RA, inv. nr.
46a, fo. 38v). Wat de data betreft: Matthiasdag slaat denkelijk op 21 september, en niet op 24 (in 1452, een
schrikkeljaar: 25) februari, omdat de buurspraak niet voorafgegaan zal zijn aan de twist.

    112 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 58. Opmerkelijk is het dat de scribent in kwestie –sc.
Steven Jorwerd- rept van "die clofte clocke", een term die in Deventer volstrekt ongebruikelijk was, maar
die Steven uit zijn geboortestreek kende (‘kluft’, in de betekenis van ‘buurt’ of ‘wijk’).
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belangstellenden buiten de stad op de hoogte stelde van bepaalde buurspraken. Daartoe werden
deze op cedelen genoteerd en door boden afgeleverd om bij kerkespraak afgekondigd te
worden113.

3.4. Correspondentie: registratie van brieven en vrijgeleides
Het schrijven van brieven –als gedefinieerd in hoofdstuk 1- behoorde tot de reguliere taken van
de stadsschrijver114. Gedurende de ambtsperioden van meester Jorden Mathijsz en Herbord ten
Brinke (jaren 1330-1344) had de uitgaande correspondentie nog weinig betekenis. Voorzover dit
op basis van de overgeleverde stadsrekeningen na te gaan is, beliep het aantal geëxpedieerde
stukken in de jaren 1337, 1339, 1340 en 1343 omstreeks twintig in totaal115. Met het aantreden
van Gevehard van Hildesheim in 1344 steeg dit aantal spectaculair116.

In bijzondere omstandigheden of gevallen schreven ook anderen dan de stadsschrijver. Een
vroeg voorbeeld hiervan is een scribent in dienst van hertog Reinald II van Gelre en Zutphen, die
in 1339 voor het stadsbestuur en tegen betaling brieven schreef aan de graaf van Gulik117. Hierbij
bedenke men dat de stad Deventer in de jaren 1336-1346 als deel van het gehele Oversticht
verpand was aan de Gelderse landsheer. Gerard Steynvoert kreeg in 1368 twee schellingen en
                    
    113 Enkele voorbeelden. Boden bezorgden in 1419 cedelen (kosten: twee plakken per stuk) in Wilp, Twello en

Ter Wolde (dus aan de overzijde van de IJssel, waar vele Deventernaren gegoed waren en misschien ook
als buitenpoorters leefden) "te condigen dat men den Oertmersch verdoen wolde ende de havene graven",
en in Kampen, Zwolle, Hasselt en Hattem "omme te condighen die graft van der havene" (StRD IV, 173). In
1437 liep een bode naar de kosters van Apeldoorn en Beekbergen "myd cedulen om te laten verkundigen
over die kercke dat men den Oirtmersch verdoen wolde" (StRD VI, 139).

    114 Impliciet blijkt dit in 1366: "... do sy [zes bestuurders en stadsschrijver Johan ter Hurnen] vorghadert weren
omme eynen breef den onse scepenen die do tot Zwolle waren uytghesant hadden, daer men haestlic eyn
antworde up weder senden soelde" (CRD III-1, 623).

    115 CRD I, 11-12, 17-19 (Jorden) 48, 84, 86, 88 (Herbord). Het gaat om rekeningposten met betrekking tot bij
adressanten buiten de stad bezorgde stukken. Wellicht is een oorkonde van schepenen en raden uit 1340 die
bestemd was voor Bremen (Ehmcke en Von Bippen, Bremisches Urkundenbuch II, nr. 466, "Datum
Davantrie", met uithangend stadszegel en het secreetzegel als contra) niet in de rekeningen te vinden, omdat
een bezoekende Bremer bode hem meenam (cf. CRD I, 102-103, zonder data). Ongetwijfeld was de
oorkonde geschreven door Herbord. Voor het conflict tussen Deventer en Bremen: CRD I, 47-50, 52-53,
55, 65 (1339).

    116 Schneider, Deventer, 35 grafiek 2 - met de kanttekening dat de terugval in '1346' schijn is, omdat het hier in
werkelijkheid om de rekening van 1350 gaat. Rekening houdend met deze correctie tekent zich een
duidelijke baisse af in de jaren 1349-1351; een verband met de Zwarte Dood is snel gelegd. Koch,
'Bouwactiviteiten', 207 en 209 n. 19 en idem, Bergkwartier, 20 n. 25 plaatst de rekening die door Van
Doorninck in CRD I, 250-268 uitgegeven is als die van het boekjaar 1346 in navolging van Meinsma,
Zwarte Dood, 373 e.v., in 1349. Dit kan evenwel niet kloppen: de cameraar die verantwoordelijk was voor
de rekening in kwestie was Egidius Wenemarsz. Hij ontving van zijn voorganger Herbord van Rectem
diens jaarsaldo (ib., 250). Herbord was in 1348 echter geen cameraar (CRD II, 1 en 33). Wanneer we in de
beschouwing betrekken dat Herbord cameraar was in de oneven jaren 1343, 1345 en 1347 (CRD I, 111,
208 en 269) en hem in het verlengde hiervan beschouwen als de andere cameraar van 1349, dan blijft voor
Egidius Wenemarsz in de aan de hand van de jaarlijkse saldi-overhandiging te reconstrueren
cameraarsketen alleen in 1350 een plekje over. Dit strookt ook met het gegeven dat Egidius cameraar was
in de even jaren 1340, 1344 en 1346 (ib., 72, 120 en 310). Omdat hij na 1350 niet meer terugkeert, mogen
we wel aannemen dat hij de Zwarte Dood niet overleefd heeft. De andere rekening van 1350, die van
Gelmer Reijnersz (CRD II, 97 - n.b.: Koch, Bergkwartier, 17 stelt ten onrechte dat Werner Grote in 1350
cameraar was) is verloren gegaan, evenals één van beide rekeningen uit 1351, die nog een extra controle
mogelijk gemaakt zou hebben. Kortom: de rekening van '1346/1349' hoort thuis in 1350; die van 1346 zijn
beide verloren gegaan, evenals die van Herbord uit 1349. Terzijde maakt deze reconstructie duidelijk dat
het geen zin heeft om te spreken van de 'eerste' en de 'tweede' cameraar van elk jaar. Dit suggereert namelijk
ten onrechte een vaste volgorde, terwijl deze bepaald wordt door een jongere, 'willekeurige' volgorde van
inbinden.

    117 CRD I, 49.
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zes penningen, omdat hij namens de stad een brief schreef aan een stadsbestuurder, "want Joh.
ter Hurnen [stadsschrijver] niet te hues en was" (trouwens eens te meer een bewijs dat dit een
reguliere taak van de stadsschrijver was)118. Steynvoert behartigde in de periode 1372-1385
(/1386?) geregeld, maar niet jaarlijks de belangen van Deventer op de Utrechtse seends op
Cantate en Sint Remigius voor 24 schellingen per zitting119. Roelf Hendriksz alias Lukebeye, een
overigens volstrekt schimmige figuur120, ontving in 1369 vijf schellingen voor vijf door hem in
verband met een vete geschreven brieven die bestemd waren voor de buren van Rijssen, Almelo,
Hellendoorn en Delden121. Misschien was Lukebeye wegens banden met Twente de aangewezen
persoon voor dit schrijfwerk. In 1373 schreef Hendrik van Hummel, als scribent in dienst van
heer Wolter van Voorst, voor acht schellingen een brief aan Gerrit de veerman van Wilsum, die
goederen van Deventer burgers in beslag genomen had122. Een laatste voorbeeld betreft een
anonieme bisschoppelijke scribent die in 1398 ten behoeve van de stad twee brieven schreef aan
de tollenaars te Rhenen en Nijervaart en daarvoor acht groten ontving123. Al deze documenten
gingen verloren124.

Het is de vraag of enkele bladen met afschriften (of minuten) van brieven van de hand van
stadsschrijver Johan ter Hurnen die bewaard bleven in het 'oude kopieboek'125 (een heterogene
verzameling afschriften en aantekeningen die zowel Overstichtse als intern-Deventer zaken
betreffen), te beschouwen zijn als een restant van een brievenboek126 of als losse bladen met
                    
    118 CRD III-2, 81 (terecht veronderstelt de editeur in n. 1 dat "van weghen" is weggevallen tussen "die" en

"der").
    119 CRD III-2, 414, 429; CRD IV, 89, 99, 100, 347; CRD V, 90, 106, 338, 363, 415; CRD VI, 26 (subsidie in

wijk Overstraat, 1382), 36, 40, 72, 196, 198, 265, 355 ("des heren bode van Steynwoerden to drincghelde
die onser stad enen breef brachte alse van Gerardus Steynvords erfnisse", 1387 (zie ook StRD I, 417)). Op 3
mei 1376 werden zes bestuurders "ghesat (...) te spreken mit den zentdeken alse van onsen burgheren die in
den zeent ghewroghet [aangeklaagd] weren" (CRD IV, 243-244). De voorgangers van Gerard -in 1366 en
1369- waren geestelijken en/of openbare notarissen (CRD III-1, 541 (heer Lubbert van Rijssen); CRD III-2,
198 (Dirk van Bommel)).

    120 Hij verbleef al sinds 1340 in Deventer, en komt na een lange afwezigheid na 1347 in de jaren 1365-1372
hoofdzakelijk als kooltuinpachter in de rekeningen voor (tenzij hij identiek was aan Rodulfus institor of
mercator, die in de jaren 1355 en 1357-1359 in de rekeningen verschijnt); CRD I, 74, 95, 271; CRD III-1,
422, 474 en 596 (1365-1366); CRD III-2, 12, 112, 216, 357, 401 en 446 (1367-1372); StRD I, 277 (1398).
Rond 1395 stond hij borg voor heer Gerrit van Rijssen, aan wie in Rostock goederen ontnomen waren
(GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 39r). Dit kan erop wijzen dat hij zelf ook een koopman was, hetgeen de
gelijkstelling met Rodulfus meer gewicht zou geven.

    121 CRD III-2, 178.
    122 CRD IV, 63. De heer van Voorst verbleef -op uitnodiging van het stadsbestuur- met een gezelschap een

vijftal dagen in een Deventer herberg, en verteerde daar voor bijna 46½ pond aan voedsel en wijn, "daer
Henr. van Hummel sijn scriver Dyrike [cameraar] die rekeninghe af anbrochte" (ib.). In 1374 ontving
Hendrik van Hummel nog eens 24 schellingen van het stadsbestuur (CRD IV, 192, rubriek "vor
hovesscheit"). Vermoedelijk stond deze gratificatie in verband met de verblijven van de heer van Voorst en
zijn 'ghesinde', die een bemiddelende rol speelde in de vete met Johan van der Ese (ib., 118-119 en 127).

    123 StRD I, 262.
    124 Deventer correspondentie uit de 14de eeuw is sporadisch bewaard gebleven. Een voorbeeld zijn twee

brieven uit 1389/1390 die gericht waren aan Zutphen; SAZ, OA, inv. nr. 777, briefreg. nrs. 44 en 49.
    125 GAD, MA, inv. nr. 4a. Hoogstwaarschijnlijk is het ‘oude kopieboek’ aangelegd onder auspiciën van

stadsschrijver Johan van Ommen. In 1415 werd de volgende post geboekt: “te papyre copijen boec ende
moers percment ende francijn, des sie [sc. de schrijvers] meer behoven dan sie pleghen te doene” (StRD III,
223). Uit Van Ommens laatste dienstjaar, 1424, dateert nog een andere rekeningpost die met het ‘oude
kopieboek’ in verband gebracht zou kunnen worden: "item bij der scepenen geheit [opdracht] vor i groet
copien boick vor francine ende papijr ende vor dat grote boick 6 gl." (StRD IV, 481). Het is echter uitermate
onwaarschijnlijk dat alle aantekeningen van de hand van Van Ommen (dat is: tot en met folio 134v) op de
valreep van zijn aanstelling ingeschreven zijn. Met andere woorden: het is het aannemelijkst dat het ‘oude
kopieboek’ rond 1415 in gebruik genomen is.

    126 Het is in dit geval niet mogelijk te onderscheiden tussen een brievenboek en een register van brieven (ofwel
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briefafschriften/-minuten, overigens van zowel ingekomen als uitgaande brieven. Hoewel
jaartekeningen ontbreken, kunnen zij aan de hand van de inhoud en/of de dagtekening geplaatst
worden in de jaren 1380-1382127. Indien we hier inderdaad een fragment-brievenboek voor ons
hebben, dan kreeg het -gegeven de incorporatie in het 'oude kopieboek'- geleidelijk een andere
functie.

De uitgaande correspondentie over de periode 1443-1470 bleef bewaard in een papieren
brievenboek. Het bevat afschriften (“copia”) en minuten128. Een rekeningpost uit 1443 heeft
mogelijk betrekking op het eerste katern van het dit register129, dat de periode tot 1452 bestrijkt
en circa zeventig briefteksten telt. Een gemiddelde van zeven per jaar is laag, afgezet tegen de
aantallen die Schneider in de periode 1337-1379 telt130. De conclusie is gewettigd dat alleen de
belangrijkste uitgaande brieven geregistreerd werden. Bij gelijkluidende brieven voor
verschillende steden nam de brievenboekschrijver één versie op, onder vermelding van de
verschillende geadresseerden131. Naast het brievenboek bleef een handvol concepten van
uitgegane brieven bewaard132.

Inkomende brieven zijn in per jaar wisselende aantallen bewaard gebleven in een tweetal
brievencollecties. De ene bevat aan het stadsbestuur gerichte correspondentie vanaf 1455, met
een hiaat tussen 1460 en 1473. In de andere bevinden zich brieven vanaf 1432/1435 die het hiaat
opvullen met exemplaren uit de periode 1462-1472133. Een deel van de laatste verzameling
betreft algemeen-Overstichtse zaken. In deze brievencollectie zijn ook twee door het Deventer
stadsbestuur verzonden brieven verzeild geraakt. Omgekeerd bevat het brievenboek afschriften

                                                               
een 'kopieboek van uitgaande brieven', zoals De Booy e.a, Lexicon, 29 nr. 40 het noemen, zijnde een
register van afschriften). Van der Gouw e.a., Archiefterminologie, 14 stellen dat in een brievenboek "vaak
de vele verbeteringen in de tekst opvallen", terwijl in een register "de ondertekening mede is gekopieerd".
Van het een noch het ander is hier sprake. Walne, Dictionary, 99 nr. 262 omschrijft brievenboek als "a
volume in which draft [concept] or fair copy [minuut] letters sent have been written, usually in
chronological order; also used for copies on single sheets of letters sent, subsequently bound together".

    127 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 1r ("In Aemstelredamme" (1381, zie CRD V, 364 - de brief is drie dagen voor de
bodereis opgesteld), "an den Bisscop van Utrecht" en "an den bisscop van Utrecht ende Dyric van Bare"
(1381, zie CRD V, 365), 2r ("An Stakenboech (sic)", "An de stad van des hertoghenbusch van den zelven
zaken" (Hendrik Stakenborch was kastelein van Arkelstein en nadien burger van Den Bosch; de brief stamt
vermoedelijk uit 1380, zie CRD V, 286)), 4r ("An den greve van der Marcke ende joncher Dyric si...",
"Copia / Engelbert greve ende Dyric van der Marke ghebrudere" (betreffende de terechtstelling van een
dienaar van hen, te dateren in 1382: hoofdstuk 2 n. 172)) en "Copia an Dyric van Keppel" (betreffende de
terechtstelling van een dienaar van hem, welke echter niet in de cameraarsrekeningen terug te vinden is,
tenzij wellicht in CRD IV, 231 (1375, voor welk jaar slechts een fragmentrekening overgeleverd is)).

    128 GAD, MA, inv. nr. 7 (in de annotatie is de blauwe paginering gevolgd). De inventaris houdt
veiligheidshalve 1444 als beginjaar aan. De inhoud van het tweede, ongedateerde briefafschrift wijst op
1443 (kwestie-Hondenberch, veelvuldig in de cameraarsrekening van 1443 aan te treffen, alsmede in GAD,
RA, inv. nr. 48.2.a (oorvedenregister)).

    129 "Item voir een nye copien boeck 1 gul. 8 d." (GAD, Cam., inv. nr. 19g, fo. 15v).
    130 Schneider, Deventer, 35 (tabel 2).
    131 "an die stede Monster, Coesvelde, Osenbrugge, Hervorden, Lemegouw, Dortmunde, Zoest, Lippe, Kassell,

Geseke, Paderborne ende Gottinghen elcken enen brieff bysunder" (GAD, MA, inv. nr. 7, p. 85). Zie ook
Hansisches Urkundenbuch IX, nr. 138.

    132 GAD, MA, inv. nr. 8 (uit 1433, 1455, 1481 en 1485-1486; daarna vanaf 1505 tot 1549). 
    133 Ib., inv. nrs. 6a en 460***a (de reden van deze splitsing is onduidelijk). De inventaris vermeldt ten onrechte

dat het oudste stuk in de laatste verzameling uit 1418 stamt. De datering 1432-1435 hecht ik aan een
ongedateerde brief waarin Johan Fabri aangeduid wordt als "onsen secretarius". Fabri voerde sinds 1425 op
gezette tijden missies voor de grote steden van het Oversticht uit (StRD IV, 62). Hij was echter geen
stadsschrijver van Deventer, maar van Kampen. In de brief komen ook Sweder Luning en de Deventer
stadsschrijver Johan Pallas voor. Gezamenlijk waren zij in 1432/1433-1435 op het concilie van Basel
aanwezig (StRD V, 418, 420; StRD VI, 34).
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van binnengekomen brieven134. Afgaande op het overgeleverde materiaal zou -behoudens een
mogelijke aanzet onder stadsschrijver Johan ter Hurnen- het begin van een systematischer beheer
van het brievenverkeer omstreeks 1443 liggen. Hiertegen pleit echter de vermelding bij Dumbar
van een 'oud brievenboek', waaruit hij fragmenten uit 1422 en 1461 citeert135. Daarenboven
maakt de inventaris van 1870 gewag van "een boek kopiën van brieven, zoo aan als door de Stad
geschreven, van 1425-1470, over handelszaken"136. Dit alles wijst erop dat het huidige
brievenboek incompleet is en maakt een vroegere start, mogelijk al onder Ter Hurnen,
aannemelijker. 

Als een bijzondere vorm van correspondentie te beschouwen zijn de door het stadsbestuur van
Deventer verstrekte geleidebrieven. Posten in de cameraarsrekeningen laten zien hoe de
magistraat zelf reeds medio 14de eeuw probeerde voor jaarmarkten en rechtsdagen in Gelre
geleidebrieven te verwerven. Deze hadden alleen rechtsgeldigheid indien ze gezegeld waren137.
Het fenomeen geleidebrief had dus een lange historie. In Deventer registreerde men in de periode
1442-1459 de door het stadsbestuur uitgegeven geleidebrieven in een aparte rubriek in een
register dat voor het overige optekeningen op het vlak van de straf- en vrijwillige rechtspraak
bevat138. Dit is in zoverre merkwaardig, dat naast vrijgeleides voor rechtszittingen ook
jaarmarktgeleides zijn opgenomen. Kennelijk paste opneming in dit register in de toenmalige
administratieve logica; het ordeningsprincipe laat zich heden ten dage echter niet meer
achterhalen.

In het keurboek uit 1448 is een uitgebreide passage te vinden over het verlenen van geleides.
De schepenen dienden de burgers op de hoogte te stellen, individueel of collectief en dan per
buurspraak139. Zo voorkwam het stadsbestuur problemen die voortvloeiden uit geschillen of
vorderingen en kon het de garantie jegens de begunstigde(n) gestand doen. Schending van een
verstrekt geleide door burgers (in het keurboek van 1486: burgers en 'inwoners') of door de
'geleide man' zelf -zij het fysiek zij het verbaal ("myd hand of myd monde")- nam men hoog op.
Was de boosdoener schepen, dan verloor hij zijn bestuurszetel. Anders dan in 1448 speelden in
1486 de burgemeesters een sleutelrol bij het verstrekken van geleides, al behield het
schepencollege als geheel de supervisie140. Onbekend is van wanneer de bevoegdheid van de
burgemeesters op dit terrein dateert.

In de vrijgeleiderubriek zijn deels complete afschriften opgenomen van de geleidebrieven,
deels korte aantekeningen over de begunstigde stad, de geldigheidsduur en de datum. In de
marge van de afschriften is geregeld de naam aangegeven van de stad waarop het verstrekte
geleide betrekking heeft. Herhaaldelijk ook zijn opschriften gebruikt teneinde informatie snel te
kunnen terugvinden. Getuige het taalgebruik hield men rekening met de elders gebezigde
terminologie. Zo is in vrijgeleides voor Haarlem en Leiden de term 'poorters' toegepast in plaats
van het in Oost-Nederland gangbare 'burgers'141. Op 28 maart 1452 gaven schepenen en raad van
Deventer aan kooplieden uit Haarlem (het aanvankelijk genoteerde 'Leiden' is doorgehaald) een

                    
    134 GAD, MA, inv. nr. 7, p. 80 (1461).
    135 Dumbar, Deventer I, 57 letternoot q (het stadsbestuur aan twee mannen die beiden over het optreden van de

schout geklaagd hadden).
    136 Besier e.a., Inventaris, nr. 1205.
    137 CRD I, 291 en 325-326 (1347).
    138 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 13r-17v. Zie hoofdstuk 4 tabel 4.
    139 "Wair die scepenen yenigen man geleyde of velicheide geven in hoere stad te komen, dat die scepenen

kundich deden den ghenen dair die man scheelachtich mede wair of dat die scepenen openbair kundigeden
myd hoere clocken van hoere banck" (VL, 132).

    140 "Item soe en sal die burgermeister nymant geleyden then sij bij consente scepenen ende raedes nae den
meesten stemmen" (GAD, MA, inv. nr. 133, boek II, fo. 6r-6v).

    141 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 14.
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vrijgeleide "bynnen oere stad ende bewinde" om de Zutphense Sint Walburgis- of meimarkt te
bezoeken, met de gebruikelijke uitloop van acht dagen. Dezelfde dag kondigde de magistraat dit
geleide conform het in het keurboek bepaalde bij buurspraak af142. Wellicht bestond er een
technisch-juridisch verschil tussen de termen 'geleide' en 'veiligheid'. Waar het keurboek van
1448 spreekt over 'geleide of veiligheid', maakt dat van 1486 onderscheid tussen beide.
Klaarblijkelijk had zich een subtiele betekenisnuance ontwikkeld. Een in de vrijgeleiderubriek
ingeschreven keur (buurspraak?) van eind jaren veertig betreffende jaarmarkten rept alleen van
'veiligheid'143.

Bij de geleiderubriek behoren diverse losse stroken papier met optekeningen. Soms betreft het
een notitie pro memorie (namelijk dat een bepaald vrijgeleide geregistreerd is), soms een
concept, al dan niet in de vorm van een als zodanig gebruikte expeditie, zoals in het geval van
een brief aan Emmerik met doorhalingen en het adres in dorso. Deze concepten en pro
memoriebriefjes fungeerden als registratie op zich: ze zijn namelijk -net als in het geval van de
'reguliere' correspondentie- niet in het register ingeschreven. Vermoedelijk bewaarde men
doorgaans het concept of de minuut van de expeditie niet, zodat de registeraantekening volstond.
Over een aan Wieringen verleend vrijgeleide is in het register een aantekening gemaakt, terwijl
ook het vier maanden eerder geschreven concept -met een vrijgeleide tot na de Sint
Maartensmarkt- bewaard bleef. Dit gebeurde waarschijnlijk omdat de notitie verwijst naar een
aan het eind van het concept gestelde voorwaarde. Het vrijgeleide zou namelijk alleen afgegeven
worden indien de Wieringers de Deventernaren in de tussentijd (namelijk in de periode juni-
september) ongemoeid lieten144. Het voorgaande maakt duidelijk dat geleides allerlei
modaliteiten kenden. Konden de voorwaarden per vrijgeleide verschillen, een officiële
schriftelijke opzegging was vereist (althans bij geleides van onbepaalde duur)145. In bepaalde
omstandigheden weigerde het stadsbestuur ook wel om vrijgeleides te verstrekken146.

Er is al op gewezen dat het stadsbestuur niet alleen vrijgeleides voor marktbezoek verleende,
maar ook vrijgeleides die betrekking hadden op rechtszittingen. In het bijzonder gold dit voor de
'grote klaring', waar de Utrechtse bisschop in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de drie
grote steden en de Overstichtse adel in hoogste instantie rechtsprak in zaken over schuld en
toegebrachte schade147. Een speciale verordening werd in 1447 afgekondigd voor eenieder die de
'grote klaring' bezocht. Hun bood het stadsbestuur op de dag zelf, alsmede een dag tevoren en
erna bescherming (tenzij "zijt selven verbreken myd der hant"), met uitzondering van 'vijanden'

                    
    142 "Item op den selven dach is desse veylicheit van der clocken gespraken te holden nae der stad boeck" (ib.,

fo. 15r).
    143 Ib., fo. 13v (voorzien van een deiktisch handje en de opmerking "nota" om het belang ervan te

benadrukken).
    144 De aantekening begint dan ook als volgt: "Item willen die van Wijringen naevolgen gelijck voirs. stiet, dat

hem die van Deventer verboeden hebben, soe sullen die van Wijringen ..." (ib., fo. 14r).
    145 Getuige de volgende inschrijving: "ende die wederropinge [herroeping, intrekking] te geschien an die stad

of an der stad poerte to Padeborne, allikewal sal dit geleide dan nochtans dueren tendes die wederopinge
vier weken lang" (GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 13v). De stadspoort als plek voor het achterlaten van berichten
is ook bekend uit de sfeer van de veemrechtspraak; Kossmann-Putto, Heimelijk gerecht, 48-49. Cf. ook
deze passage: "Johan van Leyden [raadslid] die gevanren (gevaren?) was tUtrecht an onsen heren myd den
brieve die onder die poirte gesteken was om myd onsen heren dair van te spreken ..." (StRD VI, 157
(1438)). De inhoud van deze brief blijft verborgen.

    146 Bijvoorbeeld aan Zutphenaren, omdat burgers van die stad de vrije vaart op de IJssel geschonden zouden
hebben door Hollandse schepen met bestemming Deventer bij Hattem tegen te houden (GAD, RA, inv. nr.
19, fo. 15v). Voor deze kwestie: GAD, Cam., 21e (1452-I), fo. 7v.

    147 Ter Kuile, 'Klaring', 98 e.v. Registers van vonnissen die op klaringen vanaf 1460 geveld zijn berusten zowel
in Deventer (GAD, MA, inv. nr. 438 (grote of lands- en kleine of kamerklaring)) als in Kampen (GAK,
OA, inv. nr. 2501 e.v.).
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van het Sticht en ballingen148. In het buursprakenregister zijn, te beginnen in 1460, de
afkondigingen terug te vinden149. Dit is in lijn met de hiervoor aangehaalde keur op
openbaarmaking van vrijgeleides aan belanghebbenden.

Bij uitzondering zijn in de geleiderubriek afschriften opgenomen van geleidebrieven van
elders. Op 16 mei 1452 toonde een Deventer burger de dienstdoende burgemeesters "enen
geleidsbrieff sprekende van woirde toe woirden aldus, die heel, ongerasuert [niet door doorhaling
ongeldig gemaakt] ende ongequets was, myd witten wasse dair opgedruckt". Het geleide was vijf
dagen eerder verleend door de graaf van Hoya. Blijkens de tekst had de graaf de Deventernaar
bescherming geboden tijdens zijn tocht met een lading touw naar Lübeck. In het afschrift, dat
door zijn formuleringen aan een vidimus doet denken, is de lokale Middelnederduitse spelling
gevolgd. De Hoyase grafelijke scribent omschrijft het stuk als 'scrifft', waarop aan de onderzijde
het 'signet' van de graaf gedrukt was150. Naar de reden van de inschrijving van deze elders
opgestelde geleidebrief kunnen we slechts gissen; misschien hadden zich tijdens de handelsreis
complicaties voorgedaan.

Zoals aangegeven is, werd de geleideregistratie in 1459 beëindigd. Op een onverwachte plaats
duiken vanaf dat jaar incidenteel toch weer soortgelijke registraties op, namelijk in het 'oude
kopieboek'. In een notitie over een wederzijds geleide tussen Deventer en Roermond is sprake
van de 'reversbrief' van Roermond. Enkele bladzijden verder staat een aantekening over een
wederzijds geldige en niet aan een termijn gebonden geleidebrief van de stad Wesel, gedateerd 5
mei 1459151. De functie van de geleideoptekeningen in het 'oude kopieboek' was een andere dan
die in het hiervoor besproken register, net als in het eerder besproken geval van briefafschriften
of -minuten.

Waardoor is er tot 1455 slechts een viertal ingekomen brieven overgeleverd? De veronderstelling
ligt voor de hand dat men ter secretarie naar belang van zaken archiveerde. Uiteraard was daarbij
overleg tussen stadsschrijvers en magistraat noodzakelijk om uit te maken welke brieven voor
vernietiging in aanmerking kwamen en welke (nog) niet. Het overgrote merendeel van de
overgeleverde brieven vertoont geen enkele secretarie- of archiefaantekening. Toch vond
archivering wel degelijk plaats. De zoëven genoemde Weselse geleidebrief biedt een
aanknopingspunt. In het 'oude kopieboek' is vermeld dat hij "ghelecht wairt op die zegelkamer in
een doese, dair op ghescreven stiet: 'een breeff van Wesell'". Wellicht juist dankzij deze separate
opslag heeft de vrijgeleidebrief tot op de dag van vandaag weten te overleven152. Geleidebrieven
met onbepaalde termijn kwamen bovendien eerder voor bewaring in aanmerking dan die met een
welomschreven geldigheidsduur. Het tweede aanknopingspunt dat afkomstig is uit het 'oude
kopieboek' stamt uit 1473: "op alle hilligen avent synt drie brieve gekaemen an die stad de
ruerende synt van der Hoeneper stege te maeken, die ene van der stad van Zutphen, die ander
van der stad van Lochem, die derde van den ioncheren van Wyssch, ende synt gelecht ende by
een gebonden in die segelspinde dair op gescreven stiet ruggelinghe: 'van der Hoeneperstegele te
maeken holden (sic)'"153. Een derde referentie aan archivering is afkomstig uit het brievenboek
zelf: "Dyt is copie dis brieff van Arnhem van den lant tollen die mede licht in eenre doesen op
der segelkaemer, geteykent mit der letteren A"154. Uit het voorgaande blijkt dat kasten en 'dozen'
(kistjes) in de zegelkamer als bewaarplaats dienden voor alles wat met correspondentie te maken

                    
    148 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 14r (11 juni).
    149 GAD, MA, inv. nr. 135a, p. 10 (voor zowel de grote als de kamerklaring).
    150 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 15r.
    151 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 145r en 148v.
    152 GAD, MA, inv. nr. 6a, map 1459.
    153 Ib., inv. nr. 4a, fo. 148v, respectievelijk 145v.
    154 Ib., inv. nr. 7, p. 80.
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had155.
Elders zal blijken dat de zegelaars waarneembaar sinds 1433 opnieuw (mede) zorgdroegen

voor de archivering van oorkonden en brieven156. Opvallend is dat stadsschrijver Johan Pawe in
1441 betaald kreeg "dat he die brieve verwairde voir sijn tijt ende nae Pall. (stadsschrijver Johan
Pallas)"157. In de rekening van 1438 is deze post doorgehaald. Pawe was in 1433 in dienst van
het stadsbestuur getreden. Voeg hierbij vermeldingen uit 1439 van zes bestuurders die "op die
segelkamer die brieve oversien hadden" en van de vervaardiging van "(scrijnkens) [kistjes] in
Johannes Pawen kiste (...) brieve in te leggen der stad andragende"158, en de conclusie dringt zich
op dat rond 1433 een reorganisatie van het beheer van de stedelijke correspondentie ter hand
genomen werd. Het weer in het daglicht treden van de zegelaars wijst er op dat deze activiteit
niet alleen aan Johan Pawe toe te schrijven is, maar geschiedde in samenwerking met of zelfs in
opdracht van de magistraat. Gelet op het aanvangsjaar van de vrijgeleideregistratie (1442) moet
deze innovatie op het conto van Pawes opvolger als stadsschrijver Jacob van Noerle geschreven
worden. De cameraarsrekening van 1446 bevat een post over een betaling aan Jacob "die der stad
sendebrieve verwairt"159. Van Noerle had deze taak overgenomen van Pawe; eerstgenoemde
bleef ook in de navolgende jaren verantwoordelijk voor de 'sendebrieve'. Met deze technische
term onderscheidde de rekeningschrijver sinds 1446 correspondentie van 'brieven' in de zin van
oorkonden.

Geheel op zich staat een categorie bescheiden die eveneens tot de ingekomen stukken en met
enig recht dus tot de correspondentie gerekend kan worden, te weten recessen van bijeenkomsten
van de stedenhanze. Vanaf 1447 bewaarde men dergelijke documenten, die vaak door scribenten
tijdens de bijeenkomsten vervaardigd werden, ter secretarie160. Het jaartal staat in verband met
een reorganisatie van de Hanze rond deze tijd, waarbij meer nadruk kwam te liggen op de
indeling naar 'Drittel'. Deventer maakte deel uit van het Westfaalse of Keulse 'Drittel' en
bekleedde binnen het Oversticht de plaats van 'eerste stad'161. Sedert medio 15de eeuw
behartigde Deventer bij gelegenheid de belangen van Kampen en Zwolle162. Het ontstaan van
een apart 'Hanzearchief' juist hier behoeft daarom geen verbazing te wekken. Eerdere
systematische optekeningen over Hanzezaken of verzamelingen van Hanzebescheiden zijn niet
bekend, ook niet via referenties163.
                    
    155 Koch, 'Stadhuis', 140 n. 18 merkt op dat de zegelkamer en de secreetkamer identiek zijn.
    156 Zie hoofdstuk 5 § 5.1.
    157 GAD, Cam., inv. nr. 19d (1441-II), fo. 16r.
    158 StRD VI, 243, 280-281 en 294.
    159 GAD, Cam. inv. nr. 20c (1446-II), fo. 16r.
    160 GAD, MA, inv. nrs. 404 en 409* (overigens niet van de hand van stadsschrijvers, zoals de inventaris van

het Middeleeuws Archief stelt - men vergelijke in dit verband de volgende rekeningposten: "Gerloch
gegaen to Bremen ons een copie te senden van den concept to Lubike verraemt van der tohopesate der
drievierendeel der Henzestede" (GAD, Cam., inv. nr. 21a (1450-I), fo. 3r) en "item meister Gosen, des
koepmans klerck, die ons een recess brachte to Lubike myd den hensesteden dair vergadert gemaket, hem
voir dat recess gegeven 2 lb." (ib., inv. nr. 21j (1454-II), fo 5v). In Kampen zijn Hanzerecessen
geregistreerd vanaf 1371; gelet op de frequentie van inschrijvingen is het goed mogelijk dat een
systematische registratie in 1418 of pas in 1441 begon. In laatstgenoemd jaar werd de stad in de Hanze
opgenomen (Don, Archieven Kampen I, inv. nrs. 2125-2126  e.v.).

    161 Uitgebreid hierover Berkenvelder, Zwolle als Hanzestad, 44-47.
    162 Cf. de volgende rekeningpost: "Kelrehals gegaen to Campen ende Swolle myd den recesse dat meister

Gosen hijr gebracht hadde ende die enen dach ende enen nacht nae sijnre antworde wachtede" (ib., Cam.,
inv. nr. 21i (1454-I), fo. 3r). Voor de 16de eeuw: GAD, MA, inv. nrs. 418 (1560) en 431 (1549).
Berkenvelder, 'Groei', 177 wijst erop dat het hoofd van een stadsrechtfiliatie de 'ondergeschikte' steden in de
stedenhanze vertegenwoordigde. Onduidelijk blijft hoe rigide dit principe toegepast werd.

    163 Wel zijn er incidentele vermeldingen in de stadsrekeningen. Zo woonde Evert Lewencamp in 1417 de
Hanzevergadering in Lübeck bij en bracht daarvan een reces mee naar huis (StRD IV, 73). Volkomen op
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3.5. Militaire en andere inventarisaties 
In de wijken vonden op gezette tijden inspecties plaats door stadsbestuurders. Daarbij laten zich
geregeld (maar niet noodzakelijk jaarlijks) terugkerende en meer incidentele schouwingen
onderscheiden. Onder de eerste vallen met name controles op wapens en wapenrustingen, onder
de tweede met name die op vreemdelingen en hun goederen. Apart staan inspecties van
voedselvoorraden164. Hoewel het doorgaans inspecties 'op het oog' betrof, bestond er ook een
schriftelijke administratie waarop de inspecteurs konden teruggrijpen. Buiten beschouwing
blijven hier inspecties binnen de stad en daarbuiten in de stadsmarke en -vrijheid165 van muren,
poorten, wegen, waterlopen, dijken, weerden, weilanden, omheiningen, landweren, enzovoort,
omdat nergens in het archief van het stadsbestuur blijkt dat deze gepaard gingen met schriftelijke
optekeningen166.

De rekeningen bevatten vele posten die betrekking hebben op de schouw van wapens en
wapenrustingen. Deze geschiedden altijd per wijk. De vroegst traceerbare dateert van 1340, de

                                                               
zichzelf staand is een notitie in het 'oudste oorvedenregister' (zie hoofdstuk 4 § 4.2) over een
Hanzevergadering in Lübeck in 1393, die als volgt luidt: "Dat is te weten dat (...) Henric van Leyden,
sendebode van Deventer, Dyderic van den Walle, sendebode van Zutphen, unde Henric Witte, sendebode
van Herderwijc, hebben gheworven vor den meynen steden die nu to Lubeke verghadert weren alse van
den drien ampten to Berghen in Noerweghen, dat ere burghere der ampte bruken mochten lijk anderen
hense steden. Daer antworden die heren van Lubeke up, dat dat an en ende aen dem coepmanne nyet en
stunde, sonder an der herscap van deme ryke. Doch so hebben sie den selven sendeboden ghesecht dat sie
eren steden ere breve daer to gheven willen wanneer sie des begheren" (GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 24v).
De notitie is door stadsschrijver Johan van Ommen geschreven; de spelling van het antwoord wijst er echter
op dat het om een afschrift gaat van een passage uit een door de zendbode meegebracht of doorgezonden
document. Betreft het hier de op 16 mei van dat jaar door een bode uit Lübeck bezorgde "breef van Henric
van Leyden die daer was van onser stad weghen, daer hi tydinghe inne screef" (CRD VII, 355)? Hendrik
van Leiden was schepen in de jaren 1391-1403.

    164 Brood in 1348: "item Henrico de Arnhem de panibus per ipsum iussu scabinorum receptis per civitatem,
conscriptis per clericum unum 4 s. 3 d." (CRD II, 21), en zout in 1394: "Philipps den scoelscriver die achte
daghe up den zaltschepen gheweest hadde ende teykende [hield aantekening van] onse burghere die hoer
zalt ontfenghen ende verghaderde [verzamelde] dat ghelt 1 gl." (StRD I, 12) en 1408: "item voer teringe bi
Otten [stadsbode] ende die zolt screef dat gecoft waert to der ghemeente behoef (...) ende van anderen
onraet [onkosten] dat daer up ghenc 22 pl." (StRD II, 443). Philips de schoolschrijver was niet identiek aan
de in het Gelderse Barneveld woonachtige Philips Scrasser, die in de periode 1384-1396/1397 procureur
("voersprake") van de stad was in rechtszaken op de Veluwe waarbij burgers van Deventer betrokken
waren. Hij is al evenmin gelijk te stellen met stadsschrijver Philips Johansz, die in 1394 nog niet of nog
maar net geboren was (zie bijlage 2). Van Schaïk, ‘Marktbeheersing’, 466-467 legt er de nadruk op dat
voor wat betreft de voedselvoorziening zowel politieke, economische, fiscale als morele factoren een rol
speelden bij het ontstaan van een lokaal bepaald overheidsbeleid.

    165 CRD III-2, 408 (1372). Zie de omschrijving van de grenzen van beide in het keurboek van 1448 - over de
vrijheid: "Der stad vryheit van Deventer gaet alsoe veer als der stad land ende der stad eigen gelegen is, dat
si bouland, weide, mercke [gemeenschappelijk land in de stadsmarke, dat woest lag], ende water" (VL,
147).

    166 Een vroeg voorbeeld stamt uit 1344: "quum scabini perspexerunt insulam" (CRD I, 166). Ook opmetingen
komen niet aan bod. In de regel zullen die wel tot optekening geleid hebben, maar daarvan zijn weinig
sporen te vinden. Een uitzondering is te vinden in het 'oude kopieboek', waarin meermalen eenzelfde
opmeting uit 1407 afgeschreven is (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 73v -opschrift: "van der burgerhuys
nederwart ter Zantpoirten wart (...) item van der melcsteren stegele ter Zantpoirten wart"- en 139r, in
combinatie met StRD II, 384: "die [sc. zes bestuurders] die huyse ende erve meten dien die wellen toe
bescheert weren" (d.d. 10.8.1407)). Een lijstje van 29 huisbezitters aan de welle is te vinden in de
cameraarsrekening van 1413 ("unsen burgeren ghegheven [...] tot horen wellen van des Breders toren toe
der Zantpoerten, wantet hem zwaerliken an quam int diepe van der Ysle"; StRD III, 145-146). Een
opmeting in 1390 van buitendijks land stond in dienst van (onmiddellijk daarop volgende) verpachting door
de stad van deze nieuwe 'slagen' (CRD VII, 200 en 202).
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volgende van 1349, toen de oude en de nieuwe cameraar in de wijk Waterstraat de wapens
('arma') bezagen167. Het ontbreken van de overige wijken is wel te wijten aan het verloren gaan
van één van beide rekeningen uit dit jaar. Vastere grond onder de voeten krijgen we in 1357,
wanneer een rekeningpost melding maakt van drie schepenen en een raadslid, die per wijk de
burgers optekenden die hun wapens gereed moesten houden dan wel in orde dienden te
brengen168. De achtergrond van deze controle op de stedelijke slagkracht zal gelegen geweest
zijn in de factiestrijd die Gelre in deze jaren teisterde en waarbij ook Deventer betrokken
raakte169.

Nadien bevatten de stadsrekeningen geregeld posten over wijkinventarisaties van wapens of
wapenrustingen, soms gecombineerd met de inspectie van andere zaken. Op 23 augustus 1361
"(ghengen) die scepen omme die stad (...) ende besaghen tot elken huse dat voder, dat harnasch
ende den rogen (sic)". Een jaar later bezochten twee schepenen en twee raden samen met
stadsschrijver Johan ter Hurnen op Sint Jansavond (23 juni) vier wijken "als van den harnasche",
terwijl een andere schepen -eveneens vergezeld door Ter Hurnen- die dag 's avonds de
Bisschopstraat voor zijn rekening nam "van den harnasche te zetten". De andere wijken kwamen
aan de beurt daags na Sint Maarten Translatie (4 juli), waarbij 'wapen' en 'harnas' door elkaar
gebruikt worden. Opvallend is dat de Bisschopstraat nu gecontroleerd werd, en dat op de Berg
een gecombineerde inspectie van "dat wapen ende dat saet" plaatsvond. Zonder slag of stoot
verliep dit alles intussen niet, want de rekening maakt -enkele dagen na de inspecties, op
kerkwijdingsdag (d.i. de zondag na Sint Maarten Translatie)- melding van een opstandje in de
wijk Noordenberg. Ook het feit dat de controles kort nadien herhaald werden geeft aan dat er
verzet was onder de burgerij. Het aspect van de brandveiligheid kreeg eveneens de nodige
aandacht, blijkens een aan de herinspecties voorafgaande ronde waarbij men de schuren en
hooibergen ('barghe') aan een onderzoek onderwierp. Ten slotte ging een zware delegatie van elf
bestuurders op 15 augustus al lopend door de wijken na waar handelswaar van vreemdelingen
opgeslagen was170. Dit cluster van inspecties in de zomermaanden van 1362 was zeker geen
routine, maar hing samen met de belegering van het kasteel Voorst. Tesamen genomen vormen
de term 'zetten' en de vermelding van de aanwezigheid van de stadsschrijver (opnieuw)
duidelijke aanwijzingen voor schriftelijke vastlegging.

Een jaar later bepaalde een viertal bestuurders daags na Sint Maarten wie de bezetting van het
kasteel Voorst zouden vormen, nu dat veroverd was. Voor een dergelijke recrutering leenden de
inventarisaties van wapens/wapenrustingen zich goed, temeer daar zij recent geactualiseerd
waren. Pas in december 1366 vond opnieuw een inspectie plaats, en wel een gecombineerde
('harnas' en rogge). Kennelijk strekte deze inspectie zich over langere tijd uit, want begin 1367
kregen de bewoners van de wijk Polstraat te horen hoeveel rogge elkeen diende op te slaan,
terwijl toen in de wijken Bisschop-, Assen- en Engestraat bestuurders -eenmaal samen met Johan
ter Hurnen- "den rogghen (hadden) bescreven"171. Hiervóór is al vermeld dat in 1364 een keur op
de rogge (naar nu blijkt: -opslag) opgesteld was172. Drie jaar later schouwde men het 'harnas'
opnieuw, terwijl in 1372 de straatschepenen en -raden eenieder aanzegden "wes dat hi hebben

                    
    167 CRD I, 88 ("item quando scabini perspexerunt toraces"); CRD II, 86.
    168 Ib., 507.
    169 Een overzicht van de verwikkelingen en de plaats van Deventer daarin geeft Schneider, Deventer, 86-109.

Juist in 1356/1357 werden pogingen ondernomen een verdrag tussen Gelre en het Sticht te sluiten (ib., 103-
105; CRD II, 504, 509, 511).

    170 Voor deze alinea: CRD III-1, 20, 103, 105-107 en 163. Het oproer ook bij Schneider, ‘”Ghemyente”’, 24.
Het verderop te behandelen register van beslagleggingen uit de 15de eeuw (zie hoofdstuk 4 § 4.4) geeft
inzicht in de praktijk van opslag in de stad.

    171 CRD III-1, 559-560 en 562-563.
    172 Cf. n. 98.
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zoelde tot harnassche"173.
In de inleiding is al melding gemaakt van het in hetzelfde jaar wijkgewijs optrommelen van

vreemdelingen om hen op het stadhuis een eed -van overigens onbekende aard- te laten afleggen.
Krachtens buurspraken uit 1521 en 1535 moesten logementhouders elke avond bij de magistraat
opgeven hoeveel vreemdelingen zij herbergden174. In de 14de en 15de eeuw kunnen soortgelijke
procedures gevolgd zijn, al zijn daarvoor geen bewijsplaatsen aan te voeren. Te vermoeden valt
dat dergelijke aangiftes met enigerlei vorm van optekening gepaard gingen. De rondes waren dus
niet alleen bedoeld om zaken te controleren, maar ook om voorraden op peil te houden, zij het
wapens zij het voedsel. Op basis van de registratie van wapenrustingen kon daarenboven ingeval
van beschadiging of verlies een schadevergoeding uitgekeerd worden. De rekeningen bevatten
vele losse voorbeelden hiervan, soms ook hele rubrieken175.

Apart vermelding verdienen ten eerste de overzichten van bewoners die graafwerk moesten
verrichten176. Of de werkzaamheden die in 1344 aan de stadsgracht plaatsvonden al zo'n
schriftelijk fundament hadden is twijfelachtig177. Zekerheid is er in 1380, toen stadsschrijver
Johan ter Hurnen, de stadsboden en de wachters "die achte straten hues bi huyse al omme
bescreven hadden, daer men die gravers uyt teykenen soelde"178. Voorstelbaar is dat de stedelijke
overheid dergelijke optekeningen tevens benutte als grondslag voor recrutering van de
stadsmilitie.

Ten tweede is er het fenomeen van de 'peerdehoelt', de van stadswege opgelegde plicht voor
een deel van de stadsbewoners tot het aanhouden van paarden. In Toscaanse stadstaten stond
deze bekend onder de naam ‘cavallata’ of ‘cavalcata’: de oude verplichting de commune te
dienen met een rijdier of in oorlogstijd er een ter beschikking te stellen179. In de late jaren dertig
van de 14de eeuw huurde het stadsbestuur in voorkomende gevallen nog paarden bij burgers180.
Daarin kwam al gauw verandering. Eind 1344 maakten de schepenen een ronde door de stad om
het paardenbestand te inventariseren, waarna zij afkondigden wie paarden ter beschikking van de
stad moesten houden181. Een jaar nadien maakt de cameraarsrekening onder de uitgaven melding
van subsidies aan twee particulieren voor hun paarden, alsmede (aansluitend) van "pecunia que
deficiebat dicta hilghenghelt ac aliis depabulatis per equos receptos 10 lb. 16 s."182. In 1354
vinden we rekeningposten die erop wijzen dat de niet-bezitters degenen subsidieerden die hun
paard voor de stad gereed hielden. Uit de formuleringen valt af te leiden dat het stadsbestuur een
keur terzake uitgevaardigd had183. De in de boeterubrieken van 1345 vermelde 'excessus de
                    
    173 CRD III-2, 174 en 412.
    174 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 204v en ib., 135a, 127.
    175 Bijvoorbeeld StRD II, 66-67: "voer verloren harnasch" (1401, in verband met de 'Groningse oorlog').
    176 De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 11 tellen graafwerkzaamheden in de perioden 1371-1380, 1391-

1400 en 1401-1410 en stellen vast dat deze in aantal enorm daalden. Bovendien moest in laatstgenoemd
decennium in één geval het werk door betaalde krachten voltooid worden. Deze observaties dienen als
bewijs dat gemeenschapstaken van burgers steeds meer gedelegeerd werden aan ingehuurde lieden, hetgeen
in de definitie van de auteurs een toenemende verambtelijking illustreert. Om een dergelijke tendens
werkelijk te kunnen achterhalen is een grondiger analyse vereist. Hoewel de auteurs dit impliciet erkennen,
gebruiken zij hun bevindingen niettemin ter adstructie van hun verambtelijkingsthese.

    177 "pro expensis scabinorum, quum cuilibet platee assignabant suum slach de fossato civitatis" (CRD I, 169).
    178 CRD V, 290 en 294.
    179 Bowsky, Finance Siena, 48-49.
    180 CRD I, 26 (1337) en 53 (1339).
    181 "per scabinos (...) quum viderunt equos per civitatem" en "item pro expensis factis per scabinos et consules,

quum ultimos equos statuerunt tenendos 4 lb." (ib., 137 en 135).
    182 Ib., 198.
    183 "Item pro expensis factis per scabinos, quum ordinaverunt de equis tenendis", "Item per scabinos, quum

immonuerunt et receperunt pecuniam de suis concivibus non tenentibus equos, aliis suis concivibus equos
tenentibus in subsidium datam" en "per scabinos in expensis, quum ordinaverunt de suis concivibus non
habentes equos" (CRD II, 251, 253 en 279). Ook vermeld door Schneider, Deventer, 40 n. 86, die de
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equitatu' zouden betrekking kunnen hebben op het niet of onvolledig betalen van de
paardenbelasting184. In 1366 splitste de rekeningschrijver de administratie in twee gedeelten van
vier wijken. De lijst telt 53 namen van paardenbezitters; Bergkwartier en Polstraat zijn het sterkst
vertegenwoordigd185. Drie jaar later stuiten we op de rubriek "vor volste [toelage] to den peerden
to holden", waarin 27 personen opgenomen zijn186. In 1391 kregen burgers die "up peerden
ghezat weren te hoeldenne" van stadswege ten behoeve van de aankoop van paarden elk een
bijdrage van anderhalve gulden. Dit bedrag werd 47 keer uitgekeerd187. Aangezien in geen van
deze rekeningen inkomsten uit 'paardenheffing' geboekt zijn, was deze een kort leven beschoren.

Een 'staand' contingent cavaleristen was niet alleen van belang met het oog op stedelijke
strafexpedities of veldtochten, maar kwam tevens van pas bij militaire acties van het (Over-)
Sticht als geheel. In het kader van een overeenkomst tussen de drie grote Sallandse steden in
1375 rees ook de vraag of de steden paarden achter de hand moesten houden om Salland te
beschermen en zo ja, hoeveel188. Twintig jaar later, 15 april 1395, troffen de schepenen in
verband met de Coevordense/Groningse oorlog een regeling met de meente, die inhield dat
zowel bestuurders als burgers een schadeloosstelling van maximaal vijftien gulden per jaar
zouden ontvangen voor het ter beschikking stellen van paarden. Deze vergoeding stelde het
stadsbestuur beschikbaar uit de stedelijke inkomsten uit 'renten', en dus niet langer uit een
speciale heffing. Over schriftelijke vastlegging deelt de keur, die afgeschreven is in het 'oude
kopieboek', niets mede189. Hij was ongetwijfeld een herziening van een keur uit 1381, die weer
voortborduurde op die uit 1354190. In 1429 verschijnt de nieuwe -niet jaarlijks geboekte- rubriek
"renten die die stad onsen borgeren schuldich is van peerde holde, verlies van peerden ende van
scholde in den herbergen etc."191. Alleen van de onkosten van 'peerdehoelt' van bestuurders
                                                               

notities uit 1344/1345 echter niet opmerkte.
    184 CRD I, 209 (1345), 237 (teruggave van een geïnde 'paardenboete', 1345) en 243 ("pro expensis factis per

scabinos ter Steerne quum ordinaverunt de excessibus in equitatu", 1345).
    185 CRD III-1, 582-583 ("vor den vollest to den peerden die die stad ghezat hebben") en 646-647 ("vor vollest

to den peerde te hoelden die die scepen ghezat hebben").
    186 CRD III-2, 204-205.
    187 CRD VII, 270.
    188 CRD IV, 220.
    189 "dat is te weten dat in den iaer ons heren m CCC viif ende neghentich des donredaghes na Paesschen

Scepen ende Raet der stat van Deventer sin overdraghen mit hoerre ghemeente up die punten van den
peerden te hoeldene || dat was des donredaghes na sente Tiburcius dach in aprili: Int. dat scepen ende Raet
elkermalc een peert hoelden sal, ende mit dien peerden soe moeghen sie zetten toe hondert peerden toe mit
hore ghemeente dien dien scepenen duncket dattet best vermoeghen, mit vorwarden als hiir na bescreven
staen. Intyerste soe solen scepen ende Raet, ende die ghemeente die up peerde ghesat weerden, ende die
ghene die peerde hoelden, na inzettinge der scepenen ende Raet, hebben van der stat elkes iaers xv gul.
Ende weert zake dat sie die peerde korter hielden dan een iaer, daer na solde men hem ghelt gheven na
belope der tijt. Item weert zake dat enich van dessen vors. peerden verderflic of verloren worde in reysen in
der stat dienste tot gueder bewijsingen, dat sal die stat ghelden. Item weert zake dat yemant van der
ghemeente were dien den scepenen ende Raet duchte dat nyet bevellich en were peerde te hoeldene, dat sie
dan der stat ghelt lenen zoelen na horen waren vermoeghen alse den scepenen dan duchte dat redelic were,
ende dat sal hem die stat weder gheven van der stat renthen alse sie in comen, ende dat sie hoer renthen daer
omme nyet vercopen en dorven" (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 128v, in het handschrift van stadsschrijver
Johan van Ommen, het opschrift "de equis tenendis" in een jongere hand). Cf. de volgende rekeningpost:
"item so heft Herman [Splitof, cameraar] betaelt onsen scepen ende raet ende onsen burgheren vor hoelt
van horen peerden also alse sie ghehoelden hebben over iaer elken na sijnre tijt alse onse scepen mitter
ghemeynten overdraghen was, int ijrste do dat orloch van Kovorden an stoent" (StRD I, 103, rubriek "vo[r
c]os[t onraet ende rijdinghe to] Ko[vorden]").

    190 "bi een deel van onser ghemyenten ende van onsen scepen ende raet die daer to ghezat weren alse te
overdraghen van den peerden die men hoelden soelde 20 s. / (...) bi den zelven luden do sie gheseten
hadden over den zelven zaken 8 s." (CRD V, 413-414).

    191 StRD V, 304-305. Voor 1430 en 1433: ib., 347 en 470.
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vinden we in de stadsrekeningen sedert 1377 geregeld de afgeschreven of -sinds 1405- als
papieren bijlage toegevoegde specificatie192. De reden daarvan zal zijn dat deze groep paarden
ook nodig had voor de vervulling van taken buiten de stad.

3.6. Conclusie
In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat de magistraat op bepaalde terreinen de meente
consulteerde. Hierboven is vastgesteld dat de meente tijdens het Gelderse pandschap op de
voorgrond trad. Deze prominentie is mogelijk bevorderd door de Gelderse pandheer,
graaf/hertog Reinald II. Vanaf omstreeks 1363 blijkt de meente de functie van kiescollege
vervuld te hebben. In de wijken kozen telkens twee meenteleden één of twee schepenen die als
'straatschepenen' (=wijkschepenen) zitting namen in het schepencollege. Deze 'keurnoten'
werden kort voor het midden van de 15de eeuw -en mogelijk ook voordien- aangewezen door
schepenen en raden. Het kiescollege zelf fungeerde als kweekvijver van nieuwe bestuurders.
Aangezien er acht wijken en twaalf schepenplaatsen waren, is het aannemelijk dat vanaf
omstreeks 1363 een verdeelsleutel gehanteerd is die vermoedelijk in de late 16de eeuw nog
onveranderd in zwang was. Door middel van deze constructie had het stadsbestuur een basis in
de wijken.

Het schepencollege als geheel had als kerntaken het ontwerpen en uitvaardigen van keuren en
buurspraken, de afhandeling van correspondentie en het toezicht op de stadsmilitie en de
voedselvoorraden in de stad. De keurbevoegdheid van het stadsbestuur laat zich terugvolgen tot
het eind van de 13de eeuw. Ongetwijfeld was zij reeds eerder van kracht, wellicht al in de 12de
eeuw. Van deze exclusief of overwegend mondelinge fase is uit de aard van de zaak niets
overgeleverd. Het bestaan van concrete keuren laat zich afleiden uit de boeterubrieken in de
vanaf 1337 bewaard gebleven stadsrekeningen. Daarbij voegen zich vanaf 1343 verwijzingen in
diezelfde rekeningen naar verzamelingen van keuren: de keurboeken. Aan het oudste bewaard
gebleven exemplaar uit 1448 gingen minstens twee redacties vooraf. De totstandkoming van de
opvolger uit 1486 is te reconstrueren aan de hand van een concept-keurboek uit omstreeks 1476
en posten in de stadsrekeningen. De bewaard gebleven keurboeken waren allebei voorzien van
een inhoudsopgave ('tafel'). Het exemplaar uit 1448 had een afzonderlijke afdeling met eden voor
stedelijke beambten. Daarnaast was er gedurende het derde kwart van de 15de eeuw een apart
eedboek in gebruik, dat uitgebreider was dan de sectie in het keurboek. In het keurboek van 1486
werden alle eden geïncorporeerd. Het beëdigen van stedelijke functionarissen als zodanig werd
omstreeks 1360/1363 geformaliseerd.

Naast de keur bestond de buurspraak, te omschrijven als een openbaar afgekondigde
verordening of bekendmaking. De buurspraak kende men in Deventer al rond het midden van de
14de eeuw. Aanvankelijk was het een bij uitstek mondeling medium, maar vanaf het begin van
de 15de eeuw voltrok zich een proces van verschriftelijking. Dit resulteerde in 1459, en mogelijk
al in de vroege jaren veertig van de 15de eeuw, in systematische registratie.

Een andere taak van het schepencollege was het afhandelen van de stedelijke correspondentie.
Vanaf 1344 nam het uitgaande briefverkeer een hoge vlucht, die slechts door de Zwarte Dood
kortstondig onderbroken werd. Hoewel het schrijven van missiven tot het takenpakket van de
stadsschrijver behoorde, namen in specifieke gevallen ook scribenten die niet aan de stedelijke
secretarie verbonden waren de redactie op zich. Een brievenboek werd mogelijk al rond 1380

                    
    192 CRD V, 7-8 ("van peerdevoderinghe onder scepen ende raet" - volgt een lijstje van elf schepenen en raden

met een opgave van het aantal weken en dagen per persoon); StRD II, 285-286 (de bedragen in de twee
rekeningposten komen overeen met die op de bijgevoegde specificatie van de hand van stadsschrijver Johan
van Ommen, die onderverdeeld is in de rubriekjes "voer peerde hoelt" -met opgave van het aantal weken-
en "voer peerde verlies"). Het feit dat in 1377 deze rubriek de eerste aan de uitgavenkant en bovendien zeer
uitgebreid is, toont wel aan dat het om een nieuw soort administratie ging.
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aangelegd; met zekerheid was dit het geval vanaf 1422 of 1425. Alleen de belangrijkste
uitgaande brieven vonden daarin een plaats, zij het als afschrift zij het als minuut. Vrijgeleides,
zowel voor rechtszaken als voor jaarmarkten, registreerde men in Deventer van 1442 tot 1459 in
een gerechtelijk verzamelregister. Vermoedelijk was stadsschrijver Jacob van Noerle
verantwoordelijk voor deze administratieve vernieuwing. Schepenen waren gehouden geleides
die aan personen verleend werden hetzij rechtstreeks aan betrokken burgers hetzij openbaar aan
eenieder bij buurspraak bekend te maken. Ingekomen brieven zijn maar zeer ten dele bewaard
gebleven, al naar gelang hun belang (en, secundair, de bewaarcondities). In 1433 lijkt op
instigatie van het stadsbestuur een reorganisatie in het beheer van de correspondentie
plaatsgevonden te hebben. Vanaf 1447 ontstond in Deventer een apart Hanzearchief, in het
verlengde van de centrale functie in het Oversticht die de stad in dat jaar met betrekking tot de
stedenbond ging bekleden.

Het laatste onderwerp dat behandeld is, waren inspecties in de wijken die tot optekening
aanleiding gaven. Daarbij ging het zowel om de 'zetting' en de schouw van wapens en
wapenrustingen, het toezicht op voedselvoorraden, als de controle van vreemdelingen en hun
(handels-) goederen. Niet zelden combineerde men om redenen van efficiëntie de eerstgenoemde
inspecties met de controle van andere zaken, bijvoorbeeld de graanopslag of brandveiligheid.
Inspecties van voedselvoorraden en voorschriften over de aan te houden reserves zijn te
verbinden met jaren van schaarste; de overige rondgangen vonden frequent plaats. Wijksgewijze
optekeningen verschaften informatie op het niveau van huizen en vormden zodoende een soort
'gemeentelijke basisadministratie' die verschillende doelen kon dienen. Hoe divers de
wijkinventarisaties naar het object van inspectie ook waren, hun algemene functie behelsde
controle en toezicht op velerlei terrein (militaire paraatheid, voorraadvorming, brandveiligheid,
vreemdelingen).

We kunnen naar aanleiding van het voorgaande vaststellen dat bestuurlijke verschriftelijking
zich in Deventer het eerst deed gelden op het vlak van de regulering van het openbare leven, zich
uitend in de optekening van keuren. De buurspraak als aparte loot aan deze stam onttrok zich
evenwel tot in de 15de eeuw aan dit proces. Voorts kwamen in dit hoofdstuk drie momenten naar
voren die van bijzonder belang waren voor de politieke en administratieve geschiedenis van
Deventer, namelijk de vroege jaren zestig van de 14de eeuw –toen de meente haar nieuwe
functie van kiescollege kreeg en de aanstelling van stedelijke functionarissen geregeld werd-, de
vroege jaren veertig van de 15de eeuw –toen de registratie van vrijgeleides en waarschijnlijk ook
van buurspraken en missiven ingang vond, en 1459. Hoewel het stadsbestuur juist in deze jaren
nieuwe stadsschrijvers in dienst nam, is een oorzakelijk verband tussen hun aantreden en de
daarmee geïntroduceerde expertise en kanselarijgewoonten en de gesignaleerde administratieve
veranderingen niet zonder meer te leggen. Het feit dat niet elke administratieve innovatie
samenviel met de aanstelling van een stadsschrijver en omgekeerd, dat niet elke stadsschrijver
onmiddellijk tot vernieuwingen overging, maant tot voorzichtigheid. In dit licht lijkt aan de
politieke factor meer gewicht gehecht te moeten worden dan aan de ‘persoonlijke’ factor.
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HOOFDSTUK 4. RECHTSPRAAK

4.1. Inleiding: burgemeesters
In dit hoofdstuk komen de rechtspraak en de daaruit voortvloeiende verschriftelijking aan de
orde, waarbij een driedeling in straf-, vrijwillige en contentieuze rechtspraak aangehouden is.
Hoewel zal blijken dat de praktijk zich niet steeds in dit keurslijf laat persen, levert het niettemin
een bruikbaar analytisch handvat.

In de paragraaf over strafrechtspraak staan niet de rechtsregels in het middelpunt, maar de
handhaving ervan en de ermee gepaard gaande optekeningen. Het eerste onderdeel betreft vetes
en de regulering daarvan op basis van het zoenrecht, dat beoogde de vrede te handhaven. Elk
delict dat tegen een wederpartij gericht was, kon gezoend worden. Aangezien de 'stadsvrede' een
onderwerp is waaraan de keurboeken diverse passages wijden, is het gerechtvaardigd het in de
strafrechtelijke afdeling onder te brengen1. Dit te meer, daar oorveden ook toegepast werden in
verband met inhechtenisneming en vrijlating uit de gevangenis. Na 'vetes en oorvede' volgen de
implicaties van overtreding van keuren in de vorm van boetes en verbanning. Als laatste wordt
de gang van zaken rond vererving op onvolwassen kinderen ('kindergoed') behandeld.

Wat betreft de vrijwillige rechtspraak is eerder verondersteld dat het stadsbestuur van
Deventer reeds in de 12de eeuw jurisdictie op het stuk van onroerend-goedtransacties had2. In de
laatste paar decennia van de 14de eeuw stuiten we op registratie van voluntaire zaken. Deze
optekeningen zijn in het navolgende voorwerp van onderzoek. Daarbij is een uitsplitsing
gemaakt naar achtereenvolgens erfenissen in den vreemde, onroerend goedtransacties
('renunciaties'), schuldbekentenissen, machtigingen en erfenissen in de stad. Deze volgorde
weerspiegelt de chronologie van de registratie.

Als derde komt de rechtspraak in geschillen ofwel contentieuze rechtspraak aan bod. Dat
gebeurt aan de hand van de optekening van eisen, verweren en vonnissen in de zogenoemde
'clageboecke'. Daarnaast wordt aandacht besteed aan conservatoir beslag (panding en 'besate').

Alvorens de drie vormen van rechtspraak te behandelen is het noodzakelijk de functie van de
burgemeesters scherp in het licht te stellen, omdat zij een sleutelrol vervulden in de
schepenrechtspraak. Vooraf zij opgemerkt dat de tijdgenoten die in kringen van het stadsbestuur
verkeerden de burgemeesters niet rekenden tot de in hoofdstuk 5 te behandelen raadsambten. Dit
niettegenstaande het feit dat zij steevast uit de rangen van de schepenen afkomstig waren. Om
die reden zal in het navolgende geen sprake zijn van het ambt, maar van de functie van
burgemeester.

In de cameraarsrekening van 1365 is voor het eerst de benaming 'burgemeesters' gebezigd3, maar
de functie kende een langere geschiedenis. Deze bewering laat zich als volgt staven. Het
bestuurlijke jaar was in Deventer verdeeld in dertien maanden van vier weken elk. Reeds de
cameraarsrekening van 1337 kent posten die betrekking hebben op uitgaven van steeds twee

                    
    1 Voor een algemeen overzicht van de evolutie van het zoenrecht, met name ook in stedelijke context, zie

Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, 48-63. De auteur benadrukt dat de vete als zodanig niet
verboden was; overheden streefden er wel naar het verschijnsel in het belang van de gemeenschap terug te
dringen (p. 49).

    2 Zie de inleiding van hoofdstuk 2.
    3 "bi der scepen ghehieten [in opdracht van de schepenen] die Herbert [van Rectem] ende Coenraet van

Ockenbroke des manendaghes na Pinxster, do sy burghermeysters hadden gheweest, vorleghet
[voorgeschoten] hadden do die scepen te zamen hadden ghegheten 3 lb. 19 s. 4 d." (CRD III-1, 486 in
combinatie met 470 (corresponderende burgemeestersmaand)). Dumbar vermeldt reeds in 1358 "magistri
civium" (geciteerd naar CRD I, xi). De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 7 bestrijden Van Kalveens
opvatting dat deze 'magistri civium' uit de meente voortkwamen. Overigens is de term in de stadsrekeningen
van 1358 niet aan te treffen.
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bestuurders 'in hun maand'. Alleen van het schepenpaar Hendrik van Apeldoorn en Bernard ten
Stocke is een gespecificeerd lijstje opgenomen van uitgaven in hun 'startmaand'. De eerste post
betreft de kosten van de boetenincasso ("pro consecutione excessuum"). Nadien volgen nog twee
maanden van dit koppel. Hun derde maand -de dertiende van het ambtelijke jaar- is aangeduid
als "ultimus". Van een ander schepenpaar is aangegeven dat het om zijn tweede maand gaat4. De
verwijzing naar de inningskosten van boetes is te betrekken op de kerntaak van de 'schepenen in
de maand', namelijk de verantwoordelijkheid voor de berechting van overtredingen van de
stadskeuren5. Merkwaardig genoeg ontbreken in de jongere rekeningen posten die gewag maken
van schepenmaanden; 1337 vormt de uitzondering6. Wel zien we in de rekeningen uit 1345 en
1350 onkostendeclaraties die een of beide cameraars samen met stadsschrijver Gevehard van
Hildesheim maakten "quum inmoniti fuerunt excessus" respectievelijk "in immonendo
excessus", dus bij het invorderen van de boetes7. De aanwezigheid van de stadsschrijver wijst
erop dat men de boetenincasso in enigerlei vorm op schrift stelde.

Dat er een verband is tussen 'maandschepenen' en boetenincasso blijkt in 1355, wanneer in de
cameraarsrekening in de rubriek "receptum (...) de excessibus" consequent aangegeven is welke
schepenparen 'de maand hadden'8. De feitelijke inning was een taak van de wachters9, waarna de
burgemeesters de inkomsten overhandigden aan de dienstdoende cameraar. Dit is het in de
rekening van 1361 voor het eerst vermelde zogeheten 'overgeven van de maand'10. In het
keurboek van 1448 is verordonneerd dat de boetenincasso binnen een jaar diende te

                    
    4 CRD I, 10-15, specifiek 10 (achter de namen van de twee schepenen is geen bedrag vermeld, en de

opsomming begint met "Primo"), 13 en 15. Zie ook ib., xiv (lees voor Herman van Apeldoren: Hendrik).
    5 Hoewel de boeterubriek in 1359 niet van de namen van de burgemeesters is voorzien, is zij in precies

dertien delen opgesplitst (CRD II, 607-611). Vervanging -om welke reden ook- kwam geregeld voor. Een
voorbeeld uit vele: "in Gotschalcks in Puyssen stede ende Eskens derde maent" (GAD, Cam., inv. nr. 21c
(1451-I), fo. 1v). Het keurboek van 1448 noemt dit fenomeen expressis verbis: "... waer onse borgere
twisten, daer kuer [(bekeurbare) overtreding] van queme, dat sullen die scepenen in vreden setten, te
verstane die burgermeister in der tijt of sijn stadholder, tusschen denghenen die den twist gehad hadden
mundelinghen an beiden partien" (VL, 131).

    6 In jongere rekeningen komen wel eens posten voor waarin een schepen onkosten declareert die in zijn
maand vielen. Eén voorbeeld uit vele, uit 1428: "item bij Johan van Rijssen angerekent van twe boeden van
Campen ende twe boeden van Swolle die in sijnre maent brieve brachten, elken boden gegeven 3 pl. maket
12 pl." (StRD V, 201).

    7 CRD I, 243 en 266. Zie voor de datering van de rekening van 1350 hoofdstuk 3 n. 116.
    8 CRD II, 285. Bij uitzondering gebruikte men de burgemeestersmaanden ook wel als dateringselement in de

cameraarsrekeningen. Zo althans interpreteer ik de post "item pro tribus modiis avene depabulatis per equos
civitatis in mense Odonis et Marquardi" uit 1357 (ib., 472), omdat hij ingeklemd is tussen gedagtekende
posten. In de erop volgende boeking wordt gerept van "eodem die", waaruit volgt dat burgemeesters een
aparte onkostenboekhouding voerden.

    9 "item vigilibus quum extorquebant pignera de excessibus et de Wella extra Heestpoerten ad bibendum vi s."
en "item vigilibus quum extorquebant pignera de excessibus viii s." (CRD I, 304 en 307 (1347)); "Item pro
expensis factis per vigiles, quum recepit (sic) excessus trium mensium, videlicet Werneri, Ghenekini et
Everardi et eorum sociorum [lees: medemaandschepenen] i lb." (CRD II, 550 (1358)); "Ruele ende Heynen
ton Over, do sy Hermans [Lalant] maent ende Wolberts [Nennenzoon] inghewonnen hadden to
dringgheelde x s." (CRD III-1, 329 (1364)). De eerste maand van beide schepenen viel in de periode 14
juni-11 juli (ib., 304); de inning vond pas plaats op 26 augustus, anderhalve maand later.

    10 "do Johan Pamont ende Werner Wacker hore maent overgheven bi Herbort [van Rectem, cameraar] ende
Johan ter Hurnen [stadsschrijver]" (CRD III-1, 70). Zie ook StRD I, 415 ('rentelijst', voorafgaand aan het
tweede bewaarde verpachtingsregister, zie hoofdstuk 5 n. 123): "item onser stad ghelt dat die
burghermeystere overleveren van den koeren die in horen maenden vervallen". Kleine onregelmatigheden
traden wel eens op; in 1418, bijvoorbeeld, slaagde een burgemeesterskoppel er niet in de in zijn maand
vervallen boeten te innen, waardoor zij pas in de rekening van het jaar erop geboekt konden worden (StRD
IV, 139).
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geschieden11. Vermeldenswaard is dat nog juist in het bestuurlijk-financiële jaar 1355, op 17
februari 1356, kort voor de politieke wisseling van de wacht, het schepencollege (met steun van
raadsleden) tegen het verzet van de communitas in een als verbetering gepresenteerde
vernieuwing doordrukte van het stedelijke boetewezen12 - een zeldzaam en direct getuigenis van
politieke spanningen in Deventer. Wat de verandering behelsde blijft helaas onduidelijk; het ligt
echter voor de hand haar te verbinden met een reorganisatie van het instituut van de
maandschepenen en de introductie van de functieaanduiding 'burgemeester', al is die pas een
decennium later geattesteerd.

Nu duidelijk is dat maandschepenen en burgemeesters verwante taken vervulden, rijst de
vraag wanneer deze functie ontstaan is. Om dit moment te bepalen moet een ruimer, Overstichts
perspectief gehanteerd worden. In een door bisschop Jan van Diest op 27 maart 1336 te Arnhem
uitgevaardigde oorkonde erkennen ridders, knapen en burgmannen van Goor en de
burgemeesters, schepenen, raden en gemeenten van Deventer, Zwolle, Hasselt, Genemuiden,
Ommen, Rijssen, Goor en Oldenzaal de graaf van Gelre als hun landsheer13. De opsomming van
bestuurlijke gremia in het Oversticht is ongetwijfeld met opzet zo ruim gesteld dat de specifieke
bestuurlijke constellatie van elk der genoemde steden erin vertegenwoordigd is14. Hoewel het op
grond van deze vermelding niet aan te tonen valt, is het aannemelijk dat (ook) in Deventer in (het
boekjaar) 1336 burgemeesters in functie waren. Aangezien een verbond tussen de drie grote
steden van het Oversticht op de valreep van het jaar 1317 gesloten werd door schepenen, raad en
meente der drie steden, zonder vermelding van burgemeesters15, kan voorzichtig aangenomen
worden dat burgemeesters op dat moment in het Oversticht nog geen deel uitmaakten van de
stedelijke bestuursapparaten. Toegespitst op Deventer gold dit wellicht nog in 1328, toen
schepenen, raad en 'gemene stad' onder meer bisschop Jan van Diest en de stad Utrecht om
arbitrage verzochten in hun conflict met de Gelderse graaf Reinald II16.

Hoewel niet vast te stellen is hoever vóór 1336/1337 de strafrechtelijke competentie van het
Deventer stadsbestuur in de tijd terugreikt17, is het aannemelijk dat voor een efficiënte
uitoefening daarvan al spoedig -uiterlijk in de eerste helft van de jaren dertig van de 14de eeuw-
het instituut van de maandschepenen gecreëerd is. Kort na het midden van de 14de eeuw gingen
deze functionarissen 'burgemeesters' heten. Een dergelijk tijdsverloop valt ook in Kampen te
constateren. Bisschop Guy had daar in 1309 de hoge jurisdictie binnen de stadsvrijheid verleend,
waarna burgemeesters in 1334 op het bestuurlijk toneel verschijnen18.

Door elke maand twee schepenen verantwoordelijk te stellen voor de rechtspraak, konden de
overige schepenen in Deventer zich met andere zaken bezighouden. De dobbelsteen bepaalde
wie een burgemeesterskoppel gingen vormen, zoals eerder ter sprake gebracht is19. Het aantal
                    
    11 VL, 139.
    12 "per Odonem, Johannem, Theodericum Reijneri, Gerardum Punt, Wernerum Hademanni et alios scabinos,

quum innovabatur et maiorabatur excessus civitatis, communitate civitatis hoc contradicente ..." (CRD II,
351). Dirk, Gerard (tenzij hij dezelfde is als Gerard Wijnekensz of Gerard op de Engestraat) en Werner
waren geen schepen, maar raadslid. Schneider, ‘”Ghemyente”’, 21 interpreteert ‘communitas’ in dit geval
als ‘bevolking’ en niet als ‘meente’ in de zin van een politiek-bestuurlijk orgaan.

    13 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 1168.
    14 Alleen van Kampen is bekend dat er reeds in 1334 burgemeesters waren (Kossmann-Putto, Kamper

schepenacten, 6). In de stad Utrecht fungeerden 'magistri civium' sinds 1315 (Berkelbach van der Sprenkel,
Geschiedenis bisdom Utrecht, 91 n. 3 (onder verwijzing naar Muller)).

    15 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 370.
    16 Ib., nr. 833.
    17 Zie hoofdstuk 2 § 2.3.
    18 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 144. Zwolle verkreeg eerst op 1 januari 1346, dat is nog juist in

het plaatselijke ambtelijke jaar 1345, de hoge jurisdictie in de stad en het stadskerspel (Berkenvelder,
'Groei', 178).

    19 Zie hoofdstuk 3 § 3.3. 
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ogen stemde overeen met het aantal koppels en vergemakkelijkte ook de toewijzing van de
verschillende maanden. Alleen het eerste paar vervulde drie termijnen, omdat er dertien
bestuurlijke maanden waren. De werkzaamheid van de burgemeesters als rechters komt fraai
naar voren in de volgende passage uit het keurboek van 1448: "ende dat sal die burgermeister
richten voir der banck ende die kuer inwynnen van denghenen die die verhalinge sijn [van wie de
invordering de zijne] is"20. De rechtbank hield zitting in het raadhuis21.

Een afzonderlijke kwestie is de vraag of de sinds 1346 door schepenparen uitgevaardigde
oorkonden22, juist vanwege het feit dat twee schepenen de oorkonders waren, specifiek
burgemeestersoorkonden waren. Aan de hand van de sinds 1355 in cameraarsrekeningen
opgenomen burgemeesters- annex schepenlijsten laat dit zich verifiëren. Een onderzoek naar de
door twee schepenen uitgevaardigde oorkonden gedurende de eeuwperiode 22 februari 1355-22
februari 1455 wijst uit dat van de circa 345 door mij achterhaalde exemplaren (originelen zowel
als afschriften, waarvan rond 85% berust in het archief van het H. Geestgasthuis) er zo'n 39
ofwel 11% door burgemeesterskoppels uitgevaardigd zijn. De eerste stamt uit 137123. In de
andere gevallen gaat het om willekeurige combinaties van schepenen24. De piek ligt in de jaren
twintig en dertig van de 15de eeuw. Ongetwijfeld speelt de overlevering ons hier parten. Los van
deze niet meetbare factor lijkt toch eerder sprake te zijn van toeval dan van veranderende
administratieve praktijken. Met andere woorden: een afzonderlijke categorie
burgemeestersoorkonden heeft nooit bestaan. Naast de groep 'tweeschepenoorkonden' is er een
categorie oorkonden die de stadsschout tesamen met twee schepenen uitvaardigde25. Deze
schepenparen waren geen van alle burgemeesterskoppels.

Burgemeesters oorkondden immer gezamenlijk met schepenen en raad26. De oudste door mij
achterhaalde oorkonde op naam van deze bestuurlijke driehoek stamt van begin 140127. Over de
gehele onderzoeksperiode zijn enkele tientallen exemplaren overgeleverd. Een groot deel
daarvan is aan de vergetelheid ontrukt doordat zij afgeschreven zijn in het 'oude kopieboek'. Het
secreetzegel, waaraan deze oorkonden in de regel hun rechtsgeldigheid ontlenen, bewaarde men

                    
    20 VL, 154 (inzake onterechte 'claghe'). Cf. ook de volgende passages uit respectievelijk 1449 en 1462:

"Andries Bondi ende Bruyn Niegennap, burgermeisters, deden teikenen woe voir hem ter banck, doe sij
dair legen alse richters omtrent een week geleden, ..." en "soe segede die burgermeyster ..." (GAD, RA, inv.
nr. 19, fo. 35r en 60r).

    21 "doe sij [twee schepenen] verdingeden an Herman tymmerman die richtbanck to maken opt raethuys"
(StRD VI, 344 (1440)).

    22 Zie hoofdstuk 2 n. 222.
    23 RAG, Collectie Van Rhemen, inv. nr. 518 (1371); OA Doesburg, inv. nr. 4196, reg. nr. 127 (1384); GAD,

HG, nr. 87 (1389); RAU, Collectie Rijsenburg, inv. nr. 99, fo. 59r (1391); GAD, VG, nr. 101a (1392);
GAD, HG, nr. 110 (1394); Levelt, 'Regesten-lijst', reg. nr. 3 (1394); GAD, HG, nr. 129 (1398); ib., nr. 144
(1402); ib., nr. 145 (1403); ib., nr. 155 (1407); GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 125r (1411); GAD, HG, nr. 182
(1412); ib., nr. 208 (1416); GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 190r (1416); GAD, HG, nr. 231 (1421); ib., nr. 235
(1422); ib., nr. 240 (1423); ib., nr. 242 (1423); GAD, VG, nr. 252 (1426); GAD, HG, nr. 253 (1427); GAD,
VG, nr. 253a (1427); GAD, HG, nr. 257 (1428); GAD, VG, nr. 264a (1428); GAD, HG, nr. 295 (1434);
Levelt, ‘Regesten-lijst’, reg. nr. 10 (1434); GAD, HG, nr. 298 (1434); GAD, VG, nr. 300 (1434); GAD,
HG, nr. 313 (1435); ib., nr. 315 (1435); ib., nr. 329 (1437); ib., nr. 341 (1438); GAD, VG, nr. 366 (1439);
ib., nr. 367 (1439); GAD, HG, nr. 369 (1439); ib., nr. 378 (1440); GAD, IvW, inv. nr. 71, p. 2/3
(cartularium Ploechshuis, 1440); GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 78v (1440); GAD, BFA, reg. nr. 6 (1453).

    24 Overigens leidde dit onderzoekje tot de conclusie dat de jaaraanduiding van GAD, HG, nrs. 58, 59 en 138
niet juist kan zijn, omdat de genoemde schepenen in de betreffende jaren niet in functie waren.

    25 Zie hoofdstuk 2 § 2.3.
    26 Een uitzondering vormt een schuldbekentenis aan Reinald van Coevorden uit 1402, die uitgevaardigd is

door burgemeesters, schepenen, raad en 'gemene burgers' (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 17r).
    27 Ib., fo. 43r.
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-tesamen met oorkonden- ter secretarie in een apart 'spindeken'28. Dit secreetzegel sierde sinds
1347 ook uitvaardigingen van schepenen en raad29, terwijl oorkonden van burgemeesters,
schepenen en raad bij uitzondering ook wel met het stadszegel gezegeld werden, zoals de zojuist
vermelde uit 1401. Een patroon valt hierin niet te ontwaren.

Ten slotte zijn er oorkonden die uitgevaardigd zijn op verzoek van burgemeesters, schepenen,
raad en meente tesamen. Als voorbeeld mogen twee beoorkondingen op naam van
Roomskoningen dienen, respectievelijk uit 1386 en 1417. Zij bevestigen de privileges en rechten
van de stad, met name het punt van de verplichting van de Utrechtse bisschop zijn 'klaring' in
Deventer te houden30. In deze gevallen gaat het om het collectief optreden van bestuurlijke
organen, inclusief de burgervertegenwoordiging.

Nog een tweede kwestie dient hier aan de orde gesteld. Eerder is al gewezen op het in zwang
zijn van keuren op het dobbelspel in 133931. Vanaf 1373 verschijnen in de rekeningen aparte
rubrieken "van dobbelen" of "van dobbelien"32. Zeven jaar later is voor het eerst expliciet sprake
van twee schepenen die als dobbelmeesters optreden. Dezen hielden blijkens een rekeningpost
van een jaar later een eigen boekhouding bij33. De boekhouding van de dobbelmeesters bevatte
"onser stat ghelt dat die dobbelmeysters overleveren van den koeren die vervallen van der
dobbelyen", zoals het in het verpachtingsregister van 1392 verwoord is34. Tussen 1418 en 1426
is de rubriek slechts driemaal op de reguliere wijze in de rekeningen geboekt (bedrag plus
schepenpaar in kwestie). Vanaf 1426 raakt het ambt van dobbelmeester naar het schijnt in het
ongerede. Tot 1441 komt de rubriek slechts vier keer voor (twee rekeningen ontbreken), waarbij
nu eens twee schepenen dobbelmeester zijn, dan weer één enkele schepen, dan weer -bij
uitzondering- een schepen en een niet-bestuurder, dan weer een raadslid alleen. Niettemin maakt
de cameraarsrekening van 1451 melding van twee schepenen die de cameraar "(hebben) in laten
scriven van oere dobbelyen dat sij hem nyet gegeven en hebben"35. De dobbelmeesters waren
louter verantwoordelijk voor de inning van boetes op één specifiek vergrijp. In die zin is het
dobbelmeestersambt een verbijzondering van de burgemeestersfunctie, en past het er in deze
inleiding aandacht aan te schenken.

4.2. Strafrechtspraak
4.2.1. Vete en oorvede
In 1366 gaf het stadsbestuur stadsschrijver Johan ter Hurnen ruim anderhalf pond om een boek te
laten maken "daer men in scrijft die ghene die der stad ontsegghen ende andere zaken"36.

                    
    28 Ib., fo. 141r (1459).
    29 Van der Laan, Oorkondenboek Amsterdam, nr. 89 ("onser stad secrete zeghel"). Zoals in hoofdstuk 2.4

opgemerkt is, heeft een oorkonde uit 1274 het secreetzegel als contra van het stadszegel. Uitzonderlijk is de
beoorkonding in 1434 van de verkoop van een rente aan een burgeres van Münster door schepenen, raad
"und alinge gemeynheit" onder het stadssecreetzegel (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 61r; afgeschreven door
stadsschrijver Johan Pawe). N.B.: als de in hoofdstuk 2 n. 255 vermelde oorkonde inderdaad uit 1331 stamt,
is dit de vroegste attestatie van het stadssecreetzegel.

    30 RAO, Huis Oldhagensdorp Vollenhove, inv. nr. 17, reg. nrs. 8 en 34 (authentieke afschriften van de
Deventer secretaris Basters, eerste helft 16de eeuw). Druk: Dumbar, Deventer I, 564-565.

    31 Zie hoofdstuk 3 § 3.2.
    32 CRD IV, 8.
    33 "bi Henric ter Brugghen ende Herman Splitof, die over jaer dobbelmeysters hebben gheweest, daer sie den

oelden scepenen die particulen af bewijst hebben" (CRD V, 271 en 399). Wellicht wijst een verrekening
met twee schepenen en hun 'gezellen' in de rubriek "van der dobbelien ende kindelbedden" in 1378 erop,
dat reeds in dat jaar dobbelmeesters bestonden (ib., 91).

    34 StRD I, 415 ('modeloverzicht' van jaarlijkse inkomsten). Voor het verpachtingsregister, zie hoofdstuk 5 §
5.2.2.1.

    35 GAD, Cam., inv. nr. 21c (1451-I), fo. 12v.
    36 CRD III-1, 559. 
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Afgaande op deze omschrijving was het register primair bedoeld om vast te leggen wie de stad
door middel van een zogeheten 'ontzegbrief' formeel een vete (diffidatio) aanzegden. Het register
waarnaar de stadsrekening verwijst staat bekend als 'oorvedenboek', een vlag die de lading
slechts ten dele dekt. Door toevoeging van ook categorieën uit de sfeer van zowel het strafrecht
als de vrijwillige rechtspraak (zie hierna, 'erfenissen in den vreemde') kreeg het register een
gemengd gerechtelijk karakter37.

Waarom kwam het Deventer register -ongetwijfeld in post-middeleeuwse tijden- nu bekend te
staan onder de benaming 'oorvedenboek'? Voor een antwoord is het noodzakelijk het begrip
'oorvede' aan de hand van de literatuur meer reliëf te geven. A. Boockmann stelt op basis van een
rechtshistorische studie naar het oorvedewezen in het laatmiddeleeuwse Göttingen vast dat
'oorvede' verschillende betekenissen kon hebben. Het sloeg zowel op de vredesbelofte van de
verliezende vetepartij ('Fehde-Urfehde'), als op een gehoorzaamheidseed van een weerspannige
burger als, in vervolg hierop, op een belofte van een gevangene te zullen afzien van wraak of
gerechtelijke aanspraken ('Hafturfehde'). De 'Hafturfehde' gaat terug op de Germaanse
rechtsopvatting van de vrijheid van het individu, die door elke vorm van tijdelijke opsluiting
geschonden werd en dientengevolge gezoend moest worden. Boockmann kan overigens gaande
haar betoog het onderscheid tussen beide typen oorvede niet steeds waarmaken. Terecht merkt
zij op dat het de stedelijke rechtspraak niet te doen was om "die begriffliche Scheidung der
einzelnen Urfehdeformen, sondern um die Sicherheit ihrer Bürger, der zur Stadt und von ihr
fortführenden Wege und des städtischen Umlands"38.

Het Göttinger materiaal stamt uit de periode 1397-1550, met een piek in de tweede helft van
de 15de eeuw. Aanvankelijk zwoer men louter mondeling, zonder dat uitvaardiging van een
oorkonde of een registeroptekening volgde. Dit laatste was het geval vanaf 1384/1386.
Boockmann legt een verband tussen verschriftelijking (waaronder ook in Göttingen de registratie
van ontzegbrieven viel) en de toenemende frequentie van vetes. Men kon het zich eenvoudig niet
permitteren geen goed overzicht te hebben van -al dan niet voormalige- tegenstanders39. Niet alle
oorveden werden echter vastgelegd. Met ingang van het jaar 1430 noteerden scribenten in
Göttingen de oorveden op afzonderlijke bladen en in afzonderlijke afdelingen. Voorheen
geschiedde dat verstrooid in de stadsboeken. Sinds 1475 hield men zelfs -deels alfabetisch
geordende- toegangen op de oorveden bij. Toen ook werden 'Fehde-Urfehden' en 'Hafturfehden',
zoenverdragen en 'Quittungen' apart geregistreerd of als zodanig aangeduid. De laatste stap
waren specifieke 'Hafturfehde'-boeken in het tweede kwart van de 16de eeuw, toen de 'Fehde-
Urfehde' geen rol meer speelde.

Boockmann acht het opmerkelijk dat het fenomeen van de oorvede in brede zin in geen
enkele stad in het Duitse Rijk door middel van keuren in het stadsrecht opgenomen is; slechts
formulieren zijn overgeleverd. De oorvede behoorde tot de sfeer van het gewoonterecht en drong
vanuit het veterecht in het stedelijk recht door. Van belang is haar vaststelling dat de
ontwikkeling van de oorvede in het Saksische rechtsgebied, waartoe Göttingen behoorde, afweek
van die in de steden die het Lübeckse recht ontvingen. Nedersaksische bronnen maken het
onderscheid naar twee soorten oorveden -oorvede na vete en oorvede na gevangenschap of
hechtenis in de stad- al in de 14de eeuw40. De opmerking van Boockmann dat stedelijke
                    
    37 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a (berustend op de afdeling Westerse handschriften van de UB Leiden, onder de

signatuur BPL 1336). Schneider, Deventer, 41 merkt op dat aan het oudste 'oorvedenregister' de stand van
de 'Verwaltungstechnik' eind 14de/begin 15de eeuw exemplarisch afgelezen kan worden. Dit is maar ten
dele het geval; er functioneerden toentertijd meer registers, zoals in dit hoofdstuk zal blijken, en Schneider
zelf trouwens ook signaleert (ib., 40 n. 89, waar de verpachtingsregisters echter ontbreken).

    38 Boockmann, Urfehde, 31. Ook Graßmann, 'Raub', 766 stelt vast dat het onderscheid tussen beide typen
oorveden problematisch is.

    39 Boockmann, Urfehde, 16-19.
    40 Ib., 9-11, 20, 39-40. Voor de onderbrenging in het gewoonterecht haalt zij W. Ebel aan, die in een
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keurboeken in het Duitse Rijk geen keuren over oorvede kennen, behoeft nuancering. Het
Deventer keurboek van 1448 bevat een zeer uitgebreide passage over de te volgen procedure in
het geval een vreemdeling een burger buiten de stad mishandelde en na gedane zaken de stad
binnenging. Indien een burger twee schepenen of raden verzocht om rechtshulp, spanden dezen
zich in medewerking van de vreemdeling te verkrijgen. Weigerde deze, dan moest hij op gezag
van de burgemeesters de stad voor zonsondergang ruimen. Als hij ook dit bevel niet uitvoerde,
lieten de burgemeesters hem op het raadhuis brengen en vasthouden totdat hij "gerne uytgaen wil
ende sal dan oervede doen"41.

P. Neumeister, die de situatie in Berlijn en het aanpalende Cölln bespreekt, koppelt de
oorvede-eed in de context van het stedelijk recht aan de vrijlating van gevangenen. Het belang
dat men er in beide steden aan hechtte blijkt wel hieruit, dat de eed in het stadsboek vóór de eden
op het stadsrecht en die van de stadsbestuurders geplaatst is (en overigens gevolgd wordt door
een aparte oorvede-eed van gestraften). Tussen 1380 en 1420 kwam de eerste, algemene eed in
Berlijn in zwang. Het is echter onduidelijk wanneer het lokale oorvedenregister aangelegd werd.
De oorvede vormde een effectief middel voor het bewaren van de vrede. Intern diende het voor
het verwijderen van lieden uit de gemeenschap, extern voorkwam het de inmenging van derden,
die door een verwijderde ingeschakeld zouden kunnen worden. Neumeister beschouwt politieke
instabiliteit als de allesbepalende omstandigheid die steden dwong eigen juridische middelen tot
vredeshandhaving te ontwikkelen42.

De veronderstelde herkomst van de oorvede uit het gewoonte- en veterecht laat zich voor het
Oversticht reeds aan het begin van de 14de eeuw aantonen. In 1313 namelijk vonniste bisschop
Guy in een moordzaak die zich in Kampen voorgedaan had dat de aangeklaagde partij een
zoenbedrag moest betalen, en bovendien onder meer "oreviede nemen na den zede van den
lande", met de toevoeging "Ende dit sel wesen toit allen zoenen recht"43. Gelet op het
gewoonterechtelijke karakter is de oudste geschiedenis van het veterecht en de oorvede niet te
achterhalen. De schriftelijke kant van het vetewezen in ruimere zin kent eveneens een lange
geschiedenis. In Overstichtse context is te noemen de vete die de heer van Voorst en een achttal
helpers bisschop Jan van Diest bij aanvang van het jaar 1330 schriftelijk aanzegden44. Een
vroege vermelding van een specifieke gevangenisoorvede in het Oversticht stamt eveneens uit
133045.

Van wanneer dateren de oudste gegevens over vetes en oorveden in Deventer? In 1344 maken
de cameraarsrekeningen melding van een 'littera diffidationis' ('vete-' of beter: ontzegbrief'), die
door een stadsbode bezorgd werd bij Rudolf van Bevervoorde. Bovendien lieten de schepenen
een en ander over deze vete op schrift stellen46. Het gaat te ver hieruit af te leiden dat er reeds
                                                               

pioniersstudie de oorveden van Rostock aan een onderzoek onderwierp. In de Saksenspiegel is een aparte
paragraaf gewijd aan de gevangenisoorvede, zie Von Repgow, Sachsenspiegel (Landrecht), derde boek,
115 nr. XLI: "von des gevangenen tat unde gelobde. Von truwegelobde den lip zu vristene. Wirt der man
untruwelichen gevangen adir zu gelobde getwungen. Man sal sagen war abe man schuldig si".

    41 VL, 144.
    42 Neumeister, 'Urfehdeeid'.
    43 Immink en Maris, Registrum Guidonis, 102 nr. 84 (afgezien van de borgstelling gecancelleerd).
    44 OO IV, nr. 916 (afschrift).
    45 "Vord segghe ic alle gevanghen ute an beijden ziden mit redelicker cost ende mit oerveden die daer toe

behoort" (geciteerd naar Van Doorninck, 'Regt van eigendom', 54; gegeven te Neude door de heer van
Abcoude als scheidsrechter in een geschil tussen bisschop Jan c.s. en Roderik, heer van Voorst over het
Mastenbroek).

    46 "pro expensis factis per scabinos in domo Vreden, quum queremonie contra Rodolphum de Bevervoerde
fuerunt conscripte" (CRD I, 138 en 140). Zie ook ib., 190 (een tweede 'littera diffidationis' in deze vete,
1345). Dat het bezorgen van een ontzegbrief usance was bewijst het volgende citaat uit 1352: "servo misso
Novimagium ad dominum Gerardum de Aeswe cum littera de filio suo, qui civitatem spoliavit sine
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vóór 1366 een veteregister heeft bestaan. Eerder kan gedacht worden aan een ad hoc-optekening.
Uit de eerste helft van de jaren vijftig van de 14de eeuw stammen ook enkele vermeldingen in de
stadsrekeningen van 'socii' en 'complices', de Latijnse equivalenten van de medestanders
('helpers') van de hoofdvetevoerder ('hoofdheer')47. Ondubbelzinnige vermeldingen van oorveden
dateren uit 1358 en 136048, maar het fenomeen zou besloten kunnen liggen in formuleringen die
vanaf 1352 in de stadsrekeningen gebruikt worden in verband met vrijlating uit
gevangenschap49. Behalve de cameraarsrekeningen bevatten ook de hierna te behandelen
membra disiecta uit de jaren 1344-circa 1360 tekstfragmenten die tesamen verwijzen naar een
gevangenisoorvede50. De lokale gevangenis verschijnt in 1345 in beeld51. Als alle middeleeuwse
gevangenissen dient deze beschouwd te worden als een plaats waar men de verdachte in
verzekerde bewaring hield met het oog op verder onderzoek, en niet als een plaats om een straf
uit te zitten52. Al met al is het niet te gewaagd het in zwang komen van de gevangenisoorvede in
Deventer rond het midden van de 14de eeuw te plaatsen.

Stadsschrijver Johan ter Hurnen deelde het oudste oorvedenregister in een viertal rubrieken in, te
weten "Dit sint die ghene die der stad ontseghet hebben" en aansluitend "Dese zint onser stad
vyande", "Dit sint die ghene die ghesoent hebben teghens die stad" (met er tussenin oorveden uit
1412 en 1415 in jongere handen, onder wie Johan van Ommen), "Dit sint die ghene die die stad
verlovet hebben" en ten slotte "Dit sint die ghene die ghevreet sin [teghens de stad] toe
uytghaenden tyden" (deels volgeschreven door interimschrijver Hendrik van Wijk)53. Het is niet

                                                               
diffidatione" (ib., 157).

    47 CRD II, 126, in combinatie met ib., 98 en 110 (1351/1352) en 277 (1354). Schneider, Deventer, heeft op p.
172 de in zijn n. 734 aangehaalde rekeningpost verkeerd geïnterpreteerd, waar hij schrijft dat in 1366 in
totaal dertien vetebrieven Deventer bereikten. Het gaat om één brief, waarin zich dertien lieden
bekendmaken die Deventer een vete aanzeggen.

    48 "servo currenti cum littera ad Wernerum Swaerkappe de inimicitia sua si ipsum vellet veeden", "servo dicto
Strodinge juranti numquam facere contra cives Daventrienses 5 s. 4 d." en "servo dicto Blomen juranti
numquam facere contra civitatem vel eorum cives" (CRD II, 592, 598 en 725).

    49 CRD II, 158: "item pro expensis factis per scabinos cum captivis captis supra pratum, quum quiti
demittebantur" (1352), 338: "per Odonem, Herbordum [schepenen], Ghenekinum et Henricum Mumme
[raadsleden] in expensis factis quum Ghijselbertus Duvel demissus erat de cippo [gevangenisblok]" (1355),
469: "per Herbordum, Egidium [schepenen], Wernerum Hademanni et Henricum Mummen [raadsleden],
dicto Woesten predicto, quum dimissus erat de cippo civitatis i lb." (de achtergrond van de
schadevergoeding is onbekend; 1357), 686: "per Gerardum up Enghestrate [schepen], Ghenekinum
[raadslid], Martinum [functie onbekend], Ghelmarum [raadslid], quum dimiserunt mulierem Lammam
sedentem in celario civitatis, captam propter truncum sancti Nycolai [onduidelijk vergrijp]" (1359) en 739:
"Heijnekino de Zijnderen, quum demissus erat quitus a captivitate" (1360).

    50 "assecuravit et iuravit numquam facere contra civitatem Daventriensem" (GAD, Collectie Cost Jordens, inv.
nr. 35).

    51 CRD I, 200, 224, 236, 242-243. In 1339 zat een aantal inwoners van Bremen gevangen in de stad. Het is
echter onduidelijk waar zij ondergebracht waren (ib., 47-48, 55). Het geschil werd in 1340 bijgelegd
(Ehmck en Von Bippen, Bremisches Urkundenbuch, nr. 466). Ik ga voorbij aan de in hoofdstuk 2.3
vermelde gegevens uit 1324 en 1326 die Dumbar aanhaalt, en aan een (eveneens 17de-eeuws) regest van
een oorkonde uit 1329, waarvan niet duidelijk is wie de oorkonder(s) is (zijn), en of het om de gevangenis
van de stad of om die van de stadsschout gaat (OO IV, nr. 897). Overigens rijst het vermoeden dat de
informatie uit 1324 en 1329 op hetzelfde geval betrekking kan hebben. Als dat zo is, klopt één van beide
jaren niet.

    52 Hermesdorf, 'Oude strafrecht', 178 e.v. De auteur wijst erop dat ook wat hij noemt 'politieke gevangenen'
opgesloten werden.

    53 Voor een overzicht van de indeling van het oudste oorvedenregister, zie bijlage 7. Geheel op zich staan
door Johan van Ommen vervaardigde afschriften van een bisschopsoorkonde uit 1385 (zie Schneider,
Deventer, 159 en n. 665) en twee oorkonden uit 1381 en 1379 (GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 23v-24r). De
oorkonde van bisschop Florens van Wevelinghoven behelst de aansluiting van het Oversticht bij de
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exact aan te geven wanneer Ter Hurnen daadwerkelijk in het register begon te schrijven, omdat
vele notities niet van een datum zijn voorzien. Er is een optekening uit omstreeks 1366,
gelijktijdig met de vervaardiging van het register derhalve; twee inschrijvingen zijn voorzien van
het jaartal 137254. Het merendeel van de notities stamt uit de jaren zeventig en tachtig. De
ongedateerde inschrijvingen moeten met behulp van de cameraarsrekeningen en/of oorkonden in
de tijd geplaatst worden. Dit is niet steeds even gemakkelijk, doordat vetes tijdelijk beëindigd,
maar later weer hervat werden55.

De notities vermelden doorgaans de 'hoofdheer', alsmede diens 'helpers'. Aangezien
ontzegbrieven op naam stonden van een 'hoofdheer' en alle leden van de bent bij name
noemden56, kan aangenomen worden dat in het oorvedenregister de essentialia van ingekomen
ontzegbrieven afgeschreven zijn. Eenmaal is expliciet vastgelegd dat een 'ontzegging' in de vorm
van een oorkonde moest geschieden57. Het register bevat ook korte aantekeningen over de
beëindiging van veten door middel van zoenprocedures, welke overigens niet altijd terug te
vinden zijn in de cameraarsrekeningen. Niet alle 'zoenen' zijn ondergebracht in de desbetreffende
rubriek; met name aan het eind van de rubriek 'verlovet' volgt een hele serie, die zowel door de
stadsschrijvers Johan ter Hurnen als Johan van Ommen ingeschreven zijn58. Naast de 'zoen'
bestond de 'vrede'59; het verschil tussen beide is dat de eerste permanent, de tweede tijdelijk van
aard was. De gangbare opzegtermijn van een ‘vrede’ was veertien dagen; eenmaal komt een
termijn van acht dagen voor. Apart vermeld is soms wie de 'vrede' gaf en bij wie deze opgezegd
moest worden60. Het fenomeen van de 'vrede' en de 'zoen' zal bij de behandeling van doodslag de

                                                               
Westfaalse landsvrede en, verbonden daarmee, een regeling met betrekking tot heervaart. Dit afschrift is
dus van direct belang voor het vetewezen. De beide andere afschriften betreffen de overdracht door een
echtpaar tegen een som gelds van een schriftelijke schuldbekentenis, respectievelijk een twee jaar oudere
kwitantie van dezelfde schuld van hetzelfde echtpaar. De reden van inschrijving hiervan is volstrekt
onduidelijk - gaat het om een pro memorie-aantekening van frauduleus handelen of valsheid in geschrifte?

    54 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 34r (genoemde Dirk van der Muele was burger sinds 1365 en verkeerde in
1367 in vete met Helmich van Dure; zijn 'helper' Geert Boldering alias Schultiken was burger sinds 1366,
terwijl 'ontzegbrieven' van hem vermeld worden in 1366 en 1372 (CRD III-1, 475, 535, 552; CRD III-2, 40-
41, 425-426)), en 13v, 17v. M[olhuysen], 'Oirphede-boeken', 154 schrijft dat het oorvedenregister begint in
1372.

    55 Een nuttig hulpmiddel is de 'Fehdenkalender' die Schneider, Deventer, 374-383 (bijlage 9.15) samengesteld
heeft. Deze eindigt echter in 1380.

    56 GAD, RA, inv. nr. 48.2.a, eerste katern, p. 11: een helper "onschuldiget alsulker vede ende ontseggyng als
Geert Standert gescreven heft in sijn ontsegbrieve dat he sijn hulper wesen solde". Een helper legt hier dus
een onschuldseed af tegenover het Deventer stadsbestuur, om zich vrij te pleiten van deelname aan de
activiteiten van een groep vetevoerders. Overigens trad de stad zelf ook op als 'hoofdheer' (StRD V, 428:
een schepen en een raadslid betalen "den gesellen die onse hulpere worden tegen Bilrebeke" (1432)).

    57 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 36v (rubriek 'verlovet'). Het betreft hier lieden die een zoen gesloten hebben
met de bisschop, het Sticht en Deventer, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij geen vijand van
genoemden zouden worden "die wijl tijts dat die veede styet mit heren Everde van Ulfte, ende dat sie
gheenre ontsegghinghen en staen (sic, lees: doen) dan onder seghel".

    58 Ib., fo. 36r (eenmaal onderaan) en 36v. Voorts in de rubriek 'ontzeg/vijand': "Item in den iaer van Mccc
lxxxiiij soende Willam Huning mit der stad van Deventer up sancte Thomaes dach, welke soene Herman
van Apeldoren dedinghede tusschen der stad ende Willam vorscr." (ib., fo. 10r).

   59 Kannowski, Bürgerkämpfe, 138-139 stelt vast dat voor stadsgemeenschappen een voor een termijn van
enige jaren aangegane vrede onpraktisch was. Om die reden kwam de ‘eeuwige vrede’ in zwang. Men zou
kunnen zeggen dat deze de zoen verving. Het begrip ‘eeuwige vrede’ ben ik in het Deventer veteregister
niet tegengekomen.

    60 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 15v: "Desse heft Dyric van Wissche ghezoent [volgen namen]" en "Item dese
hevet Dyric van Wissche ghevredet viertennacht te voeren up te zegghen [volgen namen]"; fo. 36v:
"[namen] sin ghevredet mit den ghestichte te viertennacht up te segghene"; fo. 42r: "to vertennachten voer
up te zegghen to Deventer an den portyer, den vrede ghaf [volgt naam]; "to vertennachten voer up te
segghen to Deventer in heren Ghelmers [sc. Splitof] hues, den vrede ghaf [volgt naam]"; fo. 42v: "tot
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revue nog passeren61. Wanneer een vete met het opstellen en uitwisselen van 'brieven' officieel
beëindigd was, cancelleerde men de betreffende veteoptekening in het register. Juist in 1366,
toen het stadsbestuur opdracht gaf tot het bijhouden van een veteregister, maken de
cameraarsrekeningen voor het eerst melding van de uitwisseling van 'vredebrieven' tussen de
stad en een tegenstander62. Aangezien de rekeningen, zoals gezegd, sinds 1344 posten bevatten
over vetes, is het onwaarschijnlijk dat het fenomeen ‘vredebrief’ pas in 1366 zijn intrede deed en
dat er een samenhang was met de aanleg van het veteregister. De ontzeg-, vrede- en zoenbrieven
kregen een plaats in het stadsarchief63. In de stadsrekening van 1405 is sprake van de vondst van
een 'ontzegbrief' in de 'spinde' van de burgemeesters64. Stukken met betrekking tot vetes die niet
alleen de stad Deventer aangingen, maar het (Over-) Sticht als geheel deponeerde men in de
landskist65. De inventaris van de landskist telt diverse dergelijke met vetes in verband staande
documenten66.

In zijn oorspronkelijke, door Ter Hurnen geschreven opzet is de term 'oorvede' in het register
slechts een paar keer te vinden, en wel uitsluitend in de eerder genoemde rubriek betreffende
degenen die de stad 'verlovet' hadden67. Ondanks wisselende formuleringen is het aannemelijk
dat alle notities in de 'verlovet'-afdeling oorveden behelzen. In sommige gevallen is vermeld dat

                                                               
vertennachten malc anderen te voren up te zegghenne, dat dedingden her Ghelmer Splitof ende Henric die
Zure". Op deze laatste bladzijde is ook de achtdaagse termijn te vinden.

    61 Zie hierna, § 4.2.2.
    62 CRD III-1, 561. De in 1357 genoemde 'littera pacis' (CRD II, 467) heeft betrekking op een verdrag tussen

Gelre en het Sticht (ib., 457).
    63 Zie bijvoorbeeld StRD II, 79: "Iohan van Kueck die ghelopen was an Iohan den Hoyer ende Ghelmer

[raadslid, respectievelijk schepen] mit onsen stad brieve inholdende dat men in den ontsegghe brieve nyet
en vant den man die tot Zutphen ghetoeft [gearresteerd] was" (1402).

    64 "Berend die ghelopen was te Holten ende voert te Vollenho om te werven die ontsegge breve van Wolter
Keerskorf ende zinen broeder die ghevonden waert in des burghermeysters spinde" (Ib., 292). Kennelijk
moest de tekst met documenten elders vergeleken worden.

    65 Zie bijvoorbeeld GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 11r: "Desse zint vyande gheworden onses heren van Utrecht
omme heren Dyrix wille van Monemunten" en fo. 13r: "Item Henric van Ierde ende Conraet van Hildessum
sinen gesoent mit onsen heren van Utrecht ende sinen lande, die waren hulpere Willams van der
Swanenborch". Het verbond tussen de drie grote steden in 1375 leidde ertoe dat Deventer waarschuwingen
deed uitgaan aan 'vijanden' van Kampen en Zwolle om niet in Deventer te verschijnen (CRD IV, 211). Voor
de landskist zij verwezen naar hoofdstuk 2.5.

    66 "Item een oirvedesbrieff Everts die Rode van Hekeren (1382)", "Item een lade dair oirveden brieve ynne
sijn die Byssc. F., der stad van Zwolle etc. oervede gedaen hebn, die der stad vryhede ende privilegium
ende regimenten van Swolle an oeldermans ende quade regimenten gebracht hadden, op welker laden dat
oic gescr. is", "Item Engelberts brieff van Salne dair he ynne bekent dat he verliket ende versoent is mit
heren Flor. van Wevelichaven bisscop tUtrecht ende den steden Deventer, Campen ende Swolle (1380)",
"Item oervede Iohans borchgreve van Strombergen in enen br. (ongedateerd)", "Item oervede Hinr. Schaeps
(1382)", "Item zoenbr. Everts van Essen (1380)", "Item oervede Everts van Essen die he den bysscop ende
sijnen steden van Zallant gedaen heeft (1380)" (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 185v, 186v, 187r). De Zwolse
oorvedebrieven houden verband met de machtsgreep van de ambachtsgilden in die stad in 1415-1417 en
berustten in 1870 in het Deventer archief (Besier e.a., Inventaris, nr. 1242, met de bijgeschreven
aantekening dat ze nadien aan de gemeente Zwolle afgestaan zijn). De oorvedebrieven van Salne,
Strombergen en Schaep zijn afgeschreven in het 'oude kopieboek' (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 126v-127r).

    67 Overigens zijn 'verlovet'-vermeldingen soms ook te vinden in andere rubrieken (GAD, RA, inv. nr. 48.1.a,
rubriek 'ontzeg/vijand', fo. 6v, 7r, 9r: "Item Gheert Roelving ghehieten Gruys heft een [oervede] ghedaen
nummer te doen thegen tghestichte van Utr. ende sonderlinge noch thegen die stat van Deventer, mer weert
zake dat hijt mit dienste verworve dat Gheert van Riisen die nu [circa 1404-1406] amptman is in Zalland
ende Lubberte ... duchten dat men hem dier oervede verdroeghe ... solde men hem sinen oervedesbrief
wedergheven ende soe solde hi der oervede ontladen wesen, ende hir ... is hi verliket mit minen heren van
Utr. ende mit [der] stad van Deventer, want hi daermede was doe die Hollanders beneven Deventer up den
veerstal gh... worden" - N.B.: in de hand van stadsschrijver Johan van Ommen!); rubriek 'ghesoent': fo. 13r.
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er een 'open brief' van opgemaakt was68. Men onderscheidde in de rubriek 'verlovet' het doen van
oorvede van het 'verzweren van de stad'. Dit laatste hield in dat iemand bij eed beloofde de stad
te zullen verlaten, hetgeen minder ver strekkend is dan een oorvede, die het element van wraak
uitsluit. Eenmaal is sprake van een 'oude oorvede', wat daarmee ook bedoeld mag zijn69. Soms
werd een voorbehoud in de eed opgenomen70.

Diverse variaties op het thema komen voor: "[persoonsnaam] die is ghesoent mit onser stad
ende heft gheloevet dat hi binnen enen iare daer na onser stad vyant niet weerden en sal, ende
daer na, alse hi onser stad wal weerden, dat sal hi onser stad een half iaer te voren laten weten" of
zeer uitgebreid "[datum + persoonsnaam] heft verloevet ons heren van Utrecht ende sijn
ghestichte, die stad van Deventer, hore burghere ende hore gude, daer nummer teghens te done
mit rade noch mit daden, ende dat hi nummer comen en zal binnen dat ghestichte van Utrecht;
voertmer dat hi nummer ryden noch werven en sal mit des ghestichts vyanden noch mit der stad
vyanden van Deventer ende nummer doen en zal teghens die ghene die die stad van Deventer
verdedinghen wil". Dit is een zuiver voorbeeld van een oorvede-eed. Uitzonderlijk is het geval
van een vrouw die "sente Martijns daghe in den winter naest comende rumen zal uyt der stad van
Deventer ende en zal daer na nummer daer weder in comen, ende oft [indien] sie enighe tijt daer
weder in quame, so zoelde men sie zetten in die dorenkyste ['gekkenkast'], daer soelde sie dan
zitten ene maent ende dan so zoelde sie weder rumen up die zelve pene [straf]". Direct hierop
volgend is nog een vrouw tot dezelfde straf veroordeeld, "ten were zake dat sie den scepenen een
waerachtich betoent [bewijsstuk] brachte dat hoer echte man doet were"71. Dit doet vermoeden
dat beide vrouwen van polyandrie beticht werden.

Johan ter Hurnen maakte een interessante notitie die op het eerste gezicht niet thuishoort in
het oorvedenregister: "Dat is te weten dat in den iaer ons heren dusent drie hondert drie ende
neghentich up sente Iohans dach to middenzomer is ghecomen Gheryt Zwaviken vor scepen
ende raet ende ghif up sinen burgherschap"72. Ongeveer een maand later maakten Gert en een
aantal companen een eigenman van de heer van Borculo een koe afhandig. In 1395 leverde Gert
wijn voor een schepenvergadering op het stadhuis73. Hieruit volgt dat (in sommige gevallen of
steeds?) stadsbewoners die een vete wilden aangaan hun burgerschap (al dan niet verplicht)
opzegden, om de stad problemen te besparen. Tegen deze achtergrond wordt deze inschrijving in
het oorvedenregister begrijpelijk. Het keurboek van 1448 verordonneert slechts in algemene zin
dat een burger die op enigerlei wijze "der stad oerloch makede" dit de stad zou 'beteren' indien er
hinder of schade uit voortvloeide74. Direct hierop volgt de bepaling dat, indien lieden die 'vijand'

                    
    68 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 34r. Zie ook CRD V, 182: "Peter Dyrix soen vor enen breef dien hi tot

Bronchorst hadde laten scriven, daer Bonecamer ende Voghelzanc onse stad inne verlavet hebben 12 s."
(1379).

    69 "Item Alfer van den Zile ende Gosiken van Yde Ratkebetan hebben der stad oervede ghedaen", "Item
Aerniken van Breda heft der stad eyn orvede ghedaen ende die stad versworen ten were bi der scepen
oerlof", "Item Wolter Paedze heft der stad eyne oervede ghedaen", "Item Henric, Willam Crullardes broder,
heft die stad versworen van dyeften", "[Johan] Busch heft dat ghestichte verlavet ende die stat van
Deventer" (in de hand van stadsschrijver Johan van Ommen), "Johan Arents soen van Gronlo dede onser
stad ene oelde oervede" (GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 34r, 36r). 'Verzweren' eenmaal ook in de rubriek
'ghesoent', fo. 13r: "Item Engelbr. voer dach ghesoent ende die stad verzworen".

    70 "[persoonsnaam], uyt ghesproken oft eyn orloch were tusschen den hertoghe van Ghelre ende onser stad,
ende tusschen den kinderen van Homoet die nu sin ende onser stad" (Ib., fo. 34v).

    71 Ib., fo. 34v, 35r (alleen de laatste vier notities zijn gedateerd: 1382 en driemaal 1386).
    72 Ib., fo. 12r.
    73 CRD VII, 361-362, respectievelijk StRD I, 77.
    74 "ende dat solde die stad holden an sijn guet, soe waer dat gelegen were", zo besluit de keur (VL, 144).

Vermoedelijk is dit wat (Johan) Guetkint in 1396 overkwam. Omdat hij 'stadsvijand' was, verviel een
erfdeel dat hem in de stad toekwam van de moeder van Simon Sprong. Een jaar later boekte de stad een
debetbedragje "vor hure die Guetkints moder was schuldich ghebleven want ons. stad hoer erfnisse
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van de stad geworden waren in hun oorlogsverklaring voor bepaalde burgers in de stad een
uitzondering maakten, deze burgers hun 'status aparte' binnen acht dagen moesten opzeggen. Wie
dit weigerde, zou binnen een maand daarna zijn woning in de stad 'ontberen' voor de duur van de
vete75. Feitelijk betekende dit ballingschap. Zoveel is duidelijk dat het fenomeen vete in het
midden van de 15de eeuw nog springlevend was.

De indeling van het oorvedenregister weerspiegelt heel fraai de twee typen oorveden die de
literatuur onderscheidt: 'Fehde-Urfehden' in de rubrieken 'ontseghet/vyande', 'ghesoent' en
'ghevreet', 'Hafturfehden' in de rubriek 'verlovet'. Inmiddels is te beredeneren waarom
overtredingen van de stadskeuren een plaats in het oorvedenregister kregen: de delinquenten in
kwestie hadden in de stadsgevangenis gezeten en legden bij ontslag daaruit een oorvede af. Het
verband laat zich in een enkel geval met behulp van de stadsrekeningen achterhalen. De als
veertiende in de rubriek 'verlovet' in het 'oorvedenregister' ingeschreven Johan Heynikensz alias
Spierbroet zat in 1384 in de stadsgevangenis76. Een fraai voorbeeld is de in het register
genoteerde verbanning van een zekere "Gisele die mit Johan den clumper woent". De
stadsrekening van 1402 vermeldt kosten van de stadsboden voor consumpties in de wijntaveerne
"doe sie Ghijselen die mit Iohan den clumper plach te woenen in dien kelre brachten"77.

Nog andere voorbeelden zijn te ontlenen aan de stadsrekeningen en het 'oude kopieboek'. Het
geval van de broers Hendrik en Herman van Grosen, die in 1389 gevangen zaten, is niet in het
oudste oorvedenregister terug te vinden. Opmerkelijk aan deze zaak is dat de schepen Lubbert
Budel voor zeven schellingen twee zegels liet graveren, waarmee beiden de oorvedebrief van de
stad medebezegelen moesten. Oorvedebrieven werden dus -net als ontzegbrieven- in de vorm
van oorkonden uitgevaardigd; er was al eerder sprake van. Opmerkelijk is dat de schepenen
Hendrik twee jaar later 25 Gelderse gulden uitkeerden "vor sine smaheyt dat hi in onser stad
vangnisse gheseten hadde, vor oncost die hi ghedaen hadde die wyl tyts dat hi af ende to quam,
eer hi ghesat waert". In het register ontbreekt ook Berend, die in 1391 in de stadskelder gevangen
zat en die samen met zijn broer "onse stad verlovede"78. Eind 1394 voerden de stadsboden een
zekere Herman over de IJssel "do hi onse stad verzworen hadde"79. Het schenden van een
oorvede kon tot de doodstraf leiden, zoals Jacobje (nadere personalia ontbreken) in 1402 moest
ervaren80. Wegens het verbranden van kazen op de Sint Maartensjaarmarkt zette men in 1404
een zekere Tempelman, zijn zwager Albert en nog enkelen van hun kornuiten vast; Tempelmans
oorvede is afgeschreven in het 'oude kopieboek'. Hij mocht twee jaar lang niet in de stad of
binnen de palen van de stadsvrijheid komen81. Een jaar later betaalde het stadsbestuur de
stadsschout een bedrag aan iemand die hij in zijn gevangenis bewaarde, "want men meynde dat
hi des stichts viande wesen hadde, die oervede dede want hi gheen viant en was"82. Zat de
stadsgevangenis vol of ontfermde de stadsschout zich in de regel over vijanden van de bisschop?
In dat geval is het vreemd dat de stad de onkosten betaalde. Al deze lieden zijn niet in het oudste
                                                               

ontfanghen hadde" (StRD I, 168 en 237).
    75 VL, 144.
    76 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 34r en CRD VI, 171 (samen met een zekere Giselbert van der Hute).

Overigens figureert Spierbroet in 1372 voor vijf pond in de boeterubriek (CRD III-2, 402).
    77 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a., fo. 2r en StRD II, 112.
    78 CRD VII, 84, 87, 218 en 255.
    79 StRD I, 17.
    80 "bi dien zelven Henric [van Leiden, raadslid] en Lubbert [Johansz, schepen] vors. die iirst ghevaren weren

tZutphen ende des anderen daghes weder omme tZutphen ghereden weren omme enen ghesellen ghehieten
Jacopken, daer over gherichtet waert, want hij tghestichte verlovet hadde ende daer na enen antast [vergrijp
jegens personen of toeëigening van goederen] dede te Tyoene, vor cost ende ander onraet des richters
knechten ..." (StRD II, 120-121).

    81 Ib., 202, 212 (het stadsbestuur keert twee gulden uit aan de gedupeerde kooplieden); GAD, MA, inv. nr. 4a,
fo. 134r (in de notitie wordt verwezen naar de oorvedebrief die Tempelman de stad gaf).

    82 StRD II, 265.



108

oorvedenregister terug te vinden. Instructief is de door stadsschrijver Johan van Ommen op de
binnenzijde van het omslag van het 'oude kopieboek' afgeschreven oorvede van Gerloch de
leiendekker uit 141183.
Omdat er geen indicaties zijn dat vetes vóór circa 1366 min of meer consequent geregistreerd
werden, ligt het in de rede na te gaan waarom het stadsbestuur medio jaren zestig van de 14de
eeuw de vervaardiging van een oorvedenregister noodzakelijk achtte. In de literatuur over het
fenomeen van de 'roofridders' (een aanduiding die in de vroege 19de eeuw geïntroduceerd werd)
van de late Middeleeuwen heeft men geen modus kunnen vinden voor het onderscheid tussen de
rechtmatige vete ('iusta diffidatio') en de niet juridisch gefundeerde roof- of plundertocht. Veel
onderzoek is er gedaan naar de economische en maatschappelijke achtergronden van het
riddergeweld in de 14de en 15de eeuw, onder meer in een aantal regionale studies84. Relatief
weinig is er echter geschreven vanuit het perspectief van de steden. Het meest recent bestudeerde
U. Andermann de pogingen van Noordduitse Hanzesteden tot het indammen van iedere vorm
van geweldgebruik door de adel85.

Schneider schrijft de vele door adel gevoerde vetes die de oostelijke Nederlanden in de 14de
eeuw teisterden toe aan het falen van de landsheer zijn gezag tot gelding te brengen. Een
kenmerk van de regering van bisschop Florens van Wevelinghoven was volgens Schneider de
krachtdadige inperking van de macht van de adel. Bij conflicten met de hoge adel lag het
initiatief tot optreden steeds bij de Utrechtse bisschop. Alleen wanneer de vrije vaart op de IJssel
bedreigd werd traden de Overijsselse steden gezamenlijk op. Ruzies met potentaatjes in de
directe omgeving of binnen de eigen invloedssfeer losten de steden zelf op. Schneider stelt dat er
in de 14de eeuw echter nooit een doelbewuste stadspolitiek bestond die gericht was op het
breken van de macht van de adel86. Volgens Boockmann vochten steden in het algemeen alleen
veten uit indien belangen van burgers of bezitsaanspraken in het geding waren87.

Schneider wijst herhaaldelijk op de uitstraling van de politieke strijd in Gelre in de jaren
vijftig naar het Oversticht. Naar mijn mening ligt daar ook de verklaring voor de aanleg van een
apart oorvedenregister. De frequentie van de conflicten nam zodanig toe, dat de noodzaak
ontstond daarvan systematisch boek te houden. Men bedenke hierbij echter wel dat er op het
moment van aanleg van het oorvedenregister al een decennium van conflicten met hoofdzakelijk
Gelderse adel achter de rug was, gemeten naar het aantal rekeningposten dat betrekking heeft op
'vijanden' van de stad88. Interessant in dit kader is de these van Kossmann-Putto, die stelt dat
bisschop Jan van Arkel omstreeks 1360 het instituut van de veemrechtspraak in stelling bracht
om vetevoering in te dammen. Onder druk van de drie grote Overstichtse steden zou hij van het

                    
    83 "Item in den iaere ons heren m iiijC ende xj vp sente Urba[n]us dagh Gheerloch die leyiendecker waert uyt

unser stad kelre ende vencknisse gelaten die ghetoeft [gearresteerd] was omme iiij kelic die uyt unser
vrouwen kerken verloren weren, ende dede unser stad een oervede dat he of nyemant van siinrewegen dat
wreken ende solde, ende mit vorwerden oftet in der waerheid ghevonden worde dat he in dier daet
schuldich were, soe solde he verloren hebben tot unser stad behoef siin liif ende siin guet" (GAD, MA, inv.
nr. 4a). Twee jaar later ontving Gerloch geld van het stadsbestuur "want he zinen knecht hadde doen bieden
voer cost die he den knechte verleget hadde doe sie beide in unser stad vencknisse weren, daer die knecht
siin eed voer boet ende meynde dat he hem nyet schuldich en were, omme dien eed te verhuedene bi der
scepen ghehiete [opdracht] 12 pl.". Datzelfde jaar werkten Gerloch en zijn knecht trouwens in opdracht van
het stadsbestuur aan allerlei openbare gebouwen (StRD III, 109, 147).

    84 Voor een helder en beknopt overzicht van de stand van zaken leze men Widmer, Untersuchung
Fehdewesen, 15-28.

    85 Andermann, Ritterliche Gewalt.
    86 Schneider, Deventer, 142, 163 en 180, onder verwijzing naar 3.2.3.
    87 Boockmann, Urfehde, 15.
    88 Schneider, Deventer, 85 afb. 11 (n.b.: dezelfde grafiek, voorzien van een ietwat afwijkend onderschrift, lijkt

op p. 105 opnieuw opgevoerd te zijn).
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door keizer Karel IV verleende privilege echter geen gebruik gemaakt hebben89. Het is geen
toeval dat hiervoor juist in dit jaar keizerlijke toestemming verkregen werd. Chronologische
bewerking van de door Schneider alfabetisch geordende 'Fehdenkalender'90 brengt de toename
van conflicten tussen de stad en adel en 'vrijen' (door Schneider als groep onderscheiden maar
niet nader omschreven) uit Salland, Gelre en van elders (Westfalen, Bentheim, Holland) helder
aan het licht. 

Tabel 3. Vetes tussen Deventer en adel en 'vrijen' uit verschillende regio's
    

Salland Gelre rest totaal
1340-1349  6  1  0   7
1350-1359  7 11  4  22
1360-1369 21 19  4  44
1370-1379 32 31  8  71
totaal 66 62 16 144

(N.B.: bij conflicten die over meerdere jaren lopen is het beginjaar aangehouden)

Wanneer de Sallandse, Gelderse en overige adel tesamen genomen wordt, tekenen zich pieken af
in de jaren 1358 (10), 1366 (11), 1372-1374 (10-12), 1376 (11) en 1379 (9). Voor zijn
vetekalender (hier te gebruiken in combinatie met de eraan voorafgaande 'Prozeßkalender') heeft
Schneider jammer genoeg het oudste oorvedenregister niet benut, evenmin als voor zijn
paragraaf 4.1 over veten in de 14de eeuw. Vergelijking van het register met Schneiders op de
cameraarsrekeningen steunende kalenders maakt duidelijk dat beide wederzijds exclusieve
gegevens bevatten. Het register geeft enkele namen van 'hoofdheren' die niet in de kalender
voorkomen, terwijl de kalender in totaal meer namen van 'hoofdheren' opsomt. Dit roept de niet
te beantwoorden vraag op wie er in het oorvedenregister opgenomen zijn en op grond van welke
criteria dat gebeurde.  Het  is  denkbaar dat niet alle gearchiveerde vetedocumenten ingeschreven 
werden. Het oorvedenregister zelf laat hierover niets los.

Van bijzonder belang is de rol van de meente in het vetewezen. Vanaf 1370 blijkt dat
vetevoerende of bemiddelende partijen zich in geschrifte (mede) tot de meente richtten. Betrof
het dat jaar twee bestellingen van brieven met onbekende inhoud, beide keren van zowel de
steden Kampen als Zwolle, zeven jaar later arriveerde een bode van Evert van der Ese uit Almelo
met brieven voor het stadsbestuur en de meente over welomschreven zaken91. Een bode van
Johan van der Ese bracht in 1382 brieven naar de gemeente met de vraag of hij voor de stad op
zijn hoede moest zijn92. Aangezien het stadsbestuur het (drink-) geld van de boden fourneerde,
wijzen deze posten niet op politieke spanningen. In 1384 zond Bertold van Bakerweerd de
meente brieven waarin hij zich beklaagde over de schepenen, waarop de meente op haar beurt
reageerde door een bode naar Almelo te sturen met een brief voor Bertold. Weer enkele jaren
later arriveerden in Deventer brieven van respectievelijk de graaf van Mark en diens broer voor
het stadsbestuur en de meente over Altzac en Bertold van Bakerweerd, en van de Gelderse
hertog Willem I aan schepenen en raad en aan de gemeente "dat hi begheerde dat Bertolt van

                    
    89 Kossmann-Putto, 'Bestuur', 26 (met het jaartal 1359) en -genuanceerder- idem, Heimelijk gerecht, 35-36

(met het jaartal 1361).
    90 Schneider, Deventer, 374-383 (bijlage 9.15).
    91 Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 44.
    92 CRD VI, 32.
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Bakerweerde binnen onse stad mochte comen"93. De bode van Aernt toe Boecop bracht in 1393
het stadsbestuur en de meente brieven van de Gelderse hertog94. Een jaar later verzocht de heer
van Bronkhorst de meente en de stad schriftelijk om vrijlating van een gevangene "dien onse
here van Utrecht in sinen stocke binnen onser stad hadde ghesat"95. De oorkonde waarin
Roomskoning Wenzel van Luxemburg de stad Deventer in 1397 "vor hem dede eyschen" was
bedoeld voor schepenen, raad en meente96. De brieven die het Utrechtse stadsbestuur en
bisschop Frederik van Blankenheim in 1421 aan stad en gemeente richtten, betroffen het verzoek
om de Gelderse hertog een vete aan te zeggen97. Kortom: sinds circa 1370 consulteerden externe
personen de meente inzake zowel relatief kleinschalige als meeromvattende vetes. Opmerkelijk
daarbij is dat de meente ook zelf correspondentie voerde. We kunnen constateren dat deze rol
nieuw was, al is er ook wel iets voor te zeggen haar te beschouwen als een uitbreiding van de
bemoeienis met politieke verdragen, die we in een eerder hoofdstuk behandelden98.

Oorveden zijn over de periode 1395-1476 bijgehouden in een apart register99. Dit bestaat uit acht
papieren katernen, waarvan de eerste twee en het laatste in de tijd aansluiten op het oudste
oorvedenregister. Het laatste –verkeerd ingebonden- katern beslaat de periode 1395-1423,
overigens zonder een lineaire chronologie. De erin vervatte 'ontzeg'-registraties zijn soms
gecancelleerd en soms in de marge voorzien van aantekeningen als "ghezoent". Aan het eind van
het katern zijn rubrieken 'gezoend' en 'oorvede' te vinden. Uniek zijn de twee afschriften van
ontzegbrieven (met als aanhef: "Wetet"), waarin de reden voor de ontzegging en de namen van
de ontzeggers vermeld zijn. Ontzegbrieven namen overigens in het tweede kwart van de 15de
eeuw ook wel het karakter van missiven aan: zegels werden niet aangehangen, maar
opgedrukt100.

Het eerste katern, bestaande uit acht bladen, bestrijkt de periode 1421-1447. Gezien het vuile
omslag was het oorspronkelijk los in gebruik. Dat geldt voor alle hier te bespreken katerns; het
feit dat het oudste exemplaar op de verkeerde plaats ingebonden is wijst daar eveneens op. Ook
de chronologie van het eerste katern is verward101. De optekeningen in dit katern vertonen een
gemêleerd karakter; zowel ontzeggingen als (gevangenis-) oorveden komen voor. Het tweede
katern dekt de jaren 1427-1466. Er zijn louter gevangenisoorveden in opgenomen. Hechtenis en
oorvede ontwikkelden zich -net als in Göttingen in de tweede helft van de 15de eeuw-
vermoedelijk steeds meer tot een disciplineringsinstrument, terwijl zij aanvankelijk louter als
middel tot het bewaren van de vrede dienden102. De formuleringen zijn tamelijk
gestandaardiseerd: datum-naam zwoener-"gezwoent mit"-"onder sinen segel" of: naam
'hoofdheer' (en eventueel van de helpers)-"hebben/siin gezwoent"-datum-"dair zwoenbrieve af
siin" of: "desse sin gezwoent ende hebben oervede gedaen"-vermelding zoenbrief-namen
zwoeners. Ook hier gaven de scribenten zich moeite personen uitgebreid te identificeren,

                    
    93 Ib., 175, 190 en 213 (1384), 279-280 en 292 (1386) en 353 (1387) -zie voor de kwestie-Altzac ook

hoofdstuk 2 § 2.3. Dat het in het geval-Bakerweerd om een vete ging, blijkt uit ib., 311 (Bertolds
ontzegbrief en zijn helpers) en 350 (uitwisseling van zoenbrieven). Zie ook Van Kalveen, 'Geschiedenis
Deventer gemeente', 45.

    94 CRD VII, 326.
    95 StRD I, 16-17.
    96 Ib., 231-232.
    97 StRD IV, 287 en 294.
    98 Zie hoofdstuk 2 § 2.4.
    99 GAD, RA, inv. nr. 48.2.a. Excerpten hieruit (vanaf 1434) publiceerde M[olhuysen], 'Oirphede-boeken',

158-192.
    100 M[olhuysen], 'Oirphede-boeken', 156.
    101 De pagina's 1-8 beslaan de jaren 1424-1447, terwijl pp. 11-16 betrekking hebben op 1421-1429.
    102 Boockmann, Urfehde, 41 en 105.
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inclusief soms de geboorteplaats103.
Op de achterzijde van het omslag van het eerste katern is de standaardoorvede-eed in extenso

uitgeschreven104. Oorvede-eden werden afgelegd ten overstaan van de burgemeesters op het
raadhuis105. In de eed nam men soms persoons- of gevalgebonden toevoegingen op. Zij gebieden
iemand bijvoorbeeld nooit meer in Deventer en/of Salland te komen, of zich, na aankomst in de
stad, bij vertrek af te melden bij het stadsbestuur. Hier gaat vrijlating gepaard met verbanning of
andere restricties. Dat de stad in Salland (ook) in vetezaken een centrale rol speelde, spreekt wel
uit het feit dat in 1450 een bode zich naar de schout van Raalte begaf om een ontzeg'brief' die
daar bezorgd was naar Deventer door te zenden106. Evenzo verwittigde de stad in voorkomende
gevallen ook de Diepenheimse en Twentse drost. In 1421 bezorgde een stadsbode hen en de
kastelein van Arkelstein afschriften van de ontzegbrief van de helpers van heer Dirk van
Batenburg107. Blijkens de stadsrekeningen verzochten andere stadsbesturen soms om raadpleging
van het Deventer oorvedenregister. Zo arriveerde in 1438 een bode uit Kampen in Deventer met
een brief met het verzoek een lijst met namen te verschaffen van degenen die tevoren in
Deventer in de gevangenis gezeten hadden wegens het dobbelen met gemanipuleerde stenen108.
Twee jaar later stuurde Kampen opnieuw een bode met een brief "dat wij onse register oversen
[er op nazien] wolden, wanneer Johan van Raesvelde onse viant geworden weer"109. Beide
kwesties zijn in het register terug te vinden110.

De informatie in het eerste katern toont aan dat oorvedebrieven in het tweede kwart van de
15de eeuw in de zegelkamer bewaard werden, terwijl ontzeg- en zoenbrieven een plaats vonden
in de schrijfkamer. Deze kamers waren in het raadhuis ondergebracht111. Daar ook bevond zich
het onderhavige register, getuige deze passage in het eerste katern: "dair die zwoenbrieve in
desser camer af siin". Hier betrappen we de schrijver van het eerste katern tijdens zijn
werkzaamheden. Naast zoenbrieven bestonden overigens ook aparte vredebrieven112. Vetezaken
werden dus geregistreerd, terwijl ook (een deel van?) de originelen een plaats in het archief
vonden. De toevoeging 'etc.' bij diverse optekeningen in de oorvedenregisters geeft al aan dat het
om afschriften gaat. De registratie vond vermoedelijk plaats om het opzoeken te

                    
    103 Voorbeelden uit het tweede katern: iemand is geboren in "Waterloese uut Vlaenderen (1437)"; "van by

Oirschet uut Brabant geboeren (1438)"; "Zibrant Jans soen van Campen in Vriesland geboeren toe
Vreneker (1444)".

    104 GAD, RA, inv. nr. 48.2.a, p. 16 (n.b.: naar aanleiding van de machtswisseling in Utrecht in 1456 is de naam
van de landsheer, tegenover wie ook gezworen werd, aangepast: Rudolf van Diepholt werd David van
Bourgondië). Te vinden in M[olhuysen], 'Oirphede-boeken', 157.

    105 Cf. GAD, Cam., inv. nr. 22g (1458-I), fo. 7r: "item tafele die hier baeven den burgermeister dair hie ter
branck (sic) plecht te liggen die holt wattet inne heeft enen eet te zweren die coste 1 lb. 2 kr.".

    106 GAD, Cam., inv. nr. 21a (1450-I), fo. 3r.
    107 StRD IV, 278.
    108 StRD VI, 212.
    109 Ib., 342.
    110 GAD, RA, inv. nr. 48.2.a, tweede katern onder 1438 ("om dat he beruchticht was dat he mit valschen

terlingen omme gegaen solde hebn"), respectievelijk eerste katern, p. 4 (1441!).
    111 Koch, 'Stadhuis', 33 stelt vast dat de stadsrekeningen amper inzicht verschaffen in de indeling van het

raadhuis en aangrenzenden panden. Niettemin lokaliseert ook deze auteur de zegelkamer in het raadhuis (p.
32). Het lijkt erop dat men in 1440 een schrijfkamer bouwde die van het wanthuis doorliep tot in het
raadhuis. Interessant is de vermelding van het aanbrengen van "schape dair men die bueke op leget" (StRD
VI, 358-359). In 1521 bevond de schrijfkamer zich aan de voorkant van het raadhuis (zie hoofdstuk 1 n.
31). Een traditie van archivering van stukken op de zegelkamer in een kast ('spinde', 'screne'), al dan niet in
daarin geplaatste 'dozen', bestond minstens sinds medio 14de eeuw (CRD II, 99 en 430 (1351 en 1356);
CRD III-1, 73 (1361)). In 1408 ontving iemand voor zeven 'screne' in de zegel- en cameraarskamer veertien
plakken (StRD II, 398; datzelfde jaar is sprake van de 'oude zegelkamer' (ib., 437)). In 1418 kreeg een
kistemaker geld "voer 4 screnen ten brieven in de zegelcamere" (StRD IV, 134).

    112 Zie bijvoorbeeld StRD III, 73 (1412).
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vergemakkelijken. Veelzeggend is het zojuist aangehaalde verzoek van Kampen uit 1440.
Lukraak zoeken in de verzameling ontzegbrieven had weinig zin. Een bericht uit 1444 gunt ons
nog een kijkje in de keuken van de secretarie. Het Deventer stadsbestuur ontving toen het
schriftelijke bewijs dat twee burgers van Bocholt zich met de Utrechtse bisschop verzoend
hadden, "dair die brief of henckt in der scrijfkaemer", zo noteerde de registerklerk. Deze
omschrijving kan slaan op de manier van archiveren of misschien ook wel refereren aan een
vorm van openbare inzage, waarbij het stuk hetzij aan de wand van de secretarie, hetzij in een 'ad
valvas'-kast te lezen was113.

Een particulier die een zoen- of oorvedebrief uitvaardigde, verkeerde in een lastig parket
indien hij ingezetene was van een ander gewest dan wel gebonden was aan een andere (lands-)
heer. Bij de bespreking van het oudste oorvedenregister kwam dit verschijnsel al ter sprake.
Ontstond er een conflict tussen dat gewest en/of die heer, dan prevaleerde deze band voor de
duur van de strijd, waardoor de zoen of oorvede als het ware tijdelijk buiten werking gesteld
werd. Als beding kon deze situatie in een oorvedebrief opgenomen zijn. Men sprak wel van 'die
vede uyt pienen' en van het vervolgens 'weder staen op siin oervede'114. Ingewikkelder
constructies waren denkbaar. In 1444 deed zich het geval voor van iemand die zowel aan de
hertog van Gelre als aan de graaf van Bentheim gelieerd was115. Indien een adellijke leenman
zijn leenheer in de strijd moest volgen, werd ook in Göttingen de oorvede tijdelijk door hem
'geamortiseerd'. De oorvede gold hier als geschonden, wanneer de oorveder als verspieder en niet
louter als soldaat ("gemeyne meterythere") optrad116.

4.2.2. Overtredingen van keuren: boetes en verbanning
In de inleiding is al naar voren gekomen dat men de inkomsten uit boetes jaarlijks in de
cameraarsrekeningen verantwoordde. Voorts is in de bespreking van de keurboeken de scala aan
14de-eeuwse stedelijke rechtsregels gereconstrueerd117. In deze paragraaf staan niet die
rechtsregels zelf centraal, maar de handhaving daarvan en de ermee gepaard gaande
optekeningen. Op 24 januari 1351, een maand voor de wisseling van de bestuurlijke wacht,
vorderde een van de cameraars in samenwerking met stadsschrijver Gevehard van Hildesheim de
boetes in118. Enigerlei vorm van optekening moet toen derhalve al bestaan hebben. Dat deze los
van de cameraarsrekeningen functioneerde, toont de situatie in 1358 aan. Waar de kladrekening
van dat jaar een totaalbedrag bevat, zijn in de netrekening de inkomsten uitgebreid
gespecificeerd119. In dit kader kan ook gewezen worden op een rekeningpost uit 1364, waaruit
blijkt dat toen een van de cameraars van dat jaar samen met die van het voorafgaande jaar in de
jaren 1362-1364 begane overtredingen door stadsschrijver Johan ter Hurnen liet optekenen120.
                    
    113 Zie ook hoofdstuk 3 § 3.3.
    114 GAD, RA, inv. nr. 48.2.a, eerste katern, p. 5 (1442). In 1424 verklaarde de Deventernaar Albert Haveken jr

verzoend te zijn met de hertog van Gelre en de stad Zutphen, maar de 'vriendschap' op te zeggen wanneer
de bisschop van Utrecht of de stad Deventer met de hertog en de stad in strijd geraakten (SAZ, OA, inv. nr.
780, reg. nr. 527 (5 april; medegezegeld door Haveken)). Het conflict was begonnen in 1420; in 1422 vond
overleg tussen de stadsbesturen van Deventer en Zutphen plaats om de kwestie bij te leggen (StRD IV, 249,
328, 329 ("die [sc. vier bestuurders] mit den van Zutphen spreken van Albert Haveken ende omme roste
[rust] te hebben in beiden landen")).

    115 GAD, RA, inv. nr. 48.2.a, eerste katern, p. 7.
    116 Boockmann, Urfehde, 22.
    117 Zie hoofdstuk 3 § 3.2.
    118 CRD I, 266 ("in immonendo excessus 12 s.").
    119 CRD II, 524 n. 1.
    120 "do sy die ghene die burgheren gheworden waren van tween iaren in der stad boec lieten zetten, ende

andere zaken bescreven / van brecliken dinghen die in dien tween iaren gheschien waren" (CRD III-1, 317-
318). Het is mij een raadsel waarom Schneider, Deventer, 41-42 uit deze passage afleidt dat het hier gaat
om een in een (of zelfs: het) stadsboek bijgehouden "chronique scandaleuse".



113

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat men bij het opmaken van de klad- en netversies van de
cameraarsrekeningen voor de boeterubrieken teruggreep op een aparte administratie. In 1381
vond een omkering plaats van de tot dan toe gevoerde werkwijze. Vanaf dat jaar noteren de
schrijvers van de cameraarsrekeningen niet langer per burgemeesterskoppel namen en bedragen
van personen die beboet waren, maar geven zij een totalisatie per koppel121. De bewaard
gebleven kladrekening van 1422 bevat de uitgebreide registratievorm van namen en bedragen en
soms de reden van de oplegging van de boete per burgemeestersmaand122. Sinds 1445 verschijnt
weer de uitgebreide verantwoording met namen en bedragen per burgemeestersmaand in de
netrekeningen123.

De oudste sporen van een afzonderlijke registratie van overtredingen van de stadskeuren zijn
te vinden in membra disiecta, in dit geval tot bindstrookjes versneden perkamenten bladen124.
Anders dan de aantekening op het omslag vermeldt waarin zij tegenwoordig los bewaard
worden, zijn dit geen fragmenten van cameraarsrekeningen, maar naar jaar geordende lijsten van
bannelingen. Het (een?) opschrift spreekt voor zich: "infrascripti positi extra civit[atem]". De
afzonderlijke namen en soms bedragen, alsmede tweemaal een specificatie van de overtreding125

komen op enkele uitzonderingen na in de overgeleverde netrekeningen niet voor. In sommige
gevallen zijn de toevoegingen "de maiori" of "de minori" geplaatst, welke deels doorgehaald
zijn. De betekenis hiervan is onduidelijk; wellicht gaat het om een onderscheid tussen 'first
offenders' en recidivisten126. De naam Otto Ghenser, die op een van de strookjes geschreven is, is
zonder twijfel te koppelen aan de in 1340, 1345 en 1357 voor tweemaal één respectievelijk vijf
pond in de boeterubriek ondergebrachte Ghensere127. Aangezien de stroken geschreven zijn door
stadsschrijver Gevehard van Hildesheim, kan verondersteld worden dat hij -gelet op de door
versnijding ontbrekende Romeinse cijfers na het "item anno xl.." op een van de snippers- sinds
zijn aantreden in 1344 een aparte administratie bijhield van personen die om wat voor reden dan
ook uitgewezen werden. Gelet op het feit dat op een van de strookjes het jaartal 1359 genoteerd
is, deed hij dit hoogstwaarschijnlijk totdat in 1361 zijn opvolger aantrad. De cameraarsrekening
van 1353 kent aansluitend op de boeterubriek een aparte rubriek "receptum (...) de dudum
[voorheen of onlangs] positis extra civitatem". Hierin zijn 22 personen opgenomen die tesamen
45 pond moesten betalen. De namen in beide rubrieken overlappen deels, maar gaan in die
gevallen meestal vergezeld van niet overeenstemmende bedragen128. Helaas levert dit geen
sleutel voor het probleem van de precieze relatie tussen beide administraties.

Opvallend is nu dat de schepenen in 1356 verordonneerden dat uit de stad verbannen lieden
opgepakt en naar het stadhuis gebracht moesten worden. Uit een drie dagen later gedateerde
rekeningpost blijkt dat het ging om degenen die wegens het niet voldoen van boetes uit de stad
gezet waren en dat hun verblijfplaats inmiddels de stadskelder was129. De ratio van deze actie
van het stadsbestuur blijft duister. Een jaar nadien zaten opnieuw vier met naam genoemde
                    
    121 Schneider, Deventer, 30 n. 31 ziet een omslagpunt in 1384, en is van mening dat sindsdien een apart

gerechtsregister gevoerd werd, waarin de namen van veroordeelden opgenomen waren.
    122 StRD IV, 302-306.
    123 GAD, Cam., inv. nr. 20a, fo. 1v-2v.
    124 GAD, Collectie Cost Jordens, thans geheel stedelijke financiën, 35 (1, 60-148). Volgens aantekeningen van

dr. A.C.F. Koch zijn de fragmenten afkomstig uit GAD, MA, inv. nr. 443 (een laat-16de-eeuws katern).
    125 "... verbis dat. Haermaker" en "... pro eo quod uulneraverunt ...".
    126 In de koopmansgilderol is de notatievorm "de minori" gebruikt om de zoons van eerder ingeschreven

vaders te onderscheiden van nieuw ingeschrevenen 'zonder antecedenten', dit in verband met verschuldigde
entreegelden. Hier gaat het echter evident om een andere betekenis.

    127 CRD I, 72 en 212; CRD II, 444.
    128 Ib., 169-170.
    129 "quum scabini ordinaverunt quod illi extra civitatem positi deberent capi et supra domum portari ..." en "pro

expensis illorum qui sedebant in celario civitatis, de suis excessibus positi extra civitatem 8 s." (ib., 433, 9
respectievelijk 12 december).
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lieden in de stadskelder "pro suis excessibus". Twee van deze personen figureren ook in de
boeterubriek van dat jaar, een ander in die van 1359. Vier leden van het stadsbestuur waren
aanwezig toen een van hen vrijgelaten werd130. Weer twee jaar later maken de rekeningen
melding van de onkosten van zes bestuurders bij de 'examinatio' van “de suis excessibus”
gevangengenomen mannen131. Omdat het onwaarschijnlijk is dat het hier om dezelfden gaat als
in 1356 en 1357, hielden de schepenen kennelijk vaker dit soort razzia's in de omgeving van de
stad. De 'examinatio' lijkt eerder te slaan op een ondervraging dan op een pijnlijk verhoor, dat -
indien al toegepast- voor en niet na beboeting plaatsgevonden zal hebben. Het is weinig
aannemelijk dat het stadsbestuur door middel van foltering alsnog betaling van achterstallige
boetes wilde afdwingen. Eerder is al vermeld dat de membra disiecta oorveden bevatten.
Vanwege het fragmentarische karakter van de notities op de membra disiecta is helaas geen
ondubbelzinnig verband te leggen met de razzia's die gericht waren op het opsluiten van
bannelingen.

De stadsrekeningen bevatten meer informatie over verbanningen in deze tijd, alsmede over de
beëindiging daarvan. In 1361 treffen we "ionghe Stijnen die tot uijtlaghen lach" aan in de
boeterubriek132. Begin 1366 kregen twee raadsleden een vergoeding "do sy omme gheghanghen
hadden na den ghenen die tot uytlaghen leghen, daer mit hem zaten Ode, Werner Wacker, Dyric
bi den Brincke [schepenen] ende Joh. ter Hurnen"133. De term 'ommegang' is doorgaans
gereserveerd voor inspecties in de stad134. Het is moeilijk voorstelbaar dat de delegatie van
stadsbestuurders en de stadsschrijver een rondgang maakte zonder daarbij op een of andere vorm
van registratie terug te grijpen. Tesamen genomen laat het voorgaande de mogelijkheid open, dat
de omschrijving 'tot uytlage liggen' niet op verbanning slaat, maar op een voorstadium daarvan,
tijdens hetwelk men op de rol stond om verbannen te worden. Onduidelijk blijft echter welke
omstandigheid bepaalde of men van die lijst geschrapt of alsnog verbannen werd.

De rekening van 1376 bevat een apart rubriekje "van jaergheelde", waarin vier mannen
genoteerd staan voor bedragen tussen vijf en vijftig pond, van wie drie "van (vor) sinen kore dat
hi sine stad ghewonnen (hadde)". Eén van hen, Herman Platvoet, had een doodslag op zijn
geweten135. Het jaar erop telt de rekening een rubriekje "van jaergheelde dat in den vorsz.
maenden vervallen is van den ghenen die tot uytlaghen gheleghet weren"136. Een rubriek 'van
jaargeld' zonder nadere specificatie bestond incidenteel al sinds 1339; de rekeningschrijvers
incorporeerden deze ook wel in de reguliere boeterubriek137. Achter de rubriek gaan
vermoedelijk boetes schuil die overtreders in gedeelten voldeden, alsmede achterstallen138. Het is
onduidelijk of hieronder steeds (potentiële?) ballingen te vinden zijn. Het 'winnen van de stad',
ofwel het opnieuw tot de stedelijke rechtsgemeenschap toegelaten worden, is al in 1354
gedocumenteerd in de persoon van een Dirk met de bijnaam ‘zeepoghe’139. In 1364
consumeerden vijf bestuurders het een en ander toen Philips van Wesepe "sine stad ghewonnen
hadde van den doetslaghe"140. Herman, Dirk en Philips treffen we in de voorafgaande
cameraarsrekeningen niet aan141. Ook dit wijst erop dat een afzonderlijke boete-

                    
    130 ib., 444-446, 469, 476, 609.
    131 Ib., 626 (zie ook  629/630, waar -uitzonderlijk voor die tijd- naar burgemeestersmaand gedateerd is).
    132 CRD III-1, 40.
    133 Ib., 501.
    134 Zie hoofdstuk 3 § 3.5.
    135 CRD IV, 283.
    136 CRD V, 4.
    137 CRD I, 38 en 212.
    138 CRD V, 398-399. Zie ook CRD I, lxxiii.
    139 CRD II, 277.
    140 CRD III-1, 372.
    141 Herman alleen in het jaar waarin hij burger werd: 1369 (CRD III-2, 169).
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/ballingenregistratie in zwang was. Voor 'stadwinning' was toestemming nodig van het
schepencollege142. Merkwaardig is het dat ballingen soms een geldbedragje van het stadsbestuur
meekregen143. Wellicht hangen de toevoegingen "de maiori" en "de minori" in de membra
disiecta met modaliteiten van 'stadwinning' samen.
Het delict 'doodslag' passeerde in het voorgaande een aantal malen de revue. Vanzelfsprekend
had het de bijzondere zorg en aandacht van het stadsbestuur. Een vijftal schepenen maakte op de
valreep van het ambtelijke jaar 1361, namelijk op 20 februari 1362, onkosten "do die twe punten
ghesat worden in eijnen cedel, als van den rechte van den ghenen die van doetslaghe uijter stad
gheleghen weerden"144. Wat deze bepalingen behelsden is niet meer te achterhalen. Naast het
niet kunnen of willen betalen van opgelegde boetes was doodslag een delict waarop
onherroepelijk verbanning volgde. Bepalingen in het keurboek van 1448 leggen hiervan
getuigenis af. Zij volgen direct op verordeningen over het gebieden van 'vrede' door de
schepenen ingeval van twisten tussen burgers, hetgeen hun belang onderstreept. Indien "een
ongelucke geschiet van doetslaghe tusschen onsen borgeren, inwoeners ende ondersaten",
stelden de schepenen een 'stadsvrede' in voor de magen van beide partijen. Wie deze vrede brak
mocht de stad nooit meer betreden, tenzij hij bij de keizer een 'vergiffenisbrief' wist te
verwerven. De dader zelf ging voor twintig jaar in verplichte ballingschap. Schepenen en raad
bepaalden de duur van een verbanning. Wilde de dader na afloop van de termijn een verzoening
bewerkstelligen, dan moest hij de stad om te beginnen veertig pond betalen. De hierboven
besproken voorbeelden van 'stadwinning' zullen hiermee doorgaans verband houden, net als de
eerder vermelde gevallen uit de jaren vijftig en zestig van de 14de eeuw. Was eenmaal een
"stadzoene of een maechzoene of een vrentlike zoene" tussen de partijen overeengekomen, dan
verviel de oorspronkelijke 'vrede'. Elke burger en inwoner was gehouden een vreemdeling die
een doodslag beging op burgers of vreemdelingen te "vervolghen myd wapengeruchte ende
antasten". Hij die de dader bij de burgemeesters op het raadhuis afleverde, ontving tien pond.
Veertig pond boete echter wachtte degene die plegers van doodslag over de IJssel (naar Gelders
grondgebied!) of anderszins hielp ontsnappen145.

Afgezien van de bij toeval bewaard gebleven membra disiecta en de cameraarsrekeningen
kent ook het oudste oorvedenregister in zijn oorspronkelijke, dat wil zeggen oudste, vorm
optekeningen van strafbare overtredingen. Stadsschrijver Johan ter Hurnen maakte in 1372 en
1396 notities over een aantal delicten (doodslag en verwonding, respectievelijk spelen met
gemanipuleerde dobbelstenen)146. Aangezien het bij deze paar jaren gebleven is, functioneerde
het oorvedenregister ten tijde van Ter Hurnen niet als het strafrechtregister bij uitstek. Onder zijn
opvolger Johan van Ommen veranderde dit. Van Ommen noteerde een serie verbanningen uit
1395 en 1398 (waaronder -om overigens onbekende redenen- die van zes vrouwen aan het begin
van eerstgenoemd jaar voor termijnen die varieerden van vijf, acht en tien tot honderd (!) jaar)147

en hield in de periode 1399-1420 aantekening van (hoofdzakelijk) scheld-, vecht- en
steekpartijen, maar ook van bijvoorbeeld overtredingen van bierkeuren148. De laatste

                    
    142 GAD, Cam., inv. nr. 22f (1457-II), fo. 3r (rubriek 'allerhande zaken'): een burgemeesterskoppel ontvangt

veertig pond van een pleger van doodslag, die vervolgens "by consente der scepenen die stad weder wan".
wan”. Hier wordt dus conform het keurboek een zoenprocedure ingezet.

    143 Zie bijvoorbeeld CRD II, 719: "servo dicto Dene expulso de civitate per scabinos 4 s.". In dit geval ging het
om een bode.

    144 CRD III-1, 68. Kennelijk schreef men deze bepalingen niet in het toenmalige keurboek in.
    145 VL, 132-134.
    146 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 13v en 38v. Het valse dobbelen leidde tot onthoofding van de 'voorman'; zijn

negen gezellen wisten naar het schijnt het hoofd op de romp te houden. Notities op fo. 17v-18r (1372, 1374
en 1379) betreffen berovingen en het laten ontsnappen van gevangen burgers op het kerkhof van Olst.

    147 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 37r.
    148 Ib., fo. 1v-4r. Bierkeur: "in sente Iohans mercte Griete dier Iohan Dundoec een kint bi hadde vor xxv lb.
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optekeningen maken doorgaans melding van de verantwoordelijke schepenen of burgemeesters.
Vele overtredingen zijn niet gespecificeerd; klaarblijkelijk volstond vermelding van de naam van
de dader. Dit type registraties, deels doodslag betreffend, is in het oudste oorvedenregister door
verschillende stadsschrijvers voortgezet tot 1452149.

Een serie notities in het oudste oorvedenregister over verbanningen vangt aan in 1420 en loopt
door tot 1441150. In één op drie zaken lieten gedaagden verstek gaan. Eenmaal is vermeld dat
iemand "voir gebodet was [door gerechtsboden] ende uyt bleeff, dat he nyet voir en quam ende
voirvluchtich wairt, want he vruchte [vreesde] betuget te werden dat he huysstotinge
[huisvredebreuk] gedaen hed an Neelkens voirs. doere [deur] etc.", eenmaal ook dat iemand
"eenwerf, anderwerf voirgeboet was (...) ende nyet vuer en quam ende toech ewech uut der
stad"151. Dat verbanning meestal, maar niet exclusief een zaak van de burgemeesters was, blijkt
uit het feit dat bij drie verbanningen op één en dezelfde dag twee verschillende schepenkoppels
optraden, waarvan een expliciet als burgemeesterspaar omschreven is152. In een aantal gevallen
uit 1440 is -al dan niet in tweede instantie- aan het eind van de notitie geschreven dat de
banneling "die stad weder gewonnen (heeft)" of "sijnen koer besat [zekerheid gesteld voor zijn
boete] ende die stad gewonnen (heeft)"153. Een tweetal notities geeft meer grond aan de eerder
geventileerde gedachte dat 'tot uytlage liggen' de laatste fase was die aan daadwerkelijke
verbanning voorafging. Een vrouw werd op 2 december 1420 na een aantijging aan het adres van
een molenaar "tuytlagen geleget", en had vervolgens na op 8 januari 1421 "weder gegrepen" te
zijn "up oer lijf verwilkort ende gezworen nummermer by iiii milen na Deventer te comen"154.

Het is niet te zeggen of het oudste oorvedenregister over de genoemde periode een sluitende
ballingenregistratie bevat; evenmin is het duidelijk of zij de opvolger was van de in snippers
overgeleverde administratie uit de jaren veertig/vijftig. Het aantal notities per in het register
vertegenwoordigde kalenderjaar (de eigentijds gehanteerde indeling) loopt op van een of twee in
de jaren 1420-1434 (met als uitschieter 1421: vier) naar vier of vijf in de periode 1436-1441 (zes
in laatstgenoemd jaar). De teboekstelling van verbanningen is aansluitend gecontinueerd in een
afzonderlijke rubriek getiteld 'uytlage' in een ander gerechtelijk register, waarin voor het overige
geleides155 en voluntaire zaken genoteerd zijn156. De inhoud van dit register, dat in zijn geheel de
periode 1441-1475 omspant, onderstreept nog eens dat de tijdgenoten niet in strikt gescheiden
categorieën recht dachten. Het zou daarom anachronistisch zijn om van een register 'met

                                                               
van Hamburgher biere" (fo. 3v).

    149 Ib., fo. 1v (1442-1446), 16v (bevat onder het kopje "van doetslage" notities over de periode 1433-1446) en
17r (periode 1447-1452, onder meer een steekpartij tijdens het bezoek van de bisschop van Münster in
1448). In het 'oude kopieboek' schreef stadsschrijver Johan van Ommen in verschillende fasen een lijstje in
betreffende de jaren 1395, 1404-1407, 1410, 1413-1414, 1420, 1424 onder het kopje "van den doetslaghen"
(GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 129v; in de jaren 1431-1432 door een opvolger voortgezet - op fo. 89r nog twee
dergelijke notities uit 1437 en 1442 onder het opschrift "noch van doetslagen"). De manslagen vonden
herhaaldelijk plaats tijdens jaarmarkten.

    150 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 21r-23r.
    151 Ib., fo. 22r (1438) en 22v (1440).
    152 Ib., fo. 21r (d.d. 8.1.1421), in combinatie met StRD IV, 202 (burgemeesterslijst boekjaar 1420). In enkele

gevallen maakte men fouten in dateringen (fo. 21r: "xxiii" -verbeterd uit "Anno supra" (sc. 1422)- boven de
voorlaatste notitie moet zijn: "xxiiii", want genoemde burgemeesters deden in 1423 geen dienst, terwijl
1422 niet in aanmerking komt omdat datum en burgemeestersmaand dan niet overeenkomen). Ook in de
eerste notitie op fo. 22r is iets mis gegaan bij het (foutief her-) dateren: Sint Agatha viel in 1436 op een
zondag, niet op een dinsdag.

    153 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 22v (1439 - in één geval met een "+" in de marge gemarkeerd).
    154 Ib., fo. 21r.
    155 Zie hoofdstuk 3 § 3.4.
    156 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 80r-86r. Zie tabel 4.
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gemengde inhoud' te spreken. De rubriek begint op de voorlaatste bladzijde van het tweede
katern en is voortgezet in het derde. Verbanningen zijn geregistreerd over de jaren 1442-1459.
Dat is exact dezelfde periode als bij de geleide-aantekeningen, en bijna dezelfde als bij de
machtigingen. De verbanningsnotities volgen direct op de machtigingen en zijn doorspekt met
machtigingen en schuldbekentenissen157. De formule van de verbanningsoptekeningen is
vergelijkbaar met die in het oudste oorvedenregister. Een paar keer is expliciet vermeld dat een
dienstdoende burgemeester vervangen werd158. Voorzover dit is aangegeven duurde een
verbanning een jaar; af en toe is aangetekend dat een balling in de stad terugkeerde ('weder
ingecomen')159. De desbetreffende passages zijn gecancelleerd; dit type registratie geeft niet de
indruk systematisch bijgehouden te zijn.

Verbanningen hangen -ook al in het oudste oorvedenregister- frequent samen met
steekpartijen, nauwkeuriger: met het niet voldoen van de daarop gestelde boetes. Twee jaar na
aanvang van de rubriek met verbanningsoptekeningen schreef een stadsschrijver op de bladzijde
die aan de rubriek vooraf gaat een drietal keuren in die een omschrijving geven van 'litmate
wonde'160. Voelde men in 1444 de noodzaak tot een scherpere afbakening van verwondingen en
de daarmee verbonden strafmaat? Chirurgijns onderzochten de snijwonden en hadden zodoende
ook een gerechtelijke taak161. Het corpus delicti in de verbanningenrubriek is meestal een mes;
één keer hanteerde iemand een bijl. Het bezit en/of hanteren van verboden wapens vormde een
verzwarende omstandigheid. In het keurboek van 1448 zijn hieromtrent bepalingen opgenomen.
De definitie van 'litmate wonde' is in het keurboek een stuk beknopter dan in het register162.
Eenieder die de stad betrad kon onmiddellijk kennis nemen van de toegestane afmetingen van
steekwapens163. Ook in het keurboek van 1448 is vermeld dat vreemdelingen geen messen
mochten dragen die langer waren dan die welke aan het stadhuis en de poorten bevestigd waren,
op straffe van tien pond boete en verlies van het mes164.
                    
    157 Zie hierna, § 4.3.3 en § 4.3.4. 
    158 "Albert ten Have in Puysen stede" en "dair by lach in Beernds stede van Aernhem Willem tOvereng"

(GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 83v en 84r (1449 en 1450)).
    159 Ib., fo. 80v.
    160 "Int iair ons heren dusent iiijc xliiij des manendages nae Valentini [16 februari ofwel zes dagen voor de

jaarlijkse bestuurswisseling] scepenen ende raet myde der meenten hebben averdragen dat men van den
ogen upwart ende voert soe ommelanx omme holden sal een litmate wonde" en "Int iair ons heren dusent
vierhondert xliiij des vridages nae der hiliger Drier Koningen dach [9 januari] scepenen ende raet hebben
geclaert een litmate wonde dat vorderste ijrste lit van den vordersten vinger der rechter hand dair me[n] die
wonde mede gedaen heeft". Doorgehaald is de erop volgende notitie "Int iair ende dach vors. scepenen ende
raet hebben geclaert wat van den kyn opwart geet dat rekenen sij tot den hoefde" (ib., fo. 79v).

    161 Een fraai voorbeeld uit 1403: "item Berend Lanchennen soene weder ghegheven van zinen kore, want die
meyster zeghede dattet gheen litmate wonde en were 2 gl. 19 pl. 4 br." (StRD II, 155, rubriek 'allerhande
zaken'). Zie ook GAD, MA, inv. nr. 156a, fo. 40r (als eerste bepaling in de aanstellingsvoorwaarden voor
meester Dirk ten Marsche uit 1480): "in sulcken vorwerden dat hie off sijn knecht alle wondinghe
puncten(?) sullen bij oeren Ede offt die sijn litmaete diepe off langh off nyet. Ende die gewondede man off
mensche sall sijnen vrijen willen hebben off hie van hem will geheelt wesen off van eynen anderen".

    162 "Item, van den kynne omme ende omme in diepte off in die lengte sal men holden voir een litmate wonde"
(VL, 152-153).

    163 Men vergelijke daarvoor de volgende post uit de tweede cameraarsrekening van 1412: "Item bi Lubbert
Johanssoen ende Johan van Graes [burgemeesters] voer 7 ysern formen van messen voer unser stad
raethuys ende 6 poerten ...eren keten ghehangen, daer men die messe na draghen solde" (StRD III, 82).
Dumbar, Deventer II, 130 vermeldt dat in 1437 het stadsbestuur een verordening op de lengte van messen
afkondigde in de stad, en bovendien een bode zond naar "de zes naeste kerken in Veluwe". Inderdaad bevat
de rekening van 1437 de volgende post: "Lambert die gelopen was an die sess naesten kerspelen in
Veluwen myd cedulen over die kercken te spreken, dat nyemand langer messe in onse stad dragen en solde
dan die maete weer voir der stad huys" (StRD VI, 121-122). De verordening of een verwijzing daarnaar heb
ik nergens teruggevonden; het is maar de vraag of de rekeningpost als bewijs van afkondiging kan dienen.

    164 VL, 153.
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De keuren over 'litmate wonde' laten zien hoe de registerschrijver te werk ging. Hij was zijn
tweede katern in 1441 begonnen met het 'liber recognicionum debiti' (zie verderop,
'schuldbekentenissen'). Een jaar later zette hij -veilig aan het einde van dat katern- een rubriek
'verbanningen' op. Weer een jaar later, in 1443, ging hij machtigingen inschrijven in datzelfde
tweede katern. Toen hij in 1444 de keuren over vecht- en steekpartijen noteerde, vormden die
een logisch geheel met de daaropvolgende verbanningendocumentatie. Gelijktijdig aan de drie
rubrieken doorschrijvend, stuitte hij met zijn machtigingen in 1457 op de keuren. Voor zijn
rubriek schuldbekentenissen had hij echter voldoende ruimte begroot. Toen deze in 1475
beëindigd werd, resteerden nog dertien bladzijden, die onbeschreven bleven. De
verbanningsregistratie kon hij in een nieuw katern probleemloos voortzetten.

Tabel 4. Indeling van het gerechtelijke register GAD, RA, inv. nr. 19

katern folio periode rubriek
I 1-7r 1441-1472 toeversichte

10 getuigenissen
13-17v 1442-1459 vrijgeleides

II 25-67r 1441-1475 schuldbekentenissen
74-79v 1443-1457 machtigingen
80-81v 1442-1446 verbanningen

III 82-86r 1446-1459 verbanningen

Uit een bepaling in het keurboek van 1448 over vredeloosheid en voortvluchtigheid blijkt dat
ballingen of voortvluchtigen telkenmale dat zij in de stad of stadsvrijheid kwamen een dubbele
boete opgelegd kregen. Ietwat anders stond het met iemand "die op sinen lesten kuer genge".
Vermoedelijk betekent dit dat de overtreder in kwestie zijn laatste deel van de boete moest
betalen. Hij of zij mocht pas weer in de stadsvrijheid of binnen een mijl (de zogenaamde
'banmijl') van Deventer verschijnen als de boete voldaan was. Vertoonde zo iemand zich toch,
dan was eveneens een dubbele boete verschuldigd indien men "dat overkonden mochte
[bewijzen met een in rechte afgelegde verklaring] myd twe goede knapen"165. Deze interpretatie
van 'op zijn laatste keur gaan' zou goed aansluiten bij het in het voorgaande behandelde
verschijnsel 'jaargeld'.

Het onderscheid tussen verbanning en voortvluchtigheid vindt zijn pendant in wat in de
Duitstalige literatuur respectievelijk 'Stadtverweisung' en 'Verfestung' heet. 'Stadtverweisung'
behoorde tot de sfeer van de wetshandhaving ('Polizeigerichtsbarkeit'), 'Verfestung' tot de hoge
jurisdictie. Een 'Verfestung' (Latijn: proscriptio) werd uitgesproken wanneer iemand vluchtte
wegens het begaan van een overtreding of voordat een straf opgelegd kon worden. De
oorspronkelijke, procesrechtelijke 'Verfestung' werd in het gebied waar Saksisch recht van kracht
was opgelegd wanneer een aangeklaagde driemaal verstek liet gaan na voor een rechtbank
gedaagd te zijn. De 'Verfestung' volgde dus op een rechtsweigering en had, anders dan de
'Stadtverweisung', betrekking op een afwezige in plaats van een aanwezige. Beide vormen
leidden tot uitsluiting uit de rechtsgemeenschap; zij gingen gepaard met het verbod voor de
rechtsgenoten om met de gestraften om te gaan of ze te herbergen. In het Lübeckse (niet het
Saksische) recht werd 'Verfestung' feitelijk een straf op zich. Indien binnen stadsrechtfamilies of
andere stedelijke netwerken een door een partnerstad uitgesproken 'Verfestung' overal
gehandhaafd bleef, kon een 'Verfestete' nergens een bestaan opbouwen166.
                    
    165 Ib., 134.
    166 De beschouwing over de verhouding tussen beide rechtsfiguren is gebaseerd op Andermann, Ritterliche
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In Göttingen bestond voor voortvluchtigen de mogelijkheid opnieuw als burger toegelaten te
worden, echter pas na het doen van een oorvede in de zin van een gehoorzaamheidseed. Vanaf
circa 1420 ging het stadsbestuur van Göttingen over op strafmiddelen als steenleveranties of
muurbouw, omdat verbanning tot overlast leidde op het omringende platteland en omdat de
afwezigheid van grote groepen burgers nadelig was voor de stedelijke economie. In de 15de
eeuw liet men in Göttingen soms bannelingen uit preventief oogpunt een oorvede zweren, zonder
dat van gevangenschap sprake was geweest167.

4.2.3. Erfdeel van kinderen of 'kindergoed'
Op 8 maart 1362, twee weken na de bestuurswisseling, betaalde stadsschrijver Johan ter Hurnen
zestien schellingen en drie penningen "umme eyn boec dat ghemaket is, daer men in scriven sal
die erfnisse van den onmundighen kinderen"168. Onbekend blijft, wie dit register prepareerde.
Stadsschrijvers tekenden er het vermogen en de bezitsrechten van de 'onmondige' kinderen van
een hertrouwende weduwe of weduwnaar in op169. In Deventer geschiedde de aangifte van
'kindergoed' door de ouder in kwestie. Voor burgers was registratie verplicht, blijkens een
rekeningpost van exact zes jaar later: "Heyliken, Dagghenvordes wijf, do sie betaelde der stad 25
punt [pond] omme dat sie horen kinderen hoer guet niet bewyset en hadde"170. Deze post is
opgenomen omdat er drinkgeld gemoeid was met de afdracht; de boete zelf is geboekt in de
boeterubriek171. Het tweede deel van het keurboek van 1448 opent met een aparte passage
gewijd aan de aangifte van 'kindergoed', die ten overstaan van de magen en vrienden van de
kinderen moest plaatsvinden en wel voordat de weduwe of weduwnaar hertrouwde. De boete is
verdubbeld ten opzichte van 1368; bovendien moest men binnen een maand na beboeting alsnog
opgave doen172. En passant bewijst het voorgaande dat reeds het keurboek van 1343 -
oorspronkelijk of als toevoeging- een vergelijkbare verordening heeft gekend (van een
opvolgend keurboek is pas in 1381 sprake173). Het verplichte karakter van de aangiftes van
'kindergoed' is te verklaren vanuit de onmondigheid van de kinderen: zij waren geen
rechtspersonen en in juridicis afhankelijk van een voogd. Opgave van hun erfdeel was geen
vrijwillige handeling; deze diende de rechtsbescherming van kinderen174.

Het oudste bewaarde register, 'bewysinge van der kynder guet' geheten, vangt aan in 1467 en

                                                               
Gewalt, 226-233.

    167 Boockmann, Göttingen, 45-48; de auteur verwijst naar W. Ebel, die in Rostock eenzelfde onderscheid
aantrof.

    168 CRD III-1, 180. Onjuist is de vermelding van 1467 als beginjaar van de registratie van 'kindergoed' bij Van
Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 33 n. 30.

    169 Hebben we hier te maken met de burgerlijke variant van het in het vroeg-13de-eeuwse landrecht
(Saksenspiegel) gereguleerde voogdijschap van 'onmondige' (adels-) kinderen? Tot de plicht van de
voogden behoorde onder meer ook het afleggen van financiële verantwoording over het beheer van het
erfdeel; Von Repgow, Sachsenspiegel, 33-34 nr. XXIII ("Wer der kindere vormunde solle sin. Waz der
vormunde phlichtig si").

    170 CRD III-2, 90. Incorrect is dan ook de opvatting van Keune, 'Organisatie', 39 die de constatering van het
vermogen van minderjarigen tot de vrijwillige rechtspraak rekent.

    171 CRD III-2, 64.
    172 VL, 152.
    173 Zie hoofdstuk 3 § 3.2.1.
    174 Dat ook de voogden soms gevrijwaard moesten worden voor rechtsacties blijkt uit deze passage: "dat hie tot

ghienre tijt belast noch bezwaert en sall wesen mit alle sulcken saken ende dedinge als voir dessen datum
voirs. van den kinderen ende oeren guede verdedingt ende gemaket is in ende buyten breven" (GAD, MA,
inv. nr. 4a, fo. 202v). Overigens nuanceert Danneel, Weduwen en wezen, 131-166 en 423-424 de visie
volgens welke de laatmiddeleeuwse stadsbesturen de zorg voor wezen en erfkwesties overnamen van de
familie. De stedelijke overheid trad volgens de auteur zeer terughoudend op en greep alleen in bij klachten
over wantoestanden en bij onenigheid.
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beslaat de periode tot 1494175. Op het perkamenten omslag staat geschreven: "Incipit anno
1447". Onverwachte bevestiging van dit jaar verschaft de eerder genoemde rubriek 'uytlage' in
een ander gerechtelijk register. Daarin is in een notitie uit 1448 sprake van "dat kinderboeck"176.
Een register (eventueel: registers) dat de jaren 1447-1466 bestreek zal dus de directe voorloper
zijn geweest van het oudste bewaarde exemplaar.

Uit het voorgaande valt af te leiden dat in 1467 de delen die de periode 1362-1446 besloegen,
verloren waren gegaan en dat alleen een deel over de jaren 1447-1466 nog voorhanden was. Dit
kan ons iets leren over de gevolgde werkwijze. Bij de aanleg van een nieuw deel bewaarde men
ter secretarie het voorafgaande, zowel als model alsook omdat de erin vervatte informatie deels
nog actueel was. Na de vervaardiging van nummer drie kon nummer één vernietigd worden,
omdat de informatie inmiddels redundant geworden was, zeker als we uitgaan van een
gemiddelde tijdsspanne van 25 jaar per register (1447-1466 en 1467-1494). De vraag of men
oudere delen bewaarde is van belang -hoe lang bleef deze informatie actueel, bijvoorbeeld als
bewijsmiddel of omdat kwesties nog niet afgehandeld waren-, maar moeilijk te beantwoorden.
De veronderstelling van Schneider dat aan het begin van de 15de eeuw een bestuurshervorming
plaatsvond die leidde tot vernietiging van oude registers is niet alleen in het licht van het
voorgaande een onbevredigende verklaring. Deze hypothese steunt op Schneiders aanname dat
het oudste oorvedenregister als enige de -vermeende- opruimingsdans ontsprong, hetgeen
blijkens het overleven van een verpachtingsregister dat kort na het midden van de 14de eeuw
aangelegd werd niet het geval is177.

Hoewel het oudste bewaarde register van 'kindergoed' het tijdskader van deze studie te buiten
gaat, is er gezien de lange traditie op dit vlak alle reden het aan een nadere analyse te
onderwerpen. Het blijkt dat de aangiftes van 'kindergoed' plaatsvonden ten overstaan van steeds
wisselende schepenparen. Incidenteel178 (drie maal in 1494, wanneer een handenwisseling
optreedt en alleen nog de twee bestuurdersnamen en geen functieaanduiding meer gegeven
worden) zien we burgemeesters, soms een schepen en een raadslid, zelden één schepen. Het
'kindergoed'-register was dus geen burgemeesters- (tenzij wellicht vanaf 1494) of
straatschepenregister179. De notities zijn in hoge mate gestandaardiseerd, als volgt: "[datum]
[voor A en B] is gecomen [C] ende bewijsde [...] oeren kinderen die sie hadde by [D] vorscr.,
voer oer vaderlike guet daer sij vermids doede oers vaders anvererft sint onder hem allen
[bedrag] voer all guet commervry; hijr weren an ende aver als vrende ende maege [...]" of
"[datum, voor A en B] is gekamen [C] ende heeft bewijst [D], sijnen soen die hie hadde bij [E]
(sijnen voirwive), voir sijns moderlike guet, dair he vermids doede [E] sijnre moeder an vererfft
is, ende voir all guet ruerende off onruerende [bedrag]; hijr weren an ende aver alse vrende ende
maegen [...]". De 'vrienden en magen' zijn soms twee, soms drie en ook wel vier man sterk,
waarbij af en toe is toegevoegd "ende meer gueder lude genoech", een keer "want des kindes
maege bij die hant niet en weren"180. Uitputtende boedelbeschrijvingen ontbreken; het gaat
doorgaans om een waardebepaling met eventueel een korte opsomming van vermogen en
inkomsten als huizen, tienden, en dergelijke.

4.3. Vrijwillige rechtspraak
Optekening op het vlak van de vrijwillige rechtspraak kwam laat tot stand. Een verklaring
                    
    175 GAD, RA, inv. nr. 56a.
    176 Ib., inv. nr. 19, fo. 83r.
    177 Schneider, Deventer, 41 n. 89. Zie voor het verpachtingsregister hoofdstuk 5 § 5.2.2.1.
    178 GAD, RA, inv. nr. 56a, pp. 8 en 49 (1468 en 1479).
    179 Contra hetgeen vermeld is in de inventaris van het Rechterlijk Archief, waarin de registers van 'kindergoed'

ondergebracht zijn in de afdeling 'Archief van de Hoge Bank' ofwel het 'burgemeestersgerecht'. Volgens
deze inventaris zijn aangiftes van 'kindergoed' na 1568 ten overstaan van straatschepenen gedaan.

    180 GAD, RA, inv. nr. 56a, p. 15.
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hiervoor is moeilijk te geven, te meer daar juist deze jurisdictie tot de oudste van het stadsbestuur
behoorde. Te gemakkelijk lijkt een verklaring die uit gaat van het verlies van optekeningen in
deze sfeer. Wellicht geldt hier de wet van de remmende voorsprong; de mondelinge traditie uit
de 12de eeuw zou zich lang gehandhaafd kunnen hebben.

4.3.1. Erfenissen in den vreemde: 'toeversichte'
"Wanneer Deventersche burgers buiten de stad gestorven waren en goederen hadden
achtergelaten, werden deze goederen aan de opgekomene erfgenamen door tusschenkomst der
Regering bezorgd, onder verband van hunne bezittingen, indien nadere erfgenamen
opkwamen"181. Het aldus door P.C. Molhuysen kernachtig omschreven fenomeen is door
stadsschrijver Johan ter Hurnen in de jaren tachtig van de 14de eeuw als nieuw registratietype
geïntroduceerd in het oudste oorvedenregister. Ter Hurnen tekende ook andere kwesties op,
welke voor een groot deel betrekking lijken te hebben op erfenissen in Deventer die door
vreemdelingen opgeëist werden. Voorbeelden hiervan zijn het geschrift dat de stad Diest in
Brabant in 1404 tot Deventer richtte ten behoeve van belanghebbenden, en de erfenis die de
Johannieters van Steinfurt in 1398 opeisten182. Soms gaat het om (handels-) schade, waarbij het
Deventer stadsbestuur namens gedupeerden 'brieven' stuurt183. Het is echter heel goed mogelijk
dat een aantal van dergelijke incidenten voortvloeiden uit niet naar tevredenheid afgehandelde
erfeniskwesties in verre streken. Bij uitzondering, ten slotte, is aantekening gehouden van door
mombers beheerd bezit van onmondige kinderen184. De erfenisaantekeningen volgen -met
openlating van drie bladen- op de tot de oudste opzet van het oorvedenregister behorende rubriek
'verlovet'; Ter Hurnen schijnt er omstreeks 1388 mee te zijn begonnen185. Gelet op twee andere
notities zou de aanzet op z'n vroegst in 1382 of rond 1385 gelegen kunnen hebben186.
Stadsschrijver Johan van Ommen vervolgde de reeks op verschillende plaatsen in het register.
Gelet op de rommelige chronologie schreef hij vermoedelijk een reeks losse stukken af.

                    
    181 M[olhuysen], 'Oirphede-boeken', 154 n. 1.
    182 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 29v en 32v.
    183 Ib., fo. 32v (1398), 41r (ongedateerd), 37v (1397 en 1398), 38v (ongedateerd) en 39r (ongedateerd).
    184 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 31v (1398): "(...) in alsulke manieren dat hij dat vors. kind [Hadewich,

dochter van wijlen Gerrit Rosiken] vermomberen sal thent datt ghecomen is tot sinen mondighen iaren als
een guet momber mit rechte schuldich is te doene. Voert soe becande die selve Berend [Symonsz, momber]
dat hij toe des vors. kindes behoef ontfangen heeft 385 comans gulden die hij hem gheloeft heeft alst
ghecomen is tot sinen mondigen iaren ...". Uitzonderlijk is de volgende optekening: "Iordaen ten Leemhuys
quam achter voer scepen ende raet ende ghaf siin orcont dat hij siin seghel verloren hadde te midvasten
naest verleden" (gedateerd 3 juli 1402; Midvasten viel toen op 5 maart). De onfortuinlijke Ten Leemhuys
was datzelfde jaar burger geworden (StRD II, 74).

    185 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 40r. Het betreft een optekening over goud- en zilvergeld dat aangetroffen
werd op het lichaam van een zekere Zeygher Broesel die in 1388 "bleef doet up der straten vor Herman
Blawen hues" en dat aan Zeygher Pouwelsz gegeven werd "want die stad van Ummen daer vor screef dat hi
sijns soons sone was". Een derde persoon beloofde de stad schadeloos te houden en stelde daartoe als
onderpand zijn erf en huis.

    186 Een direct op de notitie uit 1388 volgende ongedateerde inschrijving (ib., fo. 40r) betreft een
'toeversichtsbrief' van schepenen en raad van Deventer aan hun collega's in Brugge ten behoeve van heer
Johan Nauten, die de nagelaten goederen van Albert, zoon van meester Gobele steenmetselaar mede
namens zijn zus en Aleyd, weduwe van Lambert ter Bruggen als 'naaste erfgenamen' opeiste. Lambert ter
Bruggen verschijnt medio 1382 voor het laatst in de cameraarsrekeningen (CRD VI, 18). Johan Nauta wordt
in 1371 en 1381 vermeld als vicaris van de Sint Lebuinuskerk (Brom, Bullarium Trajectense II, nr. 1909 en
GAD, KA, inv. nr. 99). Een eveneens ongedateerde op zichzelf staande notitie van stadsschrijver Johan ter
Hurnen op folio 19v betreft een belofte tot 'schadelooshouding' van de stad in verband met een erfenis in
Zierikzee. De daarin genoemde erfgenaam Dirk Roelofsz werd in 1385 burger (CRD VI, 205). Het feit dat
in de notitie vermeld is dat een Deventer burger borg stond voor hem, wijst erop dat hij nog geen of pas
sinds kort burger was.
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Wat behelzen de optekeningen over erfenissen buiten Deventer nu eigenlijk precies? Zij
hebben betrekking op -of beter: zijn uittreksels van- 'toeversichte' en de daarmee samenhangende
schadeloos- of zekerheidsstellingen, welke laatste we al tegenkwamen in het aangehaalde citaat.
'Toeversichte' waren oorkonden die door het stadsbestuur opgesteld werden op verzoek van
burgers die als erfgenaam (of crediteur) aanspraak maakten op de boedel van elders overleden
verwanten (of debiteuren). In zo'n toeversicht vroegen de schepenen hun collega's de roerende en
onroerende goederen van de overledene in de gaten te houden (vandaar 'toeversien') tot de erfenis
verdeeld of de schuld gedelgd was. In dit kader past ook de machtiging die de rechthebbenden
(of executeurs-testamentair) anderen konden verschaffen om de nagelaten goederen van de
overledene in kwestie op te eisen. Overigens verschijnen machtigingen pas in het register op het
moment dat stadsschrijver Johan van Ommen daarin gaat schrijven; in de optekeningen van
Johan ter Hurnen komen zij niet voor.

De stad intervenieerde dus ten behoeve van belanghebbenden. Doorgaans stelden dezen een
onderpand ingeval binnen een jaar-en-een-dag een 'nagekomen klacht' volgde van naastere
familie waaruit een voor de stad Deventer belastende 'namaning' kon voortvloeien. Dergelijke
zekerheidsstellingen zijn herkenbaar aan de aanvangsformule "Dat is te weten dat A ghelovet
heft onse stad (of: die scepen ende raed) scadelos te hoelden ..." of "Item desse hebben ghelovet
vor B alse vor dat guet dat hi buten landes boert van sijns wives soens weghen" of "C heft onser
stad gheloevet vor D, oft sie tot Hamborch enich guet upboert alse van hoers soens dode ende
onser stad hier namaels daer ansprake van queme, dat hi onse stad daer van ontheffen zal", of
"dat is te weten (...) dat hi dan daer ... ten stad rechte staen sal" of nog "heft ghesat [volgt
onderpand], ende daer en tendes, ofte daer wes aen ontbreke, so heft E voert ghelovet alse weert
zake dat die stat daer enighen hinder ende schaden bij lede, dat sie dat verrichten solen" en
dergelijke187. De stadsschrijvers maakten in het register dus een duidelijk onderscheid tussen het
'verloven' bij oorvede en het 'geloven' bij schadeloosbeloftes. Doorgaans stelde men (erf en) huis
of huizen als onderpand, die veelal met behulp van belendingen gelokaliseerd zijn.

Voorzover geregistreerd is ten overstaan van welke bestuurders deze onderpandstellingen
geschiedden, gaat het om wisselende combinaties van schepenen en/of raden188. Mijns inziens
dienden dergelijke vermeldingen als een vorm van getuigenbewijs: de registratie van de namen
van de betrokken bestuurders verschafte de mogelijkheid om hen, indien nodig, als getuige op te
roepen. De bronnen maken geregeld melding van het horen van bestuurders, doorgaans onder de
aanduiding 'gicht doen'. Juist aan dit element ontleenden de registeroptekeningen -ook die welke
in het navolgende ter sprake komen- hun bewijskracht. Uitvaardiging van een oorkonde kon
zodoende achterwege blijven, hetgeen tot kostenbesparing voor burgers leidde. Dit geldt voor
alle in het navolgende behandelde gerechtelijke optekeningen waarbij namen van bestuurders
vermeld werden.

De aantekeningen over erfenissen in den vreemde laten zich niet alle exact dateren. Niettemin
lijkt het erop dat Johan van Ommen in 1396 voor het eerst een excerpt van een
toeversichtsoorkonde inschreef189. De formulering is steeds dezelfde: [datum] "unse stad screef
toe [vorst, stad, instelling] van weghen/omme begheerten" [naam belanghebbende en
uiteenzetting van de kwestie]". Turven we alle door Van Ommen gemaakte notities met
betrekking tot erfeniskwesties (die, in tegenstelling tot die van Ter Hurnen, bijna allemaal van
een datum voorzien zijn), dan resulteert dat in een aantal van 95 over de periode 1392-1419,
ofwel een gemiddelde van 3.5 per jaar. Daaronder zijn 43 expliciete vermeldingen van de
verzending van toeversichte naar (personen in) andere steden, instellingen als de Hanzekantoren

                    
    187 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 40v-41v.
    188 Zie bijvoorbeeld ib., fo. 33r en 33v: twee schepenen (overigens geen burgemeesterskoppel), en een schepen

en twee raden.
    189 Ib., fo. 38v.
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in Bergen en Brugge of vorsten en prelaten. De toeversichte illustreren de handelscontacten van
de burgers van Deventer190. Gemiddeld zijn er 2.5 à 3 per jaar geregistreerd. Na pieken in 1401,
1403 en 1404 (6 à 7 stuks per jaar) nam de frequentie af. Eenderde van alle
toeversichtsoorkonden was bestemd voor Bergen en Lübeck (respectievelijk 9 en 6 keer)191.

Tabel 5. Gemiddeld aantal geregistreerde toeversichte per vijf jaar, 1396-1419

1396-1400* 1.8
1401-1405 4.2
1406-1410 1.6
1411-1415 0.2
1416-1419** 0.8

(* inclusief twee niet gejaartekende; ** periode van vier jaar)

Een door Johan van Ommen geschreven toeversicht uit 1393 die berust in het stadsarchief van
Rostock maakt duidelijk dat de registratie niet sluitend was. Het document heeft de uiterlijke
vorm van een oorkonde en is uitgevaardigd door schepenen en raad. Rechtsgeldigheid ontleent
het aan het stadssecreetzegel192. Nog tot in de tweede helft van de 15de eeuw behield dit type
schriftgoed de vorm van op perkament geschreven oorkonden. Dit laat zich illustreren aan de
hand van een exemplaar uit 1465, dat uitgevaardigd werd door burgemeesters, schepenen en raad
en voorzien is van het stadssecreetzegel193. Bij uitzondering werden toeversichtsoorkonden nog
op andere manieren geauthenticeerd dan alleen met het stadssecreetzegel194.

Na 1419 is er een hiaat van 21 jaar in de registratie van erfenissen in den vreemde. Een
verklaring daarvoor is moeilijk te geven. Het is onaannemelijk dat toeversichte niet langer de
deur uitgingen. Evenmin ligt het voor de hand te concluderen dat de animo voor het laten
uitvaardigen en inschrijven van toeversichtsoorkonden na verloop van tijd afnam. Al zijn er geen
aanwijzingen voor een verplicht karakter van de toeversichte, zonder een officiële
schepenoorkonde en de bijbehorende geregistreerde zekerheidsstelling zal men weinig kans
gemaakt hebben een erfenis in een andere stad op te eisen. Bestond er geen behoefte meer aan
een afzonderlijke registratie van dit type documenten, of is een tussentijdse registratie verloren
gegaan? Hoe dit zij, in een aparte sectie in een gerechtelijk register is de draad weer opgepakt.
De sectie omvat de periode 1441 tot 1472 (zie tabel 4)195. De nieuwe registratie van de
toeversichte was evenmin als de oude sluitend; de eerder vermelde oorkonde uit 1465 is in het
register namelijk niet terug te vinden196. Dit onderstreept dat het risico op 'namaninge' voor de

                    
    190 In één geval gaat het niet om een toeversichtsoorkonde, maar om een interventie door het Deventer

stadsbestuur ten behoeve van een burger op wiens goederen in Amsterdam beslag gelegd was (GAD, RA,
inv. nr. 48.1.a, fo. 27r (1407)).

    191 Deventer kende een gilde van Bergenvaarders. De oudste bij naam bekende Bergenvaarder verschijnt in
een oorkonde die op zijn vroegst uit 1331 dateert (zie hoofdstuk 2 n. 255).

    192 Stadtarchiv Rostock, Urkunden 3a.
    193 Stadtarchiv Stralsund, Urkunden 1736.
    194 Cf. de volgende in 1409 door stadsschrijver Johan van Ommen zelf geschreven passage in het oudste

'oorvedenboek': "onse stad screef ad officiatos domus ad Nederich te Colne een latiinschen brief besegelt
mit der stad secreet, daer Iohannes Ummen als een notarius sinen namen ende teyken mede ondersatte"
(GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 19r). Wellicht was vanuit Keulen om een dergelijke 'dubbele waarmerking'
gevraagd.

    195 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 1r-7r.
    196 Stadtarchiv Stralsund, Urkunden 1736.
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stad kennelijk niet groot genoeg was om een waterdichte registratie op te zetten, en dus om de
opstelling van toeversichtsoorkonden verplicht te stellen. Vanuit de burger geredeneerd moesten
de kosten van optekening opwegen tegen de te verwachten baten en/of de kans op een juridische
nasleep. Fluctuaties in de tijd zijn bij dergelijke afwegingen niet te verwachten. Dat blijkt ook
wel hieruit, dat het gemiddelde net als in de periode 1396-1419 op 2.5 stuks per jaar lag. Naar
vijfjaarlijkse perioden uitgesplitst springt in het oog dat de hoogste scores in de begin- en
eindperiode vallen.

Tabel 6. Gemiddeld aantal geregistreerde toeversichte per vijf jaar, 1441-1470

1441-1445 3.0
1446-1450 1.2
1451-1455 1.4
1456-1460 1.2
1461-1465 1.6
1466-1470 2.8

Het geografische bereik van de toeversichte is nog wat ruimer dan in de jaren 1396-1419. De
contacten liepen van Stade, Hamburg, Lübeck, Stralsund, Danzig en Koningsbergen tot Reval in
het Balticum, van Bergen in Noorwegen tot Ribe, Roskilde en Kopenhagen in Denemarken, tot
Keulen, Herford, 'Remerscher' bij Trier (Remich of Remerschen aan de Moezel in het
tegenwoordige Luxemburg) en Basel. Ook de 'olderlude' van de Hanze in Brugge en, dichter bij
huis, de steden Zutphen, Doesburg, Asperden, Amsterdam, Leeuwarden en Den Bosch figureren
in de notities197. Opvallend vaak verzond het stadsbestuur toeversichte naar Bergen, Lübeck,
Stralsund en Kopenhagen. Een inschrijving uit 1453, gericht aan de 'olderlude en de gemene
koopman' te Bergen met het verzoek de erfgenamen van respectievelijk Herman en Johan
Bruyns behulpzaam te zijn, bevat een passage over het achterwege laten van 'namaning' op
'brieven', boeken en rollen198. Dit deel van de erfenis was namelijk al opgeëist. Even valt er licht
op een koopliedennalatenschap, waarvan ook allerlei schriftelijke -helaas niet nader omschreven-
bescheiden deel uitmaakten. De cameraarsrekeningen verantwoorden nergens expliciet de
bezorging van toeversichte en dat is ook logisch: belanghebbenden gingen zelf met hun
oorkonden op pad (of droegen dat aan anderen op), niet de stadsboden199.

In Overstichtse context kan gewezen worden op een vroege toeversichtsoorkonde, omstreeks
1320 door de schout van Twente uitgevaardigd ten behoeve van een dienaar van hem en gericht
aan raden en schepenen van :200. Voorts verdient hier vermelding de bijzonder interessante
collectie Oldenzaalse toeversichte uit de jaren 1351-1368, die na allerlei omzwervingen recent in
Lübeck opgedoken zijn201. Zij staan op naam van schepenen en raden of van raden en schepenen,
en zijn gezegeld met het stedelijk (groot-) zegel. Deze oorkonden zijn in het Latijn gesteld en
worden gekenmerkt door hun uitvoerigheid. Een Rijssense toeversicht uit 1355 is in het
Oostmiddelnederlands geformuleerd202. De 'stadsbrief' die een zekere Menso Wiconis in 1340
"ad partes Dacie" (het koninkrijk Denemarken) bracht, is wellicht de oudste Deventer

                    
    197 Zie ook Sneller, Stadt der Jahrmärkte, 25 n. 1 en 31 n. 1.
    198 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 4r.
    199 Toch geschiedde bestelling ook wel door boden. Een voorbeeld daarvan uit 1421, echter door een bode van

elders: "item des heren bode van den Berghe die onser stat enen brief brachte van Evert Poer die hiir vererft
was van Geerde van Aelten, dien die wilde gesellen vengen" (StRD IV, 288).

    200 OO III, nr. 722. Zie voor de datering de aantekening volgend op het regest.
    201 Transcriptie en vertaling in Seyger, Aldenselen, 203-205 en 208-224 (editie).
    202 Seyger, Aldenselen, 225-227.
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toeversichtsoorkonde203.

4.3.2. Renunciaties
Overdrachten en bezwaringen van onroerend goed tekende men in Deventer op in de zogeheten
renunciatieregisters. Het oudste en tevens eerste register dat bewaard bleef beslaat de periode 3
september 1430-1437, de volgende drie de periode 1437-1458, waarna een gat valt tot 1470204.
De kosten van de vervaardiging van het eerste register zijn in de cameraarsrekening van 1430
geboekt205. Het aantal optekeningen schommelt in de periode 1430-1458 globaal tussen 250 en
350 per jaar206. Het zal op grond hiervan allicht duidelijk zijn dat er geen vaste data voor het
doen of vastleggen van renunciaties waren. De inschrijvingen volgen het ambtelijke jaar; zij
vangen aan na Petrus ad Cathedram, zoals soms in margine is aangegeven207. De
renunciatieoptekeningen hebben een protocolkarakter; zij bevatten de namen van de betrokken
(twee) schepenen, de aard van de rechtshandeling en de handelende personen. Wellicht
representeren de in sommige gevallen in margine genoteerde plusjes en minnetjes de
uitvaardiging al dan niet van een oorkonde. Heel waarschijnlijk is dat echter niet; hiervoor is al
betoogd dat de vermelding van de betrokken schepenen als bewijsmiddel fungeerde. Incidenteel
is een oorkonde integraal afgeschreven208. De schepenkoppels ten overstaan waarvan burgers
renunciaties lieten vastleggen, waren niet per se ook burgemeesterskoppels209.

Tot 1430 zijn transacties met onroerend goed en met renten louter in de vorm van oorkonden
schriftelijk gefixeerd. Het vroegste mij bekende Deventer voorbeeld van de vestiging van een
rente (overigens bij uiterste wil als 'memorierente' en dus een bijzonder geval) op een particuliere
woning dateert van 1309210. Expansie van de stedelijke rentenmarkt zou wel eens de verklaring
kunnen zijn voor de aanleg van registers op dit terrein. Het relatief grote aantal
schepenoorkonden eind 14de eeuw -met name in de jaren negentig- dat hierop betrekking heeft,
geeft een indicatie wanneer deze groei inzette. Registratie in plaats van beoorkonding was een
middel om die groei administratief te kunnen bijbenen. Juist in 1430 treffen we in de ene
cameraarsrekening voor het eerst een omvangrijke rubriek aan over de betaling van renten aan
burgers (op beperkte schaal ook aan burgers van andere steden). Nu had dit weliswaar niets uit te
staan met de particuliere huizen- en rentenmarkt zoals die in de renunciatieregisters terug te
                    
    203 CRD I, 84 (rubriek "de curialitatibus").
    204 GAD, RA, inv. nrs. 55a-d.
    205 "Item Maes Johans soen by Henric Bruyns [schepen] gegeven voir 12 boecke papiers, dair men dat boeck

van der borgere huyse ende renten ynne scriven solde, gegeven 5 gl. 12 pl." (StRD V, 378). Zie ook
Acquoy, Inventaris rechterlijk archief, 8. De voornaamste bron voor de handel en wandel van Maes zijn de
renunciatieregisters waarvoor hij het papier leverde. Hij komt daarin voor in de periode 1439-1449. Reeds
in eerstgenoemd jaar beschikte hij over een eigen zegel (GAD, RA, inv. nr. 55b, p. 58/59c). Eenmaal ook
verschijnt hij als 'Maes Johansz de kramer' (ib., p. 144).

    206 Geturfd zijn de ten overstaan van schepenen gedane renunciaties per vijf jaar, te beginnen in 1431 en
eindigend in 1456.

    207 Bijvoorbeeld GAD, RA, inv. nr. 55a, p. 18.
    208 Bij wijze van voorbeeld: ib., p. 2.
    209 Ib., p. 1: "Inteerste des sonnendages na Egidii, voir Gelmer ende Johan van Rijssen, scepenen ...", in

combinatie met de lijst van de burgemeestersmaanden uit 1430 (StRD V, 316). Ook in de Deductie aan
Parma van 1587 wordt gewag gemaakt van twee schepenen zonder meer: "undt voort na stadtrechte
procediert van den guedern, die na olden hercomen in der stadtsgebiede undt jurisdiction gelegen sinnen,
dewelcke guederen voor twee Schepenen undt anders niet, alienirt undt transportiret worden, gelijck oock
alle testamenten van guederen in der stadt jurisdiction gelegen voor tweën schepen geschieden moeten"
(geciteerd naar Nalis, 'Rechterlijke organisatie', 19).

    210 "Item donavit inter vivos (...) ad provisionem hostiarum et vini que haberi oportet in monasterio et conventu
continue supradicto [sc. de abdij Ter Hunnepe] ...". De oorkonde staat op naam van schepenen en raden en
is geschreven door stadsschrijver Godschalk (RAO, TH, inv. nr. 439, reg. nr. 68 (24 juli)). De rente ging
vergezeld van de schenking van goederen in de parochie van de Sint Nicolaaskerk op de Berg.
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vinden is, maar het vormt wel een opmerkelijk nieuw fenomeen in een stad waarvan het bestuur
zich tot dan toe bij gelegenheid geld verschafte door middel van (al dan niet gedwongen)
leningen211. Volgde de overheid haar burgers? Vanuit vergelijkend perspectief is het
vermeldenswaard dat in Kampen in 1438 een reeks registers van 'oplatinge' (het
Middelnederlandse equivalent van 'renunciaties') aanvangt. Lijfrenten schijnen daar vanaf het
laatste kwart van de 14de eeuw in zwang te zijn gekomen212. Kossmann-Putto stelt vast dat rijke
burgers in Kampen in de eerste helft van de 14de eeuw liever korte- dan lange-
termijninvesteringen deden (i.c. het stadsbestuur leningen verschaften)213. Het is onduidelijk wat
de achtergrond is van deze gelijktijdige omslag in het financieel-economische beleid.

4.3.3. Schuldbekentenissen
Schuldbekentenissen behoren eveneens tot de sfeer van de vrijwillige rechtspraak: zij betreffen
private schuldverhoudingen. Registratie van schuldbekentenissen in stadsboeken en/of de
uitvaardiging van schepenoorkonden bood betrokken partijen zekerheid214. Naar de omschrijving
die Sprandel hanteert, legde men in stedelijke schuldboeken "reine Geldgeschäfte" vast en geen
rententransacties. Schuldboeken in de enge zin van registers van kredieten in het kader van de
afwikkeling van handelszaken ontstonden alleen in steden waar het handelsvolume dit
noodzakelijk maakte. Vanaf de tweede helft van de 13de eeuw noteerde men overal in het Duitse
Rijk private schuldkwesties in stadsboeken. In Lübeck bestond sinds 1305 een supplement op de
schuldboeken, waarin men de verklaringen over door debiteuren verrichte betalingen
('recognitiones') vastlegde215.

Hoe was de situatie op dit punt in Deventer? In een gerechtelijk register zijn
schuldbekentenissen in een aparte sectie ingeschreven onder het opschrift 'liber recognicionum
debiti' of, in het Middelnederlands, 'bekenninge' (zie tabel 4)216. Een onderscheid tussen beide
termen is er niet. De optekening van schuldbekentenissen in het register begint -net als in het
geval van de eerder besproken sectie 'toeversichte'- in 1441, en wel op 8 december; zij loopt door
tot 1475. Er zijn geen aanwijzingen voor een begin van de optekening van schulden tussen
burgers onderling vóór 1441. De formulering van schuldbekentenissen is tamelijk uniform.
Genoteerd werden de datum, de naam van de debiteur, de fungerende schepen(en) of
burgemeester(s)217, de naam van de crediteur, een omschrijving van de schuld, en eventueel
betalingscondities en -termijnen218. De volgorde van deze elementen wisselt soms. Alleen in het
jaar 1448 noteerde de scribent de namen van degenen die voor de schepenbank verschenen vrij
consequent in de marge219. Aangezien afbetalingen vaak plaatsvonden op de Deventer
jaarmarkten ("bynnen den staenden cruce", d.i. het marktkruis), lijkt Sprandels definitie van
toepassing op het stedelijke schuldboek van Deventer. Net als bij toeversichte stelde men

                    
    211 Zie hoofdstuk 5 § 5.2.2.4.
    212 Don, Archieven Kampen I, inv. nr. 7 ('Collectorium', met een opgave van schulden, voorgeschoten gelden

en lijfrenten vanaf 1374, zie p. 125 bijlage B) en Aanhangsel, Rechterlijk Archief, inv. nr. 53 e.v.
    213 Kossmann-Putto, 'Financial policies', 316.
    214 Speet, 'Joodse geldhandel', 407 (op basis van de Nijmeegse schepenprotocollen). Kossmann-Putto, Kamper

schepenacten, 19 vermeldt dat het in Kampen aan de betrokken partijen was welke vorm gekozen werd:
beoorkonding of registratie in een stadsboek - beide vormen tegelijk was een zeldzaamheid.

    215 Sprandel, Quellen Hanse-Geschichte, 449.
    216 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 25r-44v, respectievelijk 45r-67r.
    217 Soms legde een gerechtsbode of schepen een verklaring ('gicht') af over zaken uit een verleden jaar (ib.,

bijvoorbeeld fo. 33r (1448) en 38v (1450)). Over de 'gicht' zegt het keurboek van 1448 het volgende: "Item,
geen scepen en sal tendes iair ende dach ennich gycht doen om saken die voir hem geschien sijn van schade
ofte van scholde [schuld]" (VL, 136).

    218 Eenzelfde 'formulier' hadden de Nijmeegse schuldbekentenissen; Speet, 'Joodse geldhandel', 407.
    219 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 33r-35v.
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onderpanden; echter niet altijd220. Sommige notities hebben het karakter van kwitanties. Een
crediteur verklaarde dan naar genoegen betaald te zijn221. In het schuldregister komen ook
voorbeelden voor van door partijen onderling opgeloste conflicten, waarvan men de uitkomst
zekerheidshalve voor de schepenbank liet vastleggen222.

Vanaf circa 1447 bevat het schuldboek hoofdzakelijk 'pure' schuldbekentenissen, voordien is
de diversiteit aan optekeningen groot. Misschien echter is dit schijn; de achtergronden van de
notities zijn namelijk niet altijd duidelijk. Omdat de registratie van schuldbekentenissen tot het
domein van de vrijwillige rechtspraak behoorde is zij ongetwijfeld niet sluitend. Een tabellarisch
overzicht van de aantallen notities is illustratief voor de behoefte aan optekening die bij de
burgers bestond. Het is de vraag of van schuldbekentenissen oorkonden opgemaakt werden;
bewijzen zijn dun gezaaid223.

Tabel 7. Gemiddeld aantal geregistreerde schuldbekentenissen per vijf jaar (afgerond),
1441-1475 (inclusief informatie op losse in het register liggende stroken)

            
1441-1445 9*
1446-1450 30
1451-1455 16
1456-1460 17
1461-1465 14
1466-1470 9
1471-1475 6

(*het gemiddelde is berekend voor de periode 1442-1445, omdat de registratie pas in december 1441
aanvangt)

De opvallende stijging van het gemiddelde van de tweede ten opzichte van de eerste periode
vond plaats van 1446 op 1447 (7:30 notities). Piekjaar was 1448, met veertig optekeningen. Van
1450 op 1451 halveerde het aantal registraties. Het jaar 1458 toont een opleving tot 29 stuks,
maar na 1460 zette een gestage daling in. In 1465 werd slechts één schuldbekentenis
ingeschreven. Een conclusie zou kunnen zijn dat de (hernieuwde?) registratie enige tijd nodig
had om bekend en ingeburgerd te raken. Het enthousiasme duurde echter maar kort. Waarom? In
het geval van het Hamburgse handelsschuldboek, een stadsboek waarin private schulden van
Hamburgse burgers jegens elkaar en jegens vreemde kooplieden (handelskredieten dus)
opgetekend werden gedurende de jaren 1288-1349, is verondersteld dat de terugloop in het
aantal notities vanaf 1307/1308 samenhing met de opkomst van private
koopliedenboekhoudingen224. Deze verklaring is evenwel als ontoereikend beoordeeld225. Voor
                    
    220 Vermeldenswaard zijn de onderpanden die de 'maelre' Lodewijk Deylen stelde: een grote 'altaartafel' en een

Mariabeeld dat 'in de zon staat', een "caretoer"(?) en een "kiste mit hilgen ende die messelrie van een alter
tafel" (ib., fo. 31r (1447)).

    221 Een voorbeeld is te vinden in ib., fo. 27 (1443). Cancellering na afbetaling van de schuld vond echter niet
plaats, anders dan in de Nijmeegse schepenprotocollen (Speet, 'Joodse geldhandel', 406 n. 30).

    222 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 25v.
    223 Bijvoorbeeld een vermelding uit 1460 dat een schuld betaald moest worden "nu to Midvasten naest

komende nae datum sbriefs" (ib., fo. 56v). Speet, 'Joodse geldhandel', 406 schrijft dat in Nijmegen bij
geldleningen waarschijnlijk een grosse verstrekt werd aan de crediteur. De auteur verklaart het ontbreken
van dergelijke oorkonden uit het feit dat zij na inlossing van de schuld geen functie meer hadden (en dus
gecancelleerd of teruggegeven werden).

    224 Von Lehe, Hamburgische Schuldbuch, 5. De auteur verwijst naar vergelijkbare ontwikkelingen in Lübeck
en Kiel. In Riga en Stralsund deed zich tegelijkertijd hetzelfde voor. Het Rigase schuldboek is alfabetisch
ingedeeld naar de namen van de schuldenaren en heeft daarnaast een aparte rubriek waarin tegoeden van
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Deventer in de tweede helft van de 15de eeuw valt te wijzen op de mogelijkheid van
concurrentie door schrijvers buiten de secretarie (zie hierna, 'erfenissen in de stad').

De functie van en samenhang tussen de verschillende stedelijke registers van vrijwillige
jurisdictie laat zich fraai illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld. Het jaar 1442 opent
met een schuldbekentenis van 10 januari (hetgeen er trouwens op zou kunnen wijzen dat men
niet het ambtelijke maar het kalenderjaar volgde). Het betreft een boedelscheiding in twee gelijke
parten tussen een broer en een zus, waarbij de zus de broer een zeker bedrag verschuldigd bleef
en hij alle nog openstaande schulden van de ouders in Deventer zou aflossen. Zij mocht zonder
zijn toestemming niets verkopen vooraleer het bedrag aan hem voldaan was. De broer vinden we
in hetzelfde jaar in de renunciatieregisters terug, wanneer hij tussen 20 september en 12
december een kwart van een erf-en-huis verkoopt. De uit de boedelscheiding voortvloeiende
schulden werden in het ene register genoteerd, de verkoop in het andere. Dit voorbeeld
onderstreept dat het op elkaar betrekken van alle gelijktijdig gevoerde registers (met name
renunciaties en erfenissen) noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van veel optekeningen.

4.3.4. Machtigingen
In het meermalen genoemde gerechtelijke register waarin ook 'toeversichte' en
schuldbekentenissen zijn opgenomen, is ook een aparte afdeling ingeruimd voor machtigingen
('mechtichmakinge') uit de periode 1443-1457 (zie tabel 4)226. Aansluitend op deze sectie volgt
de eerder besproken rubriek met verbanningen ('uytlage'). Deze is doorspekt met machtigingen,
zoals temidden van de machtigingen ook wel schuldbekentenissen opduiken. Feitelijk was een
machtiging een overdracht van een vordering. Na ontvangst van het document waarin die
vordering beschreven stond (de schuldbekentenis van een derde) kon de gemachtigde tot
invordering overgaan. Deze samenhang verklaart de vele registraties van schuldbekentenissen
temidden van de machtigingen227. Het is niet duidelijk of van machtigingen steeds een document
opgemaakt werd of dat registratie volstond. Herhaaldelijk komt de term 'machtbrief' voor. De
machtbrief vergezelde de schuldbekentenis. Zo gaf Willem Jacobsz van Leiden in 1450 een
volmacht af aan een vreemdeling ('gast') om bij iemand een bedrag op te eisen "nae uytwysinge
eenre cedulen"228. In 1451 machtigde de priorinne van het Agathaklooster in Harderwijk een
priester in een kwestie die hier verder niet van belang is. De 'machtbrief' werd in tweevoud
uitgevaardigd; aan het ene exemplaar hing het conventszegel, aan het andere het stadszegel van
Harderwijk229. Burgers die op reis gingen, machtigden soms anderen voor de duur van hun
afwezigheid tot het verrichten van zakelijke handelingen230. Het verband tussen machtigingen en
toeversichte is eerder al ter sprake gekomen.

De machtiging kan naar haar formulering vele vormen aannemen. Het gebruikelijkst is de
volgende structuur: datum-naam-handelende persoon (A)-"makede mechtich"-naam
gemachtigde (B)-bedrag, etc. Een andere opbouw is deze: datum-naam-handelende persoon (A)-
"makede mechtich"-naam gemachtigde (B)-"in te maenen, op te boeren ende ofs hem noet were
mit rechte in te winnen"-bedrag, etc.-"quitancie etc. in forma meliore". Een verdere mogelijkheid
was: naam handelende persoon (A)-"makede mechtich" (B)-naam gemachtigde-"te vervolgen
                                                               

een deel van de stadsbestuurders bijgehouden zijn (Sprandel, Quellen Hanse-Geschichte, 451-452). De
omschrijving 'handelsschuldboek' heb ik ontleend aan de recensie van Von Lehes boek van de hand van F.
Timme, Hansische Geschichtsblätter 75 (1957) 103-105, aldaar 103.

    225 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, stelling 3.
    226 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 74r-79v.
    227 In het oog springend is een schuldbekentenis van de cameraars (ib., fo. 76v).
    228 Ib., fo. 75r.
    229 Ib., fo. 75v.
    230 Ib., fo. 77r (1452). Opmerkelijk is de volmacht die afgegeven werd door een volschuldige horige man (ib.,

fo. 78v).
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voir die scepenen ende rait alsulke ansprake als (A) op (C) heeft". Soms komt een machtiging
onder onderpandstelling voor. Intrigerend is de vraag of het veelvuldig momberschap van de
stadsschrijvers Johan Pallas en Jacob van Noerle te maken had met een functie als (gerechts-)
schrijver.

4.3.5. Erfenissen in de stad: 'inleiding' en 'uitleiding'
Een van de oudste attestaties van stedelijk erfrecht en daarmee samenhangende jurisprudentie is
het advies dat onder meer de schepenen van Deventer in 1318 bisschop Frederik van Sierck
gaven in een door hem te beslechten familieconflict over de erfopvolging ('successio') van
tijnsgoederen in de parochie Bathmen231. Het keurboek van 1448 verordonneerde dat elke man
aan wie binnen Deventer een erfenis toeviel en die zowel 'mondig' als 'binnenslands' was een jaar
de tijd kreeg de erfenis op te eisen; daarna vervielen zijn aanspraken. Schepenen moesten in hun
rol als straatschepen erfgenamen desgewenst binnen jaar en dag 'inleiden', dat wil zeggen
gerechtelijk in het bezit van een erfenis stellen, en bij conflicten over erfenissen de betrokken
partijen voor het voltallige schepencollege dagvaarden. Voor elke 'inleiding' en ook voor elke
'uitleiding' ontvingen zij en de schrijver ieder een kwart wijn232. Het oudste bewaarde register
van in- en uitleiding beslaat de periode 1453-1495 (de start kan een paar jaar eerder hebben
gelegen; de eerste drie bladen zijn nagenoeg geheel verloren gegaan), het volgende de jaren
1568-1705233. Het beginpunt van dit type registratie is niet goed te bepalen. Betrekken we de tot
op zekere hoogte vergelijkbare notities over 'kindergoed' erbij, alsook bemoeienis van de
schepenbank met erfeniskwesties in algemene zin, dan komen de jaren zestig/zeventig/tachtig
van de 14de eeuw in aanmerking. Bij gebrek aan concrete gegevens blijft dit met nadruk een
veronderstelling234.

De opgave van boedels geschiedde blijkens het oudste bewaarde register ten overstaan van
hetzij twee schepenen (bij uitzondering één) hetzij een schepen en een raadslid, incidenteel ook
voor twee burgemeesters. Vanaf 1464 wordt herhaaldelijk melding gemaakt van de
straatschepenen235. Het is verleidelijk een verband te leggen met de bestuurshervorming en de
toegenomen controle van de meente in dat jaar236. Niettemin is het, gelet op de keur uit 1448,
zeer waarschijnlijk dat ook de bestuurderskoppels van vóór 1464 straatschepenen (of
combinaties van een straatschepen en een -raadslid) geweest zijn. De registernotities zijn in hoge
mate gestandaardiseerd. Zij hebben doorgaans de vorm "[datum] [A en B] hebn hem als erfg. in
laeten leyden nae den stadrechte van Deventer int erfhuys ende vort in all alsodane guet rur. ende
onr. als selige [C] achtergelaten heeft, vor [namen van schepenen etc.", of "[datum] [A] liet hem
inleyden int erfhuys wilneer [van wijlen B] ende voirt in all siin nagelatene guet dat sij gedeilt
                    
    231 Immink en Maris, Registrum Guidonis, 263-264 (3 juli; overgeleverd in een vidimus van frater Hubert,

gardiaan van de Minderbroeders van Deventer d.d. 27.8.1321).
    232 VL, 140-141. Het gaat hier dus niet om 'inleiding' in de zin van een bezitsactie ten aanzien van een erfhuis,

ofwel een vorm van conservatoir beslag (zoals panding en 'besate'), zie Ter Kuile, Inleiding, 94, 125-127.
    233 GAD, RA, inv. nrs. 57 en 56c (opgenomen in een deel 'kindergoed').
    234 Een rekeningpost uit 1371 betreffende de inspectie van een achtergelaten boedel van een overledene biedt

geen houvast in dit opzicht: "bi W. Wacker [schepen] ende A. Upperheest [raadslid], die daerto ghesat
weren dat sie besien soelden alsulke guet alse Rickelant die in der Assentrate ghestorven was
achterghelaten hadde, daer bi hem zaten anders eyn deel van den scepenen" (CRD III-2, 379). Over
Rickelant is niets naders bekend.

    235 GAD, RA, inv. nr. 57, p. 80: boedelinventaris van Engelbert Papen, met onder meer de notitie "item noch iii
qrt. wijns voir die straetscepenen ende schrijver" en ib., p. 81: "item dit geschiede voir straetscepen Bruen
Andries s. ende Lambert Boesell raet". Op pagina 81 van het register (GAD, RA, inv. nr. 57) is
"burgermeistere" doorgehaald en vervangen door "scepenen". De mededeling in de inventaris van het
Rechterlijk Archief dat tot 1617 de acten gepasseerd werden voor burgemeesters, erna voor
straatschepenen, is in het licht van dit alles incorrect.

    236 Zie Van Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 50.



130

hebn ende [C] lavede dair voir of yemans queme als een stadrecht is die soe nae of naerre weer
dat guet dan weder to uten [er afstand van doen], dair satte [C] siin huys voir to onderpande dair
he inne woent, [namen van schepenen, etc.]".

Het register is door diverse scribenten volgeschreven, stadsschrijvers zowel als anderen. Voor
dit laatste is een fraai getuigenis te vinden in de beschrijving uit 1459 van de door een echtpaar
achtergelaten gemeenschappelijke goederen. Onder de vele opgesomde items bevindt zich een
schuld van drie stuiver aan 'Geert scryver', alsmede de posten "item 12 kr. den scryver Gerardus
die my dit gescreven hefft, item 4 kr. den scryvers die dit int boeck gescreven hebn"237. De
desbetreffende hand in het register zou op grond hiervan de autograaf van Gerard de schrijver
kunnen zijn238. Of het betalen van de registerschrijvers gebruikelijk of integendeel uitzonderlijk
was valt niet te zeggen. Vermeldenswaard zijn de particuliere schuldboekhoudingen die het
register vermeldt239.

Een telling van het jaarlijkse aantal optekeningen in het register van in- en uitleiding in de
jaren vijftig wijst uit dat er zich na 1453-1454 een plotselinge en significante daling voordeed
van circa dertien naar gemiddeld tussen twee en drie. Hoe moet deze verklaard worden? Het
aantal inschrijvingen per jaar weerspiegelt -anders dan men geneigd zou kunnen zijn te denken-
niet noodzakelijk de gevolgen van epidemieën. In 1454 was er wellicht een verband met een
epidemie, in de jaren 1458/1459 blijkt hiervan echter niets240. Een andere oplossing dient zich
aan. Het kapittel van Sint Lebuinus verwierf op 25 april 1455 van de hofpaltsgraaf van de keizer
Johan Trogsesse (Trugseß), "visitator, judex et corrector omnium et singulorum notariorum
publicorum", het recht liefst twintig notarissen aan te stellen241. Waarom dit privilege op dat

                    
    237 GAD, RA, inv. nr. 57, p. 50. Overigens liet dit echtpaar één van zijn crediteuren een getijdenboek na (ib., p.

48).
    238 In aanmerking komen: 1o Gerard Wesselsz, die in de zomer van 1443 vermoedelijk in Utrecht een

Middelnederlandse historiebijbel voltooide en nadien terugkeerde naar Deventer, waar hij in de periode
1449-1461 in de bronnen verschijnt als "meister Geerd scriver", d.i. schrijver en schrijfmeester (Defoer,
Korteweg en Wüstefeld, Golden Age, 143-145 (met dank aan drs. F. Bergman te Den Haag voor deze
verwijzing), en Koch, Zwarte kunst, 37-38) en 2o Gerard Bruyns (fl. circa 1435-1504), magister, kanunnik
van Sint Lebuinus en in de periode circa 1460-circa 1498 secretaris van de Oosterlingen te Brugge (Leloux,
'Deventer kanunnik', en idem, 'Nog eens', alsmede Koch, 'Zwarte kunst', 24-25, 58, met als aanvulling op de
in beide artikelen bijeengebrachte gegevens nog de vermelding van Bruyns in het necrologium van de
vicarissen van de Zutphense Sint Walburgiskerk; De Loos, 'Liturgie', 164). Was "Gerardus in der
Pondestegele, die vele copien halp scriven die men an die vijf goedes husen tUtrecht, an die stat van Utrecht
ende an die ridderscap aldair sande van des domprovestes saken", en die een dag later "die appellatie
[beroep op een hogere rechtbank] tegen den domprovest gedaen copieerde, die men roekeloes [plotseling]
hebben moste", en die daarmee tien respectievelijk veertien plakken verdiende, identiek aan Gerard
Wesselsz? (StRD V, 12, 9 respectievelijk 10 augustus 1425). De ledenlijst van Jacobsbroederschap vermeldt
in het jaar 1461 bijdragen aan aalmoezengeld van zowel "Gheert die scryver" als "Geraerdus die scriver"
(GAD, IA, Jacobsbroederschap).

    239 "dyt is dat guet seligen Iohan Pijper dat in Kerstken goltsmits huys was (...), item een boeck van
wijnschulde, item noch een rekenbock dair in stiet sijn schult ende dat men hem schuldich is, ende sijn
testament ende dair stont oick inne dat daer een engels laken wandes is (...), item noch een cleyn schult
boeck", respectievelijk "voer dat register van der schult dat Iohans wijff van Gelre onder hadde van seligen
Dirck Henrix soen" (GAD, RA, inv. nr. 57, p. 31 (1459) en p. 42 (1458)). Privé-administraties konden dus
verscheidene rekenboeken bevatten.

    240 Zie voor de epidemie (en de rampzalige herfstregens) in 1454 Dumbar, Deventer II, 151-152. Voor
1458/1459: GAD, Cam., inv. nr. 22h (1458-II), fo. 14r: "Item van Steven kistemaker hondert ende 66
doetvaete soe cleyn ende groete die armen luyden omme Godes willen in der sterfte gegeven worden, want
die arme luyde der vate ghien macht en hadden te betalen, welcke v[a]ete gerekent sint mit stenen op ...";
ib., inv. nr. 23g (1459), fo. 1r: "Item Steven Reyners (...) van 29 doetvaten by Johan Maech int nye gasthuys
die Herman Bueving niet betaelt en hadde elck vat 12 kr. maket 19 lb. 6 kr.". Zie voorts Dumbar, Deventer
II, 161.

    241 "plenam et omnimodam potestatem tribuimus, ut valeant potenter et cum effectu facere et creare notarios
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moment verleend werd aan het Deventer kapittel is een kwestie die hier blijft rusten. Het is
overigens zeer de vraag of het aanstellingsrecht meteen en ten volle uitgeoefend is. Het openbare
notariaat had zich begin 14de eeuw een plaatsje verworven in Deventer242, maar heeft in
anderhalve eeuw op geen enkel moment de omvang gehad waarvan in 1455 sprake is. Hoe dit
zij, het lijdt geen twijfel dat de schrijvers op de secretarie in toenemende mate scribenten naast
zich moesten dulden in de stad. Deze groep is lastig in het vizier te krijgen, omdat zij niet
noodzakelijk (of zelfs: alleen bij toeval) sporen nagelaten heeft in de bestuursadministratie. Een
voorbeeld is de herbergier Hendrik Crede, van wie we louter dankzij een concept van een
instrument dat hij rond 1422 maakte op de achterzijde van een oorkonde van een stadsschout
weten dat hij openbaar notaris was243. Overigens was deze combinatie van beroepen niet
ongewoon244.

4.4. Contentieuze rechtspraak
De eerste kwestie waar we ons mee zullen bezighouden, is de vraag hoever de contentieuze
jurisdictie van de schepenen in de tijd teruggaat. In een oorkonde uit 1325 wordt gerefereerd aan
de bevoegdheid van richter en schepenen tot het maken van sententies ingeval zich een conflict
voordeed over het recht op een rente, die oorspronkelijk door een Deventer burger was
geschonken aan de abdij Kamp245. Nadien heerst een lange stilte in de bronnen. Met zekerheid
                                                               

publicos, tabelliones et judices ordinarios"; Dumbar, Deventer I, 340-341. Een formulier van de eed die de
aan te stellen notaris moest afleggen ten overstaan van proost, deken en kapittel is integraal in het
instrument opgenomen. Het stuk is te Deventer gegeven in het bijzijn van een viertal lokale geestelijken
annex publieke notarissen, onder wie de stadsschrijvers Johan Pallas en Philips Johansz. De corroboratio
doet enige twijfel rijzen of het instrument daadwerkelijk uitgevaardigd is; het is echter heel goed mogelijk
dat Dumbar het notariële onderschrift weggelaten of een concept afgeschreven heeft. Voor Trogsesse, zie
Van den Bichelaer, Notariaat, 89, 96-97. Trogsesse was als hofpaltsgraaf al sinds 1433 in functie, en deed
bovendien dienst als secretaris van keizer Frederik III (1452-1493). Na op 13 juli 1454 zijn instructie als
'keizerlijke controleur' ontvangen te hebben, verbleef hij op 16 juni 1455 in Utrecht; in december was hij in
Leuven. Van den Bichelaer veronderstelt dat misschien in de Nederlanden de misstanden binnen het
notariaat het grootst waren, omdat van Trogsesses activiteiten alleen in deze contreien sporen aangetroffen
zijn. Dat is echter twijfelachtig; de auteur vermeldt namelijk zelf dat Trogsesse ook anderen met het
onderzoek mocht belasten. Aan het verblijf van Trogsesse in Deventer is eerder door Koch kort aandacht
besteed (Zwarte kunst, 24). In de cameraarsrekening van 1455 is in een niet gedateerde post, die ingeklemd
is tussen posten van 8 en 7 mei, het bezoek van Trogsesse als volgt geboekt: "item des legaets notarius des
keisers van Romen die dat instrument gescreven hadde dair in gescreven stont dat die stad macht hevet 15
notarios te maken, wellick privilegium die legaet der stad schenckede, den notarius gegeven 4 postulaets
gulden" (GAD, Cam., inv. nr. 22b (1455-II), fo. 4v). Merkwaardig is het, dat hier gerept wordt van 'de stad'
en niet van 'het kapittel', terwijl ook het aantal afwijkt. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat het stadsbestuur
een apart privilege verwierf.

    242 Zie hoofdstuk 2 § 2.5.
    243 GAD, HG, inv. nr. 238 (d.d. 11.6.1422; "Acta sunt hec ante domum mei notarii"). Met deze kennis

gewapend is de volgende rekeningpost met zijn activiteiten als schrijver te verbinden: "Item Henric Creden
voer den beleenbrief van den proefst 1 gl." (StRD IV, 131, rubriek "voer hoefscheid" (1418)). Crede
verwierf in 1416 gratis het burgerschap (ib., 3). In de jaren 1418-1424 figureert hij jaarlijks in de
loonrubriek van stadsdienaren wegens het onderhoud dat hij verrichtte aan de uurklok (ib., 123 en 472; in
1425 is het bedrag niet ingevuld (StRD V, 70)). Ten bewijze van zijn herbergierschap zijn vele
rekeningposten aan te halen, die duidelijk maken dat hij en zijn vrouw Swene een uitspanning van aanzien
dreven (bijvoorbeeld StRD VI, 9 (1435)). Zeer geregeld ook voorzagen Hendrik of Swene gevangenen van
voedsel, voor het eerst in 1402 (StRD II, 133-134). Hendrik werd in 1443 lid van het wantsnijdersgilde
(GAD, IA, inv. nr. 27, p. 27). Rond 1450 is hij overleden.

    244 Benders, ‘Andries van Haeften’, 47. 
    245 RAO, TH, inv. nr. 530, reg. nr. 85 (21 augustus). Oorkonders waren abt en convent Kamp. In het geval van

een arbitrale uitspraak van de Utrechtse bisschop in een erfeniskwestie uit 1310 moet hetzij aangenomen
worden dat er ministerialen en/of vreemdelingen bij betrokken waren, hetzij dat de schepenbank nog geen
bevoegdheid had in geschillenrechtspraak. In het eerder aangehaalde door bisschop Frederik beslechte
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vanaf 1363 was het stadsbestuur bevoegd in geschillenrechtspraak. Uit de cameraarsrekeningen
zijn verdwaalde posten te lichten die dit illustreren. In genoemd jaar 'scheidden' schepenen en
raad twee partijen in een erfeniskwestie. In daaropvolgende jaren zijn in de rekeningen meer van
dergelijke voorbeelden te vinden246; voordien echter niet. Een oorkonde van Nieuwjaarsdag
1368 op naam van twee niet als zodanig aangeduide Deventer schepenen behelst naar alle
waarschijnlijkheid de beslechting van een conflict tussen de abdij Ter Hunnepe en een burger247.
Van belang is voorts de sententie van schepenen en raden van Deventer in een erfrechtkwestie,
waar bestuurders van Hasselt -net als Vreeland in juridische zin een dochterstad van Deventer- in
1387 om vroegen248.

Er is nog een ander spoor in de cameraarsrekeningen dan deze ‘verdwaalde’ erfeniskwesties.
Afgezien van een geïsoleerde vermelding uit 1345249, bevatten zij vanaf 1356250 in de
uitgavenrubriek 'hincinde' jaarlijks een wisselend aantal posten van het type "pro (of: in)
expensis factis per scabinos [datum], quum erant querimonie (of: tempore querimoniarum)" of
vanaf 1361 in het Middelnederlands "[datum] do (die) claghe hadde gheweest, bi den scepenen
(ter maeltijt) verteerd ...". In de jaren zestig en de vroege jaren zeventig van de 14de eeuw
vonden de 'claghes' geregeld plaats in de stadswijnhuizen Vreden of Brunenberch of (achter) op
het stadhuis251. Het aantal 'claghes' per jaar lag niet vast. Ter indicatie zij vermeld dat het er in de
periode 1356-1375 gemiddeld negen à tien waren252. Het aantal liep uiteen van vier tot zestien
per jaar (alleen in 1357 waren er geen). 'Claghes' vielen nagenoeg zonder uitzondering op een
dinsdag of een vrijdag. In 1463 of 1464 is in het oudste bewaarde keurboek expliciet vastgelegd
dat schepenen en raden elke week bijeen moesten komen ("toe raede coemen") op de dinsdag en
de vrijdag. Alleen in de Vastentijd verschoof de tweede weekzitting van de vrijdag naar de
donderdag; wanneer een van deze dagen op een geboden feestdag viel, moest eveneens een
alternatieve rechtsdag geprikt worden, echter wel in dezelfde week253. Men sprak reeds in de
                                                               

geschil uit 1318 over de successio van tijnsgoederen won één van de partijen advies in bij de schepenen
(Immink en Maris, Registrum Guidonis, 224 nr. 244 ("gheseghet (...) te Deventer") en 263-264
(gevidimeerd door frater Hubert, gardiaan van de Minderbroeders van Deventer d.d. 27.8.1321)).

    246 CRD III-1, 267 en 445 (1365); CRD III-2, 183 (1369). Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 89 merkt
op dat schepenen in gecompliceerde boedelkwesties en omstreden nalatenschappen vonnisten op grond van
een getoonde schepenacte of zich baseerden op een mondelinge verklaring van particuliere getuigen. Over
mondeling afgesloten pachtovereenkomsten zegt zij dat "licht onenigheden (ontstonden) over de hoogte van
de pachtsom en de lengte van de pachttijd". Onder ede afgelegde verklaringen voldeden in die gevallen (op.
cit., 66).

    247 RAO, TH, inv. nr. 275, reg. nr. 168. Vgl. CRD III-2, 39 en 57 (1367).
    248 "... hier up hebben scepen ende raet der stad van Deventer ghewyset vor hoer stadrecht, dat die ghene die in

der tijt do die vors. Fenne starf dat naeste lijf weren van des gheens weghen die hoer die lijftucht
[levensonderhoud, bv. een lijfrente] ghemaket hadde, erfghen. soelen wesen tot alsulken gude alse siem
lijftuchten bezeten hadden" (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 66v; ingeschreven door stadsschrijver Johan ter
Hurnen).

    249 CRD I, 247. De overige vermeldingen van 'querimonia' in dit rekeningendeel betreffen specifieke kwesties,
en vallen daarom buiten hetgeen hier aan de orde is.

    250 CRD II, 377. Van Doorninck, CRD I, lxxxviii vermeldt een post uit 1355, die echter niet voldoet aan zijn
eigen interpretatie van 'claghe' als rechtsdag.

    251 Van Doorninck schrijft dat men elke post met betrekking tot gelagen van de schepenen op Vreden als
'claghe' mag beschouwen (ib., lxxxviii-lxxxix). Naar mijn mening gaat dit te ver (bovendien: geldt hetzelfde
voor Brunenberch?). Van Doorninck heeft zich hier wellicht laten leiden door de vermelding in het
keurboek van 1448, dat 'claghes' elke week gehouden moesten worden, al merkt hij zelf al op dat dit medio
14de eeuw "zeker niet het geval" was.

    252 Alleen die jaren zijn meegerekend waarvoor beide cameraarsrekeningen beschikbaar zijn; drie jaren vallen
zodoende af.

    253 VL, 168-169. In de periode 1356-1375 zijn slechts vijf uitzonderingen te vinden op minimaal 168 'claghes',
ofwel 3% (CRD II, 435, 596 en 690; CRD III-2, 193; CRD IV, 56). Van Doornincks observatie dat de
'claghe' "nu eens op dezen, dan weder op dien dag van de week plaats (had) (...), doch meesttijds op
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14de eeuw over de laatste of eerste 'claghe' voor of na een bepaalde kerkelijke periode of
feestdag. Met name gebeurde dit met de Vasten, hoogtijdagen als Pasen en Pinksteren en
stedelijke 'ijkpunten' als Sint Maarten, Midwinter en de jaarmarkten rond Sint Jan, Sint Jacob en
Sint Egidius254.

In de cameraarsrekeningen is in verband met de 'claghes' zelden of nooit expliciet sprake van
de burgemeesters, maar van 'de schepenen', 'de gemene schepenen', 'een deel van de schepenen'
of 'schepenen en raden'. In 1361 staan bij een 'claghe' de namen vermeld van negen schepenen,
onder wie Odo en Herbert, met de toelichting "in Oden maent, do Herbert richter was"255. Beide
heren waren dat jaar cameraar. Aangezien het fenomeen van de maandrekening pas in 1386 in
zwang kwam256, moeten we hier wel te maken hebben met de burgemeestersmaand. Een
burgemeesterskoppel vormden beiden echter niet; kennelijk verving Herbert zijn collega Odo.
Eerder bleek al dat vervanging van burgemeesters niet ongebruikelijk was. De conclusie kan
luiden dat een in omvang variërende afvaardiging uit de colleges van schepenen en raden op
'claghes' present was, maar dat de bevoegdheid tot afhandeling van de aangebrachte zaken bij de
dienstdoende burgemeester(s) lag257. Het is dan ook vast geen toeval dat de 'claghes' gelijktijdig
met de burgemeestersfunctie ten tonele verschijnen. Overigens zou de keur die in het keurboek
van 1448 bepaalt dat twee medebestuurders de 'dagelijkse rechter' moeten bijstaan dan een
(onder-?) grens hebben gesteld aan het aantal bestuurders dat aanwezig mocht zijn bij 'claghes'.

‘Clageboeck’
Na deze inleiding nemen we nu het met de geschillenrechtspraak samenhangende schriftgoed in
ogenschouw. Het 'liber causarum inter actores [klagers, eisers] et reos [aangeklaagden,
verweerders]', dat de periode 1423-1439 beslaat258, opent met een programmatische keur van 3
maart 1423. Deze kwam in gezamenlijk overleg tussen schepenen, raad en meente tot stand. De
keur verordonneert dat met onmiddellijke ingang schepenvonnissen opgeschreven moesten
worden ("voirtan solen doen schriven so wes sie wijsen"). Kennelijk was registratie voordien
geen usance. Dat deze veronderstelling niet impliceert dat de contentieuze rechtspraak vóór 1423
uitsluitend mondeling geschiedde (met een sleutelrol voor getuigen), zal verderop blijken. De
keurtekst geeft ook aan waarom men schriftelijke optekening noodzakelijk achtte, namelijk om
rechtsgelijkheid te verzekeren ("ende solen wijsen gelijc in gelijcken saken")259. De keur is terug
                                                               

dingsdag (sic) en vrijdag" (CRD I, lxxxix) is voor wat betreft de eerste bewering gebaseerd op dateringen
die alle juist de tweede bewering schragen. De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 11 halen Van
Doorninck aan om de 'claghe' op te voeren als een voorbeeld van een bestuurstaak die "van een
willekeurige weekdag" naar vaste dagen verhuisde. Dit vormt één van de elementen die de door deze
auteurs waargenomen toenemende verambtelijking eind 14de/begin 15de eeuw moeten illustreren. Echter,
reeds vanaf het moment dat de 'claghe' in beeld komt -1356- is zij op vaste dagen gefixeerd.

    254 Ook wel omschreven als 'de bouw' (oogst): "up sente Egidius (...) wantet in den bouwe was" (StRD I, 43
(1394)). Zie ook CRD VI, 312 en 315 (1386).

    255 CRD III-1, 67. Van Doorninck, CRD I, xciii-xciv worstelde met dezelfde post. Hij belandt op een
dwaalspoor doordat hij de stadsschout en de schepenrichter ofwel burgemeester verwart.

    256 Zie hoofdstuk 5 § 5.2.
    257 Dit spreekt ook uit een verordening in het keurboek van 1448: "Item, of twee lude twistende worden myd

woirden of myd anderen dingen, die tot vijf of tien pont droegen, dair kuer van queme, soe wie die
verhalinge sijn is, ende die ander dat bewisen mach, die sal beide kuer gelden, ende dat sal die
burgermeister richten voir der banck, ende die kuer inwynnen van denghenen, die die verhalinge sijn is"
(VL, 154).

    258 GAD, RA, inv. nr. 5a. De inventaris-Besier uit 1870 omschrijft dit register als "Een boek, bevattende
vonnissen, door de Straatschepenen in zaken van Stedelijke politie uitgesproken" (nr. 1216). Van een
specifieke bevoegdheid van straatschepenen blijkt echter niets. De procedure die gevolgd werd in de
kerkelijke rechtspraak bij het hof van de officiaal van de bisschop van Utrecht, zoals beschreven door De
Glopper-Zuijderland, ‘Oudste register’, 209-210, week in essentie niet af van die in Deventer.

    259 Volgens Schmidt-Wiegand, 'Bedeutung und Wirkung des Sachsenspiegels', 33 was de schriftelijke
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te vinden in het keurboek uit 1448260. Dat de registratie ook daadwerkelijk direct ter hand
genomen is, bewijst de aanvangsdatum van 10 maart. De burgemeesters traden in de
geschillenrechtspraak op als 'dagelijks rechter', zoals een uitgebreide passage in het keurboek van
1448 duidelijk maakt. Twee andere bestuurders moesten hen terzijde staan om een eerlijke
rechtsgang te garanderen261. De optekeningen bevatten doorgaans in afgekorte vorm de naam of
namen van de betrokken bestuurder(s). In het volgende bewaarde vonnissenregister (periode
1453-1490, het tweede exemplaar ging verloren262) is dit soms in het opschrift opgenomen263.
Zodoende was snel na te gaan wie verantwoordelijk was voor de sententie en de inning van de
eventueel opgelegde boete.

De schriftelijke vastlegging van vonnissen van de schepenbank had ten doel controle op de
rechtspleging mogelijk te maken. De vraag is natuurlijk wie die controle moest verrichten. De
betrokkenheid van de meente bij de opstelling van de bepaling geeft de richting aan waarin
gezocht moet worden. De niet tot de politieke elite behorende burgers stonden rond 1423
klaarblijkelijk zo sterk, dat zij de uitvaardiging van een dergelijke verordening konden
afdwingen. Bij bestudering van de burgemeesters- of schepenlijsten in de cameraarsrekeningen
springt het jaar 1422 eruit, omdat dan vier nieuwe schepennamen verschijnen. Merkwaardig is
ook dat er in totaal dertien schepenen fungeerden, in plaats van de gangbare twaalf. Er zijn wel
jaren waarin de schepenen minder in getal waren; zelden of nooit echter komt het voor dat het er
méér waren. Afwijkend is ook dat 1422 slechts twaalf in plaats van dertien rekeningmaanden
telt. Het betreft hier echter een kladrekening; het origineel bleef voor dit jaar niet bewaard. Dat
verklaart eventueel het tekort aan maanden, echter niet de relatief grote personele verandering.
Alles tesamen genomen lijkt het erop dat in 1422 een machtswisseling plaatsvond. Volgens een
17de-eeuwse overlevering zou op 14 december 1422 een concordaat gesloten zijn tussen
stadsbestuur en meenslieden over het aanvullen van het college van laatstgenoemden. Twijfel
over de juistheid van het jaartal is echter op zijn plaats; 1465 lijkt eerder in aanmerking te
komen264. Voor de ambachtsgilden in de stad lijkt geen politieke rol weggelegd te zijn geweest,

                                                               
vastlegging van het recht ten behoeve van rechtsprekenden en oordeelvinders, "um Abweichungen und
Rechtsbeugung zu vermeiden", begin 15de eeuw een geliefd thema. In Deventer lijkt echter meer aan de
hand geweest te zijn dan receptie of navolging van een rechtsidee.

    260 VL, 137.
    261 "Off schelinge geviele [indien zich een geschil voordoet] tusschen tween onsen borgeren of borgerschen,

dat toe anspraken en ter antworden queme voir scepenen ende raet; weer dan yemant, scepen off raet, die
den partien die dair dedingeden [een vergelijk troffen], maech of swager weere ofte merckelicke partie
droege der sake, die sullen sich selven melden, of die partien moegen sie den burgermeister noemen. Ende
soe sal sie die burgermeister heten opstaen (...). Ende die dan van scepenen ende raet sittende bliven, die
sullen der partien dat recht wisen nae der stad boeke in den sie van der sake bescreven vint, ofte tot oere
bester wytschip [kennis, wetenschap]; ende dat sy dan der partien wisen willen voir recht, dat en sullen sie
nyemande toe kennen geven, eer sie den partien aen beiden zijden uytspreken [uitspraak doen]; aldus te
verstane dat der geenre stemme die opgestaen weer in die sake nijt duden [ongeldig zijn] en sall. Dit is oick
onser stad recht, dat twe schepenen of raede bi den richter dachlix als hi richtet staen of sitten soelen, omme
te sien ende te hoeren dat in den gerichte elken mensche recht geschie" (ib., 136).

    262 Het ontbreekt ook in de inventaris-Besier van 1870 (nrs. 1216 en 1219).
    263 GAD, RA, inv. nr. 5b, bijvoorbeeld fo. 37r: "Anno Domini MCCCCLV, burgermeisters up sunte Peters

dach ad Cathedram: Godschalk Johans., Conr. ten Dune". N.B.: de inventaris-Besier uit 1870 (nr. 1219)
koppelt dit deel, anders dan het eerste, niet aan de straatschepenen.

    264 Dumbar, Deventer I, 61. Dumbar citeert hier Revius, die hij het verwijt maakt de tekst naar 'horen zeggen'
te hebben weergegeven, in plaats van deze te collationeren met die welke in 'het oude Statrecht' opgenomen
is: "item wanneer gebreck is in eenige straeten van meentslueden tot tweloff persoenen toe, soe sullen die
acht die in die koer gebleven weren op sunte Peters dagh ad cathedram op oeren eet den sy dan gedaen
hadden ander guede mans weder in die stede kiesen in die straete dair sy gebreck hadden off aver all in der
stad van Deventer. En dat sall toegaen nae den meesten stemmen van den acht straeten mytten ghenen die
in de koer gebleven weren. En offt ymant van meentslueden die in den koer weren tot scepenen off raeden
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niet in 1422 en niet in enig ander jaar265.
Veelzeggend is een notitie over autonomie van de schepenbank inzake rechtspraak in

erfeniskwesties, die direct na de hiervoor besproken keur over vonnissenregistratie ingeschreven
is. Tijdens de Sint Jansjaarmarkt van 1423 verschenen de schepenen van het Nederstichtse
Vreeland in Deventer om hun collega's aldaar een brandende vraag voor te leggen. Zij wilden
weten wie in Deventer intra muros over erfeniszaken ("erfnisse") oordeelde: de bisschop of de
schepenbank266. Het antwoord luidde dat dit de schepenen waren en niemand anders267. Dat de
Vreelandse stadsbestuurders juridisch advies kwamen halen in Deventer ("ende segeden dat sie
oer recht to Deventer plegen te halen") is terug te voeren op het feit dat Vreeland in 1265 het
Deventer stadsrecht ontving268. Klaarblijkelijk was de komst van de Vreelanders ingegeven door
een competentiegeschil met bisschop Frederik van Blankenheim. Het feit dat zij hun juridische
moederstad consulteerden, zou kunnen betekenen dat ook daar de bisschop nog lang een vinger
in de pap had waar het arbitrage in erfeniskwesties betrof. Dit aspect zal dadelijk nader
uitgewerkt worden. De optekening juist in dit register en pal na de keur die de aanleg van het
vonnissenregister afdwong geeft het belang aan dat de schepenen hechtten aan hun bevoegdheid
op dit vlak. Zij maakt tevens duidelijk dat dit type zaken een substantieel deel uitmaakte van de
bij de schepenbank aangebrachte zaken.

Keren we terug naar het eerste vonnissenregister. In het beginkatern zijn in de marge allerlei
dienstaantekeningen te vinden: al dan niet verlengde plusjes, minnetjes, de afkorting 'fc.' (facit,
fecit, factum) en soms een datum, namen van eisers en de uitspraak. Slechts af en toe zijn de
aantekeningen van een datum voorzien; niet steeds is de volgorde een strikt chronologische. In
een aantal gevallen zijn eis en verweer (en incidenteel ook de sententie) door verschillende
handen ingeschreven. De verklaring hiervoor is te vinden in een notitie in een geheel ander
register met het karakter van een memoriale: aangeklaagden waren verplicht hun 'antwoord'
(verweer) binnen een bepaalde periode te laten inschrijven. Hiervan werden zij schriftelijk
verwittigd. Uit de notitie blijkt voorts dat het onderhavige register voor de tijdgenoten bekend
stond als 'clageboeck'269.

                                                               
gekaeren wurde die sall voirt in sijn straete blyven en helpen scepenen ende raedt voirtaen kiesen". In iets
andere bewoordingen, maar met een afwijkend eind, is deze passage te vinden in een aanvulling uit 1465 op
het keurboek van 1448, waarnaar Dumbar verwijst als 'het oude Statrecht' (VL, 170). Het is uitermate
onwaarschijnlijk dat een dergelijke belangrijke keur, als deze in 1422 tot stand gekomen was, niet in het
keurboek van 1448 opgenomen zou zijn. Het lijkt erop dat Revius het slot van de verordening in het
keurboek, dat inderdaad verwarrend is, in eigen woorden heeft verduidelijkt. De laatste zin echter nam hij
niet op.

    265 Drie jaar later, in 1425, ontwierpen stadsbestuurders een regeling van onbekende inhoud met betrekking tot
de ambachtsgilden in de stad (StRD V, 39). Is er een verband met het verzoek van het Zwolse stadsbestuur
om inlichtingen nadat het in 1432 op de hoogte raakte van het feit dat "oere borgere van der buedeker
ambocht oer ambocht in onse stad [sc. Deventer] nyet en solden moeten oefenen" (ib., 417)? Indien dit het
geval was, ging het om een regeling die concurrentie moest tegengaan. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat
er zeven jaar overheen ging alvorens men hiervan in Zwolle lucht kreeg.

    266 Ebel merkt in een studie over de Lübeckse stadsrechtfamilie op dat sommige dochtersteden alleen in
bepaalde rechtskwesties te hoofde gingen. Hij noemt in dat verband het huwelijksgoederen- en erfrecht
(Ebel, 'Rechtszug', 3).

    267 GAD, RA, inv. nr. 5a, p. 1.
    268 OSU III, nr. 1681. Berkelbach van der Sprenkel, Geschiedenis bisdom Utrecht, 81-82 plaatst de Vreelandse

stadsrechtbevestiging van 1298 in de politieke context van strijd in het Sticht, met name tussen de landsheer
en de stad Utrecht. Zie voorts Hermesdorf, 'Te hoofde gaan', 26-27 en 33-34. Een ander voorbeeld van een
Vreelandse rechtsvraag is te vinden in GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 202v (1469).

    269 GAD, RA, inv. nr. 46a ('memoriale sentenciarum et aliarum conclusionum'), fo. 9r: "dit is copie des briefs
als die stad van Deventer gescreven hevet an Johan kremer, Gueden man, welke brieff Johan stalknecht die
bode gebracht hevet Gueden Johans vors. wive op sente Matheus avont anno etc. lvij / 'An Johan kremer
Gueden man toe Deventer, onsen gueden vrent / Goede vrent, also Dirc Sanders soen van den Eeck ende
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Uit de optekeningen in het 'clageboeck' -waaronder zich inderdaad veel zaken bevinden die
voortvloeiden uit de tenuitvoerlegging van testamenten (boedelscheidingen, erfenissen, en
dergelijke)- blijkt herhaaldelijk dat partijen in eerste instantie probeerden conflicten in eigen
kring op te lossen door scheidslieden van beide kanten te benoemen. Pas als dat niets opleverde
schakelde men de schepenbank in270. Soms ook kozen burgers ervoor de eigen arbitrage ten
overstaan van de schepenbank te laten vastleggen. In het register is geregeld sprake van getuigen
'die dit wel hoorden'. Het getuigenverhoor bleef dus ook na het besluit tot optekening een rol
spelen. De formuleringen konden diverse vormen aannemen: "[datum] A beschuldigt B dat hij,
etc. -hierop antwoordt B, etc. - Sentenciatum (voer die banc) [volgt uitspraak]-[naam
burgemeester]", of: [datum] A spreekt B (en C, enz.) aan - "ende gift hem scult"- [volgt
beschrijving toedracht] - hierop antwoorden B (en C, enz.) etc., of: A "gift scholt" B "ende
begeren dair aff utinge", of: A spreekt B aan "ende begeert hier gerichts af".

Het reeds genoemde volgende bewaard gebleven vonnissenregister over de jaren 1453 tot
1490 is te koppelen aan een post in de cameraarsrekening van 1451, waaruit blijkt dat de fraters
van het Heer Florenshuis in de stad het papier leverden en het bindwerk verzorgden271. Bij de
behandeling van de keurboeken is al aandacht geschonken aan het opdrachtwerk dat de fraters
verrichtten272. In dit (derde) vonnissenboek zijn zestien katerns in een grof-perkamenten omslag
gebonden. Het perkament was dusdanig ruim bemeten dat met het inbinden van ieder volgend
katern de achterflap navenant ingekort kon worden. De vouwen in het omslag leggen getuigenis
af van deze ontwikkeling. Een novum zijn de alfabetische klavieren, die het opzoeken moesten
vergemakkelijken. Dit systeem is echter alleen in de eerste twee katerns toegepast. Te
veronderstellen is dat dit gedeelte van het register door de fraters is verzorgd, maar dat zij het
inbinden van de overige veertien katerns niet voor hun rekening namen. Hun systeem van het
toegankelijk maken van de katerns met behulp van klavieren vond navolging in het ‘liber
filiorum perdicionis’ van omstreeks 1463273.

De hamvraag is nu of er een samenhang is tussen de 'claghes' en de contentieuze jurisdictie zoals
die vanaf 1423 in de 'clageboecke' opgetekend is. Met andere woorden: waren de 'claghes'
contentieuze zittingen? In de literatuur bestaat geen consensus over de aard van de 'claghes'. Van
Doorninck houdt het op rechtsdagen waarop zowel civiel- als strafrechtelijke zaken dienden.
                                                               

Katherine siin echte wijf Henr. dochter ten Poelen hoer ansprake bescreven hebn in onse clage boeck, des
wij onser stad boede tot uwen huys gesant hadden u ende Gueden uwen wive van onser wegen te seggen
dat y ende uwe wijf iu antworde solden laten scriven op die ansprake vors. bynnen eenre tijt die omme
gecomen is. Ende want wij verstaen dat y doe nyet by huys en weren doe onser stad boede tot uwen huyse
naestkomende nae datum dis briefs uwe antworde dair op laten scriven by u panden. Weert sake dat y des
nyet en deden, soe solde y der stad dair omme gelden v lb. ende dair toe alle dage nae den achte dagen vors.
een lb. ter tijt toe gij uwe antworde hadden laten scriven in onse clage boeck vors. Hier weet u nae te
richten. God sy myd u. Gescreven op sente Mauricius dach in den jaere etc. lvij / Burgermeister, scepen
ende raet der stad van Deventer'". Zie GAD, RA, inv. nr. 5b, fo. 53v-54r (gedaagden beweren niet
'voorgeboden' te zijn overeenkomstig het stadsrecht). Zie voorts de marginale aantekening: "sall sijn
antworde maken tegen den ijrsten richtdach nae Petri" (ib., fo. 54r).

    270 Vgl. het keurboek van 1448: "Item, hebben die burgere van D. onder een toe dedingen voer den scepenen
van saken of van guede die bynnen D. geleghen sijn, dat sullen scepenen in der tijt dan myd den rechte
richten bynnen achte weken ofte bynnen dier tijt in vrentscappen scheiden ofte doen scheiden. Ende hebben
die borgere onder een toe dedingen voir den scepenen van saken ofte van guede buten D., dat sullen die
scepenen myd den rechte richten ofte in vrentscappen scheiden ofte doen scheiden bynnen iaers, mer en
konden sie des nyt gedaen als voirs. is, soe moegen die scepenen by willen beider partien dat dan voirt
verversten [verdagen]" (VL, 137).

    271 "Item in heren Florens huys voir een boeck dair men ansprake ende antworde in scrift, voir papier ende
bynden to samen 1 lb. 1½ kromst." (GAD, Cam., inv. nr. 21d (1451-II), fo. 15r (rubriek 'allerhande zaken').

    272 Zie hoofdstuk 3 § 3.2.
    273 Zie hoofdstuk 2 § 2.3.
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Voor het laatste voert hij het ontbreken van een aparte instantie aan (met uitzondering van de
halszaken). Volgens Van Doorninck legde men in de 'claghes' ook boetes op. Wel signaleert hij
dat geschillen (ook) buiten de 'claghe' om afgehandeld werden. De Meyer en Van den Elzen
houden het zonder nadere argumentatie op civiele rechtszittingen274. Gewezen kan worden op
een rekeningpost uit 1382, waaruit onomstotelijk blijkt dat een 'claghe' een zitting was tijdens
welke bestuurders klachten aanhoorden275. 'Claghes' waren dus civiele zittingen, speciaal
bedoeld voor geschillenrechtspraak. Van Doornincks opvatting lijkt minder juist.

Een probleem is dat de in het oudste 'clageboeck' vermelde reeksen data waarop eisen
ingediend en verweren uitgesproken werden niet sporen met het beperkte aantal data van de
jaarlijkse 'claghes'. Hoe dit te verklaren? Een rekeningpost uit 1381 verantwoordt de onkosten
die drie schepenen en drie raadsleden maakten "do sie gheseten hadden over onser stad recht van
der dachlix claghe te corrigiren ende daer na des daghes ter maeltijt bi den selven, do sie over
den zelven zaken hadden ghezaten"276. Ongetwijfeld past deze rechtshervorming in het
raamwerk van de aanleg van een nieuw keurboek in dat jaar277. Hier is echter van belang dat er
zoiets bestond als 'dagelijkse claghes'. Dit wordt bevestigd door het derde deelboek van het
keurboek van 1448. Op het opschrift "Dit is der stad recht op die clage tusschen onsen borgeren
van schaden of van scholden" volgt een opgave van de dagen waarop aanklachten ingediend
konden worden, te weten "tot allen tijden van den jaere". Elke week zou een rechtszitting
plaatsvinden, "uytgeseget in die Passiweke [de week aansluitend op Judica, d.i. de tweede
zondag voor Pasen], in die weke van Passchen ende Pinxteren, ende twelff nachten van
mydwynter [25 december tot 5 januari], ende van sente Peter ad Vincula thent Egidii [1 augustus
tot 1 september]"278. Zou het nu niet zo geweest kunnen zijn dat het schepencollege de
ingediende eisen bundelde om ze tijdens een beperkt aantal grote zittingen af te handelen279? De
benaming 'claegedagsrolle' voor het 16de-eeuwse register van bij schepenen en raden aanhangig
gemaakte eisen280 schraagt deze veronderstelling: de op een zitting ('clagedach') te behandelen
zaken stonden 'op de rol'.

In de lijn van deze redenering zou de Deventer schepenbank op z'n vroegst rond 1325 en met
zekerheid in 1356 (na een aanzet in 1345?) contentieuze competentie verworven hebben.
Hieraan heeft vermoedelijk een landsheerlijk privilege ten grondslag gelegen. Eventueel kan ook
gedacht worden aan usurpatie van een deel van de rechtsmacht van de schout als landsheerlijke
vertegenwoordiger ter plaatse. Ging de geschillenrechtspraak vanaf het begin gepaard met
optekening? Voor het eerst in 1363, en vervolgens in 1365 en 1366, was stadsschrijver Johan ter
Hurnen present bij 'claghes'281. Deze vermeldingen doen vermoeden dat 'claghes' leidden tot
enigerlei vorm van schriftelijke vastlegging. Waarschijnlijk was dit reeds vanaf 1356 het geval.
Concrete bewijzen zijn echter amper te vinden. Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op
een door Johan ter Hurnen geschreven oorkonde uit 1371, uitgevaardigd door het schepen- annex

                    
    274 CRD I, lxxxviii-lxxxix; De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 11. Uitzonderlijk zijn combinaties van

een 'claghe' met strafrechtspraak, zoals in 1371 (geval-Wyer de kramer) en in 1372 ('steendragen' door een
vrouw); CRD III-2, 365 en 421. In beide gevallen waren de stadsschouten ambtshalve aanwezig.

    275 "bi onsen scepenen ter maeltijt achter up der stad huys verteerd do sie claghe ghehoert hadden" (CRD VI,
69).

    276 CRD V, 418.
    277 Zie hoofdstuk 3 § 3.2.1.
    278 VL, 155.
    279 Interessant in dit verband is het vermoeden van De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 21 n. 26, dat er

wekelijks een 'claghe' plaatsvond, maar dat alleen "speciale" zittingen te traceren zijn via de in de
stadsrekeningen verantwoorde wijnconsumptie.

    280 GAD, RA, inv. nr. 3 (1582-1599).
    281 CRD III-1, 277, 499 en 556.
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burgemeesterspaar Johan Pamont en Johan ter Poerten. Zij behelst een 'dading' (minnelijke
schikking of scheidsrechterlijke uitspraak) door schepenen en raden in een conflict over een
watergang tussen percelen van Johan van Leiden -zelf schepen in dat jaar- en Johan Vos
Verremolen. Aan de sententie ('wijzing') van schepenen en raden ging een getuigenverhoor
vooraf282. Voorts bevat het 'oude kopieboek' een afschrift van stadsschrijver Johan van Ommen
uit 1403 van de eis van de priester Aernt Crane op zijn moeder Mille inzake "erfnisse ende
huysinghe" in de stad. De finesses van de zaak doen er hier minder toe dan de uitspraak van de
schepenen, die op fraaie wijze de wisselwerking illustreert tussen geheugen en optekening283.
Ten slotte schreef Van Ommen in hetzelfde register nog een uitspraak in van twee burgemeesters
in een conflict uit 1411284.

Voorzover contentieuze rechtspraak tot schriftelijke vastlegging leidde, geschiedde dit
aanvankelijk dus naar bevind van belang en zaken en in de vorm van oorkonden of cedelen. In
het oog springend is de aanwezigheid van twee gerechtsboden in 1368285. Sinds 1399 was het
regel dat bij elke 'claghe' alle schepenen, de schrijver en drie of meer boden aanwezig waren286.
Zoals eerder opgemerkt is, speelden zij -ook al vóór de systematische registratie van eisen287-
een rol in het op de hoogte stellen van partijen van gerechtelijke termijnen, speciaal ten aanzien
van het laten inschrijven van verweren. De tendens tot institutionalisering van de 'claghe' is
onmiskenbaar288. Daarin past ook de bepaling in het keurboek van 1448 die voorschrijft dat
burgers van Deventer die onenigheid hadden over een buiten de stad gelegen erfenis, hun eisen
en verweren in geschrifte aan schepenen en raden ter hand moesten stellen289.

Register van beslagleggingen
In zoëven vermelde rubriek 'claghes tussen burgers over schade of schuld' is veel plaats
ingeruimd voor procedures van 'panding', dat wil zeggen conservatoir beslag op roerende en
onroerende goederen, die als onderpand dienden. Namens de eiser verwittigde de gerechtsbode
de gedaagde van de klacht en de dag van de rechtszitting. Indien de laatste na twee
aanzeggingen, gepaard gaande met boetes van respectievelijk twaalf en vijf kleine penningen,
niet verscheen, moest een schepen hem mondeling aanzegging doen onder een boete van
inmiddels honderd schellingen klein. Bovendien was hij bij driemaal verstek "verwonnen
                    
    282 "waer af dat die scepen ende raet vors. tughe verhoerden alse goede knapen die die oelde cunde daer af

hadden ende besaghen dat oelde hercomen daer af" (RAG, Collectie Van Rhemen, inv. nr. 518 (17 oktober)
en CRD III-2, 308 (burgemeestersmaand)). Verremolen moest het water op zijn erf leiden zonder dat Van
Leiden er schade van ondervond.

    283 "daer hem [Aernt Crane] Johan die Hoyer, in der tijt burghermeyster, in theghenwordicheit scepen ende
rades, daer sie zeten in rade, op antworde van bevelingen des rades, want der scepene een deel huchnisse
[herinnering] hadden dat daer brieve af weren, soe en wolden die scepene ghene brieve over brieve gheven.
Ende want Bertolt van Bakerweerde dit besprack mit hilikes brieven van siins wyves weghen Lummoden,
soe wolden die scepene die zake laten teykenen op dat die ghehuchnisse daer van bleve" (GAD, MA, inv.
nr. 4a, fo. 67r-67v).

    284 "[twee schepenen] tughen apenbaere alse burgermeisters in der tijt mit anders scepen ende raed der stad van
Deventer daer over ende an gheseten hebben up unser stad raethuys, dat Lambert Zwolleman ende Hermen
Bic aldaer verliket ende gescheiden warden van al alsulke schelingen, stoet ende twiist, ende voert van allen
zaken alse sie tot huden up dessen dagh na ansprake ende antworde of anders enigherhandewijs up
malcanderen mochten te seggen hebben gehat [volgt de uitspraak: Lambert moet Herman binnen een jaar
honderd koopmansgulden betalen] sonder enich wederseggen. Dit gheschiede [volgt datum]" (ib., fo. 125r).

    285 CRD III-2, 81 (de beide genoemde schepenen vormden overigens geen burgemeesterspaar in dat jaar).
    286 StRD I, 320.
    287 "want sie gheboden ende vervolghet was na den stat rechte mit onser stad boden" (GAD, MA, inv. nr. 4a,

fo. 67r (1403)).
    288 Mijn conclusie is derhalve dezelfde als die van De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 11; de

argumentatie verschilt echter.
    289 VL, 142.
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[veroordeeld tot het verlies] van der clage ende soe sal hi bynnen achte dagen daernae den
cleeger genoech doen van den voirseiden clagelicken goede". Gebeurde dit niet, dan stuurden de
schepenen de gedaagde een pander. De aangeklaagde kreeg de mogelijkheid procedurele fouten
bij het uitbrengen van de dagvaarding door de gerechtsbode aan te vechten. Verscheen iemand
na de eerste of tweede oproep en bekende hij schuld, dan diende hij binnen veertien dagen te
betalen. Zo niet, dan kwam de pander opnieuw in actie. De eiser moest de panden ten overstaan
van de schepenen 'opbieden' [aangeven] op de naastvolgende maandag "alset werkedach is", en
met twee medeburgers de gedaagde daarvan officieel op de hoogte stellen. Na veertien dagen
stond het de eiser vrij de panden bij opbod te verkopen. In een apart gedeelte dat in het keurboek
gewijd is aan panding wegens het niet betalen van borgsommen bij het tappen van wijn wordt de
maandag expliciet aangeduid als rechtsdag290. Kennelijk was de maandag gereserveerd voor
zaken van 'schade en schuld'.

Een register waarin dergelijke beslagleggingen opgetekend werden (wel bij gelegenheid van
het voornoemde 'opbieden'), vangt in de hand van stadsschrijver Johan Pawe aan op 27 augustus
1432, en is voortgezet tot 3 april 1459291. Het bestaat uit drie papieren katerns. Zij beslaan de
jaren 1432-1447 (negentien bladen), 1447-1454 (dertien bladen) en 1454-1459 (veertien bladen),
en waren -gezien hun beduimelde omslagen- oorspronkelijk los in gebruik. Hoewel het register
in de tijd vooraf gaat aan het keurboek, kan wel aangenomen worden dat het verschijnsel
panding al eerder door middel van keuren gereguleerd was. Voor een oudere registratie zijn
echter geen aanwijzingen te vinden. Het aantal ingeschreven beslagleggingen per jaar varieert
(de onvolledige begin- en eindjaren niet meegerekend) van één in 1439 tot 46 een jaar later, met
een gemiddelde van 17 à 18. Beslag werd -in de regel drie keer- gelegd op allerhande goederen,
zoals "clennoede ende guet", "gelt ende guet", "reeschap ende guet", "gelt ende rente", "gelt ende
schult", "erfnisse ende huysinge", "loen ende guet", enzovoort. De notities volgen een tamelijk
vast stramien, als volgt: datum - naam van de klager - omschrijving van de in beslag genomen
goederen, met de naam van de eigenaar en de lokatie van de goederen - datum van de rechtsdag,
doorgaans veertien dagen na de datum van de optekening: "een wete gedaen aver xiiii dage voir
tgericht te komen" of "dach aver xiiii daghen". De genoemde 'wete' was een gezegelde
dagvaarding, die vermoedelijk na drie 'besates' (beslag, maning en dagvaarding) bezorgd werd
bij degenen wier goederen in het geding waren, opdat zij 'untsate' (betwisten van de
rechtmatigheid van de 'besate') konden doen292.

De aan het register te ontlenen informatie is in lijn met de bepalingen in het keurboek van
1448, dat panding van erf en huis, levende have, geld en ander "reede guet" en -als er echt niets
anders te panden viel- 'harnas' onderscheidt293. Een aparte paragraaf is gewijd aan de klacht van
een vreemdeling tegen een burger. De termijnen zijn ingekort en een vreemdeling kon de panden
laten verkopen op een veilige plaats294. Niemand mocht panden aan goederen van kooplieden "of
anders wie vremdes van buten ennich guet in onser stad gebrocht hadden of staen gelaeten
hadden", tenzij de eigenaar erin toestemde. Panding aan goederen van vreemdelingen was alleen
toegestaan bij het innen van achterstallige huur (wel in verband met opslag te zien)295.
Bepalingen over 'besate' op goederen van vreemdelingen bestonden minstens sinds 1427; het
                    
    290 Ib., 157.
    291 GAD, RA, inv. nr. 63.
    292 Ter Kuile, Inleiding oorkondenboek, 108. De veronderstelling van de auteur, dat in de middeleeuwen de

'wete' niet schriftelijk maar mondeling (in de vorm van kerkesprake) geschiedde, wordt gelogenstraft door
bewijsplaatsen in het Deventer register (zie bijvoorbeeld GAD, RA, inv. nr. 63, fo. 8v, en een losse
concept-'wete' uit 1457 van stadsrichter Willem Kryt in het derde katern (met zegelaankondiging)).

    293 VL, 157-158. Uiteraard bracht beslaglegging op 'harnas' de stedelijke defensie in gevaar indien dit op grote
schaal gebeurde.

    294 Ib., 158.
    295 Ib., 156.
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Zwolse stadsbestuur verzocht zijn Deventer collegae toen om rechtsadvies inzake het beslag op
handelsgoederen van Elburgse kooplieden296. In de marge van het register van beslagleggingen
is in sommige gevallen expliciet aangegeven dat de stadsschout bevoegd was. Ongetwijfeld gaat
het dan om zaken die vreemdelingen betroffen en/of zich voordeden tijdens jaarmarkten297.
Hoewel gerechtelijk beslag in het register doorgaans aangeduid is als 'besate' en niet als
'panding', is het de vraag of hieraan een juridisch onderscheid ten grondslag ligt. G.J. ter Kuile jr.
komt tot de conclusie dat 'besate' specifiek een panding gericht tegen vreemdelingen was.
Niettemin vermeldt de auteur ook dat 'besate' toegepast werd tegen vreemdelingen of tegen
burgers, als er gevaar bestond voor verduistering of ontvluchting. Het verschil tussen 'besate' en
panding is in Ter Kuiles analyse gelegen in het feit dat beslag door panding niet generaal (de
persoon of het vermogen van de schuldenaar betreffend), maar speciaal is; de procedures zijn
evenwel identiek298. De inventaris van het rechterlijk archief van Deventer betrekt de inhoud van
het register van beslagleggingen louter op vreemdelingen, en rangschikt het dientengevolge
onder het archief van de stadsschout299. Mijns inziens is dit onjuist. Het was primair een register
van het stadsbestuur; alleen in specifieke zaken was de schout (deels?) bevoegd.

4.5. Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de rechtspraak en de verschriftelijking daarvan behandeld.
Achtereenvolgens zijn de ontwikkelingen op het terrein van de straf-, vrijwillige en contentieuze
rechtspraak beschreven en geanalyseerd. Daaraan vooraf ging een bespreking van de
burgemeestersfunctie. Twee schepenen vervulden als 'maandschepenen' (aantoonbaar sinds
1337) dan wel burgemeesters (sinds het bestuursjaar 1356) namens het schepencollege
gedurende vier weken –zijnde een bestuurlijke maand- een sleutelrol in alle sectoren van de
rechtspraak. Zij waren 'richter in der tijt' en verantwoordelijk voor de inning van boetes die
opgelegd werden wegens overtredingen van de keuren. Burgemeesterskoppels vaardigden geen
                    
    296 Een Zwolse bode bracht een brief, met als bijlage een afschrift over de kwestie, "begerende van den raede

alhier dair op te versynnen [overwegen of zelfs: een rechtsgrond aanvoeren] ende dat recht dair aff hem to
scriven" (StRD V, 129).

    297 Zie hoofdstuk 2 § 2.3.
    298 Ter Kuile, Inleiding oorkondenboek, 100, 105-106. Op p. 98 haalt de auteur de tweede landbrief van

bisschop David van Bourgondië aan, waarin 'besate' en panding beide betrokken zijn op pachtinvordering;
hier blijkt dus niets van een specifiek arrest op goederen van vreemdelingen.

    299 Acquoy, Inventaris rechterlijk archief, 9 (GAD, RA, inv. nrs. 62 en 63). Hoewel de bewoording tot
verwarring zou kunnen leiden, is er geen verband met de verlening van een privilege, op 5 april 1433, door
elect Rudolf aan de stad, haar burgers en onderzaten "om gonsten wille die onss die selve Stad voirs. in
onsen lasten bewyset heeft, dat men nu voirt aen na datum dis briefs ghenen burger noch ondersate onser
Stad van Deventer voirs. bynnen onsen landen mit onsen gerichte besetten noch beletten en sall" (GAD,
MA, inv. nr. 4a, fo. 189r (afgeschreven door stadsschrijver Johan Pawe)). De dankbaarheid van de elect
gold de opbrengst van de 'honderdste penning' (zie hoofdstuk 5 § 5.2.2.4). Het betreft hier het 'ius de non
evocando', zie StRD IV, 452: "Johannes Pallas die gereden was tUtrecht om onsen heren den vicaire ende
den Officiael van Utrecht te insinueren onse privilegium dat wy hebben van den paews dat men onse
burgere nyet tUtrecht dagen en solde die den notaris ende Hermannus Pauli die Johannes an den notarius
halp te gate hadde ..." (27 mei). Zie ook ib., 441: "doe scepenen ende raet nae der completen onsen heren
huldinge gedaen hadden oppet wijnhuys ..." (7 april) en 455: "doe men onsen heren huldinge dede, hem
gesant int hof een stucke wijns ..." (7 april). Als geschenk ontving de bisschop zes zilveren schalen en twee
vergulde "nappe" (ib., 499). In het keurboek van 1448 is het privilege terug te vinden: "Ellick werlick
persoen die woenachtich weere in der stad van Deventer, die sal toe rechte staen voer den scepen; die des
nijt doen en wolde, die solde bynnen eenre maent daernae rumen die stad" (VL, 158). In 1455 liet het
stadsbestuur door de officiaal van de aartsdiaken een vidimus vervaardigen van het privilege uit 1433: "item
voir een een vidimus van onsen privilegium dat men onsen burgeren ende inwoenren in den Stichte van
Utrecht nyet besetten noch beletten en sal" (GAD, Cam., inv. nr. 22b (1455-II), fo. 16r). Vijf jaar later reed
stadsschrijver Philips Johansz naar Utrecht om daar te tonen "een instrument dat men onse burgere dair niet
dagen en sall uyt" (ib., inv. nr. 23g (1459-I), fo. 5r).
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oorkonden uit; wel traden burgemeesters als instituut samen met andere stedelijke
bestuursorganen op als oorkonder, met name met schepenen en raad. Gebleken is dat de dinsdag
en de vrijdag vanaf medio 14de eeuw de vaste wekelijkse zittingsdagen van het schepengerecht
waren. Alleen wanneer de kerkelijke kalender daartoe aanleiding gaf, week men hiervan af.

In het gedeelte over strafrechtspraak is stilgestaan bij achtereenvolgens vete en oorvede,
boetes en verbanning, en 'kindergoed'. Vetes tussen de stad en particulieren moesten door middel
van 'ontzegbrieven' formeel aangezegd worden. De eerste vermelding van een dergelijke
oorkonde die het stadsbestuur uitvaardigde is van 1344. Vanaf 1366 noteerden stadsschrijvers de
kerngegevens uit binnengekomen 'ontzegbrieven', te weten de namen van de aanvoerder
('hoofdheer') van een vetevoerende groep en diens medestanders ('helpers'), in een apart register
dat bekend staat als 'oorvedenboek'. Een oorvede kon zowel een vredesbelofte van de
verliezende vetevoerende partij zijn, als een plechtige eed van een vrijgelaten gevangene om af te
zien van wraak of juridische acties ('Fehde-' en 'Haft-Urfehde'). In Deventer duiken rond 1350
vermeldingen van gevangenisoorveden op. Vetes konden tijdelijk opgeschort worden door
middel van een 'vrede'; beëindiging vond plaats via een zoenprocedure. De optekeningen die
verband hielden met de vete werden dan gecancelleerd. De gevangenisoorveden die in het
register aan te treffen zijn, werden afgelegd door personen die de stadskeuren overtreden hadden.
De noodzaak tot registratie van vetes deed zich voor toen de frequentie ervan toenam. Sinds
1370 speelde de meente als bemiddelaar een actieve rol in het vetewezen, die ook een eigen
correspondentie met zich meebracht. Dit zelfstandig optreden van de meente is een opmerkelijk
fenomeen. Vanaf 1395 kwamen aparte oorvedenregisters in zwang. De oorvede-eed werd op het
raadhuis gezworen ten overstaan van de burgemeesters. Hechtenis en oorvede werden gaande de
15de eeuw van een middel om de vrede te bewaren meer en meer tot een middel ter
disciplinering.

Wat betreft boetes en verbanning laat zich vaststellen dat aantoonbaar sinds 1344 een separate
strafrechtelijke administratie in gebruik was, die (aanvankelijk) bijgehouden werd door de
stadsschrijver Gevehard van Hildesheim. Van deze oudste administratie zijn slechts perkamenten
snippers bewaard gebleven, die specifiek betrekking hebben op verbanning wegens het niet
voldoen van boetes op begane overtredingen. Een min of meer systematische registratie van
strafrechtelijke zaken bleef bewaard in de vorm van notities die stadsschrijver Johan van Ommen
in de periode 1395-1420 maakte in het oudste oorvedenregister, dat zodoende mede als
strafrechtregister en feitelijk als substraat van de boeterubrieken in de cameraarsrekeningen ging
fungeren. Zijn opvolgers zetten dit type inschrijvingen in het oorvedenregister voort tot 1452.
Daarnaast creëerden zij in hetzelfde register een aparte rubriek betreffende verbanningen in de
periode 1420-1441. Deze rubriek is vervolgens in de jaren 1442-1459 in een ander gerechtelijk
register gecontinueerd onder het kopje 'uytlage'. Al met al zijn in Deventer dus ruim een eeuw
lang ‘gerechtelijke’ ballingen geregistreerd. De informatie die in de strafrechtadministratie als
geheel opgeslagen lag, werd benut bij het opmaken van de klad- en netredacties van de
cameraarsrekeningen, met name voor de boeterubrieken.

Voordat een weduwe of weduwnaar hertrouwde, moest zij of hij het erfdeel van de kinderen
bij het stadsbestuur aangeven. Vanaf 1362 noteerden stadsschrijvers dergelijke aangiftes in
registers. Bij in gebreke blijven werd aanvankelijk een boete van 25 pond opgelegd; sinds 1448
of al eerder verdubbelde het stadsbestuur dit bedrag. De hoogte geeft aan hoe zwaar er aan
overtreding van de desbetreffende keur getild werd. Het oudste register van 'kindergoed' dat
bewaard bleef, bestrijkt de periode 1467-1494. Oudere exemplaren werden vernietigd zodra de
informatie die zij bevatten geen actuele waarde meer had.

Wat betreft de vrijwillige rechtspraak kwamen achtereenvolgens aan de orde erfenissen in den
vreemde, onroerend goedtransacties ('renunciaties'), schuldbekentenissen, machtigingen en
erfenissen in de stad. Deventer verwierf reeds in de vroege 12de eeuw competentie op het vlak
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van de voluntaire jurisdictie. Gegeven deze vroege start, is het opmerkelijk dat registratie op dit
terrein tot het eind van de 14de eeuw op zich liet wachten. In het midden van de jaren tachtig
begon stadsschrijver Johan ter Hurnen in het oudste oorvedenregister aantekening te houden van
de oorkonden die het stadsbestuur opstelde ten behoeve van burgers die aanspraak maakten op
erfenissen in andere steden, de zogeheten 'toeversichtsbrieven'. Registratie, met name ook van de
gestelde onderpanden, was van belang in verband met eventuele claims die nadien door andere
gerechtigden ingediend werden. De registratie van 'toeversichte' was niet verplicht; burgers
maakten een afweging van kosten en baten van schriftelijke vastlegging.

Overdrachten en bezwaringen van onroerend goed legde men ter secretarie vast sedert 1430.
Honderden van dergelijke transacties vonden elk jaar een plaatsje in de zogeheten
renunciatieregisters. Voordat registratie op dit vlak in zwang kwam waren voor deze transacties
oorkonden gangbaar. Een gestage groei van de stedelijke onroerend goed- en rentenmarkt vanaf
de late 14de eeuw vormde naar alle waarschijnlijkheid de aanleiding tot registratie.

Schuldbekentenissen van particulieren tekende men in Deventer op vanaf 1441 in een aparte
sectie in hetzelfde register waarin ook de verbanningen, 'toeversichte' (gecontinueerd sinds 1441)
en machtigingen (sinds 1443) ondergebracht waren. In de sectie machtigingen zijn vele
schuldbekentenissen te vinden. Dit hangt samen met de aard van de machtiging, die in feite een
overdracht van een vordering behelsde. Het verband tussen machtigingen en ‘toeversichte’ laat
zich langs dezelfde weg verklaren.

Hekkensluiter in de vrijwillige rechtspraak zijn de erfenissen in de stad, die sinds 1453
opgetekend werden. De straatschepenen speelden een sleutelrol bij het in bezit stellen ('inleiden')
van erfgenamen en bij eventuele conflicten rond erfenissen. Hier zien we een naar het niveau van
de wijk gedelegeerde, trouwens beperkte, bevoegdheid. Het register van in- en uitleiding
vertoont niet uitsluitend stadsschrijvershanden, maar ook het handschrift van door particulieren
ingeschakelde scribenten van buiten de secretarie. Deze laatsten vormden -getuige de daling van
het aantal ingeschreven 'binnenstedelijke' erfeniszaken en schuldbekentenissen en de beëindiging
van de rubriek machtigingen in 1457- vanaf de tweede helft van de jaren vijftig van de 15de
eeuw geduchte concurrenten voor de stadsschrijvers. De slotsom luidt dat zo niet het feitelijke
monopolie, dan toch de overheersende rol van het stadsbestuur op het vlak van de vrijwillige
rechtspraak kort na het midden van de 15de eeuw opengebroken is door professionele schrijvers
die zelfstandig opereerden. In deze groep hadden openbare notarissen van oudsher een belangrijk
aandeel. Toch is het maar de vraag wie zij primair bedienden: hun collega-geestelijken of de
lekenmarkt300. Te denken valt ook aan de zogenaamde schrijfmeesters, bij wie men niet alleen
kon leren schrijven, maar die ook geschriften vervaardigden301. Hiermee wil uiteraard niet
gezegd zijn dat notarissen of schrijfmeesters gerechtelijke registers bijhielden, maar wel dat zij
eigen niches op de schrijfmarkt vonden. Het is bijvoorbeeld goed voorstelbaar dat door partijen
onderling beslechte geschillen ook door andere scribenten dan de stadsschrijvers vastgelegd
werden. Deze redenering heeft als implicatie dat er naast de op de secretarie gerealiseerde
verschriftelijking van de rechtspraak, die in de 15de eeuw een bepaald imponerende omvang
bereikte, ook documenten in deze sfeer geproduceerd werden door een voor de burgerij
werkende groep van zelfstandig gevestigde schrijvers. De precieze omvang en output hiervan is
echter met geen mogelijkheid vast te stellen.

In het derde gedeelte is de rechtspraak in geschillen ofwel de contentieuze rechtspraak onder
de aandacht gebracht. Vermoedelijk al sinds omstreeks 1325 had de Deventer magistraat

                    
    300 De verhouding tussen geestelijke en lekengetuigen in twee 15de-eeuwse Gelderse notarisprotocollen liep

uiteen van 4:1 (Zaltbommelse protocol, periode 1432-1440) tot 2:1 (Zutphense protocol, periode 1476-
1486); Van Heel, Notariële protocollen, 5-6 en 9 (bijlage 3). Nanninga Uitterdijk, ‘Notarissen’, 52 schrijft
dat de Overijsselse notarissen zich niet of nauwelijks inlieten met vrijwillige rechtspraak.

    301 Deze groep wordt belicht door Koch, Zwarte kunst, 36-38.
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(gedeeltelijke?) competentie op dit vlak. Met zekerheid was dit het geval sinds 1356, zij het op
grond van een landsheerlijk privilege zij het door usurpatie. Optekening van aangebrachte zaken
vond aanvankelijk niet systematisch plaats. Sedert 1423 waren de schepenen echter verplicht hun
vonnissen in contentieuze zaken te laten opschrijven, en wel om rechtsgelijkheid te garanderen.
Invloed van de meente is bij dit besluit hoogstwaarschijnlijk doorslaggevend geweest. De
vonnissen werden ingeschreven in een register dat bij de tijdgenoten bekend stond als
'clageboeck'. Daarin noteerden stadsschrijvers ook de eisen en verweren. Aangeklaagden
moesten hun verweer binnen een vastgestelde termijn laten inschrijven. Vanwege het
tijdsverloop zijn soms eis en verweer door verschillende scribenten genoteerd. Bij dit alles moet
wel bedacht worden dat partijen conflicten in principe onderling oplosten. Pas als dit niet lukte,
wendde men zich tot de schepenbank. Vermeldenswaard is het, dat het stadsbestuur in 1451 een
nieuw 'clageboeck' bij de broeders van het Gemene Leven bestelde.

Naast de 'clageboecke' kunnen we ook het register van beslagleggingen ('panding' en 'besate')
tot de contentieuze rechtspraak rekenen. Beslag kon volgen op klachten betreffende schade of
schuld. Deze konden dagelijks ingediend worden. De schepenbank vonniste elke maandag,
behalve in de Passie-, Paas- en Pinksterweek, twaalf dagen vanaf Kerst en de maand augustus.
De procedure die bij deze klachten gevolgd werd, is in het keurboek van 1448 zeer precies
vastgelegd. Na driemaal verstek volgde panding. Het zijn deze panden die stadsschrijvers van
1432 tot 1459 in aparte katerns noteerden. Afzonderlijke regels golden voor panding van
goederen van vreemdelingen. Hier komt de stadsschout in beeld; in het register is in een aantal
gevallen dan ook aangetekend dat hij bevoegd was.

Medio 14de eeuw was de stad Deventer in het bezit van volledige jurisdictie. De
gelijktijdigheid van de ontwikkelingen met betrekking tot halszaken302 en de contentieuze
rechtspraak doet vermoeden dat de hervorming in 1356 beide jurisdicties betrof. Slechts kwesties
over vreemdelingen (en in beperkte mate ook halszaken) behoorden nog tot de gerechtelijke
competentie van de landsheer, ter plaatse vertegenwoordigd door de stadsschout. In algemene
zin kan gesteld worden dat verschriftelijking van de strafrechtspraak voorop ging; de eerste
sporen stammen uit de jaren veertig van de 14de eeuw en betreffen boetes en verbanning.
Hoewel het niet mogelijk gebleken is het moment van het bemachtigen van strafrechtelijke
competentie door het stadsbestuur precies vast te stellen, lag dit op z’n vroegst in de late 13de
eeuw, maar eerder nog ergens in het eerste derde van de 14de eeuw. Verschriftelijking trad hier
dus al snel op. Een verbreding van de registratie op dit vlak vond plaats vanaf het begin van de
jaren zestig van die eeuw. Registratie van vrijwillige zaken, ten aanzien waarvan het stadsbestuur
vermoedelijk reeds in de vroege 12de eeuw competent was, geschiedde vanaf medio jaren
tachtig van de 14de eeuw. Pas vanaf 1430 nam zij een hoge vlucht. Als laatste volgde in 1423 de
geschillenrechtspraak, dat is krap driekwart tot een hele eeuw na de verwerving van deze
jurisdictie. Deze chronologie weerspiegelt ongetwijfeld een hiërarchie in de verschillende takken
van rechtspraak: optekening van strafrechtelijke zaken genoot prioriteit, omdat zij aan de
stadsvrede raakten. Conflicten konden burgers in principe onderling afhandelen, en vrijwillige
rechtspraak geschiedde naar de vrije wil van burgers. Factoren van zowel politieke als
economische aard -de roep om rechtsgelijkheid vanuit de meente, respectievelijk de groei van de
stadsbevolking en de hiermee en met de jaarmarktenhandel samenhangende massaliteit van het
goederen- en kapitaalverkeer- leidden ertoe dat dergelijke zaken vanaf de jaren twintig van de
15de eeuw vastgelegd gingen worden.

                    
    302 Zie hoofdstuk 2 § 2.3.
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HOOFDSTUK 5. BEHEER

5.1. Inleiding: raadsambten
Na het overlijden van Reinald II in december 1343 valt geen wisseling van de wacht te
constateren in het schepencollege. Hoewel de overzichten van schepenen voordien incompleet
zijn, zien we acht oude rotten uit 1338 in 1344 terug op het bestuurspluche1. Dat er geen
bijltjesdag plaatsvond is welbeschouwd logisch: het Oversticht bleef nog drie jaar lang in
Gelders pandbezit. Toch deden zich veranderingen voor. Het stadsbestuur nam een nieuwe
stadsschrijver in dienst: Gevehard van Hildesheim. Dit kan een coïncidentie zijn waaraan geen
politiek gewicht gehecht behoeft te worden; de bronnen lichten ons er niet over in. Vanuit
bestuurlijk oogpunt van cruciaal belang is een andere ontwikkeling. De cameraarsrekening van
1343, waarvan de eindredactie uit begin 1344 stamt (immers het kalenderjaar waarin het
ambtelijke jaar 1343 eindigde), bevat een rubriek "Illi deputati sunt ad officia civitatis" met een
uitsplitsing van het schepencollege van 1344 naar de verschillende raadsambten.
Achtereenvolgens worden genoemd twee zegelaars, twee cameraars, twee tolmeesters, twee
wijnheren, twee gruitmeesters, twee timmermeesters annex 'verwaarders van de daktegels'
('lateres'), twee schutmeesters en twee ontvangers van het wanthuisgeld. Een jaar later is de
volgorde enigszins gewijzigd: de rij eindigt met de tolmeesters, schutmeesters en
wanthuisgeldinners. Eenmalig komen daar in 1346, als eersten, de 'vexilliferi' ('banierdragers')
bij. Nadien vinden we dergelijke lijsten van raadsambten niet meer2. Waren deze overzichten
soms ten behoeve of in opdracht van de nieuwe Gelderse landsheer opgesteld?

De verandering van volgorde in 1345 is niet toevallig: de cameraars, wijnheren, gruit- en
timmermeesters waren de belangrijkste raadsbeambten. In 1374 duidde men deze functies aan als
de "vier ampten onder den scepenen", in 1411 als "overste ampte"3. Sinds 1412 waren er nog
drie in plaats van vier 'overste ampte'; de wijnheren vielen af4. Na de opheffing van de
gruitmeesterambt in de jaren 1431-1433 werden de cameraars, zegelaars en timmermeesters tot
'de drie ambten' gerekend5. De term 'overste ampte' doet veronderstellen dat er ook andere
ambten waren. Inderdaad rept men in 1399 van de 'kleine ambten'6. Het gaat dan om de in het
voorgaande al genoemde tol- en wanthuisgeldinners en weidegraven, benevens de in de jaren
veertig van de 14de eeuw nog niet bestaande raadsambten van hop-, straat- en dobbelmeester,
welk laatste eerder behandeld is7. Overigens werden 'overste' en 'kleine' ambten geregeld door
een en dezelfde schepen in personele unie bekleed. Van Doorninck stelt in de inleiding op zijn
editie van de cameraarsrekeningen onder verwijzing naar de raadsambtenlijstjes vast dat het oude
schepencollege niet alleen het nieuwe benoemde, maar ook de verdeling van de raadsambten
bepaalde8. Een rekeningpost uit 1372 vermeldt dat de oude schepenen "ghezeten hadden omme
                    
    1 Voor 1338 baseer ik me op de lijst in CRD I, xiv-xv.
    2 CRD I, 118, 145-146 en 249. Voor de banierdragers: ib., xxv, alwaar de opmerking dat zij in 1346 uit de

raad en niet uit het schepencollege afkomstig waren. De reden van hun eenmalig optreden is niet te
achterhalen; was er een verband met de beëindiging van de Gelderse 'overheersing'? Hoewel de door Van
Doorninck in 1346 gedateerde cameraarsrekening thuishoort in 1350 (zie hoofdstuk 3 n. 116), beschouwde
hij het aan Dumbar ontleende ongedateerde raadsambtenlijstje terecht als dat van 1346 en voegde deze
daarom in zijn rekeningeditie toe aan de stadsrekening van 1345 (ib., 249). Terecht, omdat de namen van de
beide cameraars overeenstemmen met die van degenen die in 1347 de saldi van hun kassen overdroegen
aan hun opvolgers (ib., 269 en 310).

    3 CRD IV, 153; StRD III, 9. Zie ook Schneider, ‘”Ghemyente”, 16-17.
    4 StRD III, 9 (1411) en 69 (1412).
    5 StRD V, 469 (1433).
    6 StRD I, 298.
    7 Zie hoofdstuk 4 § 4.1.
    8 CRD I, xxiii. Acquoy is in zijn inventaris zonder nadere bewijsvoering de mening toegedaan dat de

raadsleden de cameraar aanwezen (Cameraar, 3-4).
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die ampte to zetten". Dit geschiedde op 29 februari, een week na de bestuurswisseling9.
Aantoonbaar sinds 1348 was aan het vervullen van de 'overste' of vier belangrijkste raadsambten
een extra vergoeding verbonden, bovenop die voor het bekleden van een schepenpositie. Deze
uitgaven bracht men toen nog onder in de rubriek 'curialitates', in plaats van in de later
gebruikelijke (maar aanvankelijk nog niet als zodanig onderscheiden) loonrubriek10!

In het navolgende komen de wanthuisgeldinners en zegelaars slechts kort aan bod, omdat
deze ambten geen aanleiding gaven tot de productie van schriftgoed. Schepenen als inners van
wanthuisgeld komen alleen in de periode 1337-1346 voor11. Blijkens de toevoeging "in
nundinis" aan de raadsambtenlijst uit 1345 zamelden zij alleen tijdens jaarmarkten lakengeld
in12. Wanthuisgeld, doorgaans gesplitst in de huur van de wantkisten (soms nog onderverdeeld
naar grote en kleine kisten) en inkomsten tijdens jaarmarkten, bleef echter ook nadien jaarlijks in
de stadskas vloeien. In 1340, 1343, 1348 en 1349 kreeg de 'klerk' Giselbert Jacobsz (ten Brinke?)
vier pond loon voor toezicht op het wanthuis, in 1354 een priester Hendrik Businc13. Gedurende
de jaren 1355-1360 was het de stadsbode Reiner (in 1360 samen met de priester Bernard ten
Putte) die voor vier pond per jaar de 'custodia' van het wanthuis voor zijn rekening nam; alleen in
1358 was een niet bij toenaam bekende Dirk verantwoordelijk14. Sedert 1362 treedt
stadsschrijver Johan ter Hurnen naar voren als inzamelaar -zowel tijdens als buiten markten- van
lakengeld, in 1368 'stapelgeld' genoemd15. In de rekening van 1371 is de huur van de lakenkisten
ondergebracht in de rubriek 'van den tijnse' en zodoende beheersmatig losgekoppeld van het
stapelgeld; met uitzondering van 1372 bleef dit zo tot 1377, toen ook het stapelgeld naar de
rubriek '(grote) tijns' verhuisde. Sinds 1382 verschijnt een aparte rubriek 'stapelgeld'16. De inning
bleef een taak van de stadsschrijver17. Bij verpachtingen van stadsdomeinen in herbergen kwam
het 'stapelgeld van het laken' goed van pas ter laving of spijziging van de aanwezigen18, maar het
is niet te zeggen of dit de reguliere besteding van deze inkomsten was. Het is onduidelijk wie er
zorg droeg voor de inning van de wantkistenhuur; denkbaar is dus dat het raadsambt na 1346

                    
    9 CRD III-2, 427. In 1405 nam de toewijzing van de raadsambten naar het schijnt meer tijd. Op 11 maart en

vervolgens nog eens op 25 mei liep een stadsbode met stadsbrieven naar Vollenhove om de daar
verblijvende Johan Borre over te halen naar Deventer te komen, eerst "want hij scepen ghekoren was",
daarna "want hij scepen ghekoren was ende ampt (sic) van der stat tymmeringen gesat was". Borre
volhardde om onbekende redenen in zijn weigering zijn plaats in het schepencollege in te nemen. Zijn
plaats bleef dat jaar onbezet (StRD II, 257 (Roelf Michelsz' maand), 260 en 287).

    10 CRD II, 49 (overigens voor slechts zeven man in totaal, namelijk de cameraars, wijnheren en gruitmeesters
plus één).

    11 CRD I, 9 en 249.
    12 Ib., 146.
    13 Ib., 96 en 111; CRD II, 53, 59, 63, 92, 94, 283. Businc was afkomstig uit Goor; Vredenberg, Oudste

register, nrs. 13 (circa 1348?), 36 (1369?, gedateerd aan de hand van het vermelde Deventer
schepenkoppel), 80 (1373). Hendriks broer Johan was in 1351 burger van Deventer geworden (CRD II,
106).

    14 Ib., 353, 440, 480, 513, 550, 557, 650, 689, 789. Bernard ten Putte (de Puteo) was in 1381 vicaris van de
Sint Lebuinuskerk (GAD, KA, inv. nr. 99).

    15 CRD III-1, 123: "item denzelven Johannes [ter Hurnen] vor dat hi der stad renthen van den waenthues up
boert 4 lb.", 197 (1363) en 413: "van den gheelde dat Joh. ter Hurnen over iaer vorghadert heft van den
ghewaende" (1365). In 1366 is nog toegevoegd "dat die vremede lude brochten" (ib., 586). 'Stapelgeld': ib.,
105. In 1361, een overgangsjaar, inde cameraar Odo Reinersz de gelden zelf (CRD III-1, 27).

    16 CRD III-2, 346-347, 437-438; CRD IV, 37-38; CRD V, 46 (1377); CRD VI, 29 (1382). Overigens
combineerden de rekeningschrijvers het stapelgeld wel eens met andere inkomstenbronnen, met name de
kramen voor de verkoop van schol op de jaarmarkten, waarvan de inning geregeld ook door de
stadsschrijver verzorgd werd.

    17 In 1390 traden Ter Hurnen en Van Ommen gezamenlijk op, het jaar erna kon laatstgenoemde het alleen af
(CRD VII, 136 en 222).

    18 Zoals in 1415 (StRD III, 211).
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voortbestond. De verhuur van lakenkisten in het oude wanthuis eindigde in 1414, waarna de
lakenhandel andere wegen insloeg19.

Over de zegelaars ('sigilliferi', 'sigillarii' of 'sigillatores') horen we in de jaren 1344, 1345 en
1346. In 1359 overhandigden zij aan de ene cameraar 37½ pond "in pecunia de marsubio
['beurs'], per antiquos scabinos transliberato", en aan zijn collega 115 pond. Dat jaar declareerden
de cameraars en de zegelaars een half pond aan onkosten toen zij brieven zegelden die naar
Osnabrück en Münster verzonden werden20. Dit alles wijst er ontegenzeglijk op dat de zegelaars
een eigen kasje hadden. Over een boekhouding is echter niets bekend. Vermoedelijk was die er
ook niet, omdat de cash flow van de zegelaars weinig omvangrijk was. Juist het feit dat de
zegelaars in de drie schepenlijsten van 1344-1346 steevast als eersten vermeld zijn (eenmaal
voorafgegaan door de 'vexilliferi'), doet vermoeden dat het toentertijd een ereambt was. Dit
wordt onderstreept door het gegeven dat in 1345 een van beiden ook gruitmeester was, terwijl
een jaar later de ene zegelaar tevens als gruit- en de andere als timmermeester optrad; stapeling
van 'overste ampte' kwam namelijk niet voor. Het heeft er de schijn van dat de magistraat het
zegelaarsambt rond 1362 (tijdelijk) afschafte21.

Tussen 1430 en 1433 doen de zegelaars opnieuw hun intrede, op het moment dat de
gruitmeesters uit het rijtje raadsambten verdwijnen22. Aangezien telkens een van beide
cameraarsrekeningen -met daarin het standaardrubriekje over onkostenvergoedingen van het
schepencollege- van de boekjaren 1431 en 1432 verloren is gegaan, is niet precies vast te stellen
waar het omslagmoment ligt. De bewaard gebleven rekeningen verstrekken hierover geen
informatie. De ene bewaard gebleven rekening over het boekjaar 1431 is verre van compleet; de
vier eerste maanden ontbreken. Het betreft een rekening van Engbert Willemsz van Doetinchem,
die de cameraar Koenraad ten Dune verving tijdens diens verblijf in Rome. Ten Dune keerde
terug op 7 april 143223. De vier maanden van Koenraad zijn dus spoorloos. Zij kunnen
informatie bevat hebben over de verandering in de structuur van de 'overste ampte'. Gelet op de
veranderingen in de bieraccijns in 1433, komt dit jaar wellicht het meest in aanmerking. Hoe dit
zij, de zegelaars in hun nieuwe gedaante waren mede verantwoordelijk voor het bewaren van de
'brieven', dus voor het beheer van de oorkonden en/of de correspondentie in het stadsarchief. De
zegelkamer was de belangrijkste archiefbewaarplaats24. Langs deze weg krijgt Van Doornincks
veronderstelling meer reliëf dat de mid-14de-eeuwse zegelaars de zorg over de zegelkamer (en
derhalve over de zegelstempels) hadden. Voor wat betreft de periode 1361-1433 is het denkbaar
dat het zegelaarsambt opging in dat van de stadsschrijver, zoals Van Doorninck oppert25. Er is
een referentie die erop zou kunnen wijzen dat niet de stadsschrijver, maar een gerechtsbode als
zegelaar optrad. Het betreft de vermelding van de bezegeling van een schuldbekentenis door
gerechtsbode Herman van Orsbeke, gedaan vóór 1401. Het is echter heel goed mogelijk dat
Herman als debiteur of ten behoeve en op verzoek van iemand anders met zijn eigen zegel

                    
    19 Koch, 'Stadhuis', 36.
    20 CRD I, 118, 145, 249; CRD II, 606, 649, 636.
    21 In 1362 is nog een post geboekt "do sij [twee schepenen] eijnen breef hadden beseghelt die tot Zutphen

waert ghesant, 3 s. 4 d." (CRD III-1, 103). Aangezien zegelingen door schepenparen nooit verantwoord
worden in de rekeningen, moeten zij hier wel in hun hoedanigheid van zegelaar vermeld zijn.

    22 StRD V, 346, gecombineerd met 469; zie voor de gruitmeesters hierna § 5.4.
    23 Ib., 412.
    24 Zie hoofdstuk 3 § 3.4 en hoofdstuk 4 n. 111.
    25 CRD I, xxv. Onjuist is Van Doornincks impliciete veronderstelling dat de zegelkamer in 1361 gebouwd

werd. De door hem opgegeven rekeningpost kan hiervoor niet als bewijs dienen, maar wijst er integendeel
op dat de zegelkamer ouder was ("item van der tijmmeringhe tot der cameren die ghemaket is boven op der
stad hues, daer der stad touwe inne licht ende van eijnen zitten dat in der seghel camer staet, daer men
alrehande breve in lecht"). Reeds tien jaar eerder komt de "camera sigilli civitatis" in de
cameraarsrekeningen voor (CRD II, 99).
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zegelde26.

De cameraars maakten bij het opstellen van hun rekeningen gebruik van eigen registers en van
declaraties. Daarnaast lagen aan hun rekeningen de boekhoudingen van de wijnheren, gruit-,
hop-, timmer- en tolmeesters en weidegraven ten grondslag. Terwijl voor de
cameraarsnetrekeningen perkament steeds in zwang bleef27, gebruikten de stadsschrijvers voor
de 15de-eeuwse kladrekeningen en voor alle ambtsrekeningen papier. Dit weerspiegelt het
relatieve belang van centrale en deelrekeningen. De schepenen als college hoorden pas vanaf
1396 elkaars ambtsrekeningen af, en wel tweemaal per jaar, in de zomer en in de winter28. De
bewaard gebleven ambtsrekeningen zijn door De Meyer gepubliceerd in het kader van haar
editie van de Deventer cameraarsrekeningen29. In sommige gevallen bieden de ambtsrekeningen
een welkome aanvulling op incompleet bewaard gebleven jaargangen cameraarsrekeningen,
zoals bijvoorbeeld in 1414 en 1421. Slechts een fractie van het door of in opdracht van
raadsbeambten geproduceerde schriftgoed bleef bewaard: de rekeningen van de gruitmeesters uit
1414 en 1421, die van de timmermeesters uit de jaren 1414, 1423, 1437, 1435 of 1439 en 1448
(waarna een hiaat volgt van 32 jaar) en die van de straatmeesters uit het jaar 1414 (met als
opvolger een rekening uit 1480)30. 

Het is opvallend dat zich een concentratie van ambtsrekeningen voordoet in de periode 1414-
1423, met een nadruk op het begin- en eindjaar. Des te opvallender wordt deze spreiding,
wanneer we ook de pandboeken en kladrekeningen van de cameraars in het beeld betrekken:
deze stammen uit de jaren 1413, 1422, 1423 en 1427, respectievelijk 1414, 1422, 1423, 1424,
1438 (en vervolgens met hiaten pas weer vanaf 1452)31. Aangezien zich in 1412 op diverse
fronten administratieve veranderingen voltrokken, is het wellicht niet toevallig dat sinds dit jaar
raadsambtsrekeningen bewaard zijn gebleven. Verderop zal beargumenteerd worden dat zich in
1422 een politieke verschuiving voorgedaan heeft. Voor de jaren 1422 en 1423 zou daarom
verondersteld kunnen worden dat controle van de meente óók op de financiële huishouding een
rol speelde. Voor de andere jaren is dit niet aan te tonen. Alleen wat betreft 1437 laat zich
misschien een verband leggen met de machtsverschuiving (vier nieuwe schepenen) die zich een
jaar later afspeelde. Zo bezien is een verklaring voor de merkwaardige spreiding in de tijd
primair in het politieke domein te zoeken.

Toch is dit nog maar de vraag. Het lijkt een open deur om hier als toevalsfactor de selectief
knagende tand des tijds op te voeren. In het geval van Deventer valt er echter wel wat meer over
te zeggen. Allereerst is er het in de algemene inleiding vermelde oproer van 1521, dat tot de

                    
    26 GAD, RA, inv. nr. 48.1.a, fo. 33v. Deze oorkonde maakte deel uit van de tot een erfenis behorende

waardepapieren. Een eigen zegel van Herman is overigens nergens anders geattesteerd.
    27 In bijzondere omstandigheden en dus bij uitzondering zijn cameraars(net)rekeningen op papier geschreven,

zoals de na het overlijden van de cameraar gecontinueerde rekening van 1397 (GAD, Cam., inv. nr. 202).
    28 "bi den scepen ter maeltijt verteert do sie rekeninghe ghehoert hadden van den tymmermeysters, van den

stratenmeysters, van den weydegreven die over iaer die vors. ampte verwaert hadden 6 gl. 12 gr." (StRD I,
151, d.d. 11.1.1397), "doe die scepenen horen ghesellen die iirste rekeninghe van den ampten ghedaen
hadden ter maeltijt verteert 6 gl. 28 gr. 4 br." (ib., 293, d.d. 20.8.1398) en "doe die scepen die rekeninge
ghehoert hadden van onser stat clenen ampten ter maeltijt 6 gl. 15 gr." (ib., 298, d.d. 4.2.1399); "doe die
scepene die iirste rekeninge van horen ampten ghedaen hadden" (StRD III, 50, d.d. 21.11.1412). Een
uitzondering stamt uit 1344, toen schepenen en raden in november met de wijnheren en de timmermeesters
rekenden (CRD I, 171).

    29 Slechts de timmermeestersrekening van 1437 ontbreekt om niet nader gemotiveerde redenen in het
betreffende rekeningendeel. Anders dan De Meyer aangeeft, zijn de raadsambtenrekeningen niet uitsluitend
door stadsschrijver Johan van Ommen geschreven.

    30 Achtereenvolgens: GAD, MA, inv. nrs. 165*, 159a, 157 en 160a. Voor de datering van de rekening van
1435/1439 zij verwezen naar n. 414.

    31 Een eerder cluster (fragmenten van) kladrekeningen beslaat de periode 1343-1360.
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vernietiging van rekeningen geleid kan hebben32. De timmermeestersrekeningen van 1437 en
1448 bieden nog een ander aanknopingspunt: zij vertonen beide sporen van brand. Die van 1448
lijkt ternauwernood gered te zijn. Dergelijke incidenten kunnen de zeer lacuneuze staat van
overlevering van de ambtsrekeningen verklaren. Mogelijk is er zelfs een samenhang tussen de
opstand van 1521 en de beschadiging van voornoemde rekeningen. Er is nog een derde
mogelijkheid, die niet met selectie door toeval maar met middeleeuws archiefbeleid te maken
heeft. De ambtsrekeningen vormden het substraat van de cameraarsrekeningen. Dat wil zeggen
dat de cameraarsrekeningen als centrale stadsrekening gevoed werden met de informatie die in
de 'ondergeschikte' ambtsrekeningen vervat was. Wanneer de stadsrekeningen eenmaal opgesteld
en afgehoord waren, verloren de ambtsrekeningen hun functie. Bewaring van al die katerns zou
enorme bergen oud papier op de stedelijke secretarie veroorzaakt hebben. Het ligt in de lijn van
de verwachting dat er periodiek opruimingen plaatsvonden. Daarbij zullen wel eens exemplaren
over het hoofd gezien zijn, bijvoorbeeld omdat zij om welke reden dan ook niet op de secretarie
voorhanden waren. Denkbaar is ook dat deze een nu moeilijk meer te reconstrueren functie als
retroactum hadden. Mij lijkt deze verklaring het zwaarst te wegen. Met deze overwegingen in het
achterhoofd zullen nu de afzonderlijke raadsambten besproken worden.

5.2. Cameraars
Het is nuttig te bedenken dat reeds in de jaren veertig van de 13de eeuw een stedelijke kas in
gebruik was. Indirect valt dit af te leiden uit een passage in het statuut van het koopmansgilde uit
124933. Gewezen kan ook worden op het in pacht verwerven van de Kotertol in 1241, die
sindsdien (pacht-) geld in het stadslaadje bracht. Waarneembaar sedert 1337 verzorgden steeds
twee cameraars gedurende een boekjaar het financiële beheer van de stad. Bij calamiteiten zoals
overlijden, gevangenneming34 of nog andere, zocht men een vervanger. Verantwoording van hun
beheer legden de cameraars af in rekeningen. Tot 1344 voerden zij er gezamenlijk één, daarna
hadden zij elk een eigen boekhouding van hun respectievelijke 'kamers'35. Aan de inkomstenkant
van de cameraarsrekeningen was sinds 1361 sprake van standaardisatie in die zin dat de ene
cameraar grosso modo de pachten en tijnzen inschreef, terwijl de andere de boete- en
burgergelden boekte. Deze verdeling gold ook in de periode 1339-1345. De jaren 1347-1360
geven een wisselend beeld te zien36. Het maken van onderscheid tussen een 'eerste' en 'tweede'
cameraar suggereert een hiërarchische verhouding die er niet was, reden om het in dit hoofdstuk
zo veel mogelijk te vermijden.

De cameraarsrekeningen zijn te beschouwen als de centrale stadsrekening, waarin een zeer
brede scala aan deelrekeningen en declaraties verwerkt werd. Deze loopt van geregeld
terugkerende tot eenmalige gelegenheids- of projectrekeningen. Bij de eerste valt te denken aan
kostenverantwoordingen van veldtochten of strafexpedities van het stedelijke leger37, de laatste
                    
    32 GAD, HG, nr. 897 (d.d. 11.7.1528).
    33 "Item si aliquis in communi gilde, ubi bibitur, in scamno fratrum recumberit, nec fraternitatem habuerit, et

recedit, predictum ius acquiret et civitati dabit libram" (KGR, rr. 12-14). Zie ook ib., 178 (gildestatuut van
1300).

    34 Een voorbeeld stamt uit 1374, toen Wolter Borre als plaatsvervanger optrad van Aernt Upperheest, omdat
Upperheest gevangengenomen was door Johan van der Ese (CRD IV, 167-168, 133-134, 163-164, 167-168
en 171).

    35 Cf. de aanduiding "der stad camerampt" (CRD III-2, 398 (1372)).
    36 Zie het overzicht van de rekeningstructuur tot 1369 in Schneider, Deventer, 338-340 (bijlage 9.3). Alleen

de rubriek 'de vaccis' wisselt na 1360 nog wel eens van cameraar.
    37 Een fraai voorbeeld is de door stadsschrijver Johan ter Hurnen op papier geschreven rekening van het beleg

van het kasteel Voorst uit 1362 (CRD III-1, 132-139). Rekeningen van veldtochten vielen onder de
verantwoordelijkheid van een van beide fungerende cameraars, maar werden in aanleg geschreven door of
in opdracht van de stadsbestuurders, schepenen zowel als raden, die de troepen als bevelvoerder
commandeerden. De belegering van het huis Eerde in 1380 vormt hiervan een illustratie: "vor leveranci
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variëren van rekeningen uit 1374 en 1394 van de aanschaf van steenkalk tot die van loonkosten
voor arbeiders die in 1386 doornstruiken rooiden op de stadsweiden38. Naast deze stroom aan
'inkomende bescheiden' laat zich een groep registers onderscheiden die direct aan het ambt van
cameraar te relateren is (hierna 'cameraarsregisters' genoemd). Deze laatste zullen in het
navolgende besproken worden. Aan deze bespreking gaat een algemeen overzicht van het
cameraarsambt vooraf, alsmede een onderzoek naar het tijdstip en de context van het ontstaan
van de cameraarsrekeningen.

De eigentijdse term voor de centrale stadsrekeningen was 'rekenboeken' of
'rekeningenboeken'. Tegelijkertijd was ook de omschrijving 'rekeningen (van hun kamers)' in
zwang39. De cameraars beschikten over een eigen archiefkist of -kast ('spinde'), zoals te lezen
valt in de rekening van Johan die Hoyer uit 138140. De vraag die de betreffende post oproept is
of iedere cameraar een eigen 'spinde' had of dat er een vast cameraarsarchief was. Het laatste was
het geval, getuige een boeking uit 139441. Met terugwerkende kracht kan onder enig voorbehoud
aangenomen worden dat de 'cista civitatis' die reeds in 1340 in de cameraarsrekeningen genoemd
wordt en waarin men toen en in latere jaren geldbedragen deponeerde42, de plaats was voor
zowel kastegoeden als cameraarsbescheiden. De cameraars droegen aan een riem een buidel met
daarin de sleutels van de kist43. Begin 1394 -nog in het boekjaar 1393 en wel in verband met de
bisschopswisseling in Utrecht- kwamen de cameraars en de schrijvers bijeen en "overlegheden
onser stad rekenboke van dertich jaren herwart, omme te weten wes onse stad uytghegheven
hadde omme des Stichts zaken"44. Als er al een onderscheid bestond tussen de rekenboeken van
de cameraars en de 'stadsrekenboeken' die soms genoemd worden, zullen met de eerstgenoemde
categorie de kladrekeningen, sinds 1386 de maandrekeningen (zie verderop) bedoeld zijn, met de
tweede de netversies.

Aanvankelijk -vermoedelijk al in 1339, zeker sinds 1340- waren er gedurende elk boekjaar
twee sessies tijdens welke de cameraarsrekeningen gecontroleerd werden, en wel in juni/juli en

                                                               
ende anders alrehande zaken in den bezitte vor Eerde / bi Wolter Borren [eerste cameraar] dat hi uyt
ghegheven heft, daer hi die particulen af bewyset heft ende gherekent den scepenen ende raet, daer die
summe af beloept 1914 lb. 3 s. 6 d.", "do sie [twee schepenen en twee raden] hore rekeninghe gemaket
hadden alse van hoerre reysen dat sie mit onser ghemyenten vor Eerde gheleghen hadden" (20 juni), "do sie
[beide cameraars en stadsschrijver Ter Hurnen] bestonden [begonnen] die rekeninghe te verghaderen van
den bezitte vor den hues tot Eerde" (1 augustus), "do (...) onser stad cemeners, hore rekeninghen van hoerre
cameren ende van den bezitte vor den hues tot Eerde ghesloten hadden" (8 augustus; CRD V, 307, 326, 329,
331).

    38 "bi [drie bestuurders] mit Johannes ter Hurnen, do sie die rekenschap van den styenkalcke verghadert
hadden" (CRD IV, 169), "Philipps die scriver die vier daghe up enen schepe ghezeten hadde, daer hi van
onser stad weghen die rekenschap waerden van den styen[ca]lke dien onse stad ghecoft hadde 20 gr."
(StRD I, 40 – zie voor Philips hoofdstuk 3 n. 164), en "Hademanne van Heten ende Lubberte Budel dien
bevolen was dien doern up onser stad weyden uyt laten te radenne, daer sie mede loenden Heynen van
Vlyemen ende ander lude daer sie dat werc an bestaden, alse sie bewysen in horen rekeninghen 31 lb. 4 s."
(CRD VI, 294).

    39 "do sie [sc. twee raadsleden] daerto ghesat weren dat sie oversien soelden der stad rekeninghen boec alse
omme dat ghebrec dat die vorss. Aernt [sc. Upperheest] an der stad soelde hebben van der reysen do hi up
den heercogghen was" (CRD III-2, 379 (1371)) en "do die vors. (...), onser stad cemeners, hore rekeninghen
van hoerre cameren (...) ghesloten hadden" (CRD V, 331 (1380)).

    40 "meyster Haverzac, die Johans spinde vermaket hadde daer sine rekenboke in ligghen, vor naghele ende
loen 30 s." (ib., 376).

    41 "item van der spinden achter up der achterster cameren daer die cemener sine rekeninghe innesluyt al nyes
up te vermakenne, want Hademan al sine slotele van sijnre camerschap verloren hadde" (StRD I, 59).

    42 CRD I, 78.
    43 CRD VI, 32 (1382).
    44 CRD VII, 331.
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november/december45. Hiervóór zagen we dat deze gewoonte aan het eind van de 14de eeuw ook
bij de overige raadsambten in zwang kwam. Sommige zittingen strekten zich uit over
verscheidene dagen of vielen op verschillende, maar vlak op elkaar volgende dagen. De controle
was steeds een zaak van het gehele schepencollege, dat derhalve gedurende een boekjaar
tweemaal de vinger aan de pols hield. De derde afhoring, in februari/maart (dus geregeld vallend
in het volgende boekjaar), was de definitieve en heette ook wel 'ultima computatio' of 'de grote
rekening'46. Zij speelde zich eveneens in besloten schepenkring af, hetgeen fraai weerspiegeld
wordt in de in 1347 gebezigde toevoeging "computaverunt [sc. scabini] intra se"47. Wellicht
mogen we hierin een reminiscentie zien aan de oudste, mondelinge fase van het stedelijke
financiële beheer48. Technisch-administratief zijn de eerste en tweede tussentijdse rekening te
beschouwen als kladrekeningen. De rekening van 1370 omschrijft het aldus: "... daer Henric
[Arendsz, cameraar] den scepenen alle partikelen [afzonderlijke onkostenposten] af bewyset heft
in der cedelen van sire yrster rekeninghen"49. Het gebruik van het woord 'cedel' is veelzeggend:
het verwijst naar losse bescheiden. De term 'afhoren' moet (zoals bekend) letterlijk genomen
worden: in de kantlijn van één van de cameraarsrekeningen van 1364 is een notitie "non legatur"
gemaakt bij een post over de teruggave van een opgelegde boete50. Normaliter las men de
rekeningposten dus één voor één op; waarom in dit geval een uitzondering gemaakt werd, is niet
te zeggen.

Een ingrijpende verandering in het financieel beheer vond plaats in 1386. Elke cameraar
schreef lopende het boekjaar en in gezelschap van zijn collega, de stadsschrijver en de
'wijnknechten' (wier functie schimmig is) eenmaal 'zijn maand' in (overigens dat jaar alleen in de
ene, niet in de andere rekening)51. Reeds in 1394 bevatten beide rekeningen zes posten over
maandrekeningen. Met andere woorden: geleidelijk drong in de periode 1386-1394 de nieuwe
gewoonte van zes tussentijds opgemaakte maandrekeningen per cameraar door. De
tweejaarlijkse tussentijdse afhoringen plus een eindafhoring bleven gehandhaafd. De dertiende
maand was vermoedelijk inbegrepen in de eindafhoring. Hoewel het fenomeen van de
maandrekening op zich niet onbekend was, is in de literatuur niet eerder opgemerkt dat beide
cameraars elk dus een halve jaarrekening van althans de uitgaven voerden. Sinds 1396 legden de
cameraars rond Sint Matthias (24 of 25 februari) ook verantwoording af aan de nieuwe
                    
    45 CRD I, 15 (1337), 49, 54 en 57 (1339), 85, 88-89 (de sessie vindt plaats in het wijnhuis Vreden), 101

(1340), 259 (1350). Voorbeelden van afwijkende data zijn 26 september 1345 (ib., 241), 5 oktober 1368
(CRD III-2, 129) en 11 augustus 1385 (CRD VI, 212). De zomer- en wintertermijnen werden ook
gehanteerd als ijkpunt voor de vaststelling van de hoogte van het schepen- en raadsledenemolument ingeval
van voortijdig overlijden, cf. de volgende rekeningpost uit 1383: "so en rekent Johan die Hoyer [cameraar]
gheen gheelt Gheride Stureman ghegheven bi onser scepen ghehiete, want hi ghestorven was eer hi na der
lester rekeninghen weder up der stadhues quam". Twee andere dat jaar overleden raden kregen elk tien
pond ("vor hoer loen na den belope dat sie den raet bezeten"), waar vijftien pond het reguliere jaarbedrag
voor raadsleden was (ib., 96).

    46 CRD I, 70 (1339, niet nader gedateerd), 97 (8.3.1341); CRD VI, 233 (21.3.1386). De vermelding van een
vierde rekening in 1367 is wel een vergissing van de rekeningschrijver (ib., 44, de andere twee op 28 en
34).

    47 CRD I, 307 (de cursivering is van mij, JFB).
    48 Hierover laatstelijk Van Schaïk, 'Oorsprong', en Van den Hoven van Genderen, 'Registers en rekeningen',

171-172.
    49 CRD III-2, 288. De 'partikelen' zijn de onkosten van de Deventer gezant naar de vredesonderhandelingen

die dat jaar in Stralsund gevoerd werden tussen de Duitse Hanze en de Deense koning Waldemar IV.
    50 CRD III-1, 342 n. 1.
    51 "do Jacob sine rekeninghe van eenre maent inghescreven hadde" (CRD VI, 311) en "do Ghert van Rysen

van sijnre maent met den wynknechten gherekent ende inghescreven hadde" (ib., 312); in 1387 "dat Henric
ter Brugghen sine maent inscriven hadde laten" (ib., 351), in 1388 "do Jacob sine maent inghescreven
hadde van synre cameren" (CRD VII, 13). In 1396 is sprake van het inschrijven van 'zijn kamer' (StRD I,
171).
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schepenen en raadsleden52. Deze viel samen met de eindafhoring voor het eigen college (de
'grote rekening'). Het instituut van de maandrekeningen beoogde ongetwijfeld een eind te maken
aan rekensessies aan het eind van het boekjaar die zich soms, zoals in 1366, een maand lang
voortsleepten53. Hoe klad- en maandrekeningen zich tot elkaar verhielden is onduidelijk.
Aangezien er geen maandrekeningen bewaard gebleven zijn, zullen zij in verkorte vorm in de
kladrekeningen verwerkt zijn.

Controle in de rubrieken 'hincinde' voor enkele willekeurig gekozen jaren wijst uit dat elke
cameraar zijn maand inboekte op of daags na de dag dat zijn collega het stokje overnam. Bij
uitzondering is dit in de cameraarsrekening letterlijk aangegeven54. In de literatuur is gesteld dat
na 1400 de eerste maandag na de 'overdracht' van de maand de vaste dag van inschrijving werd.
Deze ontwikkeling is geïnterpreteerd als een indicatie voor toenemende verambtelijking eind
14de/begin 15de eeuw, met als kenmerken toenemende reglementering en depersonalisering met
betrekking tot het bekleden van ambten en functies55. Aanvullende argumenten hiervoor zijn de
zoëven geconstateerde introductie van de twee maal zes cameraarsmaanden sinds 1394 en de
tweejaarlijkse rekeningafhoring van de raadsbeambten sinds 1396 (zie hierna). De verandering
sinds 1386 is echter eerst en vooral een weerspiegeling van het feit dat de stedelijke boekhouding
ruim een halve eeuw na haar invoering (waarover hierna meer) dermate gecompliceerd
geworden was, dat een paar tussentijdse rekeningcontroles per jaar niet langer volstonden. Om
overzicht op het uitgavenpatroon te houden was een snelle en regelmatige verwerking van de
gegevens noodzakelijk.

Medio 15de eeuw formaliseerde men de rekeningafhoring en de controle door de meente. In
het keurboek van 1448 is een vermoedelijk in dat jaar door schepenen, raad en meente
ontworpen keur opgenomen, die bepaalde dat de oude schepenen binnen acht dagen na de
bestuurswisseling en nog vóór zij de sleutels aan hun opvolgers overhandigden, op hun eed
verantwoording moesten afleggen aan de nieuwe schepenen van alle inkomsten en uitgaven.
Bovendien waren de oude en nieuwe schepenen gehouden de dag nadat zij de 'grote rekening'
afgesloten hadden drie 'goede mannen' uit elke wijk te laten halen, die zij alle inkomsten uit
stadsdomeinen, de optellingen van de afzonderlijke bestanddelen ("particulen") van hun
uitgaven, alsook de eindsaldi lieten voorlezen. De aangewezen 24 wijkcontroleurs moesten een
eed afleggen tegenover de meente, gestaafd door de schepenen, "die rekenschap ende desse
puncten voirs. heymeliken te holden"56. De rekeningcontrole door de meente speelde zich
doorgaans af in herbergen57. In het concordaat van 1464 werd het toezicht vastgelegd; met
terugwerkende kracht vanaf 1462 noteerde men voortaan de resultaten van de controle. Het was

                    
    52 StRD I, 186.
    53 CRD III-1, 631.
    54 "do Herman Splitof onser stad cemener van sijnre maent die up den zelven dach uytgheng inghescreven

hadde" (StRD I, 235 (1397)). Gelet op de datum hoort deze post overigens thuis in de andere rekening, die
van Gelis van Arnhem.

    55 De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 6 en 11. Hoewel reeds de rekeningen van 1402 vele
uitzonderingen bevatten (4:12), lijkt de maandag nadien toch inderdaad veruit de favoriete dag.

    56 VL, 138 (de keurtekst geeft mijns inziens geen aanleiding te denken dat "de bepaling bevestigd" werd, zoals
Van Kalveen, 'Deventer gemeente', 50 meent). Cf. GAD, Cam., inv. nr. 21b (1450-II), fo. 8r: "doe die
scepenen der meenten rekenscap gedaen hadden, die scepenen ter Steernen (...) ende die meente die in die
schuere setten myd hoeren onrade ..." (op de maandag voor Sint Pieter). Voorts: ib., 22e (1457-II), fo. 4r:
"die achte van den rade [stadsbestuur] die over die rekeninge weren te maken die men die meente doen
solde" (naar de getypte versies, aanwezig GAD). Ten onrechte geeft Van Doorninck 1452, respectievelijk
1458 als beginjaar van deze controles (CRD I, xxi, respectievelijk 'Schepenkeur', 76).

    57 "item des saterdages dair nae [de datering is niet eenduidig vast te stellen], doe die scepenen der meente
rekenschap gedaen hadden tot Johans huys van Ryseren, scepenen ende gemeente verteert 14 lb. 15 kr."
(GAD, Cam., inv. nr. 21j, 1454-II, fo. 7v (naar de getypte versie, aanwezig GAD)).
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echter de magistraat en niet het meensliedencollege die dit register onder zich hield58. Deze
reglementering was een bevestiging van een reeds langer bestaande praktijk. Al in 1460
deponeerde het stadsbestuur het saldo "by der meenten in die kiste", een kist waarvan de sleutels
overigens ook weer in handen van de magistraat waren59. Eveneens onopgemerkt bleef tot nu
toe, dat het stadsbestuur reeds in 1455 de fraters van het Heer Florenshuis dertien kromstaarten
betaalde "vor twe percamentes boekesken dair men der stad gelt in scriven sal dat men boven in
die kiste dreget"60. De in 1464 verordonneerde depositoboekhouding had dus al bijna een
decennium eerder een voorloper, als uitvloeisel van een strenger financieel regime dat door de
meente afgedwongen zal zijn.

5.2.1. Ontstaan van de cameraarsrekeningen
Diverse theorieën pogen het ontstaan van het ambt van cameraar en de bijbehorende
boekhouding, de cameraarsrekeningen, in Deventer te dateren en te verklaren. Er is om te
beginnen een traditie waarin aangenomen wordt dat stadsbesturen de in hun stad gevestigde
kapittels navolgden. Uiteraard verschilde het financiële beheer van kapittels van dat van steden;
het gaat hier echter om de voorbeeldwerking, het aanleveren van een model. Reeds in 1792 werd
een verband gelegd tussen de 'financiële experts' van kapittel en stad61. Van Doorninck achtte in
1888 in de inleiding op zijn editie van de cameraarsrekeningen deze theorie "niet
onwaarschijnlijk"62. Met zekerheid sinds 1230 bekleedde een van de kanunniken van het kapittel
van Sint Lebuinus de functie van cameraar van het kapittel63; wanneer dit kapittel zijn financiële
beheer op schriftelijke leest schoeide is echter onbekend.

Binnen het bisdom Utrecht kan gewezen worden op de oudste bewaarde rekening van het
kapittel van Oudmunster uit 129564. Kende dit kapittel in 1296/1297 nog één kamer, drie jaar
later vond een splitsing plaats van het goederenbezit en ontstonden een Grote en een Kleine
Kamer. Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich kort vóór 1310 voor bij het kapittel van Sint
Jan65. Voor Deventer bestaat hierover vooralsnog geen duidelijkheid66. Opmerkelijk in Deventer
is de ontwikkeling van één naar twee stedelijke 'kamers' en -dientengevolge- rekeningen van
beide kamers sinds 1344. Of dit als versterkend argument mag dienen voor de theorie van de
kerkelijke ontlening is echter nog maar de vraag. Vast staat wel dat de ontwikkeling in de
wereldlijke sfeer volgde op die in kapittelkring, zoals hierna zal blijken. Het is in het licht van het
voorgaande niet nodig om uit te gaan van Keulse invloed, die W.J. Alberts koppelt aan het
bestaan van twee kamers67. In Keulen, met zijn aartsbisschop en vele kapittels, kan zich een
vergelijkbare 'oversprong' van kerk naar wereld voorgedaan hebben. De 'ontleningstheorie' heeft
zeker aantrekkelijke elementen. Het bezwaar ertegen is dat evengoed in de wereldlijke sfeer
gezocht kan worden naar modellen voor schriftelijk financieel beheer. Het gaat dan enerzijds om
stadsrekeningen (oudste bewaarde voorbeeld in de noordelijke Nederlanden: Dordrecht, 1283)
en anderzijds om landsheerlijke rekeningen (oudste bewaarde voorbeeld in de noordelijke
                    
    58 Van Kalveen, 'Deventer gemeente', 50.
    59 Acquoy, Cameraar, 7. Het is niet duidelijk of dit de ‘cista civitatis’ is of nog een andere kist.
    60 GAD, Cam., inv. nr. 22b, fo. 10r (naar de getypte versie, aanwezig GAD). De bewoordingen van deze post

laten de conclusie toe dat het fraterhuis beschikte over voorraden ongereed product, dat wil zeggen over
codices die nog niet beschreven en/of verlucht waren (zie ook Koch, Zwarte kunst, 26 en 34).

    61 Dumbar, Hedendaagsche historie III-1, 156-157.
    62 CRD I, xxviii.
    63 Looper, Inventaris Sint Lebuïnus, I.iv.
    64 Van Royen ed., 'Oudste kapittelrekening Oudmunster'.
    65 Van den Hoven van Genderen, 'Registers en rekeningen', 173-174 en 175 n. 14.
    66 Volgens Looper, Inventaris St. Lebuïnus, I. iv is resultaat in deze kwestie niet gegarandeerd, gelet op de

relatief ongunstige bronnensituatie. Niettemin kan verwezen worden naar de ongepubliceerde
doctoraalscriptie van Van Kesteren.

    67 Alberts, Cameraarsrekeningen 1447, x.
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Nederlanden: Gelre, 1294/1295)68. Daarnaast kan gedacht worden aan
koopliedenboekhoudingen, die eind 13de eeuw in Duitse Oostzeesteden verschijnen69.

Een praktisch probleem is dat de 'kerkelijke ontleningstheorie' geen handvat biedt om een
concreet startpunt van stadsrekeningen te bepalen. Vanuit andere invalshoeken is gepoogd
daarop greep te krijgen. In hun studie naar de 'verstening' van Deventer stellen De Meyer en Van
den Elzen dat het stadsbestuur "vrij kort" na de grote stadsbrand in de zomer van 133470

begonnen is met het verstrekken van subsidie op het gebruik van harde
dakbedekkingsmaterialen. Op z'n vroegst zou dit in 1335 gebeurd zijn; veiligheidshalve echter
dateren de auteurs de oudste, ongedateerde subsidielijsten in 1337 en 1338. Zij komen voorts tot
de conclusie dat de schriftelijke verantwoording van deze subsidieverstrekking aanvankelijk los
stond van de cameraarsrekeningen. Vanaf 1339 werd zij daarin geïncorporeerd71. Dit neemt niet
weg dat aan de eindredactie waarschijnlijk ook nadien steeds een aparte administratie ten
grondslag lag. Dat blijkt uit het volgende. Een losse strook papier in de cameraarsrekening van
1350 bevat informatie over pannen (van de hand van stadsschrijver Gevehard van Hildesheim),
die niet in de betreffende rubriek in de netrekening te vinden is; in de rekening van 1361 vormt
de subsidielijst -hoogst ongebruikelijk- de eerste in plaats van de laatste rubriek aan de
uitgavenkant72. Voorts zijn de subsidierubrieken in de jaren 1417-1420 door andere scribenten
dan Johan van Ommen in de netrekening ingeschreven. De summae echter zijn van de hand van
Van Ommen, hetgeen wijst op supervisie. Bovendien zijn in de rekening uit 1420 subsidies
opgetekend die betrekking hebben op het voorafgaande jaar73.

Ten slotte verdient vermelding dat stadsschrijver Johan ter Hurnen op het laatste blad van het
oudste bewaarde verpachtingsregister (zie hierna) notities maakte over bouwsubsidies, die echter
niet in de cameraarsrekeningen terug te vinden zijn74. Het is gissen naar de achtergrond van deze
optekening op deze plaats. Het verdwijnen van de subsidierubriek na 1425 (of 1426, voor welk
jaar slechts één van beide rekeningen beschikbaar is) betekent vermoedelijk dat het stadsbestuur
de subsidie toen afschafte75. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat zij gecontinueerd is.
Veelzeggend is ook het ontbreken van informatie over verstening of zelfs, in breder perspectief,
brandbestrijding, in het keurboek van 1448. Wellicht vonden dergelijke bepalingen een plaats in
specifieke administraties als de eerder besproken inventarisaties van plaatsen met een verhoogd

                    
    68 Edities van respectievelijk Burgers en Dijkhof, Oudste stadsrekeningen, en Meihuizen, Rekening.
    69 Voor een recent overzicht van 'koopliedenschriftelijkheid' zij verwezen naar Isenmann, Deutsche Stadt,

358-363. Pitz betoont zich in het voetspoor van F. Rörig een pleitbezorger van de wederzijdse beïnvloeding
van koopmans- en stadsboekhouding (Schrift- und Aktenwesen, 437-439).

    70 Zie voor de datering Koch, 'Aantekeningen missaal', 44.
    71 De Meyer en Van den Elzen, Verstening, 3-4. J.W. Bloemink, die een eigen onderzoek naar de

dakpansubsidies verrichtte, kon niet ondubbelzinnig vaststellen of de beide oudste lijsten uit één of uit twee
jaar stammen, en houdt eveneens een datering 1337-1338 aan (schriftelijke mededeling d.d. 12.3.1996).

    72 CRD I, 268; CRD III-1, 46.
    73 StRD IV, 85-87, 134-135, 196-200, 269 ("Item voer tyghelstiene ende decstiene in den voeriare die Gelmer

betaelt heft, daer he die particule af bewiist heft ...") en 271-274. De hand van 1418 is een andere dan die uit
de overige drie jaren; in de editie is alleen met betrekking tot de jaren 1417 en 1419 gesignaleerd dat een
andere hand de rubriek schreef.

    74 Bijvoorbeeld in de wijk Overstraat: Albert van Wechele 2500 stuks 'deksteen' à drie pond en Peter Andriesz
700 stuks voor vijftien schellingen. Eerstgenoemde komt in de rekeningen alleen in 1373 voor (CRD IV, 2),
de tweede figureert in de periode 1382-1398 in de subsidierubrieken, echter in verband met een pand in de
wijk Engestraat (De Meyer en Van den Elzen, Verstening, 140).

    75 Ib., 51. In de eerste rekening van 1424 is een rubriek "van koren der stat vervallen ter scepen claringe van
tygelstiene" opgenomen. Hierin figureren vier personen voor wisselende aantallen stenen en bedragen
(StRD IV, 416, aansluitend op de boetelijst). Omdat er sprake is van boetes, gold kennelijk nog in dat jaar
regelgeving terzake van 'verstening'. Weerspiegelt de rubriek een laatste versteningscampagne vanwege de
stedelijke overheid?
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risico op brand76. Koch werpt de vraag op of de subsidieregeling niet ook al vóór de brand van
1334 bestond, maar blijft het antwoord schuldig. "Oudere rekeningen zijn immers, waarschijnlijk
juist door die ramp, niet meer voorhanden", schrijft hij77. Bewijzen voor de veronderstelling dat
rekeningen van vóór 1337 bestaan hebben voert deze auteur echter niet aan.

Recent hield Schneider zich bezig met het thema van het ontstaan van de Deventer
stadsrekeningen. Mijns inziens ten onrechte vat deze auteur de beschouwingen van De Meyer en
Van den Elzen samen als legden zij "eine zeitliche Verbindung zwischen dem Wiederaufbau der
Stadt nach einem großen Brand im Jahre 1334 und dem Entstehen der ersten Rechnung 1337
(...)"78. Dat de rekening van 1337 'de eerste' is beweren deze auteurs nergens. Hun
beschouwingen bieden ruimte voor de opvatting dat er oudere rekeningen waren, maar laten de
kwestie feitelijk in het midden. Volgens hen wijst de snelle ontwikkeling van de rekeningen na
1337/1339 van een "primitieve opzet" tot een "overzichtelijke verantwoording van een belangrijk
deel van de huishoudelijke stadsfinanciën", erop dat de stedelijke boekhouding "nog niet zolang
als één geheel werd gevoerd"79. Vervolgens construeert Schneider een verklaring voor het
ontstaan van de rekeningen -namelijk de noodzaak tot controle van de financiën- die hij
toeschrijft aan De Meyer en Van den Elzen. Dan is het nog slechts één stap naar een afwijzing
van de 'brandthese' van beide auteurs op grond van het feit dat de rekening van 1337 veel meer
omvat dan alleen een verantwoording van de uitgaven aan dakbedekkingssubsidie80.

Schneider stelt vast dat de rekening van 1337 door haar "Art der Abrechnung (namelijk naar
burgemeestersmaanden) und die ausgereifte innere Struktur" op een langere traditie van
optekening van financiële zaken wijst. Schneiders premisse is dat de verschriftelijking van de
stedelijke boekhouding samenhangt met 'intrastedelijke revoluties'. Een dergelijke omwenteling
zou zich volgens hem tussen 1315 en 1319 voltrokken hebben. Rijke kooplieden losten toen het
'oude patriciaat' af. De nieuwe bestuurselite was bekend met het fenomeen boekhouding en
bovendien haar standgenoten verantwoording verschuldigd bij het beheer van de stadsfinanciën.
In de periode circa 1320-1337 zouden de stadsrekeningen zich ontwikkeld hebben van
chronologische optekeningen tot gestructureerde rekeningen81. Ten slotte betoogt hij dat de
overlevering van de Deventer stadsrekeningen niet toevallig begint in 1337. In zijn visie was de
Gelderse graaf Reinald II, die sinds begin 1336 het wereldlijke gezag in het Oversticht (met
uitzondering van Kampen) in pand hield, een moderne vorst die overzicht wilde hebben over de
financiën van zijn pandgebied. Daartoe moesten stadsrekeningen vanaf 1337 in schriftelijke
vorm beschikbaar zijn82.

                    
    76 Zie hoofdstuk 3 § 3.5. Een rekeningpost als "bi unser scepen ghehieten Iohan Gerwin weder ghegheven siin

pand dat hem af ghepant was voer strodack, want daer anders nyemant omme en goelt, dat stont voer 5 lb."
(StRD III, 121 (1413)), doet vermoeden dat er regelgeving op dit terrein was.

    77 Koch, 'Bouwactiviteiten', 203. Enkele jaren later dateerde Koch de twee oudste subsidielijsten omstreeks
1336-1337 (Koch, Bergkwartier, 15 (zonder nadere argumentatie)).

    78 Schneider, Deventer, 24.
    79 De Meyer en Van den Elzen, Verstening, 2-4.
    80 Schneider, Deventer, 25.
    81 Schneider maakt gebruik van de typologie die M. Mersiowsky in zijn dissertatie ontwikkelde. Deze heeft

betrekking op territoriale en niet op stadsrekeningen. Van een "allgemeine Geschichte der
Rechnungslegung" (Schneider, Deventer, 26 n. 13) is geen sprake, integendeel: Mersiowsky waarschuwt
juist tegen een vergelijking tussen stads- en territoriale rekeningen, zolang een systematische inventarisatie
en analyse van de eerste categorie ontbreekt (Mersiowsky, Anfänge, 344).

    82 Schneider, Deventer, 28-29 en 73. De opmerking dat in 1339 de opzet van de cameraarsrekeningen
veranderde van een verantwoording per (burgemeesters-) maand naar een puur 'inhoudelijk-gelede' lijkt mij
voor discussie vatbaar. De rekening van 1337 kent al diverse aparte 'inhoudelijk-gelede' rubrieken. Voorts
koppelt Schneider de veronderstelde verandering in 1339 wel erg gemakkelijk aan de structuur van de
stadsrekeningen van Arnhem en Nijmegen (voorhanden sinds achtereenvolgens 1353 en 1382). De tabel op
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Tegen Schneiders visie is een aantal bezwaren aan te voeren. Het is allereerst onduidelijk wie
deel uitmaakten van de 'oude' en de 'nieuwe elite' en waarom de 'oude elite' niet evengoed
vertrouwd geweest zou zijn met rekeningen. Zonder een prosopografie van het Deventer
patriciaat blijft Schneiders reconstructie op dit punt speculatief83. Baseren we ons op oorkonden
(de enige bron die voor dit doel ter beschikking staat) om namen van schepenen en/of raadsleden
uit het eerste kwart van de 14de eeuw te achterhalen, dan vinden we er in 1310 vijf, in 1315 één,
in 1320 twee en in 1325/1326 tien. Maximaal veertien geslachtsnamen laten zich hieronder
onderscheiden84. Zelfs als we ervan uit gaan dat in de tijdsspanne 1310-1325/1326 steeds
dezelfde 24 personen de schepen- en raadscolleges bemanden, kennen we dus niet alle namen85.
De frequentie en het totale aantal namen zijn te beperkt om vergaande conclusies over politieke
verschuivingen op te baseren. Een omslag in het begin van de 14de eeuw laat zich althans langs
deze weg dan ook niet traceren. Wel is er in een eerder hoofdstuk op andere gronden op gewezen
dat zich rond 1318 bestuurlijke veranderingen afspeelden. De precieze omstandigheden zijn
evenwel niet te achterhalen86.

Schneiders theorie van de Gelderse invloed lijkt op het eerste gezicht overtuigend, zeker
wanneer bedacht wordt dat de rekeningen van de Gelderse drost van Twente over de periode 20
maart 1336-2 december 1339 bewaard gebleven zijn87. In tweede instantie echter laten zich ook
bij deze reconstructie vraagtekens plaatsen. Om te beginnen legt Schneider niet uit waarom alle
rekeningen uit de periode circa 1320-1336 verdwenen zijn. Evenmin verklaart hij waarom de
rekeningen uit de tijd van het Gelderse pandschap geen enkele aanwijzing of notitie over
Gelderse controle bevatten. Daar komen nog andere bedenkingen bij. Reinald II was al op 30
augustus 1335 'de facto' aangetreden als regent in het Oversticht88. Drie jaar voordien was
Willem Pelgrimsz van Zutphen -een 'Geldersman' derhalve89- rentmeester van Salland. In januari
                                                               

p. 29 n. 26 kan mij niet overtuigen; stedelijke inkomsten- en uitgavencategorieën kwamen in hoge mate
overeen (zie ook Alberts, Minderaa en Van der Vegt, 'Overrentmeestersrekening Zutphen 1472-1473', 2 n.
2).

    83 Schneider, ‘”Ghemyente”’, 14-15 verlaat zich op Dumbars lijsten van bestuurders. Het argument dat van de
zeventien schepenfamilies uit de 13de eeuw er slechts drie in de koopmansgilderol zijn te traceren mist een
stevige grondslag.

    84 GAD, HG, nr. 10; Immink en Maris, Registrum Guidonis, 139-140 nr. 134; RAO, TH, inv. nr. 267, reg. nr.
82; OO IV, nr. 788 (d.d. 9.12.1325; bisschopsoorkonde, gegeven te Deventer (naar Dumbar, Deventer I,
258, letternoot i)); RAO, TH, inv. nr. 268, reg. nr. 87 (d.d. 19.1.1326); ib., inv. nr. 269, reg. nr. 88 (d.d.
20.1.1326; bisschopsoorkonde, gegeven te Deventer); Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 687 (d.d.
23.1.1326; afschrift); ib., nr. 688 (d.d. 24.1.1326; afschrift). Het gaat om de volgende families (deels
expliciet genoemd, deels met zekerheid of met een zekere mate van waarschijnlijkheid te bepalen via
overdracht van doopnamen): Bivanc (Johan), Ten Brinke (Jacob zoon van heer Giso), Van Kampen
(Wolbert), Monachus (Dirk), Monetarius (Wenemar Egidiusz), Super Montem (Gerard Odozoon), Van
Renen (Johan), Scevinc (Hendrik), Splitof (Herman), Spronc (Gerard), Ten Stocke (Lambert en
Rudolf/Rolof), Wisecoep (Jacob). Monachus en Wisecoep zijn vermoedelijk bijnamen; in dat geval blijft de
familienaam verborgen. Het is zeer de vraag of Van Oxe tot de schepenfamilies behoorde (contra
Schneider, 'Ghemyente', 15 n. 14; zie ook hoofdstuk 2 n. 206). Niet nader te identificeren zijn Dirk
Soetenzoon (1310) en Hademan Wernersz (1320, een Van Heeten?). Het matronymicum (op zich al
opmerkelijk) 'Soete' is niet met zekerheid aan deze of gene familie te koppelen.

    85 In dit licht verliest Schneiders opmerking aan gewicht dat geen van de vóór 1315 optredende schepenen na
1319 deze functie nog vervulde (‘“Ghemyente”’, 15 n. 16).

    86 Zie hoofdstuk  2 § 2.4.
    87 Muller, 'Rekeningen drost Twenthe'.
    88 Schneider, Deventer, 78.
    89 Een aantal oorkonden uit de jaren vijftig van de 14de eeuw in het archief van Zutphense Bornhof werpt

licht op Willem en zijn familie (SAZ, Bornhof, inv. nr. 752, reg. nr. 25 (1352); inv. nr. 609, reg. nrs. 32, 33
en 33a (1356); inv. nr. 795, reg. nr. 40 (1359)). Het zou interessant zijn om na te gaan of er banden waren
tussen Willem en de Gelderse graaf, en of Willem door familiebanden gelieerd was aan de Sallandse adel.
Schneider, Deventer, 74 benadrukt de verbondenheid van de Gelderse en Sallandse adel in de 14de eeuw.
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1333 legde Willem ten overstaan van bisschop Jan III van Diest en diens raadsheren in Deventer
schriftelijk verantwoording af. Vier dagen nadien ontving hij het rentmeestersambt in pand90.
Deze verpanding was ongetwijfeld een gevolg van het feit dat de bisschop al sinds de late jaren
twintig bij Willem in het krijt stond91. Op 1 augustus 1335 vaardigde Willem als rentmeester van
Salland een oorkonde uit met betrekking tot de verkoop van nieuw gewonnen land in de marke
van Tjoene92. Willem Pelgrimsz was niet de eerste bisschoppelijke rentmeester van Salland die
een boekhouding voerde; dat was minstens sinds november 1322 usance93. In ieder geval wat
betreft de territoriale rekeningen was men in het Oversticht dus geenszins afhankelijk van
geïmporteerde Gelderse kennis. Bisschop Jan van Diest was als landsheer een even nijvere
administrator als zijn Gelderse evenknie. Los hiervan is zoëven al gewezen op de
waarschijnlijkheid van een wisselwerking tussen de schriftcultuur van kooplieden en die van de
stad.

De veronderstelling dat schriftelijke boekhouding in 1337 afgedwongen werd is in het licht
van het navolgende al evenmin steekhoudend. Van de tot nu toe genoemde auteurs maakt alleen
Van Doorninck melding van het feit dat Dumbar informatie ontleent aan rekeningen uit 1332 en
133694. Daaraan valt nog een verwijzing van Dumbar naar een rekening uit 1335 toe te voegen95.
Daarnaast haalt Dumbar enkele gegevens uit 1316, 1324 en 1326 aan, die hetzij aan een (dan
volkomen onbekende) kroniek hetzij aan stadsrekeningen ontleend zouden kunnen zijn. De
auteur specificeert zijn bronnen in dit geval echter niet en dat kon ook niet, want hij baseerde
zich op aantekeningen die hij in het stadsarchief aantrof96. In die gevallen waarin Dumbar zijn
informatie uit stadsrekeningen betrekt, geeft hij dat doorgaans expliciet aan. De status van deze
gegevens is mijns inziens te onzeker om ze hier te kunnen benutten. Uiteraard staat of valt de
speurtocht naar het startpunt van de cameraarsrekeningen met de geloofwaardigheid van
Dumbars mededelingen over oudere rekeningen. Dat deze niet meer voorhanden zijn zegt niet
zoveel; in de algemene inleiding is over de diaspora van de door Dumbar benutte archivalia al
een en ander medegedeeld.

Het staat wel vast dat een rekening over het boekjaar 1336 bestaan heeft, aangezien er in de
aanhef van de rekening van 1337 naar verwezen wordt97. Bovendien is aan het eind van de
rekening van het boekjaar 1340 een naar personen gespecificeerde inkomstenrubriek opgenomen
betreffende de verpachting van stadsdomeinen op Petrus ad Cathedram 1336, het reguliere
beginpunt van het Deventer boekjaar98. Aangezien dezelfde inkomsten in de cameraarsrekening
                    
    90 Muller, Registers en rekeningen I, 410-412. Merkwaardig is overigens dat de bisschop hetzelfde ambt (plus

de schoutambten van Salland) op 24 december 1332 verpandde aan heer Walraven van Bentheim (ib., 414).
    91 Ib., 201 en 298 (respectievelijk 1328 en 1330).
    92 GAD, HG, nr. 21 (in het Middelnederlands).
    93 OO III, nr. 744 (testament van bisschop Frederik, opgemaakt door een openbare notaris "in camera nostra

supra castrum de Horst" op 19 juli (vidimus)); voorts Cappon, Opkomst testament, 297-298. Een voorbeeld
uit 1325, toen het rentmeesterschap van Salland en Twente in personele unie verenigd was, is te vinden in
Muller, Registers en rekeningen I, 11-12 nrs. 12-13. Begin oktober 1322 stelde het Domkapittel een
kanunnik van Sint Lebuinus aan als rentmeester van Salland, die voor de duur van de sedisvacatio rekening
en verantwoording moest afleggen aan het Domkapittel, daarna aan de nieuw geïnstalleerde bisschop (OO
VI, nr. 1555 (746bis)).

    94 CRD I, xxviii; Dumbar, Deventer I, 61 (1336) en 443 letternoot f (1332).
    95 Dumbar, Analecta II, *3: "Legimus enim in Libro Rationum anni millesimi trecentesimi trigesimi quinti:

Item pro vacatione Camerariorum in Camera Secreta (...) ad seponenda instrumenta publica illius anni iv.
canthari vini") en idem, Tegenwoordige Staat III-1, 157, waar opgemerkt wordt dat de rekening niet de
indruk wekt de eerste te zijn.

    96 Zie hoofdstuk 2 n. 183.
    97 "primo de scabinis antiquis in computatione dictis camerariis datis et dimissis 219 s. 8 den." (CRD I, 1).
    98 "Anno domini Mccc tricesimo sexto a die beati Petri ad cathedram isti infrascripti conduxerunt terram

civitatis iacentem apud Weechlo possidendam et utifruendam ad viginti annos a dat[...] pr[...]
computandum" (CRD I, 109). In totaal ging het om 56 lb. 4 s.
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van 1337 als totaal onder de inkomsten uit 'renten' (dat zijn pachten, tijnzen en dergelijke) te
vinden zijn99, heeft de rekeningschrijver deze gegevens hoogstwaarschijnlijk ontleend aan een
verpachtingsregister. Zoals nog zal blijken, lagen dergelijke registers ten grondslag aan de
cameraars(net)rekeningen, zodat ook langs deze indirecte weg aannemelijk gemaakt kan worden
dat de schepenen (hoogstwaarschijnlijk: de cameraars) in 1336 een boekhouding voerden.

Er vanuit gaande dat Dumbar daadwerkelijk een cameraarsrekening uit 1332 raadpleegde,
kunnen we er met enige voorzichtigheid vanuit gaan dat men in Deventer circa 1330 begonnen is
met het voeren van een schriftelijke stedelijke boekhouding. Voor een eerder aanvangstijdstip
zijn vooralsnog geen bewijzen aan te dragen. Een specifieke verklaring of aanleiding voor een
start rond 1330 dient zich niet aan. De algemene theorieën over het ontstaan van stadsrekeningen
bieden geen soelaas in het geval van Deventer. Een alternatief verklaringsmodel dringt zich op.
Het gaat uit van een geleidelijke versmelting van verschillende bestaande deeladministraties,
uitgebreid met nieuwe rubrieken. In Deventer kan met name gedacht worden aan de
administratie van de Kotertol (mogelijk al vanaf 1241, met enige waarschijnlijkheid sinds de
vroege 14de eeuw, zie hierna), inkomsten uit rechtspraak, verkoop en verpachting van stedelijke
domeinen en infrastructuur (sinds 1274/1324100, zie hierna) en salarissen van functionarissen in
dienst van het stadsbestuur (sinds 1331?101). Te denken valt ook aan stedelijke verantwoordingen
van bisschoppelijke bedes, bijvoorbeeld in 1331 (zie verderop). De noodzaak tot samenvoeging
van al dergelijke afzonderlijke administraties ontstond toen het overzicht over het geheel
verloren dreigde te gaan. Dat moment brak in Deventer aan omstreeks 1330, uiterlijk in 1336.
Daarbij kan het door bisschop Jan van Diest in de jaren 1325-1330 in het Oversticht
geïnstitutionaliseerde ambtelijke rekeningwezen als inspiratiebron gediend hebben102.

Een verklaring die de tussen 1459 en 1489 actieve stadsschrijver Steven Jorwerd in een
onbekend jaar aflegde ten behoeve van het klooster Albergen lijkt een veelbelovende
mogelijkheid te verschaffen om greep te krijgen op de vroegste cameraarsrekeningen. Zij luidt
als volgt: "Ick Steven Ierwert, secretarius der stat van Deventer, bekenne dat ic in olden
registeren van rekenscappen bevonden hebbe nae den olden paymente over hondert ende
anderhalfhondert iaren, dat in den selven registeren der stad van Deventer vors. berekent was dat
driehondert marck Brabants makeden tot ponden soevenhondert ende twintich. Ende dat voert
afghetogen een hondert mark Brabants maken twe hondert ende vijrtich pont. Noch voert an
afgetogen dat tien mark Brabants maken vierendetwintich pont. Ende ten eende ende latesten ene
                    
    99 "item de censu terre in Weghelo 57 lb. 4 s." (ib., 7). Het pond verschil zit mogelijk in de vier kapoenen die

in 1336 door een particulier op Carnisprivium verschuldigd waren, maar niet in de berekening opgenomen
zijn.

    100 In 1274 beoorkondden schepenen en raden de verkoop van een 'maat' in het stadsdomein Gebbengoor door
een echtpaar aan het gasthuis van de H. Geest (zie hoofdstuk 2 n. 198). Het door schepenen en raden
opgestelde statuut van het vleeshouwersgilde uit 1324 schreef voor dat de gildemeesters "oec onsen tijns
ende der Stad van Deventer, dien hoer broederen der stad van den vleysschhuys of bancken alle jare
schuldich sin te gheven, werven dat die betaelt weerde de Stad van Deventer van horen broederen up die
hochtijt sente Martijns in den winter" (geciteerd naar Dumbar, Deventer I, 43). In dit jaar kunnen
overzichten van inkomsten uit verpachting (te denken valt met name ook aan de lakenkistenverhuur tijdens
jaarmarkten) al in zwang geweest zijn.

    101 In een oorkonde van 8 mei van dat jaar staat het volgende: "..., quod nos [scabini et consules] Johannem
filium Reijneri, exhibitorem presentium, nostrum nuntium et nostri hospitalis sancti Spiritus, fecimus et
ordinavimus procuratorem", en wel voor de duur van een jaar om schenkingen voor het gasthuis te innen.
Ruim drie jaar later vervulde een (dezelfde?) bode Johan een vergelijkbare taak nadat het gasthuis door een
grote stadsbrand verwoest was (GAD, HG, inv. nrs. 18 en 20).

    102 Zoals dit naar voren komt uit Muller, Registers en rekeningen I. Schneider, Deventer, 154 merkt op dat alle
afhoringen van overgeleverde rekeningen van bisschoppelijke ambtenaren in de jaren twintig en dertig in
Deventer geschiedden, en dat de stad dit "Privileg" medio 14de eeuw verloor. Terecht tekent hij hierbij aan
dat van directe betrokkenheid van de schepenen begin 14de eeuw niets blijkt. Dit veranderde bij het
aantreden van bisschop Florens van Wevelinghoven.
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marck Brabants maket twe pont acht schillinge. Item tweelef penninge maken enen schilling.
Ende twintich schillinge maken een pont. Ende dit heb ic uut ghebiede ende beveel mynen
eersamen heren der stat van Deventer onder myns tselves hantscrift van my gegeven". Deze tekst
is in afschrift overgeleverd in het cartularium van het klooster103. De kloosterlingen zaten om de
informatie verlegen met het oog op een in marken uitgedrukte pacht die zij inden. Na Jorwerds
verklaring heeft de kopiist nog enkele omrekeningen genoteerd104, terwijl een andere hand een
aantekening toevoegde over munten in 1399. De verklaring van Jorwerd staat op de versozijde
van een perkamenten blad dat op de rectozijde soortgelijke aantekeningen over munten en hun
onderlinge waardeverhouding bevat. Deze dateren uit achtereenvolgens 1328, 1333, 1335 en
1324 en zijn ontleend aan passages uit oorkonden. Het afschrift van Jorwerds verklaring volgt
direct hierop.

De rekeningpost waarop Jorwerd zijn berekening van de waarde van een mark Brabants
stoelde, is te vinden in de cameraarsrekening van 1339105. Jorwerd had zijn informatie evengoed
kunnen afleiden uit twee posten in de cameraarsrekening van 1337106. De hamvraag is nu: was
Jorwerd liever lui dan moe en zocht hij een relatief gemakkelijk om te rekenen post, of was in de
tweede helft van de 15de eeuw de cameraarsrekening van 1339 de oudste die ter secretarie
voorhanden was? Het laatste zou betekenen dat de rekening van 1337 en oudere exemplaren
elders lagen, hetgeen hun verdwijning kan verklaren. Het ging vermoedelijk om slechts enkele
verdwaalde rekeningen; als het er veel geweest waren zouden ze immers eerder in een centrale
bewaarplaats gedeponeerd zijn107. Wat hiervan zij, de door Jorwerd aangeleverde informatie was
relatief jong, vergeleken met de door het klooster uit eigen oorkondenschat vergaarde gegevens.
Was dat de reden dat Jorwerd in zijn verklaring geen concreet jaar noemde, maar het globaal
hield op rekeningen van "over hondert ende anderhalfhondert iaren" oud? Nemen we het laatste
letterlijk, dan deed hij zijn 'onderzoek' in 1489, zijn laatste jaar in dienst van de stad. Al met al
blijkt dat uit deze gekopieerde aantekening helaas niets naders afgeleid kan worden omtrent het
startpunt van de Deventer cameraarsrekeningen.

5.2.2. Cameraarsregisters
De cameraarsrekeningen werden gevoed met gegevens uit diverse bron. Direct aan de cameraars
te relateren zijn verpachtingsregisters108, pandboeken, burgerregistraties en belastingkohieren.
Zij zullen hierna afzonderlijk besproken worden.

5.2.2.1. Verpachtingsregisters
In de verpachtingsregisters noteerden stadsschrijvers verpachtingen van stedelijke bezittingen als
                    
    103 RAO, klooster Albergen, inv. nr. 2, p. 8.
    104 "Item i marck Brabants facit ij lb. viij schillinge. Een ½ marck Brabants facit j lb. iiij schillinge. Item j pont

maket xvj stuver ende iiij schillinge makent omtrent vi½ stuver".
    105 "item a dominis de vino ccc marc. facientes in libris vijc lb. xx lb." (CRD I, 41).
    106 "item Johanni Werneri primo ad structuram et pro structura domorum xii marcas valentes xxviiilb. xxv s. ut

patet in partibus" en direct daarop volgend: "item Reynero Reyneri primo ad structuram predictam ix
marcas valentes xxi lb. xii s." (ib., 22-23).

    107 Dat de rekeningen op een vaste plaats in het stadshuis lagen opgeslagen, blijkt uit de volgende
rekeningpost: "(...) bi den cemeners mit den scrivers vor cost do sie te zamen verteerden up onser stad hues
die wyl tyts dat sie overlegheden onser stad rekenboke van dertich jaren herwart, omme te weten wes onse
stad uytghegheven hadde omme des Stichts zaken" (CRD VII, 331).

    108 Deze term lijkt me adequater dan de door Kohl, Ahlen, xi voor een naar functie goed vergelijkbaar register
gehanteerde omschrijving 'städtische Heberegister'. In het Ahlense (Westfalen) register hield men
verpachtingen van stadsland ('Lotland') bij, en daarnaast nog andere renten in de zin van regelmatige
jaarlijkse inkomsten (inclusief 'Passivrenten' voor stadsschulden). De term 'Heberegister' wordt doorgaans
gereserveerd voor kerkelijke goederenadministraties (speciaal in de vroege en volle Middeleeuwen) en dekt
bovendien in Ahlen de lading niet.
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grond, water, gebouwen, en dergelijke. Acquoy omschrijft in zijn inventaris van het archief van
de cameraars het oudste bewaard gebleven exemplaar van een pachtregister als 'manuaal tweede
helft veertiende eeuw'109. Deze omschrijving is niet precies genoeg. In dit geval gaat het
specifiek om verpachtingen, soms ook om geheel andere informatie, zodat de in de hedendaagse
archivistiek gebruikelijke termen manuaal noch memoriaal voldoen110. In het navolgende heet
het gemakshalve kortweg 'verpachtingsregister', hoewel ook deze vlag de lading niet geheel dekt.
Dit oudste bewaarde exemplaar is van perkament en bestaat uit een omslag en zeven bladen,
waarvan één eruit gesneden is. Aan de bovenzijde is het register zwaar beschadigd. Op het
omslag zijn niet-eigentijds twee jaartallen genoteerd: 1368 (doorgehaald) en 1352. De vroegste
datum in het register is 1353 (niet alle genoteerde verpachtingen zijn gedateerd). De vele
doorhalingen en toevoegingen in persoonsnamen, bedragen en jaren tonen aan dat het een
register was dat men doorlopend bijhield. Ook geradeerde aantekeningen komen voor111. Alle
verpachtingen lopen parallel met het bestuurlijk-financiële jaar, dus van 22 februari tot 22
februari. Voor verpachting en verhuur zijn de werkwoorden 'locare', 'exponere' en 'inpensionare'
gereserveerd.

Het handschrift op de eerste vijf pagina's is dat van de stadsschrijver Gevehard van
Hildesheim, die sinds 1344 ook de cameraarsrekeningen schreef. Op een paar opengelaten
plaatsen en vanaf bladzijde zes komt het handschrift voor van Gevehards opvolger Johan ter
Hurnen112. Net als in de cameraarsrekeningen nam hij het schrijfwerk vanaf 1361 van Gevehard
over, en net als in de cameraarsrekeningen schakelde hij van het Latijn over op het
Middelnederlands (slechts één aantekening op bladzijde twee is in het Latijn gesteld). Een
verandering is ook dat Ter Hurnen niet alleen verpachtingen noteerde, maar tevens bepalingen
inschreef over het tijdstip van de verpachting van kooltuinen, de verhuur van lokaties voor
vleeskramen en dijk- en landonderhoud113. Verder maakte hij losse notities over een lening van
de stad aan een particulier en het uitlenen van wapentuig en munitie aan de kastelein van
Diepenheim114. Op een van de pagina's verschijnt de hand van Hendrik van Wijk, die Ter
Hurnen verving bij afwezigheid115. Ten slotte schreef een onbekende omstreeks 1370 (zie
verderop, 5.2.2.4, 'belastingen') een bladzijde vol met 45 naar wijk uitgesplitste namen van
personen die de stad geld leenden, terwijl een bladzijde verder de enige notitie van stadsschrijver
Johan van Ommen staat over een transactie in de stadswissel in 1395116. Daarna volgen twee
bladzijden aantekeningen over een lening van burgers ten behoeve van reparatie of nieuwbouw
van een watermolen (1379/1380) en een verantwoording van bouwsubsidies117. Dit alles maakt

                    
    109 GAD, Cam., inv. nr. 226.
    110 Een manuaal in archivistische termen is een register, waarin onder hoofden van rekening aantekening van

inkomsten en uitgaven is gehouden (De Booy e.a., Lexicon, 42 nr. 82); in een oudere definitie: "een register,
waarin een rekenplichtig ambtenaar zijne ontvangsten en uitgaven aanteekent onder de hoofden, waarin hij
ze later in zijne rekening zal verantwoorden" (naar Van der Gouw e.a., Archiefterminologie, 11). Voor
memoriaal, zie hoofdstuk 3 n. 110.

    111 Uitzonderlijk is de nummering van de notities in de linkermarge op fo. 4r.
    112 GAD, Cam., inv. nr. 226, fo. 1v (1363) en 3r (1361).
    113 Ib., fo. 5v (1383), respectievelijk 3v (met toevoegingen uit het tweede kwart van de 15de eeuw).
    114 Ib., fo. 6r en 7r. Dit type aantekeningen is ook te vinden in de pandboeken en het 'oude kopieboek' (GAD,

MA, inv. nr. 4a).
    115 GAD, Cam., inv. nr. 226, fo 6r (1369). Op bladzijde 6v schreef een ongeoefende hand -kenmerkend is de

verwisseling van "v" en "w"- een naam in (ca. 1381). Zie voor Van Wijk bijlage 4.
    116 GAD, Cam., inv. nr. 226, fo. 8v en 9r.
    117 Ib., fo. 9v en 10v-11v. De lening voor de watermolen hangt samen met een tweetal posten van

respectievelijk 1 en 4 september 1379: "do sie (vier bestuurders) gheseten hadden ende ontfenghen dat
gheelt dat onse burgher lienden ter tymmeringhen an die watermolen" en "do sie [twee bestuurders en
stadsschrijver Johan ter Hurnen] zeten achter up der stad hues ende ontfenghen dat gheelt van onsen
burgheren ter tymmeringhen van den watermolen vor twe quaerten wijns die sie verschenkeden" (CRD V,
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duidelijk dat het register geleidelijk van karakter veranderde. Steeds meer zaken vonden een
plaats die niet met verpachtingen van stedelijke domeinen en inkomstenbronnen samenhingen.
Het verschijnen van vroeg-15de-eeuwse toevoegingen bewijst dat men het register ook toen nog
raadpleegde. Dat is in zoverre opmerkelijk, dat Johan van Ommen in 1392 een nieuw
verpachtingsregister aangelegd had (waarover hierna meer).

Was 1352/1353 het startpunt van de registratie van verpachtingen? De cameraarsrekening van
1345 vermeldt de aanschaf van perkament ten behoeve van een 'liber reddituum civitatis'118.
Zoals eerder ter sprake kwam, schreef men ter secretarie hoogstwaarschijnlijk al in 1336
verpachtingen in een register in. Het in 1345 vermelde exemplaar zou dan het volgende
(tweede?) in de reeks zijn. Het jaartal correspondeert met het aantreden van Gevehard van
Hildesheim in 1344. Beide registers waren relatief kort in gebruik. Het register van 1352/1353
voldeed ongewoon lang, namelijk veertig jaar.

Schneider is ambivalent over het karakter van het in 1345 vermelde register. Enerzijds
beschouwt deze auteur het als op zichzelf staand (naast een door hem gepostuleerd 'stadsboek
van gemengde inhoud'), anderzijds lijkt hij het niet als een verpachtingsregister op te vatten,
aangezien hij tevens melding maakt van de opneming van tijnsbetalingen en pachten in het
'gemengde stadsboek' in 1361. Een door Schneider in dit verband aangehaalde cruciale
rekeningpost luidt als volgt: "Item des vrijdaghes op sente Agneten dach do Odo [Reinersz,
cameraar] in der stad boec hadde laten zetten den tijns van den Vene ende van Borghelremersch
van coste 16 s. 3 d."119. Een post van krap een week eerder maakt melding van kosten die de
beide cameraars maakten "do sij bi Johan ter Hurnen die vorwarden van den vene in der stad
boec lieten zetten ende ander saken hadden to done van der stad weghen"120. Deze voorwaarden
voor de 'veengenoten' zijn in het oudste bewaarde verpachtingsregister daadwerkelijk terug te
vinden121. Dit ondergraaft Schneiders theorie van het 'centrale stadsboek', waaraan men in zijn
visie steeds nieuwe secties toevoegde, totdat het geheel dermate chaotisch werd dat in de jaren
zestig en zeventig van de 14de eeuw de noodzaak ontstond aparte reeksen af te splitsen. Niet
alleen het 'oorvedenregister', maar ook dit verpachtingsregister overleefde de  algehele opruiming
ter secretarie die volgens Schneider omstreeks 1400 plaatsvond122.

In 1392 loste zoals gezegd een nieuw exemplaar het oudste bewaarde verpachtingsregister
af123. Met een referentie aan het "boke van onser stad renthen" en de vermelding "alse dat
register holt" in de cameraarsrekeningen van 1393 is zonder twijfel dit nieuwe register
bedoeld124. Verantwoordelijk voor de aanleg ervan was Johan van Ommen. Dit (vierde?)

                                                               
234-235; voorts 181-182, 192, 207 en 339-340: "bi meyster Servaes daer sie [vier bestuurders] mede
rekenen soelden van onser stad watermolen" (1380)). Bos, 'Waterpas', zet nagenoeg alle relevante
rekeningposten in chronologische volgorde. Zijn conclusie is dat in 1378 een waterloop (in de rekeningen
'waterpas' geheten) van het riviertje de Hunnepe naar de stad gegraven is, waarop nadien een watermolen
gebouwd werd.

    118 CRD I, 200.
    119 Schneider, Deventer, 40. Het gaat om CRD III-1, 28, welke post betrekking heeft op 21 januari 1362, dus

op het boekjaar 1361.
    120 Ib., 67.
    121 GAD, Cam., inv. nr. 226, fo. 3v (ingeschreven door stadsschrijver Johan ter Hurnen). Het opschrift

inclusief datum is door de tand des tijds weggevreten. Aangezien Ter Hurnen op de voorafgaande bladzijde
in 1361 zijn eerste aantekeningen in dit register heeft gemaakt, kan veilig aangenomen worden dat het om
1361/1362 gaat.

    122 Schneider, Deventer, 40-42.
    123 GAD, MA, inv. nr. 156a. Deels uitgegeven in StRD I, 415-433, als 'rentelijst'.
    124 CRD VII, 343 (rubriek 'allerhande zaken') en 346 (rubriek "van onser stad tynse ende van anderen onser

stad renthen ende upcominghen"). Hetzelfde geldt voor een drietal vermeldingen in de rubriek "van onser
stad groten tynse" in de cameraarsrekening van 1397: "... alse onser stad register (daer af) begrepen heft"
(StRD I, 244).
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verpachtingsregister bestaat uit vier perkamenten katerns, waarvan de eerste twee voorzien zijn
van prickings en liniëring. Het beginkatern telt tien bladen en bestrijkt de jaren 1406-1447. Naast
het handschrift van Johan van Ommen komen enkele jongere stadsschrijvershanden voor. De
inhoud betreft de verhuur van binnen de stad gelegen percelen ('lichte' en 'zware' tijnzen), bogen,
torens, en dergelijke, met soms uitvoerige bepalingen en condities. Het eerste -korte- deel is een
algemeen, 'gedepersonifieerd' overzicht van stedelijke inkomsten125. Het tweede katern telt
zestien bladen en omspant de periode 1392-1465. Op de voorlaatste pagina is onderaan een
kapitaal 'C' geschreven. Er vanuit gaande dat dit een katernmerk is, rijst de vraag of dit katern
oorspronkelijk als derde bedoeld was. Hoe dit zij, er zijn louter verpachtingen in aan te treffen
van buiten de stad gelegen goederen. Als zodanig vormt dit katern de pendant van het eerste -
voorzover zij elkaar in de tijd overlappen althans (periode 1406-1447). Aan de inkomstenkant
van de rekeningen van de ene cameraar uit het begin van de 15de eeuw zijn deze zaken te vinden
onder het kopje 'van onser stad grote tijns'. Dit blijkt uit vermeldingen in de
cameraarsrekeningen, waar in deze rubriek verwezen wordt naar het onderhavige register126. In
dit katern is een bepaling te vinden dat de schepenen die het stadsveen inspecteerden "mechtich
weren bi den scepenen, wilcoer daer up te zetten"127. Deze bepaling is een variatie op die uit
1362. Opnieuw volgt hieruit dat dergelijke specifieke bepalingen -eigenlijk:
verpachtingscondities- niet in de keurboeken, maar in de relevante registers een plaats vonden128.

Er is een duidelijk onderscheid in de wijze waarop Johan van Ommen enerzijds en zijn
opvolgers anderzijds in het tweede katern de verpachtingen noteerden. Van Ommen schreef met
een paragraafteken gemarkeerde tekstgedeelten, waarin hij achtereenvolgens de eventuele
voorwaarden, de namen van de pachters en de bedragen onderbracht. Latere handen plaatsten in
deze paragrafen soms tussen- en toevoegsels. Daar waar een jongere hand het van Van Ommen
overnam, verandert de structureer van e aantekeningen (datum, naam, object, termijn, bedrag,
etc.). De nieuwe registratievorm is standaard geworden in het vierde katern, dat in zeventien
bladen de jaren 1440-1453 bestrijkt. Nieuw, ook ten opzichte van het tweede katern, is de
optekening van verpachtingen en bedragen per jaar. Dit is een duidelijke verbetering vergeleken
met de oudere manier van het doorhalen van obsolete gegevens en het bijschrijven van de
nieuwe. Eveneens nieuw is de rubriek 'burgerschap' (zie verderop). Vergelijking van een
verpachting uit 1410 in het tweede katern met de corresponderende rubriek in een van de
cameraarsrekeningen van dat jaar wijst uit dat de gegevens uit dit katern -zoals ongetwijfeld ook
gebeurde met die uit het eerste, derde en vierde- daar in gecomprimeerde vorm een plaats
kregen129. Verpachtingsregisters vormden dus een substraat van de cameraarsrekeningen: de erin
voorkomende gegevens werden -al dan niet in geëxtraheerde vorm- in de cameraarsrekeningen
overgenomen. Interessant is de functionele tweedeling tussen de eerste twee katerns van
                    
    125 Ib., 415-416. Bloemink, 'Muurboog', 210 n. 1 dateert de aanleg van dit gedeelte tussen 1398 en 1400.
    126 StRD II, 30 ("item van onser stat tynse ten Brincke binnen der stat die beghint van Duvels toren, als ons. stat

register daer af begrijpt tot Willem Roeberts soens huys" - overigens niet als aparte rubriek (1401)); StRD
III, 205 ("als unser stad register daer af begrepen heft" en verderop, 208 (1415)). Ook de verwijzing in de
cameraarsrekening van 1410 slaat vermoedelijk op het verpachtingsregister: "item Zeighere Mategroet te
volleste sine welle achter sinen huys te makene daer he unser stad iaerlix voer gheven sal 2 lb. ghelds
iaerliker renten uyt sinen erfnissen ende huysingen die he ende siin erfgenamen hebben in Deventer, na
inholt unser stad register 24 gl." (StRD II, 511).

    127 GAD, MA, inv. nr. 156a, fo. 12r.
    128 Te noemen is bijvoorbeeld een standaardbepaling die van kracht was bij de verpachting van de Oertmarsch,

en die de pachter vrijstelde van het betalen van (een deel van) de pachtsom ingeval van een conflict tussen
de stad en het hertogdom Gelre: "Item weert dat ene veede [vete] were tusschen den hertogen van Gelre
ende der stad van Deventer so solde he [de pachter] onbeladen wesen van der pacht na belope der tijt" (ib.,
fo. 14r (1422, 1424); zie ook het vierde katern, fo. 8r). Dit zal te maken hebben met de grensligging van
deze grond.

    129 GAD, MA, inv. nr. 156a, 12v-13r en StRD II, 480.
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domeinen binnen en buiten de stad. Het vierde katern bevat verpachtingen van bezittingen in en
buiten de stad tesamen. Onverklaard blijft de chronologische overlap tussen de verschillende
katerns.

Het verpachtingsregister van 1392 kende op zijn beurt ook weer een onderliggende
administratie. Deze bleef zeer ten dele bewaard in de vorm van twee papieren katerns, die in de
inventaris van het middeleeuwse archief aangeduid worden als 'registers van processen-verbaal
van verpachtingen van stedelijke inkomsten'130. Beide werden door Johan van Ommen
geschreven. Het eerste registertje is een katern van vijf bladen, waarvan het tweede blad is
afgesneden, terwijl de pagina's 5v-7v onbeschreven zijn. Het restant van deze verwijderde pagina
vertoont het 'aanvangsteken' waarvan Johan van Ommen zich in oorkonden bediende: drie
punten die een omgekeerde driehoek vormen. Aangezien de tekst van bladzijde twee doorloopt
op bladzijde vijf, is dit blad kennelijk later toegevoegd. Blijkens de gaatjes in de 'rug' is het
katerntje oorspronkelijk ingebonden geweest. De aantekeningen van Johan van Ommen
betreffen hoofdzakelijk pachtcondities voor de stadssteenovens op de Marsch en de Teuge (ten
zuidoosten van de stad) uit de jaren 1402-1418. Voorts zijn pachtvoorwaarden voor het 'grote
water' opgenomen131. Bepalingen met betrekking tot de visvangst en -verkoop ("dit sin die
punten van den vischmarcte") hangen hiermee direct samen. Dat geldt ook voor de
verordeningen over visverkoop door vrouwen op het tussengeschoven tweede blad132. Daarmee
is ook de reden voor deze toevoeging aan het katerntje achterhaald. Bij de ontmanteling van een
ander (vermoedelijk: pacht-) register werd dit beschadigde blad overgebracht naar het
onderhavige pachtregistertje, omdat de bepalingen daar logisch thuishoorden. En passant valt zo
licht op archiefbeheer en -vernietiging in de stad. De verbinding tussen de diverse
administratieve lagen laat zich illustreren aan de hand van een referentie in het
verpachtingsregister van 1392133.

Het tweede registertje, een bifolium, stamt uit 1411 en is een kladexemplaar. Alleen op het
eerste blad staan enkele aantekeningen van een onbekende hand. Op het binnenste blad zijn de
namen genoteerd van de schepenen en raden (tweemaal elf personen in plaats van de reguliere
twaalf), alsmede van de nieuwe burgers. Deze aantekeningen zullen een plaats gevonden hebben
in de verdwenen rekening van de ene cameraar van 1411134. Uit de aard van de overige notities
en het kladkarakter blijkt dat we hier te maken hebben met een tijdens verpachtingssessies in een
herberg geschreven katerntje. De herhaalde aantekening "iii werf" illustreert de verschillende
ronden, tijdens welke belangstellenden konden bieden. Bedragen, namen en condities zijn
geregistreerd. De volgorde van de verpachte objecten is een andere dan die in de
corresponderende cameraarsnetrekening van dat jaar. De vraag waarom dergelijke
verpachtingsregistertjes bijna nooit bewaard bleven is eenvoudig te beantwoorden. Weinig
informatie zal zo snel verouderd zijn geweest als juist die, welke in deze katerntjes opgeslagen
ligt. Als 'sub-substraat' van de cameraarsrekeningen bevonden zij zich in de onderste
administratieve laag.

Keren we terug naar het verpachtingsregister uit 1392. Het is geen toeval dat in 1393 voor het
                    
    130 GAD, MA, inv. nrs. 156d en 171**.
    131 Een aardig detail is dat hiertoe ook de verplichting tot het leveren van zalm aan het stadsbestuur behoorde.

Het registertje bevat op bladzijde 3r een aantekening die door haar karakter afwijkt van de overige notities.
Deze betreft de mededeling dat een zekere Johan Armbustier de stad vijf hand- of voetbogen ('armborsten')
schuldig was.

    132 Buurspraken verwijzen naar een vismarktreglement: "Die scepenen willen geholden hebn die ordinancie
van den vyschmerct ende hoenre merct als dat angesat is bij sulcken koer als dair up stiet" (GAD, MA, inv.
nr. 135a, p. 1 (1459), p. 13 (1461), p. 21 (1462) en p. 25 (1463 - n.b.: deze buurspraak is hier geciteerd).

    133 "op die alde cedule sal men dat grote water verdoen" (GAD, MA, inv. nr. 156a, katern IV, fo. 3v).
    134 Als zodanig hadden zij een plaats verdiend in deel III van de door De Meyer uitgegeven stadsrekeningen.
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eerst blijkt dat de gerechtsboden bij het innen van de stadsrenten (tijns, pacht, huur, en
dergelijke)135 geassisteerd werden door een anonieme scribent. Deze ontving zijn loon van de
boden136. De bodenschrijver voerde een eigen inningsadministratie. Deze had derhalve een ander
karakter dan de zojuist besproken verpachtingsregistertjes. Zij vormde als het ware het verlengde
of het sluitstuk van de in de vorige alinea besproken registertjes, en was dus eveneens een
substraat van het 'centrale' verpachtingsregister. Helaas geven de desbetreffende rekeningposten
ook in de volgende jaren nooit de naam van de bodenklerk prijs. Vanaf 1417 ontvingen de
gerechtsboden een standaardbedrag van vijf gulden waarmee zij hun klerk, hun 'verlies aan
payment' (wel te wijten aan inkomstenderving door incourante muntsoorten137), en zo nog wel
het een en ander compenseerden138. Tot de rentenadministratie van de bodenklerk behoorde
vermoedelijk ook een perkamenten registertje uit circa 1443-1445 dat een soort model was voor
de redactie van de desbetreffende rubrieken in de cameraarsrekening139. Enkele rubrieken daarin
bevatten namen; overigens zijn de notities geanonymiseerd.

Dat een bodenklerk sinds 1393 werkzaam was impliceert geenszins dat de inning van
stadsrenten voordien niet verschriftelijkt was. Dat laat zich illustreren aan de hand van de in de
'custodiae' Noordenberg en Brink geïnde tijnzen, welke voor het eerst in de cameraarsrekening
van 1339 opgenomen zijn140. De inning geschiedde, bewijsbaar sinds 1343, door de 'vigiles'
ofwel stadswachters, dan wel door de stadsboden141. Op 6 december 1363 en op nog een andere
dag nadien maakten de cameraars, stadsschrijver Johan ter Hurnen en bode Albert Rueel een
ronde "ende lieten den clyenen tijns vorscriven"142. Het betrof hier een actualisering van de lijst
uit 1362143. Op 30 januari 1366 -dus nog in het boekjaar 1365- vergezelde stadsschrijver Johan
ter Hurnen de beide cameraars toen zij "den boden der stad renthen hadden overghegheven
bescreven die sy in soelden winnen"144. Was dit een geheel nieuw overzicht? Hoe dit zij, met
ingang van het jaar 1377 namen de schrijvers van de cameraarsrekeningen de tijnzen in de
                    
    135 In 1362 maakt de rekeningschrijver onderscheid tussen "der stad tijns" en "der stad renthen" (CRD III-1,

121).
    136 "onser stad boden vor hoers verlies ende hoer oncost dat sie over jaer onser stad renthen inghewonnen

hebben mit enen cleric die hem daer to holp ende mit hem omme ghenc 4 lb. maken 2 gul. 8 gr. (CRD VII,
378). Het was dan ook niet de stadsschrijver zelf die de ronde maakte door de stad, zoals Bloemink
aanneemt ('Van muurboog tot stadshuis', 205).

    137 Cf. bijvoorbeeld CRD IV, 225: "Everd den cremer vor dat hi over jaer den tween cemeners ende der stad
boden over jaer der stad gheelt ghecoren heft 20 s." (1375). Evert was later stadswisselaar (CRD VII, 10-11
en 114 (1388 en 1390)).

    138 StRD IV, 66.
    139 GAD, MA, inv. nr. 171*. De inventaris dateert abusievelijk 'ca. 1360'. Dit kan alleen al vanwege de

vermelding van stadsschrijver Johan Pallas niet kloppen. Bloemink hield het blijkens inliggende briefjes uit
1986 aanvankelijk op 1443-1445, en nadien op 1442-1446 (Bloemink, 'Van muurboog tot stadshuis', 204).

    140 CRD I, 43-44. Het is onduidelijk wat men onder 'custodiae' verstond. Van Doorninck legt een verband
tussen de wijken en het houden van de wacht (ib., lv). Aangezien de term voor geen van de andere wijken
gebruikt werd, zouden de wachtdistricten verscheidene wijken omvat hebben. Bloemink, 'Van muurboog
tot stadshuis', 206 zoekt de grens tussen de twee 'custodiae' bij de Duvelstoren.

    141 "item vigilibus quando extorquebant censum civitatis pro expensis eorum et ad bibendum 8 s." en "item
eodem die [sc. 14.2.1346] vigilibus qui inmonuerunt parvum censum eodem tempore pro expensis factis
per Odonem [cameraar] in receptione census predicti per duos dies 10 s." (CRD I, 117 en 201). Cf. CRD II,
697: "item Reijnero et Leonio nunciis civitatis pro inmonitione census civitatis per annum" (1359) en 789:
"item per vigiles in expensis factis quum censum civitatis inmonuerunt" (1360). In 1366 leverden twee
boden op twee achtereenvolgende dagen tijdens de Vasten geïnde tijnzen in bij de cameraars en
stadsschrijver Johan ter Hurnen (CRD III-1, 627-628). Nam elke bode een 'custodia' voor zijn rekening of
was er nog een andere taakverdeling?

    142 CRD III-1, 228. 'Kleine tijns' en Brinktijns waren identiek (ib., 591: "van den cleynen tijnse ton Brincke"
(1366)). 

    143 Ib., 86-89 en 201-204. De lijst van 1364 stemt grotendeels overeen met die van 1363 (ib., 364-366).
    144 CRD III-1, 449.



164

stadsdelen 'Noordenberg' en 'Brink', alsmede inkomsten uit kooltuinen en uit de verpachting van
allerhande banken in getotaliseerde vorm op. De lange lijsten met namen en bedragen uit de
voorgaande periode verdwijnen daarmee uit de cameraarsnetrekeningen145. Te veronderstellen is
derhalve dat deze zaken vanaf 1377 apart geadministreerd werden. Dat gebeurde in afzonderlijke
registertjes. Wel is er een verband met het oudste verpachtingsregister, want daarin zijn in 1383
keuren genoteerd over de verpachting van kooltuinen en de verhuur van plaatsen voor de
verkoop van vlees146.

De gerechtsboden waren aanwezig bij de jaarlijkse rekeningsessies om de cameraar bij die
gelegenheid de rentegelden te overhandigen147. De 'spinde' waarover bode Johan die Lewe in
1367 beschikte148, zal voor het bewaren van deze gelden bedoeld zijn geweest.
Hoogstwaarschijnlijk vonden ook kerfstokken een plaats in de bodenspinde. Met name betrof het
stokken van herbergiers die voedsel en drank verschaften ten behoeve van de stad149, en van
leveranciers van kaarsen die in openbare gebouwen voor de verlichting zorgden150. Deze
kerfstokken fungeerden als bewijsstukken bij het opmaken van de stadsrekening, waarna ze hun
functie verloren en dientengevolge vernietigd zullen zijn. Het feit dat de gerechtsboden vanaf
1393 een eigen schrijver in loondienst hadden impliceert niet dat zij niet zelf konden schrijven.
Nemen we als voorbeeld Herman van Orsbeke. Om niet burger geworden in 1388, verschijnt hij
pas drie jaar later als gerechtsbode in de stadsrekeningen151. In 1398 overhandigde hij cameraar
Martin ten Bome een declaratie in de vorm van een cedel152. In 1405 is Hermans declaratie in
gecomprimeerde vorm opgenomen in de stadsrekening153. De bodenadministratie bestond
derhalve zowel uit kerfstokken als uit schriftelijke bescheiden. De kerfstokken waren alleen voor
leveranciers gebruikelijk.

5.2.2.2. Pandboeken
Al in de cameraarsrekening van 1337 boekten de cameraars kosten ten laste van de stad wegens
het teruggeven van panden ('pignera')154. Panden werden in bewaring gegeven voor nog te innen
gelden (met name pachten) of boetes155. Doorgaans losten de pandgevers ze in, maar als zij

                    
    145 Men vergelijke CRD IV, 322-328 (1376) met CRD V, 46-47. Zie ook StRD I, xxxi.
    146 GAD, Cam., inv. nr. 226, fo. 5v (geschreven door stadsschrijver Johan ter Hurnen).
    147 CRD III-1, 566 (1366).
    148 CRD III-2, 45.
    149 De herbergierster Evesse ton Pole (of: Van den Pale) voorzag in 1362 gevangenen van bier en brood en

verrekende de kosten (ruim 47½ ponden) met de cameraars, "daer Heyne ende Rueel, der stad boden,
stocke af hadden" (CRD III-1, 185). Deze passage maakt duidelijk dat uitbaters (m/v) consumpties op de
kerfstok bijhielden en dat de stadsboden deze inzamelden.

    150 "Henrike ter Upwoelden vor 191 punt unghelkeersen die over jaer verbrant sin up onser stad raethues, daer
Steven van Nyet ende Suermont, onser stad boden, die rekeninghe af hadden ende dier een deel up den
waenthues verbrant sin, daer Gadiken Scerping sone die rekeninghe af hadde, elc punt drie grote, maken 28
lb. 17 s." (CRD V, 396 (1381)). In 1383 en 1384 is vermeld dat Suermont en een collega met dezelfde
leverancier de verbruikte kaarsen afrekenden op basis van hun kerfstokkenadministratie (CRD VI, 133 en
202). Gevoegd bij nog een ouder en een jonger voorbeeld van 'kaarsenrekeningen op de kerfstok' (CRD IV,
369 (1376, met dezelfde leverancier als in 1381 en 1383-1384); CRD VII, 255 (1391)), laat zich
veronderstellen dat ook in 1381 dit medium gebruikt is.

    151 Ib., 3 en 257.
    152 StRD I, 299.
    153 StRD II, 299.
    154 CRD I, 13, 16 en 21.
    155 Bijvoorbeeld  ib., 240: "item vigilibus quum extorquebant pignera de panibus" (1345, samenhangend met

de afkondiging van een verordening op het broodgewicht terzelfdertijd?) en ib., 304: "item vigilibus quum
extorquebant pignera de excessibus et de wella extra Heestpoerten" (1347); CRD II, 638: "item Haze
mulieri vendenti pignera civitati expandata de excessibus 1 lb." (1359); StRD I, 36: "do sie hoer pant
lozeden dat stoent vor dat leste gheelt dat sie onsen stad schuldich weren van den telampte in den jaer hier
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overleden, tot armoede vervielen of zich in ballingschap bevonden, werden de panden op de
markt verkocht156. In 1344 lezen we voor het eerst over het contante geld en de panden die de -in
dit geval ene- cameraar beheerde en overdroeg aan zijn opvolger157. De panden lagen in een kast,
zoals blijkt uit een rekeningpost uit het beruchte pestjaar 1368. Op 5 oktober gaven de schepenen
bevel "uyt Johan Hadersliefs spinde, do hi gestorven was, an paenden ende an quaden gheelde"
de somma van bijna 28 pond te lichten. Diezelfde dag hoorden de schepenen zijn rekening
postuum af158. Bij het bewaren van de panden (op het stadhuis)159 ging wel eens iets mis, zoals in
1373, waar aan de uitgavenkant van de ene cameraarsrekening twee onkostenposten opgenomen
zijn die betrekking hebben op het verloren gaan van panden160.

De pandboekhouding bestond aanvankelijk uit losse lijstjes, waarvan er een overgeleverd is
uit 1348161. De cameraarsrekening van 1370 maakt melding van een pandboek162. Gelet op het
verdwijnen van de opsommingen van afzonderlijke panden -hoe kort ook- aan het eind van de
cameraarsrekeningen na 1365163, markeert dit vermoedelijk het tijdstip van invoering. We
kunnen concluderen dat een geordend beheer van de panden toe te schrijven is aan de in 1344
aangetreden stadsschrijver Gevehard van Hildesheim, terwijl Johan ter Hurnen verantwoordelijk
was voor de aanleg van het eerste gedocumenteerde pandboek. Soms inventariseerde men ter
secretarie tussentijds de losbare en niet-losbare panden. Daarvoor was een aparte rondgang in de
stad vereist. Van de bevindingen werd een aparte cedel opgemaakt164. In bijzondere
                                                               

te voren" (1394); StRD II, 155: "bi onser scepen ghehiete weder ghegheven siin pand dat hij ghesat hadde,
want hij siin onschult dede dat hijs nyet en wiste dat hij mit onser ghemeynte op onser stad huys nyet
ghebodet en was 5 lb." (1403, rubriek "voer alrehande zaken") en StRD III, 121: "int. bi uns. scepen
ghehieten Iohan Gerwin weder ghegheven siin pand dat hem af ghepant was voer strodack ..." (1413,
rubriek "voer alrehande zaken").

    156 StRD IV, 494 n. 1. Over de marktverkoop is ook een aardige optekening uit de jaren dertig van de 15de
eeuw te vinden in het 'clageboeck': "Arnd Bernds soen gift scholt Stijnen Muten ende seget dat Geertruyd
siin huysvrouwe oer een bueck gedaen heeft te verkopen, welck bueck sijn huysvrouwe van Merken Arnts,
een pand verkoepster oppen vryen merket, gekoft hadde als voir een pant. Ende begeert van den scepenen
Stijne voirs. te onderwysen dat hem Stijn voirs. dat boeck weder doen ende begeert dair aff [gericht..] /
(andere hand) Hier op antwort Styne dat Gheertr. oer een boeck brachte te vercopen. Des is gecomen
Mechteld des Weysen in Stynen huys. Doe sie dat boeck sach segede sie dat boeck weer oer ende sy wolde
by den boeke blyven ende wolde Stynen dair schadeloes af holden, des Mechte. vors. styet(?). Ende want
Styne gestant hier af heeft van Mechtelden, soe hopet Styne dat sy van de[r] boeke ende ansprake ontladen
sal wesen ende blijft des rechts by den scepen" (GAD, RA, inv. nr. 5a, p. 244, ongedateerd, maar deels in
het handschrift van stadsschrijver Johan Pawe, dus tussen 1433 en 1441 te plaatsen).

    157 CRD I, 178 in combinatie met 208.
    158 CRD III-2, 102. Voorts StRD IV, 93: "ende sine [sc. Egbert Bodiker, die gaande het boekjaar als cameraar

afgelost werd door Martin ten Bome] pande der stat weder overghewiset weren" (1418). In de rekening van
1356 is de volgende post geboekt: "item in die Palmarum Haze mulieri vendenti pignera per Reijnerum
Reijneri transliberata de sua camera 4 s. ad bibendum" (CRD II, 419). Reijnersz was cameraar in het
voorafgaande jaar.

    159 CRD III-1, 566 (betreft panden wegens boetes, ingezameld door de boden).
    160 "Dyrike van Nymeghen den goltsmid vor eynen zilveren lepel dien hi Gheride van Ockenbroke tot paende

ghesat hadde die vorloren waert, bi der scepen ghehiete 9 placken maken 18 s." en "rekent Dyric [cameraar]
bi der scepen ghehiete an panden verloren die des kystemakers weren, dat was eyne kyste, ene tynnen
kanne, eyn zilveren ring ende eyn zilveren vingheren mit enen witten styne 3 lb. 4 s. 6 d." (CRD IV, 69 en
72 (beide: 1373)).

    161 CRD I, 256-257. Dit lijstje is in de rekening van 1350 gestoken. De in het opschrift vermelde Werner die de
panden aan de nieuwe schepenen overhandigde, moet Werner Grote zijn, die in 1344 en 1348 cameraar was
(CRD I, 148; CRD II, 1).

    162 CRD III-2, 298.
    163 CRD III-1, 525.
    164 Een voorbeeld: "item rekent Gelmer voer een deel verlorenre pande daer der lude een deel van verarmet sin,

een deel ghestorven ende een deel verwildet [vaker voorkomend: gherumet] sin, daer Gelmer een cedele af
bescreven heeft van elken persoen siin deel dat te zamen beloept up 96 gl. 18 pl. 6 br." (StRD II, 410



166

omstandigheden schold het stadsbestuur panden geheel of gedeeltelijk kwijt. Een voorbeeld
daarvan biedt een van beide cameraarsrekeningen van 1430. Twee lieden, de een wegens
dienstverlening aan de stad, de ander omdat hij stuurman was tijdens een veldtocht, werden "uyt
den pandeboeke gecortet"165.

Pandboeken vormen net als verpachtingsregisters een substraat van de cameraarsrekeningen.
De zes bewaard gebleven exemplaren stammen uit 1413, 1422 (in duplo), 1423 (in duplo) en
1427166 en vormen een schamel restant van het aantal exemplaren dat in de loop van de 14de en
15de eeuw geschreven moet zijn. Zij zijn alle geschreven op papier en genaaid tot katernen van
octavo formaat. De pandboeken waren manualen waarin lopende verrekeningen door middel van
doorhalingen en bijschrijvingen bijgehouden werden. Alleen het exemplaar uit 1413 is integraal
door Johan van Ommen geschreven, in de volgende vier zijn verschillende handen te
ontwaren167; één van de twee uit 1422 en die van 1423 zijn door een en dezelfde scribent
geschreven. Voorzover Van Ommen in het 'eerste' pandboek van 1423 schrijft, is zijn handschrift
bibberig en onvast; in het andere van dat jaar noteerde hij de summae op de bladzijden waarop de
voornoemde 'tweede hand' te zien is. Dit vormt een aanwijzing dat Van Ommen het werk van
een anonieme scribent superviseerde. Deze anonymus was wellicht Geert of Gerard die Hoge,
die dat jaar tien gulden kreeg omdat hij "in der scrijfkameren mede heeft helpen scriven"168. Het
pandboek van 1427 is geschreven door Johan Pallas; Johan van Ommen was geretireerd en
Johan Pawe had nog geen dienstbetrekking aanvaard. Het bestaan van duplikaten laat zich
verklaren uit de omstandigheid dat beide cameraars elk een eigen pandboek lieten bijhouden.
Enigszins verwarrend is het, dat de pandboeken een jaar later gedateerd zijn dan het jaar
waarover zij handelen. Aangezien de nieuwe cameraars ze bij de jaarlijkse bestuursoverdracht op
22 februari overhandigd kregen, werden zij tot dat tijdstip bijgewerkt en navenant gedateerd169.

5.2.2.3. Burgerregistratie
Reeds de cameraarsrekening van 1337 kent een rubriek "de concivibus receptis et acceptatis"170,
in volgende jaren doorgaans getiteld "de concivitatu" of in het Middelnederlands "van
burgherschap". Eén van de cameraarsrekeningen van 1353 bevat een post waarin de uitgave van
twintig penning verantwoord is "pro una cute pergamenti ad librum civitatis in qua scribuntur
cives"171. De editeur van de rekeningen gaat er blijkens zijn aantekening "sic" vanuit dat het
woord "qua" een vergissing is. Inderdaad was de stadsschrijver in kwestie, Gevehard van

                                                               
rubriek 'allerhande zaken' (1408)); "item uyt den pandeboeke gecortet dat men nyet gekrigen en konde na
uytwisinge eenre cedulen 214 gl. 20 pl. 4 br." (StRD V, 428 rubriek 'allerhande saken' (1432)).

    165 Ib., 377-378 (rubriek 'allerhande zaken'). Cf. ook de cryptische passage "item by Gotschalck myd dien van
Swolle gerekent van zijze, van boedeloen dair van uyt den pandeboecke dat op Gosen Bange gescreven
wart gecortet 42 lichte gl." (StRD VI, 66).

    166 GAD, MA, inv. nr. 156bis, nrs. 72-77. Gepubliceerd:  StRD III, 239-247; StRD IV, 494-524; StRD V, 581-
593. Onder de panden in het pandboek van 1413 bevindt zich een niet nader omschreven boek ter waarde
van drie gulden en zeven plak van een zekere Lutgard Bussen (StRD III, 241 (in margine: "habet A")). 

    167 Onjuist is de mededeling van De Meyer (StRD IV, 494 n. 1), dat deze door Johan van Ommen geschreven
zijn.

    168 StRD V, 179. Gerard was vermoedelijk dezelfde als de naamgenoot die in 1424 burger geworden was
(StRD IV, 420) en die vervolgens in de stadsrekeningen voorkomt als bode (vooral inzake landsheerlijke
belastingen) gedurende de jaren 1429-1430 (StRD VI, 275, 321, 350-351). Kort over Gerard ook Koch,
Zwarte kunst, 39.

    169 Men vergelijke StRD IV, 301 en 494, respectievelijk 313 en 501 (voor de pandboeken van 1422); ib., 354
en 509, respectievelijk ib., 375 en 516 (voor de pandboeken van 1423). Deze werkwijze heeft er
waarschijnlijk toe geleid dat in de inventaris van het middeleeuws archief het pandboek van 1413 een jaar
eerder is gedateerd. De Meyer, StRD III, 239 letternoot b merkt op dat het jaartal 1412 verbeterd is in 1413.

    170 CRD I, 6.
    171 CRD II, 189.
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Hildesheim, niet altijd even zorgvuldig met zijn Latijn. Er zijn nu twee mogelijkheden. Indien
Gevehard zich verschreven heeft, betreft het hier een apart burgerboek dat van een omslag
voorzien werd. Indien Gevehard geen fout gemaakt heeft, hebben we een stadsboek van
onbekende aard voor ons, waaraan een katern toegevoegd werd dat speciaal voor de inschrijving
van nieuwe burgers bedoeld was. Een jaar later, tussen 12 april en 12 mei, zijn in de
cameraarsrekening uitgaven genoteerd "factis per scabinos in domo Steerne (...) quum creaverunt
cives". Hetzelfde gebeurde rond de feestdag van Sint Scholastica (10 februari) in de
kalenderjaren 1356 en 1358172. Het lijkt er derhalve op dat in 1353 een nieuw, of zelfs het eerste,
burgerboek aangelegd is (en dat Gevehard zich inderdaad verschreef). In 1365 zien we
bestuurders -schepenen zowel als raadsleden- op drie tijdstippen burgers inzweren, namelijk op
13 februari ("do sy burghere ghemaket hadden"), op 8 mei (daags na Jubilate, twee met naam
genoemden) en op 3 augustus (daags na Vincula Petri, "do sy [schepenen] die wachters burgher
hadden ghemaket")173. Dit patroon is ook te ontwaren in de kladrekening van 1350. De namen
van nieuwe burgers zijn daarin verdeeld over drie afzonderlijke, ongedateerde rubriekjes174.
Kennelijk was het 'creëren' van burgers een plechtigheid die niet jaarlijks plaatsvond. Opvallend
is voorts de steeds terugkerende datum van 10 februari, krap twee weken voor de afsluiting van
het ambtelijke jaar.

De modaliteiten van de verwerving van het burgerrecht konden enorm verschillen; de meeste
nieuwe burgers betaalden ervoor, waarbij de bedragen wisselen, sommigen verwierven het
gratis, bijvoorbeeld omdat ze een 'gewild' beroep uitoefenden, zoals de hiervoor vermelde
wachters, of ook wegens armoede175, of op verzoek van derden176. Daarnaast lijkt een
burgerschapsverwerving in fasen verlopen te zijn. Hiervan leggen twee rekeningposten
getuigenis af. Allereerst figureren twaalf personen in 1362 in een aparte rubriek met het opschrift
"die hier na bescreven staen die en moghen ghene burgher wesen ende sy hebben der stad hoer
gheelt ghegheven in alsulken vorwarden alse zijt also verwerven kunnen dat sy burgher moghen
weerden, so zal men zy vor dat zelve gheelt ontfaen"177. Voorts zijn acht jaar later twee lieden
niet opgenomen in de reguliere burgerlijst, maar in een direct erop volgend rubriekje "die up
burgher recht sitten"178. Dit alles maakt nieuwsgierig naar de regels die golden voor hen die het
burgerschap begeerden; jammer genoeg zijn deze niet overgeleverd. Eind 1376 lijkt er gesleuteld
te zijn aan een procedure voor burgerschapsverlening179. Stadsschrijver Ter Hurnen had uit
hoofde van zijn functie inzicht in de burgerschapsregistratie en de met het burgerschap
samenhangende keuren. Nog juist in het kalenderjaar 1377 vermeldt de rekening dat een schepen
en de twee stadswachters bijeenkwamen "ende hadden bescreven die ghene die sie meynden dat

                    
    172 Ib., 243, 438 (16 februari) en 600 (12 februari).
    173 CRD III-1, 428-429, 451-452, 490. De namen zijn terug te vinden in ib., 475 (de twee wachters 'om niet').

Blijven over achttien mannen die kennelijk allemaal in februari tot de rangen van de burgers toetraden.
    174 CRD I, 253, 258-259 en 265-266.
    175 In 1435 is over een zekere Swarte Egbert in een aparte regel na de burgerrubriek aangetekend: "quod

pauper esse juravit" (StRD VI, 7). Voor hem was een eed zonder betaling kennelijk voldoende. De Meyer
houdt het erop dat het stadsbestuur de hoogte van het bedrag bepaalde al naar gelang het belang dat de stad
had bij inburgering van bepaalde personen. Zij zet zich af tegen Kronenberg, die het verschil toeschrijft aan
vermogenspositie. De Meyer acht dit "voor die tijd onwaarschijnlijk", en stelt dat men behoeftigen weerde
(StRD I, xx-xxi). Gegeven het voorbeeld uit 1435 (dat zich met nog andere laat aanvullen), lijkt mij dit
twijfelachtig. Het is daarbij irrelevant of het hier om 'fiscale paupers' of om 'paupers' in andere zin gaat.

    176 Zoals bijvoorbeeld in 1361 een zekere Wolter Tassche "omme bede wille des heren van Kovorden" (CRD
III-1, 45).

    177 Ib., 151.
    178 CRD III-2, 264.
    179 "... do sie [vijf schepenen en stadsschrijver Johan ter Hurnen] gheseten hadden over der stad zaken alse

burgher te maken" (CRD IV, 348 (25 november)). Had dit te maken met de zeer grote aantallen
ingeschrevenen in dat jaar? (ib., 242-243 en 278-283). Zie ook Koch, 'Zwolle in de middeleeuwen', xv n. 6.
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ghene burgher en weren"180. Hieruit kan afgeleid worden dat de stadswachters degenen waren
die het beste zicht hadden op de status van stadsbewoners. De functie van wachter onderscheidde
men toentertijd van die van de boden en de poortwachters181. Over de precieze taak van de
stadswachters is geen nadere informatie voorhanden dan die welke hun eed biedt182.

Schneider is van mening dat in Deventer de administratie van nieuwe burgers opgenomen
was in een stadsboek van gemengde aard. Een op zichzelf staand register heeft volgens hem niet
bestaan183. De auteur schraagt deze opvatting met een rekeningpost die dagtekent van 31 maart
1364, waarin de onkosten geboekt zijn van een bijeenkomst van een van beide cameraars van dat
jaar, een cameraar uit het voorafgaande jaar en stadsschrijver Johan ter Hurnen "do sy die ghene
die burgheren gheworden waren van tween iaren in der stad boec lieten zetten ende andere zaken
bescreven van brecliken dinghen [overtredingen, strafbare zaken] die in dien tween iaren
gheschien waren"184. De frequentie van verleningen in de jaren vijftig adstrueert dat dit niet hoeft
te slaan op een achterstand in de optekening van nieuwe burgers, maar dat het evengoed om een
reguliere optekening kan gaan. Ook nog in 1387 droegen beide cameraars en stadsschrijver
Johan ter Hurnen er zorg voor dat de burgers van -eveneens twee- achtereenvolgende jaren "in
onser stad boec" genoteerd werden185. De formulering van de beide posten sluit noch het bestaan
van een apart burgerboek uit noch een burgerregistratie in een stadsboek van overigens
onbekende aard.

Het feit dat men lacunes van een paar jaar kon opvullen bewijst dat er aan dit niet
identificeerbare register een aparte burgeradministratie ten grondslag lag. Het lijkt namelijk
nogal vergezocht te veronderstellen dat stadsbestuurders, stadsschrijver en/of stadswachters de
nieuwe burgers via het geheugen of via 'opsporing' achterhaalden. In dit verband trekt een in de
ene cameraarsrekening van 1360 liggend blad papier met het opschrift "solverunt de concivitatu"
de aandacht. Een onbekende hand noteerde hierop namen186, terwijl de supervisie bij
stadsschrijver Gevehard van Hildesheim berustte. Hij herstelde namelijk een foutje in de lijst, te
weten de inschrijving van Johan Haderslief, die al burger was maar (als borg?) voor iemand
anders betaalde. In de burgerrubriek in de netrekening is deze informatie niet aan te treffen187.
Van belang is verder dat in 1435 niet de rekeningschrijver, maar diens collega-stadsschrijver
Johan Pawe de burgerschapslijst (afgezien van de eerste zeven namen, een tussen- en de eind-
summa) in de cameraarsrekening inschreef188. Dit lijkt eveneens een indicatie voor het in zwang
zijn van een aparte administratie. In 1460 boekte de rekeningschrijver slechts een totaalbedrag
"van der burgerschap"189. Ook in de navolgende jaren blijft dit zo. Het wijst er eens te meer op
dat nieuwe burgers buiten de cameraarsrekening om geregistreerd zijn.

Sporen van een dergelijke onderliggende administratie zijn te vinden in de papieren
verpachtingsregistertjes van het type dat voor 1411 bewaard bleef. Daarin is, zoals eerder
vermeld, onder meer een lijst van nieuwe burgers te vinden190. De cameraarsrekening van 1411
                    
    180 CRD V, 31 (28 december).
    181 Ib., 48 (salarisrubriek).
    182 Zie bijlage 1.
    183 Schneider, Deventer, 40.
    184 CRD III-1, 317-318.
    185 StRD I, 407.
    186 Een kandidaat is de clericus Dirk, die dat jaar als laatste figureert in de lijst van salarisbetalingen aan

stedelijke dienaren. Hij ontving zes pond "de suo servitio" (CRD II, 790). Een andere kandidaat is de voor
24 pond (en vóór stadsschrijver Gevehard van Hildesheim) eenmalig in de loonrubriek voorkomende
priester Giselbert van Ommen. Op 15 april van dat jaar spraken twee bestuurders met hem "de suo servitio"
(ib., 716 en 790). Gelet op de bedragen ligt een keuze voor Dirk het meest voor de hand.

    187 CRD II, 704-705.
    188 GAD, Cam., inv. nr. 18a, fo. 1v-2v. Zie ook StRD VI, 3 letternoot a en 7 letternoot a.
    189 GAD, Cam., inv. nr. 23a, fo. 1v.
    190 GAD, MA, inv. nr. 171**.
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met daarin de burgerrubriek is niet meer voorhanden, zodat een vergelijking niet tot de
mogelijkheden behoort. Het verpachtingsregister dat in 1392 aanvangt, bevat vanaf 1440 een
rubriek 'burgerschap'191; medio 16de eeuw beschouwde men dit register als hét burgerboek192.
Deze lijsten en de overeenkomstige rubrieken in de cameraarsrekeningen zijn niet dekkend.
Sterker: zij zijn, bijvoorbeeld in 1440, wederzijds exclusief. De vraag dringt zich op hoe
verpachtingsregisters en cameraarsrekeningen zich op dit punt tot elkaar verhielden, of preciezer:
welke burgers om welke reden een plaatsje kregen in de cameraarsnetrekeningen. Wellicht
speelde hier het gesignaleerde faseverschil bij burgerschapsverleningen een rol. Hoe dit zij, een
eenduidig antwoord op de vraag hoe de burgerschapsregistratie was opgezet is niet te geven193.

De functie van een punctuele burgerregistratie was drieledig. Allereerst was het voor het
stadsbestuur van cruciaal belang te weten wie er wel en wie er niet tot de burgerij behoorden.
Met name in conflicten met (burgers van) andere steden maakte het uit of iemand burger was of
'inwoner'. Ook voor fiscale en militaire administraties was een overzicht van degenen die de
status van burger hadden van groot belang194. Ten slotte moesten de inkomsten uit
burgerschapsverleningen verantwoord worden. Pendant van inschrijvingen zijn uitschrijvingen.
In 1379 verzochten collegabestuurders Jacob van Apeldoorn zijn burgerschap op te zeggen.
Jacob was in 1378 schepen en in 1380 schout van Salland. De vervulling van een dergelijk
landsheerlijk ambt vereiste kennelijk ontburgering195, al is een dergelijke bepaling in het oudste
bewaarde keurboek niet terug te vinden. In het buursprakenregister is onder het jaar 1464
genoteerd dat iemand "syne burgerscop der stad van Deventer op geschreven heeft ...". De
achtergrond blijft onopgehelderd; de man in kwestie was een dienaar van de graaf van
Oldenburg, die de Deventer stadsbestuurders terstond om opheldering vroeg196. Klaarblijkelijk
was schriftelijke opzegging mogelijk. Dergelijke brieven zullen bewaard zijn; van registratie van
opzeggingen zijn echter geen sporen te vinden. Het is daarom ook niet te zeggen of het
stadsbestuur exuegelden hief.

Een laatste kwestie in dit verband zijn de restrictieve bepalingen ten aanzien van 'Hollanders',
die niet alleen Deventer, maar ook de twee andere grote Overstichtse steden in 1443/1444 troffen
naar aanleiding van een handelsgeschil197. Zij zijn vastgelegd in de keurboeken van 1448 en
1486 en behelzen een vestigingsverbod en het bemoeilijken van huwelijken met Deventer
vrouwen, die de partner het burgerschap opleverden198. Tussentijds, rond 1465, werd een -zij het
ook beperkte- versoepeling van kracht. Deze is opgenomen in het verdrag waarmee een einde

                    
    191 Ib., inv. nr. 156a, fo. 58v: "Burgerschip in anno xl".
    192 Dit blijkt uit het afschrift van een notitie uit 1401 over de verpachting van een slag aan Gerrit van Rijssen,

die volgens het onderschrift in 1555 uit een perkamenten 'burgerboek' gekopieerd is. Het onderschrift luidt:
"Extrahiert uth der Statt Deventer Burgher boeck ende Concordiert myth synn principaell in ffracynn
gescreven van woirde tot woirden by my Jacobus Helm opgemelter Stat Deventer geswaren Secretarius / Ita
est. Jacobus Helm Secretarius scripsit et facit(?) [ondertekening] / dese Copie alsus gegeven, myth wille
ende Consentt van Herman Hessele Burgermeyster inder tytt Anno etc. vyffendevifftich opten iersten
ffebruarij" (GAD, HG, inv. nr. 137). De notitie uit 1401 is te vinden in GAD, MA, inv. nr. 156a, fo. 16r.

    193 Dhr. drs. F. Berkenvelder bereidt een proefschrift voor over de Overijsselse burgerboeken, waarin hopelijk
meer licht op deze materie geworpen zal worden.

    194 In Kampen legde men in 1302 een burgerboek aan met het oog op de verdeling van de dijklasten;
Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 11. 

    195 "enen boden die tot Ummen ghelopen was an Jacob van Apeldoren alse dat hi sine burgherscap upsegghen
soelde" (CRD V, 199).

    196 GAD, MA, inv. nr. 135a, p. 32.
    197 Sneller, Deventer, 73-74; Koch, 'Stadhuis', 39.
    198 "Item achter [na] desen dage en sullen geen Hollandere in Deventer woenen meer dan nu in Deventer

woenen. Ende weert sake dat ennich Hollander voert an in Deventer hilikede [huwde], die sal dan voert uyt
Deventer vaeren myd der woene myd synen wive" (GAD, MA, inv. nr. 132, boek I, fo. 7r en ib., inv. nr.
133, boek III, fo. 3r (woordelijk overeenstemmend)).
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kwam aan weer een ander handelsgeschil met de Hollandse en Westfriese steden199. Het blijft
een open vraag of het hier louter om concurrentie ging of om een dieper gevoelde antipathie.
Opmerkelijk is dat nog in 1440 het stadsbestuur Amsterdamse lakenbereiders lokte met een
bedrag van 25 Rijnse gulden per persoon. Hiervan werd een afzonderlijke cedel opgemaakt200.
De vestigingssubsidie had ongetwijfeld ten doel de lakennijverheid een nieuwe impuls te geven.
Het klimaat jegens 'Hollanders' verkilde klaarblijkelijk in zeer korte tijd, tenzij we de
vestigingssubsidie voor Amsterdammers zien als een uitzondering uit economische noodzaak.
Dat de keur geen dode letter was merkten twee vrouwen die in 1445 op straffe van een
dwangsom de stad binnen veertien dagen moesten verlaten201. Hoewel zich krachtens de
verordeningen uit 1443/1444 sindsdien formeel geen 'Hollander' in Deventer kon vestigen, was
er kennelijk toch aanleiding de keur nadien in beide keurboeken te herhalen. De vraag is hoe het
stadsbestuur erin slaagde zicht te houden op het aantal 'Hollanders' in de stad. Vermoedelijk
volstond sociale controle. Het is ook denkbaar dat het stadsbestuur het contingent 'Hollanders'
separaat liet administreren.

5.2.2.4. Belastingen en leningen
Ook belastingkohieren -staten van in een bepaalde periode te innen belastingaanslagen202-
kunnen gerekend worden tot de cameraarsbescheiden. In de onderhavige paragraaf gaat het
primair om stedelijke belastingen. Deze omschrijving behoeft in zoverre verduidelijking, dat
stedelijke heffingen soms de lokale vertaling vormden van door de landsheer aan het Sticht of
Oversticht gevraagde belastingen. Het is een gemis dat studies over de bisschoppelijke fiscaliteit
in het Oversticht ontbreken203. Als voorbeeld van een landsheerlijke belasting fungeert in het
navolgende een heffing van de 'honderdste penning'. Aan de orde komen om te beginnen
stedelijke nutsbelastingen en leningen en schulden204.

Nutsbelastingen: koe- en poortwachtersgelden
De vroegste vermeldingen van directe belastingen stammen uit 1343 en 1347 en betreffen
infrastructurele werken205. Dit zouden we nutsbelastingen kunnen noemen: zij die er profijt van
hadden droegen hun steentje bij. Gaat het hier om heffingen van incidentele aard, structureel zijn
de gelden die geïnd werden ten behoeve van de betaling van koe- en poortwachters. Burgers die
hun koeien op de stadsweiden lieten grazen, betaalden daarvoor belasting "daer men die
wachters mede lonen solde die die coen bi nachte ende bi daghe in der weyden hebben
ghewaert"206. Het toegestane maximumaantal -althans op de Marsch- te weiden koeien bedroeg

                    
    199 In het eerste artikel van dit verdrag is het aldus geformuleerd: "In den yrsten, soe moegen die ingesetenen

des lands van Hollant ende van Westvryslant hilyken in der stad van Deventer sonder ennige broeke der
stad ende offt sy ennige gueden behilykeden ende alldair myt den wyven nemen, die sullen hem luyden
volgen moegen, doch alsoe dat die ingesetenen der lande vorsz. bynnen Deventer nyet woenen noch alldair
ghiene burgers werden en sullen" (Geciteerd naar Dumbar, Deventer II, 175).

    200 "item den opreider ende den verwer tot hoer vollist dat sy tot Amsterdam opgebroken ende alhier myd der
woene gecomen sijn hoer ampt toe oefenen nae uytwisinge der cedulen elken gegeven 25 Rijns gl. maken
100 gl." (StRD VI, 366).

    201 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 203v en Dumbar, Deventer I, 22 letternoot f (met abusievelijk het jaar 1454).
    202 Naar de definitie van Van der Gouw, Archiefterminologie, 11.
    203 Voor het Nedersticht is er het onderzoek van Avis, Directe belastingen.
    204 Aan de 'paardenheffing' is in hoofdstuk 3.5 aandacht geschonken. Omdat deze alleen rond het midden van

de 14de eeuw kortstondig geheven is, wordt zij hier niet opnieuw behandeld.
    205 In het eerste geval gaat het om een weg buiten de Brinkpoort, in het tweede geval om de welle

(handelskade) buiten de Heestpoort, waarvoor bewoners op de Berg ruim 29 pond betaalden; CRD I, 116,
278 en 304 ("item vigilibus quum extorquebant pignera (...) et de wella extra Heestpoerten" - kennelijk
moesten wanbetalers onderpanden stellen).

    206 CRD III-1, 260. Niet altijd leverde dit voldoende op om de koewachters mee te betalen. In zulke gevallen
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in 1401 (maar vermoedelijk ook al eerder) vier per burger207. De aanwezigheid van
stadsschrijver Johan ter Hurnen bij de inning van het koewachtersgeld in 1362 -wanneer tevens
het tarief (een Vlaamse groot per koe) vermeld wordt- en 1363208 roept de vraag op sinds
wanneer de incasso schriftelijk geschiedde. Reeds in 1339 is sprake van "pecunia collecta de
vaccis per plateas civitatis", van welke inkomsten in geschrifte verantwoording afgelegd werd209.
Het betreft hier het koewachtersgeld en niet de inkomsten uit het brandmerken van koeien, die
pas in de rekening van 1347 verschijnen210. Vijf jaar later blijkt dat de inzameling van het
koewachtersgeld een taak was van de wachters en wordt opnieuw duidelijk dat zij een
schriftelijke basis kende211.

In 1348 kregen de wachters bij de inzameling versterking van Giselbert Jacobsz, die
ongetwijfeld als scribent fungeerde212. Eveneens in 1379 assisteerde een 'klerk' de wachters bij
de inning213. Drie jaar later melden de cameraarsrekeningen dat de stadsboden "ontfanghen
hadden na der cedelen daer die koen inne bescreven stonden, daer men die koewachters af lonen
soelde 90½ lb."214. Vast te stellen is dat er sinds de jaren veertig van de 14de eeuw een aparte
registratie ten behoeve van de inning van koewachtersgeld in zwang was, waarmee de inners in
de wijken uit de voeten konden. Hoe de koegeldadministratie zich verhield tot de
brandmerkoptekeningen blijft duister, ook al omdat van geen van beide administraties specimina
uit de late Middeleeuwen overgeleverd zijn.

De opbrengsten aan koewachtersgeld zijn jaar na jaar terug te vinden in de
                                                               

zuiverden de cameraars de tekorten aan, zoals bijvoorbeeld in 1373: "Aernde en Gheride den kohierden vor
hoer ghebrec dat sie hadden an horen gheelde bi der ghemeenten van horen koen 9 lb." (CRD IV, 70).

    207 StRD I, 433.
    208 CRD III-1, 105, 150 ("van vijclxxxiii coe, van elker coe ii vlemsche gr., daer hi [cameraar Lubbert ter

Poerten] bewisinghe af zal doen in sinen uytgheven van der coe wachte lxv Bruxsche schilde ende x
vlemsche gr., maken xcviii lb. ii s. vi d. (sic; lees: xcvii lb. xvii s. vi d.)"; voor de 'bewisinghe' 188-189: "...
deser wachter is te samen xiiii ende der tijt dat sy hebben ghewaket is viii weken; elken man van elker nacht
ghegheven ii vlem. gr., dat gheelt is ghecomen van den cogheelde dat Lubbert ende die Hoyer in wonnen
(zie 105), maket te samen xcviii lb.") en 260. Eén koe financierde dus één wakersnacht. De
boekhoudkundige fout is wellicht te verklaren uit het wegvallen van het woord "min" na "xcviii lb.".
Hoewel het koewachtersgeld in 1363 geboekt is in de rubriek 'weidegraven', waren zij toen niet betrokken
bij de incasso (ib., 270). In 1365 boekte men het apart (ib., 476). Aangezien dit ook het beeld is in andere
jaren, is er geen reden om aan te nemen dat de inning van het koewachtersgeld tot de competentie van de
weidegraven behoorde.

    209 "de qua pecunia recepta fecerunt rationem et adhuc facere volunt ut patet in partibus et scriptis eorum"
(CRD I, 69-70).

    210 Zie hierna § 5.8.
    211 "item Herbordo, quum conscripsit pecuniam de vaccis de plateis pro expensis 3 s. / item vigilibus, quum

extorquebant [inden] pecuniam de vaccis ad bibendum 2 s. / item dicto Kovoert, qui perlegit cedulas de
vaccis per plate(a)s [wijken] 2 s." (CRD I, 168). Deze Kovoert verschijnt in de jaren 1344-1347 dan weer
als bode, dan weer als 'klusjesman' of als wachter in de rekeningen (ib., 134, 138, 162, 241, 301 en 304). Af
en toe omschrijft men hem in de rekeningen als 'servus' ofwel stadsdienaar in algemene zin.

    212 CRD II, 53, 59. Wegens het houden van toezicht op het wanthuis ontving deze man in beide jaren, alsmede
in 1340 en 1343, een loon van vier pond; CRD I, 96 en 111; CRD II, 63, 94. Daarnaast assisteerde hij in
1349 de wachters bij het innen van de kleine tijns (ib., 92). Na 1349 verliezen we zijn spoor - hij zal de
Zwarte Dood niet overleefd hebben. Giselbert was naar alle waarschijnlijkheid een telg uit de prominente
familie Ten Brinke. Van de twee families die zowel Giselberten als Jacobussen kenden, te weten Ten
Brinke en Van der Haselt, komt alleen de eerste in aanmerking, afgaande op de informatie die de
koopmansgilderol bevat (contra CRD I, index, xi). We hebben vermoedelijk te maken met Giselbert II, die
in 1324 samen met zijn broer Johan het lidmaatschap van het gilde verwierf, in het jaar waarin hun vader
Jacob olderman was (KGR, rr. 566 en 570). Twee jaar later was Jacob schepen (Berkelbach van der
Sprenkel, Regesten, nrs. 687-688).

    213 "Johanne die wachter vor enen cleric te lone die mit hem gheghaen was ende halp hem dat gheelt uyten
straten ontfaen tot der kowachten 8 s." (CRD V, 232).

    214 CRD VI, 30-31 (rubriek 'allerhande zaken').
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cameraarsrekeningen, doorgaans in de rubriek 'van allerhande zaken'. Vanaf 1433 verantwoorden
de rekeningschrijvers de inkomsten uit koewachtersgeld ten behoeve van de betaling van zowel
poort- als koewachters in één verzamelpost in plaats van in de tot dan toe gebruikelijke twee
aparte posten215. Aangezien de rekeningen van de 'tweede' cameraar over de boekjaren 1431-
1432 ontbreken, kan deze verandering één of twee jaar eerder haar beslag gekregen hebben. In
1447 vond een verdergaande clustering plaats: men boekte in de rubriek "van den weidegreven"
een nettobedrag waarin zowel brandmerkgeld, 'wijkgeld' (d.i. koe- en poortwachtersgeld) als
'buurwerken' (lees: de afkoop van graaf- en aanverwante werkzaamheden door wijkbewoners)
begrepen zijn216. Dit spoor schijnt al snel weer verlaten te zijn, want in 1450 schreef men het
brandmerkgeld (in de vorm van een nettobedrag) en het koewachtersgeld net als voorheen
gescheiden in de cameraarsrekening in, en wel in de rubriek 'weidegraven' respectievelijk
'allerhande zaken'217. Overigens waren in 1453 en 1455 de weidegraven verantwoordelijk voor
de inning van het koewachtersgeld218.

Hoewel de wachters geregeld of wellicht steevast versterking kregen van een scribent (en vice
versa), is er een uitzonderlijk en bovendien vroeg bewijs dat zij of althans sommigen onder hen
zelf de schrijfkunst beheersten. Het betreft een document uit onvermoede hoek, namelijk een in
het Middelnederlands en op papier gestelde specificatie betreffende 'reysa', die bij de
cameraarsrekening van 1349 ingebonden is. De opsomming maakt duidelijk dat het hier gaat om
'reysa' in de zin van bodereizen en niet van veldtochten219. De anonieme 'ic' die de declaratie in
een verzorgd handschrift schreef, laat zich identificeren als de wachter Hendrik220. Ook de
rekening van 1350 bevat een 'reysa'-specificatie op een inliggend stuk papier, wederom in de
hand van Hendrik (en overigens aangevuld door stadsschrijver Gevehard van Hildesheim). In dit
geval bracht Hendrik ook reizen van een paar collega's in rekening. Hij had dus de supervisie
over het bodewezen en de reisdeclaraties. Het is denkbaar dat boden hun reizen op schrift of op
wastafeltjes bijhielden; wellicht hanteerden zij daarenboven afstandstabellen221.

Waar Hendrik zijn collegae met doop- en toenaam noemt, omschrijft hij zichzelf als 'H. de
wachter' - aangezien hij de posten schreef, was een volledige identificatie overbodig222. Hendrik

                    
    215 StRD V, 468. In 1444 zijn alleen de poortwachters vermeld (GAD, Cam., inv. nr. 19i, fo. 3r).
    216 Alberts, Cameraarsrekeningen 1447, 23.
    217 GAD, Cam., inv. nr. 21b, fo. 1r en 3r (naar de getypte versie, aanwezig GAD).
    218 "item van den weidegreven, dat sij in den straten ontfangen hebben van den koegelde" en "int. van den

weidegreven van den koegelde dat men in die straten vergadert" (ib., inv. nr. 21h, p. 6 en 22b, p. 5 (naar de
getypte versies, aanwezig GAD)). Ook de volgende rekeningen bevatten deze formuleringen.

    219 Ib., inv. nr. 1l, tussen fo. 1v/2r: "item i reysa to Dypenen te sunte Odulfus daghe / item i reysa tot Utrecht /
item i reysa tot Campen / item i reysa tot Tele / item i tot Rechter tot sunte Margreten daghe / item i reysa to
Hasselt / item i reysa to Rechter / item reysa to Brunchorst / item reysa to Risene / item ii reysen to
Apelldoren / item i to Aldenzale / item i reysa to Almelo / item ii reysen tot Utrecht Des zonendaghes vor
sunte Simons daghe // [verso] Dit verreet ic ton irsten iii gr. to Dypenen up sunte Odulfus dach / item ii gr.
tot Uettrecht / item iii gr. to Campen / item iii gr. Rechter. / item vi gr. to Hasselt / item x bra. to Rechter / ...
/ item v gr. to Bruncho[r]st / item iii gr. to Rise[n] / item vii schillinc Brabents / item ix gr. to Almelo" (de
strook is afgesneden, zoals blijkt uit de inktresten bovenaan de versozijde). Van Doorninck nam dit
fragment niet op in zijn rekeningeneditie.

    220 Dat blijkt uit een vergelijking met de volgende, gehavende rekeningpost uit 1349: "[...]sque Martini
hyemalis, Henrico vigili equitanti iussu [...] Tijle, bis Rechter, Brunchorst, Rijsene, Hasselt [...] ter Traiecti,
conductionibus equorum expensis simul [...]" (CRD II, 80; voor vergelijkbare posten uit 1347 met
betrekking tot bodereizen: CRD I, 326-327).

    221 Cf. de volgende rekeningpost uit 1368: "Henniken messelgier die ghelopen was na heren Johanne Punt dat
hi bi onse scepen to Bomel comen soelde, daer sy te spreken hadden an den greve van Hollant van onser
stad recht in Hollant, den hi zochte tot Utrecht ende voert in des greven haghe ende voert tot Haerlem ende
voert tot Amelstelredamme, dat Henniken rekende up 31 milen 2 lb. 10 s." (CRD III-2, 131-132).

    222 GAD, Cam., inv. nr. 187, in combinatie met de -slechts ten dele leesbare- rekeningpost in CRD I, 256. De
vermelde reis naar de graaf van Holstein kwam voor rekening van een zekere Alekinus (ib., 254).
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was in 1337 reeds in stadsdienst, en bleef dat tot 1354. In laatstgenoemd jaar en ook al in 1353
wordt voor Hendrik tegelijkertijd zowel de aanduiding 'vigil' als 'nuncius civitatis' gebezigd223.
Het is duidelijk dat de functieaanduidingen van stadsdienaren in deze periode nog niet vast
lagen, of preciezer: een in elkaar overlopende scala aan activiteiten ten behoeve van het
stadsbestuur dekten. Deze bevinding spoort met de eerder gedane observatie dat het stedelijke
ambtenarenapparaat pas rond 1362/1363 formeel gestalte kreeg224. Van belang is het om hier op
te merken dat dit apparaat, dat medio 14de eeuw een nog zeer beperkte omvang had, in hoge
mate geletterd, althans in de volkstaal geverseerd was. Dat declaraties als de zojuist behandelde
bijna allemaal verloren gegaan zijn, is te verklaren uit de functie die zij vervulden: zij dienden
eerder als geheugensteuntje dan als bewijsstuk225.

Het tweede voorbeeld van een jaarlijks terugkerende algemene nutsbelasting vormen zoals
gezegd de wijksgewijs geïnde gelden die bestemd waren om de wachters van de Noordenberg-,
Brink- en Heestpoort mee te betalen. Op 26 november 1361 maakten de schepenen een ronde
door de stad om huis aan huis het poortgeld te beuren. De opbrengst "de qualibet domo ubi
scabinis videbatur ad selarium [loon] custodium portarum" bedroeg bijna 44 pond. Acht
bestuurders stelden op 10 januari 1362 -dus nog in het boekjaar 1361- een "ordinanci (...) van der
wachte ende van den slotelen van den poerten" op226. Met andere woorden: het stadsbestuur
voerde deze belasting in 1361 in. Zijn in 1362 geen inkomsten aan poortwachtersgeld geboekt,
het jaar daarop gebeurde dit gespecificeerd per wijk. Het opschrift van het rubriekje vermeldt dat
"tot elken hues die dat vormochte eynen Vlem. gr. (...) ghenomen is"227. Onbekend blijft hoeveel
'huizen' onvermogend waren en dus van een aanslag verschoond bleven. Gezien het feit dat de
opbrengsten zich niet altijd laten omrekenen naar een rond aantal 'huizen' zal een gedifferentieerd
systeem van aanslagen gehanteerd zijn, dat rekening hield met vermogen en/of het type woning
(huis, kamer, kelder, etc.).

Van routine bij zowel de inning als de boekhouding is aanvankelijk nog geen sprake. Waren
het in 1361 de schepenen zelf, in 1366, 1369 en 1376 liepen boden door de stad om de incasso te
doen, terwijl in de jaren 1367-1368 en 1371-1372 één of twee personen per wijk het geld
vergaarden228. Dat deze laatsten wijkbewoners, mogelijk 'keurnoten' waren229, kan wel
aangenomen worden op grond van het feit dat de rekening van 1373230 en die in de periode
1377-1412 anonieme 'straatgenoten (van onze gemeente)' als inners vermelden231. Boekten de
stadsschrijvers de poortwachtersgelden aanvankelijk soms in de ene, soms in de andere, bij
uitzondering in beide rekeningen232, vanaf 1382 ontstond een standaard. Na 1412 verdwijnt de
post betreffende het poortwachtersgeld tijdelijk233. De wachters ontvingen hun loon toen
                    
    223 Ib., 11; CRD II, 206, 214, 279, 283. Ook Hendriks collega Leo komt in 1353 voor in beide hoedanigheden

(ib., 200, 214). In 1352 omschrijft de cameraarsrekening vier personen als 'vigiles', die nadien paarsgewijs
hetzij 'vigil' hetzij 'nuncius' zijn (ib., 153). Overigens inden in 1348 vader en zoon Hendrik, beiden als 'vigil'
aangeduid, samen het koegeld (ib., 42).

    224 Zie hoofdstuk 3 § 3.2.2.
    225 Aldus Sander-Berke, 'Zettelwirtschaft', 364 (op basis van 15de-eeuws rekeningmateriaal).
    226 CRD III-1, 45, 64 en 66. Ook de 'wachterklok' wordt in 1362 voor het eerst vermeld (ib., 184 en 234

(1363): "Heyniken den coster van sire pensien dat hi die clocke luet des avonts als men die wachten
besetten sal 20 s.").

    227 Ib., 209.
    228 Ib., 535 en CRD III-2, 5-6, 106, 214, 361 en 449-450; CRD IV, 322.
    229 Zie hoofdstuk 3 § 3.1.
    230 CRD IV, 46. 
    231 Alleen in 1382 is sprake van boden en 'straatgenoten' tesamen; in 1386 luidt de omschrijving "bi den

stratenghenoten, dat sie elc uyt horen straten ontfanghen ..." (CRD VI, 30 en 301).
    232 In 1364 (per vier wijken; CRD III-1, 315 en 371).
    233 StRD III, 66.
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klaarblijkelijk uit het geheel aan stedelijke inkomsten. Vanaf 1433 (wellicht reeds in 1431 of
1432, voor welke jaren één van beide rekeningen ontbreekt) combineren de rekeningen de
poortwachters- en koewachtersgelden. In 1441 werden beide groepen wachters betaald van het
koegeld234. Sinds 1444 inden de boden het wijkgeld alleen voor de poortwachters235. Dat de
bronnen geen melding maken van een afzonderlijke administratie van de poortwachtersgelden is
gelegen in het feit dat de wijkbewoners zelf zorg droegen voor de inning ervan, althans tot 1444.

Leningen en schulden
Een ander type heffing is de -al dan niet gedwongen- lening die het stadsbestuur met zijn burgers
aanging. Soms tamelijk verborgen zijn dergelijke leningen veelvuldig in de cameraarsrekeningen
aan te treffen. Daarnaast bevat ook het oudste bewaarde verpachtingsregister informatie over dit
type leningen236. Een rekeningpost uit 1396 verwijst naar de optekeningen over leningen in dit
register237. Begin 1346, nog juist in het boekjaar 1345, duikt het fenomeen van de lening door
burgers voor het eerst op238. Een kalenderjaar later leenden bewoners van de wijken (Pol-,
Water- en Assenstraat) in totaal 832 pond voor werkzaamheden bij het kasteel 'Dure'. Hoewel
slechts bij twee wijken melding gemaakt wordt van een aparte administratie ("ut patet in
partibus"), omvatte zij ongetwijfeld ook de overige zes239. Dit register is niet bewaard gebleven.
Soms namen de stadsschrijvers lijsten met de namen van crediteuren integraal in de rekeningen
op, zoals in 1367, toen de stad geld leende van 52 burgers. Dat leverde iets meer dan 3423 pond
op. Blijkens marginalia als 'solvit' fungeerde deze lijst als een kohier240. Dit bedrag diende (onder
meer) als lening aan bisschop Jan van Virneburg. In ruil verwierf de stad privileges (zie hierna,
onder 'Gruitmeesters').

In 1374 boekte de cameraar aan de inkomstenkant 1239 pond "van den gheelde dat onse stad
ghelient heft (...) van horen burgheren"241. Een gezelschap van zes stadsbestuurders, de twee
cameraars en stadsschrijver Johan ter Hurnen bepaalde op 18 september wie aan de lening
moesten deelnemen en liet hiervan een lijst aanleggen242. Afgaande op de gang van zaken is het

                    
    234 "item van den boeden dat sij vergaderden van den koen in der stad to volliste den poirters ende den

koehierden mede te lonen 31 gul. i d." (GAD, Cam., inv. nr. 19d, fo. 3r).
    235 Ib., inv. nr. 19i, fo. 3r.
    236 Ib., inv. nr. 226, fo. 8r-8v, 9v-10v. De opsomming in StRD I, xxi n. 3 betreft alleen jaren waarin aparte

rubrieken in de cameraarsrekeningen verschijnen; mede daardoor is zij niet uitputtend.
    237 "van onsen burgheren die hoer gheelt onser stad ghelient hebben, die Hademan [cameraar] bescriven heft

laten int boec daer die anderen onse borghere staen die voertijts onser stad hoer ghelt ghelient hebben"
(StRD I, 166). De rekeningpost is ook opgemerkt door De Meyer (ib., xxi n. 6).

    238 "quum scabini ordinaverunt de pecunia mutuanda civitati" (CRD I, 200 (13 januari)). Wellicht was de
lening bedoeld om een bisschoppelijk privilege te kopen. Ik ga voorbij aan een heffing uit 1344, die
waarschijnlijk ten doel had een rechtszaak tegen Rudolf van Bevervoorde te bekostigen. De aangeslagenen
waren Herman van Zudena en Egbert Grimbergen, Johan van Bevervoorde en een anonymus uit Holthoon.
Zij hoestten met z'n vieren 109 pond en 12 schellingen op. Hoewel het rubriekopschrift rept van
ontvangsten "de exactionibus ...", lijkt dit eerder een zoengeld of iets dergelijks (ib., 125. Zie ook 127, 135-
136, 138 ("item pro expensis factis per scabinos in domo Vreden, quum querimonie contra Rodolphum de
Bevervoerde fuerunt conscripte", d.d. 12.1.1345), 139, 174-175 (veldtocht of strafexpeditie, d.d. 15 en 19
oktober 1344).

    239 Ib., 309 en 335.
    240 CRD III-2, 15-18, rubriek "van gheelde dat die stad ghelient heft omme hantghelt". Het is mij niet duidelijk

hoe De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 18 aan het in tabel II vermelde aantal contribuanten en
eindbedrag komen. Achtergronden van de lening geven Van den Elzen en De Meyer, 'Knokken en dokken',
12-13. Er is mijns inziens geen reden om aan te nemen dat het in dit geval door de stad terug ontvangen
leningen betreft (contra StRD I, xxi).

    241 CRD IV, 88-89.
    242 "do sie daer over gheseten hadden dat sie lieten bescriven die ghene van onser ghemyenten die onser stad

gheelt lienen solden" (ib., 112).
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zeer aannemelijk dat het stadsbestuur inzicht had in de vermogenspositie van burgers. Als
daarvan al een schriftelijk overzicht bestond, valt dat nergens in de bronnen te traceren. Het is
echter ook mogelijk dat opgave van vermogen mondeling en onder ede geschiedde. Op 9 oktober
wees het schepencollege vier man uit zijn midden aan "dat sie dat gheelt verghaderen soelden die
onse stad ghelient hadde van onsen burgheren". Een dag later hielden de twee cameraars en
Johan ter Hurnen een bijeenkomst over de lening243.

Het oudste bewaard gebleven register dat speciaal voor een verplichte lening aangelegd werd,
is een door stadsschrijver Johan ter Hurnen beschreven katern met 288 naar wijk en daarbinnen
naar persoon geordende aanslagen. De totaalsom bedraagt 3132 lb. 15 s.244. Doordat de
bovenzijde van de (perkamenten) bladen aangetast is, is het opschrift nog slechts ten dele
leesbaar245. Het kohier hangt samen met de belegering van het huis Eerde bij Ommen door
Deventer troepen in 1380246. Diverse posten in de cameraarsrekening van 1380 verwijzen naar
deze lening247. Uit de formuleringen blijkt zonneklaar dat het om een gedwongen lening ging:
rijke burgers moesten een bijdrage leveren. Alle pagina's zijn door middel van een kruis
gecancelleerd; ten teken van betaling of juist van terugbetaling? Van den Elzen en De Meyer zijn
van mening dat de in de rekeningposten figurerende Steven van Nyet door zijn functie van onder
meer 'stadsontvanger' -zoals zij hem omschrijven- beter dan wie ook de welstand van zijn
medeburgers kende248. Hoezeer dit op zichzelf juist kan zijn, het is niettemin uitermate
twijfelachtig dat het geheugen van één persoon toereikend was voor zoiets gecompliceerds als
een belastingheffing - zelfs als we ervan uit gaan dat alleen een elite hierbij betrokken was, en
dat het geheugen van 'de' middeleeuwer in sommige opzichten getrainder was dan het onze. Ook
in dit geval zal het stadsbestuur over gegevens van individuele vermogens de beschikking gehad
hebben.

Een rekeningpost uit 1358 doet vermoeden dat de stad een algemene schuldenboekhouding
bijhield249. In 1373 stuiten we op een vergelijkbare post250. Voorts is in 1396 sprake van een
bijeenkomst van de cameraars, schrijvers en boden "do die cemeners daer over ghezeten hadden

                    
    243 Ib., 167-168. De provisoren van het gasthuis van de H. Geest droegen liefst 435½ pond bij (ib., 144 en 195

(gedeeltelijke terugbetaling)).
    244 Door Dumbar, Deventer I, 558 correct weergegeven, zij het op ponden afgerond. Onjuist is de opgave van

het aantal contribuanten en het eindbedrag bij De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 18 tabel II (270,
respectievelijk 4200 lb.). Dezelfde auteurs tellen in hun artikel 'Knokken en dokken', 10, 275 contribuanten
in 1380 (tabel 1). In de gealfabetiseerde lijst op p. 25 sommen zij echter 284 namen op (waaronder een
dubbeltelling: Willem ten Stalle, die in twee verschillende wijken aangeslagen werd). Op basis van wankele
aannames berekenen de auteurs een bevolkingsomvang in 1380 van krap 13000 zielen bij een
vermenigvuldigingsfactor 4.8 (p. 19). Dit aantal spoort niet met de berekeningen op basis van het
poortwachtersgeld (zie hoofdstuk 1 figuur 1, alsmede bijlage 9).

    245 "... bezette van den hues toe Eerde" (GAD, MA, inv. nr. 250). Gepubliceerd (in alfabetische volgorde) door
Van den Elzen en De Meyer, 'Knokken en dokken', 19-25. Een rekeningpost uit 1395 geeft een heldere
omschrijving van een soortgelijk, maar verloren gegaan kohier: "die daer to ghezat weren dat sie [een
raadslid en iemand met onbekende functie] dat vors. gheelt van onser ghemyenten ontfanghen soelden, daer
sie onser stad die personen ende elken persone sijn ghelt dat hi der stad heft ghelient overbescreven af
ghegheven hebben" (StRD I, 102).

    246 Een uitgebreide beschrijving van de voorbereidingen en het verloop van de veldtocht geven Van den Elzen
en De Meyer, 'Knokken en dokken', 5-8.

    247 CRD V, 278, 291-292, 322 en 341. Voor de afbetaling ook nog: ib., 382, 386-387 (aparte cedel vermeld).
    248 Van den Elzen en De Meyer, 'Knokken en dokken', 8.
    249 "item per scabinos (...), quum perviderunt et collegerunt debita civitatis" (CRD II, 603).
    250 "bi den scepenen, do sie zeten achter up der stad hues, ende oversloghen ['nazagen'] wes sie schuldich

weren van der stad weghen" (CRD IV, 23). Overigens bevatten de cameraarsrekeningen van 1343 en 1344
een rubriekje "hec debita infra scripta tenetur solvere civitas ex emptione vini", respectievelijk "[Ist]a sunt
debita que civitas Daventriensis tenet solv[ere ...] vini", waarna een opsomming volgt van crediteuren (CRD
I, 118-119 en 146-147).
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dat sie verghaderden wes dat onse stad schuldich is ende wes men onsen stad weder schuldich
is"251. Een stedelijk schuldboek wordt in 1436 vermeld252. Ten slotte bevatten ook de
pandboeken soms optekeningen van schulden in een rubriek "dit is men der stat (van Deventer)
schuldich dat int pantboec nyet en hoert"253. Voor wat betreft de tweede helft van de 14de eeuw
vinden we deze schuldenboekhouding (deels?) terug in het oudste bewaarde
verpachtingsregister, voorzover het (gedwongen) leningen betreft. Daarnaast is een door
stadsschrijver Johan van Ommen geschreven, per jaar gespecificeerd overzicht van ten behoeve
van algemene Stichtse zaken voorgeschoten gelden over de periode 1361-1393 opgenomen in
het 'oude kopieboek'254. Deze lijst was gebaseerd op een onderzoek van de cameraarsrekeningen
uit de genoemde periode255. Klaarblijkelijk was er een verband met de bisschopswisseling in
Utrecht in 1393; wilde de stad een drukmiddel achter de hand hebben om de nieuwe landsheer
Frederik van Blankenheim privileges af te dwingen? Als dit inderdaad het doel van deze
optekeningen is geweest, slaagde het stadsbestuur deels in zijn opzet256.

landsheerlijke belastingen
Eén van de oudere, goed gedocumenteerde voorbeelden van een bisschoppelijke heffing is de
wel zeer omvangrijke uit 1331 ter financiering van de aankoop van de heerlijkheden Diepenheim
en Dale. De opbrengst, opgebracht door Salland en Twente tesamen, bedroeg ruim 3765 pond.
Deventer diende als inningscentrum257. Met voorbijgaan van diverse jongere voorbeelden258,
dienen de gebeurtenissen in de jaren 1418/1419 zich aan als illustratie van de lokale impact van
een bisschoppelijke heffing, in dit geval van Frederik van Blankenheim. In 1419 verschaften
zowel 68 burgers als de provisoren van het gasthuis van de H. Geest en van de leprozerie het
stadsbestuur gezamenlijk een aanzienlijk bedrag. De terugbetaling is datzelfde jaar geboekt;
                    
    251 StRD I, 150. Deze post heeft een pendant in het oudste verpachtingsregister: in 1385 berekenden de

schepenen wat de bisschop de stad schuldig was wegens een lening aan hem, onder meer ten behoeve van
bouwwerkzaamheden in Diepenheim (GAD, Cam., inv. nr. 226, fo. 8r).

    252 "Item van Henric Bruyns van heren Hermans wegen van Keppel die in der stad scholtboeck stont 56½
Rijns gl." (StRD VI, 82).

    253 StRD IV, 507-508 (1422); StRD V, 591-593 (1427).
    254 "Dit is dat die stat van Deventer uytgheleghet heft in des gestichts zaken van Utrecht" (met een summa van

23.769 lb. 11 s. 10 d., waarna nog de jaren 1392 en 1393 volgen, alsmede een nettobedrag "van den gelde
dat onse stat uytghegheven heft voer onsen stat burgere die ton Ottensteyne gevangen weren"; GAD, MA,
inv. nr. 4a, fo. 132r).

    255 Een nauwgezette vergelijking van de gegevens in de lijst en de bijbehorende rekeningen zou misschien
kunnen uitwijzen of in 1393 nog rekeningen aanwezig waren die nadien verloren zijn gegaan. Aangezien
de reeks rekeningen over deze periode geen hiaten vertoont, betreft het dan overigens hoogstens eerste of
tweede exemplaren. Nog een ander voorbeeld van een onderzoek in de rekeningen dateert uit 1418.
Cameraar Egbert Bodiker overleed voortijdig, waarna zeven bestuurders, onder wie ook de nieuw
cameraar, "Egberts rekeninge overseghen, omme die schulders te betalene die Egbert sculdich bleef doe
zine rekeninge gesloten was" (StRD IV, 90).

    256 Men vergelijke de door stadsschrijver Johan van Ommen afgeschreven oorkonden van gemene schepenen
en raden uit 1394 (niet nader gedateerd), waarin naar aanleiding van de herbevestiging van de privileges,
rechten en vrijheden door de bisschop een tweetal punten afzonderlijk uitgewerkt werd: de tollen en gruit
enerzijds (ten aanzien waarvan de bisschop zijn rechten handhaafde, en welke hij buiten de confirmatie
hield), en de procedure bij onenigheid over renten en goederen (ten aanzien waarvan de bisschop de stad
tegemoetgekomen schijnt te zijn); GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 17r.

    257 De rekening van de kosten van de inning, zoals ingediend door heer Jan van IJsselstein, kanunnik en
thesaurier van Sint Marie in Utrecht, is uitgegeven door Muller, Registers en rekeningen II, 509-511. Van
IJsselstein hield verblijf bij Johan van Wijhe, deken van Sint Lebuinus (periode 1335-1338; Van Kesteren,
Ontwikkeling, 140 (bijlage 4)).

    258 Bijvoorbeeld uit 1354, 1358 en -vermoedelijk landsheerlijk- 1359 (CRD II, 235, 550, 640). Met de 'exactio'
van 1354 hangt samen de rubriek uit dat jaar met het opschrift "item expositum Gerardi in solutione pecunie
Frederico de Heker ex parte domini episcopi solute" (ib., 271-272).
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alleen de provisoren van beide instellingen ontbreken in de lijst. Hoogstwaarschijnlijk was er een
verband tussen de lening en de veldtocht naar kasteel Neuenhaus in 1418. In dat jaar waren
stedelijke en bisschoppelijke scribenten betrokken bij het redigeren van vele
schuldbekentenissen259.

Een volgend voorbeeld is postulaat/bisschop Rudolf van Diepholt. Van vier heffingen uit zijn
regeerperiode bleven de Sallandse kohieren bewaard260. In Deventer vinden we de weerslag
hiervan terug in de cameraarsrekeningen261. Vanaf 1429 bevatten zij posten en vaste rubrieken
die erop wijzen dat het stadsbestuur leningen aanging bij burgers (en bij burgers van andere
steden)262. Stadsschrijver Johan Pallas kreeg in 1428 één 'tuin' voor elk door hem geschreven
exemplaar van de in totaal 107 "brieven van renten ende scholt die die stad schuldich is"263. In de
ene bewaard gebleven cameraarsrekening van 1429 tellen we aan de uitgavenkant 106 -per wijk
geordende- namen264. Vond de terugbetaling zo snel plaats? De cameraarsrekening van 1430
bevat de post: "Item Johannes Pallas voir francijn ende was dair der borgere brieve van den
hondertsten penning op ende mede gescreven ende besegelt siin 1 sc., maket 6 gl. 6 pl."265. Een
aantekening uit dit jaar in het wantsnijdersgildeboek (een voortzetting in codexvorm van de
koopmansgilderol over de periode 1417-1764) toont niet alleen aan dat gilden ook hun steentje
bijdroegen, maar laat tevens zien dat geldverschaffers rente ontvingen266. In de ene bewaard
gebleven cameraarsrekening van 1432 is aan het eind van de uitgavenkant een rubriek "Van den
geluesden brieven van den hondertsten penning" opgenomen, met daarin 263 namen. In 1433
telden dezelfde rubrieken in de beide rekeningen tesamen 234 namen, in 1434 nog 69 in totaal267.
Nadien verschijnt de rubriek over de honderdste penning niet meer; het stadsbestuur had deze
schuldenlast binnen vijf jaar afgelost.
                    
    259 "item des bisscops scrivers geschencket gheliic den anderen steden als Campen ende Zwolle die sie unsen

stad scrivers voert schenkeden, want sie den meesten deel van den brieven van den Nyenhuys gescreven
hadden" (StRD IV, 133; ib., 163-166 (onder het kopje "dit gelt heft Steven [Momme, cameraar] ontfangen
van den geleenden gelde") en 188-190). Avis, Directe belastingen, rept niet over deze heffing. Van de
veldtocht zijn zowel stedelijke als landsheerlijke rekeningen opgemaakt. Bestuurders uit de drie grote
Overstichtse steden controleerden de bisschoppelijke financiële verantwoording een half jaar na afloop van
de expeditie (StRD IV, 90 (bisschoppelijke rekening), 107 (datum belegering) en 122 (stedelijke
verantwoording)). In verband met deze expeditie keerde het stadsbestuur een schadeloosstelling uit aan een
Deventer Franciscaan die -ongetwijfeld als aalmoezenier- zijn brevier verloor en bovendien gewond raakte
(ib., 131). In het 'wantsnijdersboek', is door stadsschrijver Johan van Ommen een korte kroniek van de
veldtocht neergeschreven, waaruit blijkt dat de bisschop Deventer als uitvalsbasis gebruikte (GAD, IA, inv.
nr. 27, pp. 1-2). Zie ook Dumbar, Deventer II, 64 e.v.

    260 Vgl. GAD, MA, inv. nr. 475 (1427, 1429, 1433 en 1445); Avis, Directe belastingen, 54-60.
    261 Overigens ook op andere, onverwachte plaatsen - zo staan achterin het brievenboek (zie hoofdstuk 3 § 3.4)

aantekeningen over de schatting van 1445 (GAD, MA, inv. nr. 7, p. 96).
    262 Van den Elzen en De Meyer, 'Knokken en dokken', 13 brengen dit in verband met het Utrechts Schisma en

de keus van Deventer voor Rudolf van Diepholt. In deze richting wijst ook het privilege "dat men nu voirt
aen nae datum dis briefs [maandag na Palmdag] gheenen burger noch ondersate onser stad van Deventer
vorsz. bynnen onsen landen myd onsen gerichte besetten noch beletten en sal", dat elect Rudolf de stad in
1433 verleende "om gonsten wille die ons die selve stad voirsz. in onsen lasten bewiset heeft" (geciteerd
naar Dumbar, Deventer II, 125).

    263 De 'tuin' was een zilveren munt van twee groot, ingevoerd door Willem VI van Henegouwen en Holland en
nadien ook door Jan van Beieren .

    264 StRD V, 244 en 305-311.
    265 StRD V, 380.
    266 "In den iaer ons heren m cccc ende xxx up sencte Poncianus avent, doe bleef de stat van Deventer den gilde

schuldich van den iaer xxix dat se doe ontfengen lxiiij postelats gul., ende daer voer solde dat gilde des iaers
van der stat to rente hebben van xvj d. enen d., dat maken iiij postelats gul. des iaers" (GAD, IA, inv. nr. 27,
p. 12).

    267 StRD V, 426-427 en 428-437; ib., 456-460 (eerste rekening) en 503-508 (tweede rekening); ib., 532-534
(eerste rekening) en 569-570 (tweede rekening).
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Eén van beide rekeningen van 1430 kent een aparte rubriek "renten die die stad den borgeren
schuldich is", met daarin 133 naar wijk uitgesplitste namen268. In de 'tweede' rekening van 1433
is direct na de 'honderdste penning'-rubriek eveneens deze naar wijken verdeelde rentenrubriek te
vinden; in 1434 gaat een rubriekje 'van geluesden renten' vooraf aan de 'honderdste penning'-
rubriek, waarna de naar wijk geordende rubriek ingeschreven is269. Ook in de navolgende jaren
keert deze rubriek telkenmale terug. Zoveel is duidelijk, dat in de jaren dertig van de 15de eeuw
een intensivering en diversificatie van het financiële verkeer tussen burgers en stadsbestuur
plaatsvond. Het is dan ook opmerkelijk dat in 1434 de meente hierop invloed gehad blijkt te
hebben, althans voorzover het burgers van andere steden betrof270. Het valt te vermoeden dat de
geschetste ontwikkelingen verband hielden met de toenemende frequentie van bisschoppelijke
belastingen. Op stadsschrijver Pallas rustte de taak in een paar jaar tijd honderden
schuldbekentenissen te schrijven en te doen zegelen. Het zal geen toeval zijn dat de zegelaars na
een lange stilte juist in deze jaren weer in de bronnen terugkeren. In het oog springend is het feit
dat sinds 1430 ook het renten- en onroerend goedverkeer tussen burgers onderling schriftelijk
beslag kreeg in de vorm van de eerder behandelde renunciaties271.

5.3. Wijnheren
De wijnheren komen reeds in de cameraarsrekening uit 1337 voor en waren belast met de inning
van de accijns op het tappen van wijn272. Van 1337 op 1339 maken de inkomsten die de
wijnheren afdroegen aan de cameraar een sprong van 84 naar 720 pond, waarna dit hoge niveau
jarenlang gehandhaafd bleef273. Dit wijst hetzij op het recent instellen van het wijnherenambt, dat
dan nog niet over een efficiënt werkend inningsapparaat beschikte, hetzij op een -dan wel zeer
ingrijpende- accijnsverhoging in het boekjaar 1338 (welke rekening niet bewaard bleef).
Eventueel kan (tevens) sprake geweest zijn van een uitbreiding van bevoegdheden. De eerste
optie lijkt de plausibelste. De wijnheren droegen hun inkomsten sinds 1344 af aan één van de
cameraars274. De wijnaccijns diende niet zelden om tekorten van de cameraars aan te zuiveren.
Zo "effende" in 1361 een van hen op het stadhuis zijn rekening met de wijnheren en gaven de
wijnheren de ene cameraar in 1373 "eyn deel gheeldes (...) uyten wyntappen". In 1401 droegen
de wijnheren hun kasgeld integraal over aan één van de cameraars275. Uit 1363 stamt een
vermelding dat de nieuwe wijnheren door het oude schepencollege gekozen ('ghecoren'))

                    
    268 Onduidelijk is hoe De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 18 tabel II tot een aantal van 650 crediteuren

komen. Het getal 133 ondergraaft hun redenering dat in de loop der jaren (periode 1362-1430) "steeds meer
kleine contribuanten hun steentje moesten bijdragen aan een stadslening".

    269 StRD V, 382-389, 509-515, 531-532 (eerste rekening) en 568-569 (tweede rekening).
    270 Schepenen, raad "und alinge gemeynheit" verkopen "to orber ende nut" een rente aan een burgeres van

Münster en zegelen met het stadssecreetzegel (GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 61r; ingeschreven door
stadsschrijver Johan Pawe). In het keurboek van 1448 is in algemene zin vastgelegd dat de schepenen "geen
gelt uytlenen noch geven (en sullen), dan redelick hoefschheit, ten sie myd consente der meente" (VL, 136
(aangescherpt in 1471 voor wat betreft het stellen van zekerheden en de procedure bij wanbetaling)). Van
Kalveen, 'Geschiedenis Deventer gemeente', 50 interpreteert deze keur minder juist als zouden magistraat
en meenslieden besloten hebben "dat alleen met toestemming van de meenslieden de magistraat
rentebrieven mocht uitgeven". Het gaat hier echter niet om de uitgifte van jaarrenten, maar -zoals de keur
ook letterlijk zegt- om het uitlenen of geven van geld door het stadsbestuur aan particulieren - de
omgekeerde route derhalve. De term "hoefschheit" bewijst dit eens te meer; hij slaat op de jaarlijks
terugkerende rubriek met die naam in de cameraarsrekeningen ("pro curialitate"/"vor hovescheit").

    271 Zie hoofdstuk 4 § 4.3.2.
    272 CRD I, 7.
    273 CRD I, 7 en 41.
    274 Ib., 121. Merkwaardig genoeg heeft Schneider, Deventer, de wijnaccijnzen niet verwerkt in bijlage 9.3

(inkomsten- en uitgavenrubrieken van de cameraarsrekeningen).
    275 CRD III-1, 71; CRD IV, 21; StRD II, 1.
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werden276. Dit gebeurde twee weken na de schepenwisseling, hetgeen impliceert dat het nieuw
aangetreden schepencollectief althans deze functie niet zelf in vrijheid kon bezetten277. De
wijnheren legden ten overstaan van hun medeschepenen financiële verantwoording af278.

Naast de accijnsinkomsten boekte men vanaf 1337279 meestal en sinds 1353 steevast aan de
inkomstenkant apart ook een (substantiële) som aan wijnpenningen ('denarii vini'). Dat juist in
1353 voor het eerst het bestaan van een aparte wijnherenrekening gedocumenteerd is, zou
kunnen betekenen dat deze boekhouding toen haar intrede deed280. Dat lijkt echter een beetje aan
de late kant, gegeven de hoogte van de inkomsten van de wijnheren sinds 1339. Gedurende de
jaren 1388-1410 kwam er de klad in de notatie van de wijnpenningen; meestal bleef de rubriek
oningevuld (16:23), in 1396 is het bedrag geradeerd281. Naar de redenen voor deze ontwikkeling
kunnen we slechts gissen; kregen de wijnpenningen een vaste, maar ons onbekende
bestemming? Het onderscheid tussen beide categorieën inkomsten van de wijnheren -accijns en
wijnpenningen- blijkt uit enkele posten die ongewoon veel informatie verschaffen. Als
inkomsten van de wijnheren boekte de cameraar in 1365 enerzijds een hoofdbedrag "van den
wijntappe" en anderzijds een kleiner bedrag "van den wijnpenninghen van den wine die sy over
iaer hebben ghebruket". Een jaar later gaat het om wijnpenningen "van den wine den sy over jaer
hadden doen tappen"282. Wie die 'sy' zijn, lezen we in 1385: "van den wynpenninghen boven den
wijn dien onse scepen over jaer verschenket hebben, bi den kerfstocke gherekent ..." en in 1396:
"van den wijnpenninghe boven den wijn dien die cemeners over iaer van onser stad weghen
verschenket hebben, gherekent na den kerfstocken"283. Over deze 'schenkwijn' -de wijn die het
stadsbestuur liet uitschenken- voldeed men dus geen accijns, maar 'wijnpenningen'. De
'schenkwijn' vloeide niet alleen wanneer vooraanstaande bezoekers de stad aandeden, maar ook
bij gelegenheid van de verpachting van stedelijke bezittingen284.

Dat de kerfstok een sleutelrol speelde in de administratie van de wijnaccijnsheffing laat zich
aan de hand van nog vele andere rekeningposten staven. Herbergier Hendrik Bolten leverde het
stadsbestuur in 1367 wijn "die ghesant ende gheschenket was, die up den stoc ghekervet was,
daer ghene wijnpenninghe af gherekent en sin"285. De wijnknechten brachten in 1377 de
cameraar 30½ pond in rekening "van verschenkeden wine die up den stocke gherekent was ende
dien die wijnheren niet gherekent en hadden in die wijnpenninghe". Een jaar later worden
                    
    276 CRD III-1, 283. Ook vermeld door Van Doorninck, CRD I, xxiii.
    277 Het enige andere mij bekende voorbeeld stamt uit 1372, toen op 29 februari de 'oude schepenen' bijeen

kwamen "omme die ampte to zetten" (CRD III-2, 427).
    278 "by den scepenen, doe sie rekenden mit den wiinheren ende de hoere wiinpenninghen overgaven" (d.d.

17.1.1371, dus ruim een maand voor de bestuurswisseling (ib., 285)).
    279 CRD I, 9.
    280 "Item de factura instrumenti dicti crane per Odonem et Herbordum exposita et computato iuxta eorum

computationem 143 lb." (CRD II, 206). In ib., 214 blijkt dat genoemde personen dat jaar wijnheren waren.
De vermelding uit 1344: "item computat Egidius [cameraar] in expositis per dominos de vino sibi in
receptis computatis xlvi lb., prout patebit in partibus" (CRD I, 145) slaat eerder op bescheiden van de
cameraar dan op een wijnherenboekhouding. Vermoedelijk gaat het hier om gelden die de cameraar de
wijnheren verschafte, en die apart gespecificeerd werden.

    281 StRD I, 136.
    282 CRD III-1, 467 en 527.
    283 CRD VI, 203-204 en StRD I, 136.
    284 Bijvoorbeeld CRD III-1, 28: "do Ode ende Herbort van Rectem [cameraars] saten ende vordaden die slaghe

in den Vene, van den sij vorteerden ende van wijne den men schenkede den luden die daer quamen ende
vorhogheden die slaghe in den Vene" (1361). Is de schenkwijn de rode wijn, waarvan de stadsbestuurders
van Zwolle in 1402 van hun Deventer collegae op schrift verlangden te weten "hoe vele die (...) gulde
[kostte]"? (StRD II, 111).

    285 CRD III-2, 45. Dezelfde Hendrik kreeg in 1366 van de schepenen een achterstallig bedrag aan 'wijnkoop'
dat hij "in sire tafelen hadde staende" (CRD III-1, 543). Daarmee is hij een vroeg voorbeeld van een
geletterde herbergier.
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wijnknechten bij naam genoemd. Toen boekte de cameraar vijftien pond "van wijn die
verschenket was (...) die hem ontbrac boven dat gheelt dat hem die wijnheren korten vor die
wijnpenninghe"286. In 1401 lezen we opnieuw dat op de stok bijgehouden werd hoeveel wijn
door de stad verschonken was, en dat de wijnheren het corresponderende bedrag aftrokken van
het totaal aan wijnpenningen287. De wijnknechten speelden ook een rol bij het opstellen van
(voorstadia van) de cameraarsrekeningen; zo waren zij op 20 juli 1387 met stadsschrijver Johan
ter Hurnen present toen een van beide cameraars zijn maandrekening inschreef288.

Uit het voorgaande laat zich afleiden dat de 'schenkwijn' op de kerfstok genoteerd werd en dat
de kosten daarvan in mindering gebracht werden op het totaalbedrag van de 'wijnpenningen'. Die
'wijnpenningen' werden afgedragen door degenen die in het stadswijnhuis tapten, terwijl
particuliere tappers in de stad een wijnaccijns verschuldigd waren. Dit verklaart de tweedeling in
de jaarlijkse inkomsten van de wijnheren. De hoeveelheid door het stadsbestuur te verschenken
wijn was gelimiteerd, althans wat betreft het vaste wijngelag op Sint Maartensavond. Het
wijnpenningtarief bedroeg in 1370 vijf schellingen per kwart289. Onduidelijk blijft of de
kerfstokadministratie een zaak van de wijnheren zelf was, van hun leveranciers, of van beide
zijden. Het ligt niet voor de hand dat alleen de 'schenkwijn' op de kerfstok geregistreerd werd.
Naast de administratie van accijnzen en penningen zijn nog andere bescheiden van de wijnheren
aan te wijzen, zoals in de cameraarsrekeningen opgenomen specificaties met betrekking tot
wijnschulden en -voorraden uit de jaren 1343-1345 en 1347290. De wijnheren kochten zelf
partijen wijn in bij onder meer handelaren uit Zutphen en Rees (of lieten dat doen door
tussenpersonen)291 en verkochten of schonken bij gelegenheid ook wel eens wat292. Uit 1362 en
uit de periode 1368-1370 stammen eveneens in de cameraarsrekeningen gencorporeerde
overzichten, waarin doorgaans ook nog een component op de kerfstok afgerekende 'zancwine'
(wijn voor het misoffer) is onderscheiden, en waarin de accijnsinkomsten naar data geclusterd
zijn. Het gaat hier eveneens eerder om cedelen dan om rekeningen293.

In de inleiding op dit hoofdstuk is reeds vastgesteld dat men het ambt van wijnheer tot 1412
rekende tot de 'overste ampte'. Sedertdien verpachtte het stadsbestuur de wijnaccijns (evenals
trouwens de hopaccijns, zie hierna)294. Voor de wijnpenningen kwam een apart register in
                    
    286 CRD V, 32. Het gaat om Gerrit Vrancken en Werner ten Brinke. Vrancken had in 1376 onenigheid met de

wijnheren ("Gheride Vrancken vor verschenkeden wijn, want die wijnheren van ghenen wijnpenninghen
rekeninghe doen en woelden in der ijrster noch in der ander rekeninghen die die cemeners den scepen
ghedaen hadden (...) 52 lb. 10. s." (CRD IV, 303)). Ten Brinke werd in 1383 omschreven als "onser stad
wijnknecht". Hij had een eigen herberg, die tegen de stadsmuur aan de Welle lag (CRD VI, 133, 263 en
353).

    287 StRD II, 1.
    288 CRD VI, 353.
    289 "vor den wijn die men sende der stad vrienden ende anders horen dyenres, boven den wijn den die telres

afspreken" en "vor 6 quarten wijns die verschencket woerden boven den wine die de telres gheven ende
afdeden xxx s." (CRD III-1, 497 (1365) en CRD III-2, 282 (1370)).

    290 CRD I, 118-119, 146, 179 en 337.
    291 Ib., 146 (1344) en 337 (1347); CRD VII, 159 (waar sprake is van de kooplieden van de wijnheren, 1390). In

1390 zond heer Gijsbert van Bronkhorst een bode naar Deventer "die onser stad enen breef brachte dat hi
begheerde dat onser stad wynheren van hem een deel wine copen woelde" (ib., 146 (en 150)).

    292 "omme eyne pipe wijns die men den here van Kovorden ghaf, die die wijnheren rekenden ..." en "den here
van Kovorde eyne pipe wijns ghezant, die die wijnheren Gosene [cameraar] rekenden ..." (1364 en 1365,
beide keren op Sint Maartensavond (CRD III-1, 350 en 519)); CRD V, 88 ("van winen die sie onsen heren
van Utrecht vercoft hadden ..." (1377, als achterstallige betaling geboekt in de rekening van 1378)).

    293 CRD III-1, 139-140; CRD III-2, 59-60, 159-160 en 262-263.
    294 In de ‘eerste’ cameraarsrekening van 1412 is het aldus geformuleerd: "inteerste bi [volgen de namen van

drie pachters], die dit iaer ende dat toecomende iaer dien vors. assijs hebben voer [volgt bedrag]" (StRD III,
37). Gedurende de jaren 1418-1419 was naar het schijnt een magistraatslid pachter, terwijl in de periode
1426-1428 het schepencollege de wijnaccijnsinning tijdelijk in eigen hand nam (StRD IV, 88 en 136 en
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zwang295. De beslissing om tot verpachting van deze stedelijke inkomstenbron over te gaan
leidde meteen tot een stijging van de opbrengsten. In 1417 blijkt de pachtsom in drie termijnen
voldaan te zijn, sinds 1420 ging het in vieren (op Pasen, Sint Jan, Sint Maarten en Sint Paulus),
terwijl vanaf 1423 alleen nog sprake is van een Sint Maartenstermijn296. De kladrekening van
1422 toont hoe de 'basisboekhouding' opgezet was: per termijn en ook per tussentijdse
betaling297. Soms pachtte één man -al dan niet met 'gezellen'- de wijnaccijns, geregeld ook
drietallen. De pachters heten in de cameraarsrekeningen 'wijncijsmeesters'; zij inden ook boetes
die met overtredingen in de 'wijnsector' te maken hadden298.

Reeds in de jaren 1352-1354 en 1356 investeerden de wijnheren een deel van hun inkomsten
in de stadskraan op de Welle, de handelskade langs de IJssel299. Medio 14de eeuw speelde de
kraan dus al een rol in de overslag van wijn. Voor het onderhoud van het stadswijnhuis waren de
wijnheren al evenzeer verantwoordelijk300. In 1373 dienden de wijnheren een cedel in bij een
van de cameraars, met daarin een specificatie van de kosten (in totaal bijna 274 pond) van
reparaties ('tymmeringhe') aan de kraan en aan het stadswijnhuis Brunenberch301. De financiering
van de aankoop in 1364 van dit wijnhuis à raison van 601½ pond geschiedde via een lening van
burgers. De wijnheren van dat jaar legden hiervoor verantwoording af in een aparte rekening, die
zij overlegden aan één van de cameraars. Daarbij was ook stadsschrijver Johan ter Hurnen van
de partij302. Gedurende de jaren 1403-1411 zien we de wijnheren tevens inkomsten ontlenen aan
de stadskraan303. Kooplieden van elders dienden dus te betalen voor het lossen van hun vaten
wijn op de IJsselkade.

Vanaf medio 15de eeuw worden we hierover meer gewaar. In het Deventer
buursprakenregister steekt een losse, ongedateerde strook met de volgende tekst: "Nyemans en
sall wyn in noch uytslaen, hie en koeme ijrsten by Iacob onsen scriver ofte Geerd Beck, by
sulcken koer als dair op stiet. Oick en sullen die kraenemeisters gene wyne arbeiden, in noch uyt
te slaene, dair en sint Iacob off Geerd vors. ijrsten by onthaelt [erbij gehaald] tot elcker tijt bij v
lb."304. 'Jacob onze schrijver' is Jacob van Noerle, die in 1442/1443 in stadsdienst was getreden.
Beck duikt omstreeks hetzelfde jaar op en was rond 1450 gelagmeester in het stadswijnhuis

                                                               
StRD V, 91, 120, 190 (de ‘eerste' rekening over 1429 ontbreekt)).

    295 "item over jair verschencket dair die summe aff belopt, gelijck Willem [cameraar] dat woll mit sijnen
register dat hie dair aff heefft woll bewijsen will 63 lb. 8 kr." (GAD, Cam., inv. nr. 23g (1459), fo. 5v, naar
de getypte versie, aanwezig GAD). Drie jaar tevoren werd een aparte 'maandcedel' van de schenkwijn
integraal afgeschreven in de cameraarsrekening ("item desse cedule hevet junge Willem ten Kolke
overgelevert van schencwijn in Hermans [Bueving, cameraar] sovende maent etc. [volgt specificatie]"; ib.,
inv. nr. 22d, fo. 10r).

    296 StRD IV, 24, 201 en 354.
    297 Ib., 301-302.
    298 Ib., 221 en 267 (beide 1420). De drie in 1420 genoemden waren in 1412 de eerste pachters. Zie ook StRD

V, 393 (1431).
    299 CRD II, 144, 206 (in combinatie met 214), 267 (in combinatie met 241) en 411. In één adem met de kraan

wordt in 1423 de 'oude wijnwagen' genoemd. Reparaties daaraan kwamen voor rekening van de stad (StRD
IV, 400).

    300 Cf. CRD IV, 32 en CRD V, 43: "bi Herberte van Rectem ende Berwolt Nyeghenap, wijnheren, an onser stad
wijntaveernen vertymmert ende vor glas dat tot onser stad behoef licht ..." (1377). Vier jaar eerder
declareerden de wijnheren in een cedel bijna 132½ pond voor verbouwingen aan de "kelre vore in der stad
hues" (CRD IV, 32), welke wel identiek zal zijn aan de stadswijntaveerne.

    301 Ib., 32. Een jaar eerder boekte een cameraar ook al een kleine onkostenpost (dertig pond) van de wijnheren
wegens verbouwingen aan de kraan en "an Brunenberch die dele te fluren" (CRD III-2, 433. Zie ook CRD
III-1, 508: "der stad wijnheren, to der tijmmeringhen an den hues to Brunenberch 87 lb." (1365)).

    302 Ib., 333, 343 en 357.
    303 "alse van onser stad kranen alse van der ghasten guede over te setten [volgt bedrag]" (StRD II, 161). Hierna

steeds te vinden in de tweede cameraarsrekening, rubriek 'allerhande zaken'.
    304 GAD, MA, inv. nr. 135a, 28/29.
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Steerne305. Hij verrichtte ook andere schrijfarbeid voor het stadsbestuur. Zo ontving hij in 1457
tien kromstaarten "om een register uyt te scriven van onses seligen heren [sc. Rudolf van
Diepholt] schulden, dat men onsen heren [sc. David van Bourgondië] ter Horst [bisschoppelijk
kasteel] solde senden"306. De buurspraak valt wellicht te dateren in 1464, wanneer de
cameraarsrekening de volgende post bevat: "item Jacob van Noerle den inslach ende uytslach
van der stad wegen te waeren 5 oelde schilde facit 15 lb."307. Zij laat aan duidelijkheid niets te
wensen over: elk te laden of te lossen vat wijn op de IJsselkade diende ter registratie aangemeld
te worden bij een van beide scribenten. Kennelijk achtte het stadsbestuur een verscherping van
het toezicht noodzakelijk en de buurspraak het geëigende medium om burgers en vreemdelingen
te bereiken. De buurspraak in kwestie is te beschouwen als een verbijzondering van een keur
over tolplichtige goederen in het keurboek van 1448 (zie hierna, 'Tolmeesters'). Van dergelijke
wijnoverslagadministraties is al evenmin iets bewaard gebleven. Wel is een tarieflijst
overgeleverd van de goederen die met de stadskraan gelost werden, welke aanvangt met een
aantal bepalingen over wijn308.

Het raadsambt van wijnheer hield in 1412, met de verpachting van accijns en kraan, op te
bestaan309. Gegeven de zeer lange traditie van stedelijk beheer van de wijnaccijns was dit een
ingrijpende wijziging in de raadsambtenconstellatie. Consequenties op het vlak van de
verschriftelijking had zij ook: de stad incasseerde nog slechts een pachtbedrag en hoefde geen
accijnsboekhouding meer bij te houden. Alleen de overslag op de kade resulteerde nog in
ambtelijk schriftgoed. De cameraarsrekeningen geven geen antwoord op de vraag of pachters
van de wijnaccijns konden schrijven, al is dit zeer aannemelijk.

In 1463 zag een keur het licht waarmee men een eind beoogde te maken aan de situatie dat
bestuurstaken gecombineerd werden met het pachten van de stedelijke inkomstenbronnen,
waaronder de wijnaccijns. Dit was een aanscherping van een bepaling dienaangaande in het
keurboek van 1448, zoals eerder aangestipt is. Schepenen moesten voortaan in hun eed,
raadsleden in hun 'sekerheit' expliciet opnemen dat zij de wijnaccijns niet zouden pachten, alleen
of met anderen. Gaf iemand de voorkeur aan het pachten van de wijnaccijns boven een plaats in
het stadsbestuur, dan diende hij 25 pond zwaar te betalen om zijn zetel op te geven310. Men
maakte hier dus een uitzondering op de regel dat een gekozene zijn ambt hoe dan ook bedienen
moest, hetgeen wel aantoont hoe lucratief de wijnaccijns was.

5.4. Gruitmeesters
Sinds 30 april 1339 pachtte het Deventer stadsbestuur het recht op de verkoop van gruitstoffen
voor honderd pond kleine penningen per jaar van landsheer Jan van Diest. De pachtsom verviel
jaarlijks op twee tijdstippen, namelijk op de feestdag van de geboorte van Johannes de Doper en
op Kerstmis311. Nog datzelfde jaar liet het stadsbestuur een gruithuis inrichten312. Gruitstoffen
                    
    305 GAD, RA, inv. nr. 19, fo. 26v; GAD, Cam., inv. nr. 21a, fo. 4r en ib., inv. nr. 21b, fo. 4r en 6v (naar de

getypte versies, aanwezig GAD).
    306 Ib., inv. nr. 22e, fo. 3r (naar de getypte versie, aanwezig GAD).
    307 Ib., inv. nr. 23h, fo. 6r.
    308 "Ordinancie van den Craene soe vreemde luyde geven sullen (...) item wat van anderen guede an den krane

kompt ende men vanden krane gewonden will hebn dat die cedule niet begrepen en heeft dair sullen die
kanemeisters (sic) redelick gelt aff nemen" (GAD, MA, inv. nr. 156a, fo. 39r). De hand is mij onbekend; hij
is vermoedelijk in het derde kwart van de 15de eeuw te plaatsen. Waarschijnlijk is dit de ordonnantie
waarnaar het keurboek van 1486 verwijst in de eed van de kraanmeesters: "... ende die ordinancie dair van
holden sullen, die opt raethuys hengt, ende nymant dair en baeven bezwaeren off affnemen en sullen ..."
(geciteerd naar Dumbar, Deventer I, 161). De inventaris van Besier e.a. uit 1870 vermeldt onder nr. 1198e
een ordonnantie op de kraan uit 1460.

    309 StRD III, 39 en 69.
    310 VL, 168.
    311 Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nr. 1255 en CRD I, 46. Anders dan De Meyer, StRD I, xxii schrijft,
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maakten sedertdien deel uit van de goederenstroom op de IJssel: in het 'Amersfoortse'
Kotertoltarief uit 1338 komen zij niet voor, in het 'Amsterdamse' uit 1347 wel. De eerste tien
mud "krudes gheheten ghaghelkrued, de in enen scepe siin" wordt daarin aangeslagen voor één
'Hollands' per mud, daarboven diende men het elfde mud te geven313. Aanvankelijk was de
boekhouding van het gruithuis een taak van de beide cameraars. De vermelding van een betaling
aan stadsschrijver Herbord ten Brinke in de 'gruitrubriek' in de rekening van 1340 valt moeilijk
anders te duiden dan als een vergoeding voor het schrijven van de gruitrekening314. Vanaf 1344,
met de introductie van twee 'kamers', zijn de inkomsten doorgaans terug te vinden in een vaste
rekening315. Gruitmeesters komen voor sinds dit jaar316. Dan is ook sprake van een kas in het
gruithuis, die echter voordien al aanwezig geweest zal zijn317. De gruitmeesters hielden een eigen
financiële administratie bij. De cameraarsrekeningen bevatten tot en met 1354 aan de
inkomstenkant steeds een uittreksel daarvan, onder opschriften als "recepta de fermento",
"receptum a (...), magistris fermenti", en dergelijke, en in 1348 naar het schijnt een compleet
afschrift onder het opschrift "expositum (...) ad fermentum"318.

In ruil voor een lening van duizend pond door de stad verkreeg Deventer de bisschopstol in
1354 voor de duur van tien jaar van bisschop Jan van Arkel in pand, behoudens tussentijdse
inlossing319. Waar de oorkonde slechts van een tol rept, maken de cameraarsrekeningen melding
                                                               

is in de rekening van 1340 geen post te vinden over de afdracht van de pachtsom aan de bisschop, wel een
cryptische post die daarmee verband houdt: "Item Johanni Vriherte et Johanni Grote ... restitutas quas ipsi
concesserunt antiquis s(cabin)is de pacto fermenti domini episcopi" (CRD I, 79). Elders in deze rekening is
een uitgave van twee maal twaalf pond geboekt voor beiden (ib., 96). In 1344 en 1345 inde de
bisschoppelijke receptor Gozewijn van Bakerweerd de pachtsom. Aan 'wijnkoop' toucheerde hij in 1345
achttien pond. De verpachting aan het schepencollege vond toen plaats in het huis Ter Schuren (ib., 158 en
219-220). Abusievelijk vermeldt De Meyer, StRD I, xxii n. 3, dat in 1347 een pachtbedrag van vijftig pond
genoteerd is. De tweede termijn werd omstreeks Kerstmis voldaan (CRD I, 279-281).

    312 Johan Vriherte genoot sinds 1339 een jaartijns van een pond uit het gruithuis, ten laste van het stadsbestuur
(ib., 57). Aangezien in 1344 deze tijns nader omschreven is als "aree domus fermenti", zal het gruithuis op
een perceel gebouwd zijn dat zijn eigendom was (ib., 139; voorts Koch, 'Stadhuis', 34). Het gruithuis -in
1340 'stamphus' (ib., 80)- stond in de Polstraat (StRD I, xxii). In CRD I, 110 zijn allerlei uitgaven aan het
gruithuis en de gruiter geadministreerd, waaronder turf.

    313 Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch II, nr. 627; een foto is te vinden in OO V, tegenover p. 60 (nr.
1153)); Van der Laan, Oorkondenboek Amsterdam, nr. 88. Smit, Opkomst handel Amsterdam, 71-72
vermeldt dat Amsterdammers gagel vermarktten in Deventer, en dat Deventernaren het product (volgens de
auteur dan afkomstig uit Hamburg) ook wel in Amsterdam kochten. Een gedateerde bespreking van de
oorkonde biedt Wiselius, 'Beschouwing', 55. Doorman, Middeleeuwse brouwerij en gruit, 27 stelt op gezag
van Kraus dat de stad Wesel zijn gagel ('custum' of 'mirtus') onder meer uit Deventer, Zwolle, Arnhem en
Dordrecht betrok.

    314 CRD I, 90. Waar het incompleet bewaard gebleven rubriekopschrift nog ruimte laat voor de gedachte dat
het gaat om allerhande uitgaven die uit de opbrengst van de gruit gefinancierd werden, geven de notities in
de rubriek een ander beeld: zij hebben alle betrekking op het functioneren en beheer van het gruithuis
(personeel, gebouw, grondstoffen; zie ook ib., 79-80 en 110). Doorman, Middeleeuwse brouwerij en gruit,
93 en 95 (bijlagen IV en VI) geeft een tabellarisch overzicht van verkochte hoeveelheden gruit en de winst
van het gruitbedrijf in Deventer in vergelijking met Wesel in de periode 1339/1344-1348. Voor de
geschiedenis van de gruit in Deventer bevat dit boek voorts belangwekkende informatie op pp. 32 e.v.
Doorman gaat ervan uit dat in Deventer niet alleen gruit verkocht werd, maar ook het halffabrikaat wort
('medulla brasii') en het als veevoeder benutte bijproduct draf ('soppa fermenti' of 'gruet soppe').

    315 Minder juist vermeldt De Meyer, StRD I, xxii dat dit sinds 1358 het geval is.
    316 CRD I, 118. Hoewel deze lijst van "officia civitatis" aan het eind van de rekening van 1343 opgenomen is,

slaat hij op de verdeling van de raadsambten in 1344. Doorman, Middeleeuwse brouwerij en gruit, 35
spreekt ook al in 1340 van gruitmeesters.

    317 In 1344 en 1345 troffen twee bestuurders bedragen van achttien Brabantse schellingen en vier mark in het
gruithuis aan ("invenerunt"; CRD I, 152).

    318 CRD II, 9-12.
    319 GAD, MA, inv. nr. 225 (26 juli).
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van een combinatie van gruit en tol, te weten de verderop te bespreken bisschopstol320. Aan de
inkomstenkant van de cameraarsrekening vinden we dan ook een boeking, Kerstmis 1354, van
een gruitpachtbedrag van vijftig (immers voor een half jaar!) en in de daarop volgende jaren van
honderd pond321. Het stadsbestuur noteerde het bedrag dat voorheen jaarlijks naar de bisschop
vloeide voortaan dus als besparing aan de inkomstenkant. Vermoedelijk heeft Jan van Arkel de
lening aangewend om zijn schuld aan Herman van Lage te betalen. Sinds de zomer van 1349
incasseerde Lage het Deventer pachtbedrag322. Het bezoek van een Deventer stadsbode aan de
ambtman van Lage in Almelo eind maart 1354 houdt ongetwijfeld verband met de nieuwe
verhoudingen rond de gruit323. Vanaf 1355 boekte de cameraar nog slechts het totaalbedrag dat
hij ontving van de gruitmeesters324. Aangezien er sinds dat jaar geen uitgaven in verband met de
gruit meer ingeschreven zijn, is het in de cameraarsrekeningen vermelde totaal op te vatten als
een nettobedrag325.

Kort na het aantreden van bisschop Jan van Virneburg kwam het tot een conflict over de gruit
(en de daarmee steevast in één adem genoemde bisschopstol) dat de gemoederen in 1364 en
1365 nogal verhitte, en waarin ook Geert Grote een bemiddelende rol speelde326. De details -hoe
interessant ook- hoeven ons hier niet bezig te houden. Van belang is een medio 1367 in Deventer
opgestelde kwitantie van de bisschop van een lening van schepenen en raad van Deventer van
ditmaal tweeduizend pond. De helft van het bedrag inden Robrecht, broer van de bisschop en
diens schrijver Gerard Borchgravinc, de andere helft was al eerder geïncasseerd door de
rentmeester van Salland. De lening geschiedde "op onse pensie van onser gruyt"327. Met andere
woorden: de jaarlijkse gruitpacht diende ter aflossing van de lening, zoals blijkt uit de rekeningen
over 1368 en 1369328. Na 1370 vermelden de cameraarsrekeningen niet langer de betaling van de
jaarlijkse 'gruitpensie', noch aan de cameraar noch aan de bisschop noch aan derden. Dit moet op
de een of andere manier samenhangen met de verzoening, medio december dat jaar, tussen
bisschop Jan van Virneburg "bi rade onser vriende (...) ende witscap onser goeder lude van onsen
steden, alse van Campen ende van Zwolle" enerzijds en stadsbestuur en burgers van Deventer
anderzijds329. Het was in het kader van deze perikelen dat stadsschrijver Johan ter Hurnen zich

                    
    320 CRD II, 236.
    321 Ib., 257, 318. De Meyer, StRD I, xxii-xxiii kende deze oorkonde klaarblijkelijk niet en kon de

veranderingen in het beheer van de gruit -door haar ‘kort na 1348’ gedateerd- dan ook niet verklaren.
Rutgers, Jan van Arkel, 102-103, maakt geen melding van de overeenkomst.

    322 StRD I, xxiii n. 2. Er bleef een door stadsschrijver Gevehard van Hildesheim geschreven kwitantie uit 1351
bewaard, uitgevaardigd door de bisschoppelijke vicaris-generaal Gerard van den Veen. Hierin is expliciet
vermeld dat schepenen en raad de pachtsom aan Herman van Lage overhandigd hadden. Van een jaar later
dateert een vermoedelijk door een bisschoppelijke schrijver geredigeerde kwitantie betreffende de
ontvangst van de gruitpacht via de meier van Colmschate, die fungeerde als "onsen reynthemeister van
onser stat van Devenenter (sic)" (GAD, MA, inv. nr. 153a (18 juni) en ib., inv. nr. 153b (30 oktober)).

    323 CRD II, 242.
    324 Ib., 293 (rechtstreeks in ponden uitgedrukt) en 451-452. Minder juist stelt De Meyer, StRD I, xxii dat dit

sinds 1352 het geval was. Alleen 1356 biedt het vertrouwde beeld van een opsomming van data en
bedragen (CRD II, 363-364).

    325 Een rekeningpost uit 1381 verwoordt het aldus: "an gheelde dat sie [de gruitmeesters] Johanne den Hoyer
[cameraar] ghegheven hebben uyten vorsz. gruyt boven den onraet" (StRD I, xxii; CRD V, 351). Doorman,
Middeleeuwse brouwerij en gruit, 94 (bijlage V) geeft zich hiervan geen rekenschap in zijn overzicht van
inkomsten uit de gruit in de jaren 1351-1393.

    326 CRD III-1, 339, 393 en 406-407. De tabel in Doorman, Middeleeuwse brouwerij en gruit, 94 (bijlage V)
vermeldt in 1364 abusievelijk een bedrag van 1779 lb. 4 s. 5 d.; men leze: 779 lb. 4 s. 5 d.

    327 GAD, MA, inv. nr. 153c (25 juli). Middenonder is geschreven: "iussu domini", uiterst rechtsonder: "G. s.",
vermoedelijk: "Gerardus scripsit". Als dit juist is, betreft het hier een autograaf van Borchgravinc.

    328 CRD III-2, 104 en 211.
    329 En wel terzake van "allen twiste ende ghebreke, dat sij van weldeliken zaken, van tollen of van enighen

zaken die wij ende sie onderlinghe hebben ghehadt ende in pleytzaken [processen] binnen lands ende in den
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naar de H. Stoel begaf. Ongetwijfeld als gunst voor de steun die de stad Deventer bisschop
Frederik van Blankenheim verleende bij zijn pogingen het bisschoppelijke gezag in Drenthe en
de stad Groningen weer tot gelding te brengen (de tekst rept in algemene zin van leningen en
hulp in het verleden), verwierf de stad in 1401 onder meer de gruit "mit den assijs binnen der
stad muren, opten Oertmersche ende op den holtmarct tusschen der Berchpoerten ende der
ziekenhues ende anders alle horen toebehoren alse sy daer ghelegen sin" in erfpacht330.

In de cameraarsrekening van 1430 komen de gruitmeesters nog voor, in die van 1433 niet
meer331. Aangezien de rekeningen van de ene cameraar over de beide tussenliggende jaren
verloren gegaan zijn, is niet precies vast te stellen waar het omslagmoment ligt. De bewaard
gebleven rekeningen laten niets los op dit punt. Te vermoeden valt dat er een verband is met een
verandering die in 1433 plaatsvond met betrekking tot de (hop-) bieraccijns (zie hierna). De
inkomsten van de gruitmeesters zijn al in de cameraarsrekeningen van 1420 tot 1430 vaker niet
dan wel geregistreerd. In 1427 bedroegen zij nog slechts een luttele vier gulden332. We kunnen er
rustig vanuit gaan dat de gruitbierproductie opgehouden had te bestaan. Niet voor niets ging in
1437 het oude gruithuis tegen de vlakte333. De teloorgang van de gruitinkomsten lijkt gelijke tred
te houden met de spectaculaire stijging van de pachtsommen van de hopaccijns sinds 1419, zoals
in de volgende paragraaf zal blijken. Achteraf heeft de erfpachtovereenkomst uit 1401 dus
weinig vrucht gedragen334.

Van de gruitmeestersboekhouding zijn slechts twee rekeningen uit 1414 en 1421
overgeleverd335. Zij hebben beide de vorm van gebonden bifolia. De ene is geschreven door
stadsschrijver Johan van Ommen, de andere telt drie verschillende handen, waaronder ook die
van Van Ommen.

Curieus is de in het Middelnederlands gestelde "bewisinghe van den gruethues" op naam van
de beide fungerende gruitmeesters, die het einde vormt van één van de cameraarsrekeningen van
1355. Ik houd het erop dat zij door de stadsschrijver afgeschreven is van een gruitmeesterscedel.
In het verlengde hiervan kan verondersteld worden dat schepenen hun raadsambtenadministratie
in de volkstaal voerden. De rekeningschrijver vertaalde deze doorgaans -maar in dit ene geval
dus niet- in het Latijn, althans tot 1361, toen men in de cameraarsrekeningen op het
Middelnederlands overging336. Deze werkwijze werpt opnieuw een onvermoed licht op de
                                                               

hove van Romen gheholden sijn ende noch gheholden weerden mit appellacien of anders yenighe wijs,
ende mit alle den ghenen die der appellacien der van Deventer vorscr. adhereret hebt, alse heren Everde van
Heze [sic, Ese], cureyt ende kerchere [pastoor] van Onser Vrouwen kercken to Deventer ende sinen
cappelanen". Voorwaarde was dat de processen binnenslands en te Rome beëindigd werden en dat de
Deventer burgers als vanouds tolvrijstelling genoten in het Sticht Utrecht (GAD, MA, inv. nr. 340, d.d.
15.12.1370 - met de zegels van de bisschop en van de steden Kampen en Zwolle).

    330 GAD, MA, inv. nr. 180a. Ib., inv. nr. 4a, fo. 43r-44r, bevat in de hand van stadsschrijver Johan van Ommen
een afschrift van de gelijktijdig opgemaakte en gezegelde reversbrief van burgemeesters, schepenen en
raad, waaraan het citaat ontleend is. De gruitcontracten bleven ook bewaard in het bisschoppelijk archief
(Muller, Catalogus, nr. 127 (zes oorkonden uit de periode 1339-1401). Wat onder de accijns verstaan moet
worden is onduidelijk; die op de Oertmarsch is daadwerkelijk geboekt in de rekening van 1401 (StRD II,
32).

    331 StRD V, 339 en 461.
    332 Ib., 141.
    333 Koch, 'Stadhuis', 36.
    334 Doormans tabel betreffende de inkomsten uit de gruit en de hopbieraccijns laat zien dat deze laatste in de

periode 1371-1393 vrij stabiel waren (Middeleeuwse brouwerij en gruit, 94 (bijlage V)).
    335 StRD III, 248-252 en StRD IV, 491-494. Het saldo van de rekening van 1414 komt trouwens niet overeen

met dat in de tweede cameraarsrekening van dat jaar; de gruitmeesters boekten een tekort van ruim 157
gulden, maar overhandigden de cameraars 150 gulden (StRD III, 180 en 251).

    336 Het is om redenen van doelmatigheid en nauwkeurigheid dat de in het Latijn gestelde cameraarsrekeningen
doorspekt zijn met Middelnederlandse technische termen, en niet omdat het Latijn geen of ontoereikende
equivalenten kende; Kadens, 'Invoering', 27-28. Bovendien was Latijn niet de moedertaal van scribenten;
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'overgang' van Latijn naar volkstaal: als schrijftaal losten zij elkaar niet af, maar functioneerden
zij gelijktijdig, al is het op verschillende administratieve niveaus. Dit blijkt ook uit de eerder
vermelde, in het Middelnederlands gestelde 'reysa'-specificatie uit 1349, en zal bij de bespreking
van het timmermeestersambt opnieuw naar voren komen. De in de rekening geïncorporeerde
'bewisinghe' is bovendien een indirect getuigenis van het feit dat stadsbestuurders medio 14de
eeuw (en -afhankelijk van de leeftijd die men hen wil toedichten- al enige decennia voordien)
konden schrijven, sterker: moesten kunnen schrijven om hun ambt naar behoren te kunnen
vervullen337. Zo krijgt de eerdere argumentatie over dit onderwerp langs deze omweg extra
gewicht338.

5.5. Hopmeesters
De hopmeesters inden de accijns op het hopbier339. De benaming 'hopmeesters' duikt op in
1372340. De rubriek 'van den hoppenbier', waarin de cameraar het bedrag boekte dat de twee
hopmeesters hem overhandigden, verschijnt een jaar eerder in de stadsrekeningen341. Reeds in
1369 echter 'verwaarden' twee schepenen het hopbier342. Met andere woorden: het ambt van
hopmeester ontstond in 1369. De hopmeesters hadden voorlopers. In 1361 is sprake van een
betaling aan "den viren die de hoppe vorwaren zullen" en een jaar later zworen acht bestuurders
"die lude (...) die die hoppe solden vorwaren" in. Datzelfde jaar inspecteerden vijf bestuurders de
hop. In 1365 werden de hopbierdragers ingezworen, en in 1366 legden drie mannen een eed af
dat zij het hopbier zouden 'verwaren'343. Deze drie waren geen bestuurders. Kortom: gedurende
de jaren 1361-1368 experimenteerde het stadsbestuur met 'verwaarders' van buiten het
schepencollege344, om daarna het heft zelf in handen te nemen. De accijnsbedragen die de
hopmeesters vergaarden waren substantieel345; toch is van een boekhouding geen spoor te
vinden.

Hoewel hop misschien reeds in de late 13de eeuw in Deventer geïntroduceerd was346 en ook
in het 'Amsterdamse' Kotertoltarief uit 1347 verschijnt347, verscherpte het stadsbestuur
klaarblijkelijk pas in de jaren zestig van de 14de eeuw zijn toezicht op deze sector348. Dit
gebeurde ongetwijfeld vanwege het groeiende belang ervan. De eerste aanschaf van hop is in de
cameraarsrekening van -eveneens- 1347 verantwoord349. Nog enkele jaren nadien bleef het een
                                                               

zij dachten in hun eigen taal (ib., 31).
    337 Mijn mening staat diametraal tegenover die van De Meyer, 'Latijn en volkstaal', 6 n. 41, die van mening is

dat de Deventer schepenen de schrijfkunst niet of slecht beheersten. Als bewijs voert de auteur aan dat de
rekeningen "die zij als stadskameraar geacht werden te schrijven" door stadsschrijvers geredigeerd werden
en dat nog rond 1400 bijna alle administratieve net- en kladteksten in Deventer één en dezelfde schrijfhand
vertonen. Op zich zijn deze constateringen juist, maar over het vermogen tot schrijven van stadsbestuurders
zeggen zij niets.

    338 Zie hoofdstuk 2 § 2.5.
    339 Cf. CRD V, 175: "... die over jaer dat hoppenbyer verwaert hebben, die sie hem [sc. de cameraar] over jaer

van hoppensise ghegheven hebben" (1379).
    340 CRD III-2, 437.
    341 Ib., 346.
    342 Ib., 212.
    343 CRD III-1, 15, 117, 152, 479 en 538.
    344 Zie voor deze beginfase ook Doorman, Middeleeuwse brouwerij en gruit, 37-38.
    345 Onverklaarbaar zijn overigens de extreem hoge inkomsten in het 'startjaar' 1369: bijna 1217 pond (CRD III-

2, 212). Is de accijns van 1369 nog een brutobedrag en zijn alle latere bedragen nettoboekingen?
    346 In 1284 werd de zoon van een zekere Henso hoppenbere lid van het koopmansgilde (KGR, r. 286).
    347 "van enen zacke hoppen vier Hollands" (Van der Laan, Oorkondenboek Amsterdam, nrs. 88 en 89). In het

Amersfoortse tarief uit 1338 ontbreekt hop (Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch II, nr. 627; een foto is te
vinden in OO V, tussen pp. 60 en 61 (nr. 1153)).

    348 Ook in Utrecht was dit sedert 1364 het geval; Doorman, Middeleeuwse brouwerij, 89 (bijlage III).
    349 CRD I, 280-281, rubriek "expositum (...) ad fermentum ...". Uit 1340 dateert een vermelding van een man
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exotisch product. In het boekjaar 1355 namen de stadswachters op twee verschillende tijdstippen
panden in ontvangst van lieden die hopbier tapten, terwijl dat jaar een boeterubriekje voor
hopbier in de cameraarsrekening verschijnt, waarin negen herbergiers (m/v) figureren. Twee jaar
later staan er vijftien personen genoteerd in de rubriek "de excessibus cervisie hummulate",
terwijl toen 'hopbierpanden' vrijgegeven werden350. Eerder kwam al ter sprake dat in de jaren
1364-1368 een aparte hopbierrubriek verschijnt in de boetelijsten van de cameraarsrekeningen.
De opmars van het hopbier verliep klaarblijkelijk niet zonder slag of stoot en ging vergezeld van
keuren op deze nieuwe nering. Aangezien de boetes al opgelegd werden vóór sprake is van
hopmeesters, zullen zij eerder op maten en kwaliteit betrekking gehad hebben dan op het in
gebreke blijven bij de betaling van accijnzen.

In 1389 vaardigden de schepenen een verordening uit op de hopaccijns, welke ingeschreven
werd in het oudste bewaarde verpachtingsregister. Voor elk vat hopbier, gebrouwen binnen de
stad "daer gheelt af queme", moest één plak betaald worden. De eerste inning geschiedde een
maand na de bestuurswisseling en vervolgens halfmaandelijks351. Dat jaar had een particulier de
hopaccijns in beheer. Deze stelde drie weken na de bestuurswisseling borgen en voldeed zijn
pacht in termijnen352. Het jaar erop functioneerden weer twee schepenen als hopmeesters. Het
waarom van dit kortstondig intermezzo is niet te achterhalen. Dat er (ook) met de nieuwe accijns
gefraudeerd werd blijkt wel hieruit, dat in 1390 de priester Johan van den Gronde een bedrag van
ruim 15½ pond "die hem in der bijcht ghedaen weren (...) van achterstedighen hoppencyse"
overhandigde aan één van de beide hopbiermeesters van dat jaar. Aangezien deze priester
datzelfde jaar tevens een via de biecht verkregen bedragje aan onbetaald Kotertolgeld
overhandigde353, kunnen we ervan uit gaan dat hij in een preek aandacht besteed heeft aan de
invoering van de nieuwe accijns. We stuiten hier op een opmerkelijke vorm van samenwerking
tussen stadsbestuur en geestelijkheid354.

In 1394 en 1395 bevatten de cameraarsrekeningen aparte rubriekjes betreffende (tap-)
accijnzen op 'Hamburger bier'. 'Verwaarders' waren beide jaren dezelfde bestuurders355.
Voordien worden we van dit bier slechts sporadisch iets gewaar. Tijdens de Sint Jansjaarmarkt
van 1380 liep een van brieven voorziene Deventer bode naar Amersfoort, Amsterdam en andere
Hollandse steden "dat hore burghere gheen Hoenburgher byer in onse marcte veyle tappen en
soelden"356. Het ligt voor de hand te denken dat het stadsbestuur de lokale Hamburgerbiertappers
wilde beschermen, en dus dat dit bier een substantieel deel uit maakte van het in de stad getapte
hopbier. Twee rekeningposten uit 1383 en 1384 illustreren daarentegen dat dit bier niet in grote
hoeveelheden beschikbaar was in de stad. Ook referenties uit 1393 wekken de indruk dat
Hamburger bier iets speciaals was357. Op 10 februari 1391 arriveerde een Hamburgse stadsbode
die een brief bracht over het Hamburgerbier. Een maand nadien liep een Deventer bode met

                                                               
met de bijnaam "Hoppenbyr" (ib., 95)).

    350 CRD II, 291, 314, 337, 450, 465.
    351 "aldus waert do ghezat onser stad hoppen cijs" (GAD, Cam., inv. nr. 226, fo. 7v).
    352 CRD VII, 30, 58 en 65.
    353 Ib., 109 en 138.
    354 Van den Gronde is te zoeken in kringen van de Broeders van het gemene leven. In het cartularium van het

Meester Florenshuis is een oorkonde uit 1424 afgeschreven, waarin sprake is van de verkoop van boeken
van hem (Levelt, 'Regesten-lijst', nr. 9). Cf. nog een doorgehaalde post in de kladrekening van 1414: "Item
heren Gaderde in meister Florens huys die 20 gl. betaelt hadde die hem in der bijcht angecomen weren
gheschenct 8 pl." (StRD III, 174 letternoot c).

    355 StRD I, 2-3 en 70. In Utrechtse keuren verschijnt Hamburger bier in 1397; Doorman, Middeleeuwse
brouwerij, 90 (bijlage III).

    356 CRD V, 327.
    357 CRD VI, 83, 131, 145; CRD VII, 316, 318, 348 ("van Henric van Leyden van dien Hoenburgher byer dat hi

mede overbrachte van der reysen dat hi tot Lubeke van onser stad weghen gheweest hadde ...").
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'stadsbrieven' naar Kampen "ende voert overal alse van dien Hoemburgher byre"358. Wat er
precies gaande was, blijft verborgen. Datzelfde geldt voor de 'stadsbrief' over de Kotertol en het
'vreemde bier' waarmee een Deventer bode daags na Pinksteren 1393 naar Utrecht, Amersfoort
en alle Hollandse steden liep359. Eenmalig gaf het stadsbestuur in 1406 Roelf van Ommen
(familie van stadsschrijver Johan?) voor de somma van 44 gulden "bevelinghe" over het
Hamburgerbier toen zij "den tappen van den Hamburgher biere wederreepen"360. De achtergrond
van deze invordering is al evenzeer duister. Vier jaar later verschijnt het rubriekje "van der kelre
hure van den vreemden biere, der stad van elken vate 1 pl.", dat ook in het vervolg in de
rekeningen figureert, in 1430 als 'kelderhuur van het Hamburgerbier'361. Hamburger- en 'vreemd'
bier waren kennelijk synoniem, en de tapaccijns op dit bier was even hoog als die welke in 1389
voor in de stad gebrouwen bier geïntroduceerd was.

Sinds 1412 verpachtte het stadsbestuur de hopaccijns. Dat had -net als bij de wijnaccijns- een
onmiddellijke forse stijging van de inkomsten ten gevolge362. Over de mogelijke achtergronden
van deze verandering in het beheer (en in de bestuursconstellatie) is bij de behandeling van de
wijnheren al gespeculeerd. De pachters -één, twee of drie man, soms een man 'en zijn gezellen'-
voldeden de pachtsom in drie termijnen363. Zoals in de paragraaf over de gruitmeesters reeds
opgemerkt is, springt de neergang van de gruit- en de gelijktijdige opgang van de hopaccijns
sinds 1419 in het oog. In 1433 splitste men de hopaccijns in de stadsrekeningen in een "bierzijs
van den vreemden biere" en een "bierzijs van bynnen brouwen biere"364. Het rubriekje
'kelderhuur van vreemd bier' verdween daarmee. Klaarblijkelijk hadden beide takken elk
voldoende 'volume' gekregen om deze stap, na de eerder vermelde aanzet beginjaren negentig, nu
definitief te zetten. Zeven jaar later echter verviel de tweedeling al weer en keerde de rubriek
"van onser stad hoppenzijs" terug365. Spoedig daarna ontstond weer een splitsing in "bynnen
brouwen bier" en "buten brouwen bier"366.

Buiten het tijdskader van deze studie vallend, maar zeer  instructief is de informatie over de
brouwaccijns die het buursprakenregister verschaft. Onder het jaar 1480 is een eed van de
bierdragers opgenomen, alsmede een buurspraak waarin schepenen en raad alle brouwers
gebieden dat zij onder ede het aantal brouwgangen ('broute') zouden opgeven aan de
cijsmeesters, en van hen kerfstokken ontvingen "ende kerven tot elcker tyt bij x lb."367.
Cijsmeesters was de benaming die voor accijnspachters gereserveerd was. We kwamen ze eerder
tegen in verband met de heffing van de wijnaccijns; wellicht speelden zij ook daar een rol in de
registratie, al is dit nergens expliciet vastgelegd. Bierbrouwers kregen dus een eigen
verantwoordelijkheid voor de registratie, in de vorm van een door het stadsbestuur

                    
    358 Ib., 162 respectievelijk 114.
    359 Ib., 315.
    360 StRD II, 319 en 344 ("... ontfangen 40 vate ende 7 halve vate Haemburger biers, elc vat vor 3 gl. 10 pl. ende

elc half vat vor 44 pl. maken 149 gl. 12 pl." (rubriek 'allerhande zaken')). De bedragen in beide rubrieken
stemmen niet overeen; de rubriek betreffende Hamburger bier bevat dus een nettoboeking.

    361 Ib., 484; StRD V, 342.
    362 StRD III, 37.
    363 Ib., 101-102 (1413). De vierdeling in 1422 is een eenmalige constructie met de pachter van dat jaar (StRD

IV, 302).
    364 StRD V, 439-440. Eenmaal eerder, in 1428, is sprake van een rubriek "van den bierzijs ende van den

Homborger bier" (ib., 190).
    365 StRD VI, 305.
    366 Alberts, Cameraarsrekeningen 1447, 1. Bij uitzondering werden beide rubrieken ook wel tesamen

genomen als "van den beiden bierzisen" (GAD, Cam., inv. nr. 21a (1450-I), fo. 4r (naar de getypte versie,
aanwezig GAD)). Uitzonderlijk is ook dat in de eerste rekening van 1451 de rubriek 'accijns van
binnenstedelijk bier' en in de tweede de 'accijns van vreemd bier' te vinden is (ib., inv. nrs. 21c en 21d,
beide fo. 1r (naar de getypte versies, aanwezig GAD)).

    367 GAD, MA, inv. nr. 135a, p. 67.
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verordonneerde notatie 'op de stok'. Een buurspraak uit 1482 stipuleert dat brouwers op drie
jaarlijkse tijdstippen accijns moesten betalen; dit beperkte het risico van de pachters. Om deze
accijns te beheren stelden schepenen en raad twee personen aan "die omme sullen gaen kerven,
ende die scepenen sullen den bijstant doen off ijmant sick daer ongeboerliken inne hadde [zich
onbehoorlijk gedroeg]"368. Klaarblijkelijk functioneerde het systeem van door de accijnsmeesters
uitgedeelde kerfstokken al heel snel niet naar behoren, en namen nu twee 'gezworen kervers' in
opdracht van de magistraat zelf de registratie ter hand. De rol van de kerfstok blijkt zowel in de
bier- als de wijnsector nog in de late 15de eeuw van groot belang geweest te zijn.

Ten aanzien van de hopaccijnspachters laat zich al evenmin als bij de wijnaccijnspachters
ondubbelzinnig vaststellen of zij de schrijfkunst machtig waren. De combinatie van lidmaatschap
van het stadsbestuur en het pachten van de hopaccijns was -anders dan in het geval van de
wijnaccijns- toegestaan, mits de bestuurders in kwestie dit de meente "toe gueder tijt voer Sente
Peter to kennen geven, opdat sy hem in oeren koer [schepenkeus] dairnae richten moegen"369.
Door een pachterschap te ambiëren kon men zijn verkiezing door het meensliedencollege dus in
gevaar brengen, althans sinds 1463, toen de vorenvermelde keur tot stand kwam.

5.6. Timmermeesters
Dat de timmermeesters steevast in het rijtje 'overste ampte' figureren verbaast in zoverre, dat zij
als enigen daarvan geen eigen inkomsten genereerden, maar van hun collega's en dan met name
de cameraars afhankelijk waren. Naar hun taak gemeten echter, waren zij van cruciaal belang
voor de stad; zij hadden namelijk onder meer de zorg voor de verdedigingswerken. De
aanduiding 'timmermeester' verschijnt in 1344370. Niettemin komt reeds in de rekening van 1337
een cluster posten zonder opschrift voor dat onmiskenbaar gelijk te stellen is met wat twee jaar
later de rubriek "ad structuram civitatis" is. Bovendien ontving één van de schepenen een -
overigens klein- bedrag "ad structuram"371. De rubriek "ad structuram (civitatis) / vor
tymmeringhe" is hetzij een opsomming van gespecificeerde betalingen aan lieden die materialen
leverden of werkzaamheden verrichtten, hetzij een opsomming van van een datum voorziene
bedragen, die de cameraars in kwestie aan de timmermeesters en aan allerlei vaklieden
uitbetaalden. De timmermeesters genoten slechts een gedelegeerde en beperkte bevoegdheid. In
de rekening van 1339 is dit wel heel duidelijk zichtbaar: de uitgaven aan 'structura' zijn verdeeld
over beide cameraars. Merkwaardig is ook de aparte rubriek, waarin één van de timmermeesters
aangeeft waar zijn inkomsten vandaan komen: uit de kas van de cameraars, alsook uit een
wijkgeld van een half jaar372. In de inleiding is al gesignaleerd dat het timmermeesterambt
ondanks zijn financieel afhankelijke positie steeds tot de hoogste raadsambten gerekend werd.

De timmermeesters legden ten overstaan van hun collega-schepenen verantwoording af over
de besteding van de aan hen toegewezen gelden, en wel in de zomer en de winter. Voor het eerst
laat dit zich aantonen in 1344373. Dat sinds 1396 alle raadsambtenrekeningen door het gehele
college afgehoord werden, is in de inleiding reeds opgemerkt. Aan de timmermeestersrekening
wordt ook voordien al expliciet gerefereerd in rekeningposten in de 'structura'-rubriek,
bijvoorbeeld in 1337 en in 1339374. Opmerkelijk is het, dat sinds 1355 de timmermeesters -
                    
    368 Ib., p. 72.
    369 VL, 168. Alleen ingeval van het pachten van kooltuinen en 'slagen' (stadsgrond) behoefde een dergelijke

melding aan (het kiescollege van) de meente niet gedaan te worden.
    370 CRD I, 118.
    371 Ib., 12, 22-25 en 57-61, 69.
    372 CRD I, 57-61 en 69.
    373 Ib., 169 (26 juli) en 171 (29 november, tesamen met de wijnheren). In het boekjaar 1374 geschiedde de

afhoring op 29 januari (CRD IV, 175), in het boekjaar 1394 op 14 december (StRD I, 47).
    374 CRD I, 22 ("ut patet in partibus"), 69 ("de quibus [sc. de pecunia per plateas collecta] (...) fecerunt rationem

scabinis qui pro tempore fuerunt et adhuc libenter facere volunt si exigatur ab eis prout in suis partibus
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anders dan voorheen- niet meer bij naam genoemd worden, terwijl dit gebruik wel gehandhaafd
is bij de andere raadsambten375. In 1348 en 1358 ontbreken zij geheel en al in het rijtje376. Een
novum in 1359 is de aanstelling van steenhouwers ten behoeve van het stadswerk door de
timmermeesters377.

In 1344 volgen specifieke bouwrekeningen op de eigenlijke timmermeestersrekening. Het
betreft de versterking van een hoofd bij de Teuge (waarvoor een door een cameraar
gesuperviseerde schepen zorgdroeg) en de bouw van huizen buiten de Zandpoort378. Voor
afzonderlijke (bouw-) projecten voerde men dus aparte boekhoudingen, die vaak als zodanig
vermeld zijn in de timmermeestersrubriek. Van deze 'projectrekeningen' zijn zoveel voorbeelden
aan te dragen, dat een opsomming zinloos is. Het volstaat hier om vast te stellen dat de
timmermeesters in de regel de eindverantwoordelijkheid hadden379. In bepaalde gevallen echter
waren niet de timmermeesters zelf verantwoordelijk voor de projectboekhouding, maar collega-
schepenen. De beide cameraars en de verantwoordelijke schepen stelden in 1344 de rekening
betreffende het hoofd samen met stadsschrijver Herbord ten Brinke op; één van beide cameraars
en een schepen maakten met de voormannen van de werklieden ('operariis') de rekening van de
huizenbouw op. Aan te nemen valt dat deze 'werkmeesters' het materiaal aanleverden dat als
basis diende voor de eindrekening: kerfstokken met het aantal gewerkte dagen per persoon en
eventueel schriftelijke bescheiden. Hetzelfde mag verondersteld worden met betrekking tot het
vereffenen van de rekening met een meesterambachtsman genaamd Arnold en met Roland de
steenhouwer door één van beide cameraars en een collega-bestuurder in 1347, al is dit niet in de
'structura'-rubriek opgetekend380. Ook het tellen van (eenheden) stenen, dakpannen en andere
bouwmaterialen zal op de kerfstok geschied zijn381.

Instructief in dit kader zijn de smeden. Zij werkten en woonden sinds 1315 in een eigen
wijkje bij de stadsmuur382, later kortweg 'de smeden' geheten. Over smid Johan Swolleman lezen
we in 1352: "de ferreis instrumentis factis civitati per annum per scabinos computatis ..." en in
1355 "de opere ferreo ad usus civitatis per ipsum facto computato per scabinos ...". Bewijs dat
Swolleman zijn vorderingen op de kerfstok bijhield stamt uit 1351. In de rekening van dat jaar is
aan de 'structura'-rubriek een ingestoken strook toegevoegd met enkele notities over tegoeden
van hem, en vervolgens zestien streepjes en de opmerking: "tot virgas [kerfstokken] habebat"383.
Ook smid Berend Swollemans, ongetwijfeld een zoon van Johan, voerde (minstens) vanaf 1362
                                                               

apparet"). Een later voorbeeld is te vinden in CRD II, 614 ("item eisdem [sc. Lambert Arnoldsz en Gerard
Winekensz] de computatione ..."), in combinatie met 698 (1359).

    375 Ib., 355.
    376 Ib., 49 en 604.
    377 "(...) quum magistri structure civitatis receperunt lapiscidas ad opus civitatis et cum eis convenerunt ..." (ib.,

680-681).
    378 CRD I, 162-164 en 165-166.
    379 Eén aardig voorbeeld uit vele is de door de timmermeesters van 1393 vermelde afhoring door het

schepencollege van de rekening van een schepen en een raadslid "van onser stad wichten [gewichten] die in
onser stad waghehues [waaggebouw] sin, die sie verghieten ende vermaken hadden laten bi onser scepen
ghehiete [in opdracht van de schepenen]" (CRD VII, 390-391).

    380 CRD I, 320-323 en 331 ("quum computatum erat cum eis").
    381 CRD I, 57-58 (1339); CRD II, 491: "item eidem magistro Wilhelmo [leijgendecker] de numeratura et

portitura petrarum et ad bibendum in opere ..." (1357). Een rekeningpost uit 1355 betreffende afrekeningen
met voormannen biedt nog een illustratie: "lapiscidis, latificis, fabris, Spete [graver/dijkbouwer, zie hierna §
5.8. Weidegraven] et aliis operariis civitatis, quum scabini computaverunt cum eis ad bibendum / item
eodem die pro expensis factis per scabinos, quum computaverunt cum eisdem operariis de suis laboribus"
(ib., 348).

    382 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 98v. Uitgegeven door Dumbar, Deventer I, 18-19. Zie CRD I, 92: "item quum
scabini cum Gobelino perspexerunt murum civitatis apud fabros" (1340). In 1355 brak hier een brand uit
(CRD II, 310).

    383 Ib., 109 n. 1.
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een administratie op de kerfstok384. Ten slotte zal ook stadstimmerman meester Dirk Haverzac
zijn declaratie uit 1378, waarin hij onder meer gewag maakt van een dagloon "dat hi tot
Zwormen [een versterking in de landweer] ghetymmert hadde, daer hi ongheloent was" met
bewijsmiddelen geschraagd hebben385.

De conclusie die hieruit voortvloeit is dat (meester-) smeden, timmermannen, steenhouwers
en andere 'voormannen' in het bouwvak medio 14de eeuw volop gebruik maakten van de
kerfstok. Het was een eenvoudig te hanteren en daarenboven ook betrouwbaar medium. Voor het
zetten van kerfjes in hout was geletterdheid of zelfs 'gecijferdheid' geen vereiste. Rond 1400
hielden smeden ook schriftelijke boekhoudingen bij. Een voorbeeld is Robert Willemsz, die
vanaf 1394 in de cameraarsrekeningen verschijnt (en vast een zoon was van de meestersmid
Willem Robertsz, die in 1370 het burgerrecht verwierf)386. Robert verantwoordde het smeedwerk
dat hij voor de stad verrichtte in detail387. Gezien de soms zeer uitgebreide in de
cameraarsrekeningen opgenomen specificaties388 (vermoedelijk integrale afschriften van door
Robert aangeleverde declaraties) gebeurde dit in schriftelijke vorm. Met zekerheid is dat het
geval in 1436, terwijl in 1440 zijn 'rekenboek' vermeld wordt389. Roberts zoon Hendrik drukte de
sporen van zijn vader in professioneel opzicht en bediende zich daarbij al evenzeer van
geschreven declaraties390. We hebben hier te maken met een ware smedendynastie. Het blijft een
open vraag waar Robert en Hendrik leerden schrijven: thuis of op de stadsschool. Hoe dan ook
kan vastgesteld worden dat verschriftelijking in de tweede helft van de 14de eeuw geleidelijk
haar intrede deed in het bouwvak, althans bij meesterambachtslieden391.

Op fraaie wijze belicht één van de 'structura'-rubrieken het verschil in functie van de klad- en
de netrekening. Waar de netrekening van 1358 slechts een verzamelpost "item pro structura et
testudine factis supra domum civitatis (...) ut patet in partibus" heeft, bevat de kladrekening van
dat jaar een specificatie (de genoemde 'partes') onder het opschrift "item expositum de structura
celarii supra domum civitatis". Als de opschriften al aanleiding zouden geven tot de vraag of het
hier wel om dezelfde werkzaamheden gaat, dan verschaffen de overeenkomende eindbedragen
toch wel voldoende uitsluitsel392. Het toeval wil dat van de bouwrekening van 1358 een
perkamentfragment bewaard gebleven is393. Het zeer verzorgde handschrift is niet dat van de

                    
    384 "item Berende Zwolleman den smid van ijserwercke dat hi binnen desen iare der stad hadde ghesmedet,

daer hi rekeninghe af dede up stocken" en "Berende Swolleman den smid van yserwerke dat hi der stad
hadde vorsmedet tot alrehande tijmmeringhen, daer hi rekeninghe af dede mit sinen stocken" (CRD III-1,
125 en 192).

    385 CRD V, 124.
    386 CRD III-2, 264 en StRD I, 59. Over Robert schrijft ook Sander-Berke, 'Zettelwirtschaft', 360.
    387 "Item bi Roebert Willems soen angerekent voer alrehande yserwerck toe den vors. werke [sc. een hekwerk]

daer hij die partikele Frederic [van der Ese, cameraar] af bewisede" (StRD II, 53 (1401)).
    388 Bijvoorbeeld StRD V, 77 (1425) en 240 (1428).
    389 "Item Robert Willems soen voir alrehande yserwerck opt raethuys gecomen nae inholt sijnre cedulen maket

21 gl. 9 d. 6 br." en "Item Robert Willems soen van alreley yserwerck dair die summe af beloept nae inholt
sijn rekenboeck dat gecomen is an die wijnwagen, ter Steernen, to Brunenberch, opt raethuys, in dat
wanthuys, in die koeken, in der stad stal etc. 31 gl. 15 d." (StRD VI, 102 en 363).

    390 "Item Henric Robert Willems voir yserwerck opt raethuys, in die koekene, op den Rikensteen, an der stad
stocken, in den stal, an dat vleishuys, an der wage, an die crane, an den wijnwagen, an der stad putte, an den
Brunenberch, an dat gruythuys ende voirt alreley yserwerck, nae inholt eenre cedulen dair van avergelevert,
maket toe samen 48 gl. 3 d. 2 pl." (Alberts, Cameraarsrekeningen 1447, 63).

    391 Sander-Berke, 'Zettelwirtschaft', 358-361 signaleert op basis van 15de-eeuws rekeningenmateriaal hetzelfde
voor bepaalde 'Handwerker' in een aantal Duitse steden. Ten onrechte beschouwt zij de personen in de door
haar gebruikte Deventer voorbeelden als ambachtslieden; het betreft -afgezien van smid Robert Willemsz-
steeds raadsbeambten.

    392 CRD II, 530-532.
    393 GAD, Cam., inv. nr. (nieuw) 211.
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toenmalige stadsschrijver Gevehard van Hildesheim; de scribent blijft helaas anoniem394. Het feit
dat dit fragment in het Middelnederlands geschreven is, maakt ondubbelzinnig duidelijk dat aan
de cameraarsrekeningen van vóór 1361 volkstalige financiële verantwoordingen ten grondslag
lagen. Dat gold zowel voor de kladden als de netversies395. Het is al bij de behandeling van het
gruitmeestersambt vastgesteld: stadsschrijvers zetten de volkstalige 'Vorlage' om in Latijn396.
Deze werkwijze verklaart niet alleen waarom de Latijnse redacties doorspekt zijn met
Middelnederlandse (technische) termen, maar ook waarom juist het 'rekeninglatijn' dikwijls zo'n
slordige en onbeholpen indruk maakt. Het blijft de vraag waarom men voor een omslachtige
vertaling koos, of in andere woorden, waarom men in de netrekening lange tijd vasthield aan het
Latijn. Hoe dit zij, aan de hand van de overlevering in dit ene vroege jaar tekenen de
verschillende administratieve niveaus zich (andermaal) helder af.

Slicher van Bath kwalificeerde het Deventer stadsbestuur als 'conservatief', omdat het in de
Overstichtse context relatief laat -in zijn analyse tussen 1346 en 1361- op de volkstaal
overging397. In het licht van het voorgaande is bij dit oordeel wel een kanttekening te plaatsen.
Gebleken is immers dat er geen sprake was van een vijftien jaar durende overgangsfase, maar
van twee gelijktijdig gebezigde schrijftalen. Vanaf 1361 was het Middelnederlands de exclusieve
administratieve taal van de stedelijke overheid. De conclusie is onontkoombaar dat de bewaard
gebleven documenten een toevallig residu vormen398. Hierboven is vastgesteld dat stadsschrijver
Johan ter Hurnen tegelijkertijd zowel in de cameraarsrekeningen alsook in het
verpachtingsregister overging op de volkstaal. Er was dus sprake van bewust beleid. In de visie
van Schneider hebben spanningen tussen de magistraat en een deel van de burgerij, dat inzicht in
de financiën eiste, geleid tot de wisseling van administratieve taal in 1361. Problematisch aan
deze redenering is de veronderstelling dat het gebruik van de volkstaal een concessie was aan
een groep die geen Latijn beheerste399. Aangezien die groep niet nader te identificeren is, is
hierop geen grip te krijgen. Onverklaard blijft het ook door Schneider gesignaleerde fenomeen
dat in één van de beide rekeningen van 1361 de inkomsten nog in het Latijn genoteerd zijn.
Wellicht is het simpelweg een weerspiegeling van de problemen die de overschakeling met zich
bracht. Gecombineerd met veranderingen die ook in of rond 1360 plaatsvonden en die in het
voorgaande ter sprake gekomen zijn (het zegelaarsambt verdwijnt tijdelijk uit de bronnen, voor
                    
    394 Van zijn hand stamt ook de oudste bewaarde zelfstandige (dat wil zeggen: niet in een oorkonde

geïncorporeerde) tarieflijst van de Kotertol uit een onbekend jaar, wellicht 1366 (GAD, MA, inv. nr. 213;
cf. nog n. 413). De stadsrekeningen van 1358 en 1366 bieden geen houvast voor een nadere identificatie.

    395 Cf. ook de Middelnederlandse passages in de kladrekening van 1353 (CRD II, 199 n. 1).
    396 Dit leidde wel eens tot verduidelijkingen, vergelijk "item den luden oppen wer[c] ..." met "item lapiscidis et

aliis servis in opere ..." en "item Pickarde van den rynghen in den kelre ..." en "item Pickardo fabro pro
instrumentis ferreis videlicet ringhe ...", of omgekeerd tot inkorting van "ende van cleynen ankeren tot der
trappen ende tot den balken onder der trappen" tot "anckere ad celarium et gradus".

    397 Slicher van Bath, 'Overijssel tussen West en Oost', 192-193 (gebaseerd op oorkonden en de
cameraarsrekeningen). Voor de constatering dat de geestelijkheid in en nabij de stad (kapittel van Sint
Lebuinus, respectievelijk abdij Ter Hunnepe) voorop liep op het stadsbestuur geldt trouwens hetzelfde. De
voor de abdij aangevoerde bewijzen overtuigen niet; één betreft een 16de-eeuws afschrift, twee andere
weerspiegelen vermoedelijk de invloed van Elisabeth, in een eerdere levensfase vrouwe van Bronkhorst
(ergo de door Slicher van Bath gesignaleerde 'volkstalige voorlijkheid' van de adel). Zie voor het kapittel
hoofdstuk 3 n. 4.

    398 In deze zin laat zich ook Kadens uit ('Invoering', 24).
    399 Schneider, Deventer, 30-31 en idem, ‘”Ghemyente”’, 23-24. In eerstgenoemde publicatie is sprake van de

meente als ‘opstandige groep’, in de tweede laat de auteur dit open. Schneider gaat in zijn dissertatie zover
te stellen dat het stadsbestuur in reactie op de druk vanuit de meente de cameraarsrekeningen bewust
ontoegankelijk probeerde te maken door aan de uitgavenkant steeds omvangrijkere rubrieken ‘hincinde’ te
creëren. Door deze vergaarbak van boekingen werd controle door de meente na de omschakeling naar de
volkstaal alsnog onmogelijk gemaakt (Deventer, 31). Het lijkt mij dat de tegenstelling tussen beide gremia
hier wel erg zwaar aangezet wordt; de auteur rept er in ‘“Ghemyente”’ ook niet meer van.
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het eerst is sprake van maandrekeningen, het poortwachtersgeld werd ingevoerd, men ging over
tot registratie van ‘kindergoed’) is er veel voor de politieke verklaring te zeggen.

De vanaf 1414 bewaard gebleven rekeningen van de timmermeesters waren blijkens hun
beduimelde of verkleurde omslagen los in gebruik. Zij zijn alle ingebonden geweest; één
rekening vertoont nog de bindgaatjes in de rug, maar de bindstrengetjes zijn verdwenen400. De
omvang loopt uiteen van drie tot acht bladen401. Uit 1414 bleven twee rekeningen bewaard,
omdat één van beide timmermeesters tussentijds overleed. Feitelijk betreft het een vervolg van
het nieuwe koppel timmermeesters. Beide exemplaren zijn door stadsschrijver Johan van
Ommen geschreven. In de vervolgrekening is het laatste blad met doorgehaalde posten
afgesneden en secundair gebruikt voor de eindberekeningen402. Dit wijst op efficiënt
papiergebruik. De rekening van 1423 bevat naast het handschrift van Johan van Ommen (hij
schreef onder meer alle tussen-summae) dat van twee andere scribenten. Uit de
onderzoeksperiode zijn voorts nog twee rekeningen (uit 1437 en 1435 of 1439) van
stadsschrijver Johan Pawe overgeleverd. Aan de timmermeestersrekeningen lagen aantekeningen
van de timmermeesters ten grondslag. Zij gebruikten hiervoor wastafeltjes403. Het ligt voor de
hand te veronderstellen dat de timmermeesters deze notities geregeld op papier overnamen,
waarna de stadsschrijvers de definitieve timmermeestersrekening opstelden die op zijn beurt in al
dan niet ingekorte vorm opgenomen werd in de cameraarsrekeningen. Dit verklaart ook de
paradox dat het fragment uit 1358 niet van de hand van een schepen/timmermeester is.

5.7. Tolmeesters
Kotertol
Met de vanaf 1337 jaarlijks terugkerende rekeningpost 'van onzer stad (Koter-) tol' is de in 1241
van het klooster Elten in erfpacht verkregen, op de IJssel liggende Kotertol bedoeld404. In het
hierboven besproken eerste overzicht van raadsambten uit 1344 figureren twee schepenen als
'thelonarii'. We vinden hen terug aan de inkomstenkant van één van de cameraarsrekeningen van
dat jaar405. Hoewel de term 'tolmeester' als zodanig niet in de stadsrekeningen aan te treffen is,
lijkt hij meer op zijn plaats dan 'tolgaarder' of 'tollenaar', omdat in 1344 naast de beide
schepenen-tolmeesters een 'Rodolphus telonarius' verschijnt406. Deze 'thelonarius' was degene
die de feitelijke inning voor zijn rekening nam. De daartoe aangewezen schepenen hadden de
supervisie. Een vast deel van de opbrengst werd jaarlijks afgedragen aan het klooster Elten407.

                    
    400 GAD, MA, inv. nr. 159a-3.
    401 Ib., inv. nrs. 159a-1 en 6.
    402 Ib., inv. nr. 159a-2.
    403 "ende dat na des vors. Hermens [Huysman] dode in siinre quaternen ende in siinre tafelen mit siins selves

hand gescreven ghevonden is, dat in der bewisingen van siinre rekeningen die die scepene ghehoert hebben
nyet gherekent en waert, dat te samene beloept up 2099 gl. 2 pl. 3 br." (StRD II, 499 (1410)). Ook vermeld
door Sander-Berke, 'Zettelwirtschaft', 361. In hoofdstuk 2.5 is al gerefereerd aan de griffel van Johan
Haderslief (1362) en het wastafeltje van cameraar Johan ter Poerten (1371). Over wasschrijftafels: Brown,
'Wax tablet'.

    404 CRD I, 9. Voor deze tol: StRD I, xxv-xxvii en Wientjen, 'Tolheffing', 25-26.
    405 CRD I, 118 en 121.
    406 CRD I, 146 en 165 (ook in 1347, ib., 274 (boeterubriek)).
    407 Bij uitzondering bracht de tol wel eens minder op dan de aan het klooster Elten verschuldigde canon. In

1373 paste één van de cameraars het verschil bij: "van Cotertolle en doet Dyric [bi den Brincke, cameraar]
ghene rekeninghe in sinen upboren, want in dessen jare daer niet af ghecomen is meer dan daer af weder in
die pensie van der zelver tolle uytghegheven is, daer Dyric eyn deel gheeldes to ghedaen heft, alse hi rekent
in sinen uytgheven". De schade bedroeg 36 pond (CRD IV, 37 en 87). In de rekening van 1374 zijn de
tolinkomsten niet geboekt; dat zij er wel waren, blijkt aan de uitgavenkant: "den joncvrouwen tot Elten vor
die pensie van der tolle to Coten b[oven] al dat onser stad tolners over jaer van dier vorsz. tolle upgheboert
hadden 67 lb. 18 s." (ib., 195).
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Aantoonbaar sinds 1357 beschikten de tolmeesters over een kist, waarin zij behalve geld ook
documenten (bijvoorbeeld de kwitanties van de betaling van de pachtsom aan het klooster
Elten?) bewaard zullen hebben408. Was het in 1337 één persoon (zonder twijfel een schepen) die
de inkomsten uit tolheffing beheerde, in 1339 waren het er twee. Zij droegen een deel van hun
kasgeld over aan één van de cameraars, terwijl ze een ander deel besteedden aan 'equitatu' (dat
wil zeggen: reizen van stedelijke functionarissen en veldtochten) en 'structura'. In het laatste
geval ging het om uitgaven voor scheepsladingen turf en schelpen voor de negen stedelijke
kalkovens die in bedrijf waren. Ook in 1340, 1343 en 1344 ging een substantieel deel van de
tolinkomsten hieraan op. Daarbij springt in het oog dat in 1343, 1344 en 1347 de tolmeesters zelf
verantwoordelijk waren voor deze uitgaven, en niet langer de cameraars. De kalkovens maakten
deel uit van de infrastructuur die benodigd was om de stadsverdedigingswerken in steen uit te
voeren. Het was dus mede met tolinkomsten dat het stadsbestuur deze verstening financierde409.

Conflicten over tolbetalingen verschaffen inzicht in de schriftelijke kant van het beheer. Zo'n
conflict deed zich waarneembaar voor het eerst in 1291 voor, en wel met Harderwijk. Door
bemiddeling van de Gelderse graaf Reinald I kwam een compromis tot stand. De tekst daarvan
laat zien dat men een weinig gedifferentieerd tarief hanteerde410. In een volgende twist, in 1307
met Arnhem, is woordelijk op de oorkonde van 1291 teruggegrepen411. Het oudste bewaard
gebleven gedetailleerde tarief, voor de burgers van Amersfoort, dateert van 1338412. De vraag is
nu of we moeten concluderen dat pas tussen 1307 en 1338 tarieflijsten voor verschillende
goederen in zwang kwamen, gepaard gaande met een toladministratie, of dat dit reeds vanaf
1241 het geval geweest zal zijn. Vermoedelijk kon men tot aan het begin van de 14de eeuw
volstaan met een kist waarin de schippers of kooplieden het verschuldigde geld deponeerden, en
vereiste een dergelijke eenvoudige vorm van inning geen, althans geen uitgebreide, optekening
door of vanwege de tollenaar. Een intensiever rivierverkeer, in combinatie met een diversificatie
van vervoerde producten, zou aanleiding geweest kunnen zijn tot verschriftelijking van het
beheer in de vorm van tarieflijsten en tolrekeningen in de eerste paar decennia van de 14de eeuw.
Een indirecte maar onmiskenbare verwijzing naar de opstelling van zo'n tarieflijst bevat de
cameraarsrekening van 1366413. Ook de 'stadsbrief' waarmee een Deventer bode in 1393 naar
Utrecht, Amersfoort en alle steden in Holland liep "van Cotertolle ende van den vreemden byer
ende die een deel ghelts vervaren [tolgeld ontdoken?] hadden" zal betrekking gehad hebben op
tariefkwesties414. In 1464 wordt gerefereerd aan een sindsdien verloren gegaan perkamenten
register waarin de tarieven van de Kotertol genoteerd waren415.

                    
    408 CRD II, 509. Kwitanties zijn bewaard vanaf 1335 (GAD, MA, inv. nr. 202).
    409 CRD I, 41 en 65-68, 78, 98-100 (acht vuren), 113-115 (zes vuren), 142-145 (zes vuren), 311 en 337. Gelet

op het aantal ovens was er een teruggang na 1339. Zie tevens CRD II, 284 (1354) en 355-356 (1355). Cf.
nog een rekeningpost uit 1365: "van Coter tolle (...), boven dat sy [sc. twee tolmeesters] daer af
uytghegheven hadden vor die pensie [pachtsom] tot Elten ende vor eyn vuer dat sy to calcke lieten bornen
tor stad behoef 64 lb. 5 s." (CRD III-1, 412). Summier over deze versteningscampagne schrijft ook Koch,
Bergkwartier, 13. De Meyer oppert de mogelijkheid dat de kalkvuren tevens dienden als baken voor
schepen (StRD I, xxvi).

    410 OSU V, nr. 2475.
    411 OO III, nr. 538 (24 juni - tegenover p. 44 is een foto van de oorkonde te vinden).
    412 Gedrukt: Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch II, nr. 627; een foto is te vinden in OO V, tussen pp. 60 en

61 (nr. 1153)).
    413 "... do sy [vijf bestuurders en stadsschrijver Gevehard van Hildesheim] gheseten hadden ende gheordeniert

hadden van den Coter tolle te nemen ..." (CRD III-1, 604). Gevehard is ongetwijfeld ingeschakeld omdat
tijdens zijn stadsschrijverschap eveneens tarieflijsten bestonden. Het is heel goed mogelijk dat het hier gaat
om de oudste bewaard gebleven tarieflijst in een onbekende hand (cf. n. 394).

    414 CRD VII, 315. Wellicht is hiermee te verbinden de door stadsschrijver Johan van Ommen opgestelde
tarieflijst met het opschrift: "Aldus sal men Katentolle boren" (GAD, MA, inv. nr. 213).

    415 Ib., inv. nr. 211* (transsumpt van de officiaal van de aartsdiaken). Zie ook ib., inv. nr. 4*, fo. 2v
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In de cameraarsrekening van 1340 komt in de rubriek betreffende de besteding van een deel
van de tolinkomsten een zekere 'Petrus scriptor' voor. Hij was belast met de administratie van de
scheepsladingen turf en schelpen die bij de verschillende stedelijke kalkovens afgeleverd
werden. De dienstdoende cameraar betaalde hem daarvoor een pond. Dit betekent overigens niet
dat Petrus in vaste dienst was. We komen hem verder niet meer tegen in de bronnen416. Vier jaar
later is in de 'tolrubriek' een betaling opgenomen aan een anonieme scribent voor
schrijfactiviteiten die wederom in verband staan met het administreren van partijen schelpen en
turf417. Het is mogelijk dat genoemde scribenten tevens tolschrijvers waren. Een post uit 1366
wekt de suggestie dat de Kotertol op verschillende lokaties geïnd werd, onder meer bij één van
de kalkovens. Het inboeken van aldaar over water aangevoerde grondstoffen is dan te
interpreteren als het schrijven van een 'deelrekening' van de Kotertolboekhouding418.

Directer bewijs voor het bestaan van tolrekeningen stamt uit 1361. In de cameraarsrekening is
2¼ pond aan tolinkomsten geboekt vanwege Johan Pamont "die in sire rekeninghe nijet en staet".
Eerder had Pamont achttien pond overhandigd. De post verwijst naar Pamonts
tolmeestersrekening en niet naar de cameraarsrekening419. Wanneer we een sprong van bijna een
eeuw maken, stuiten we op een vermelding in de cameraarsrekening van 1455 van een zekere
Boldewijn die zich naar Amersfoort begaf "myd der rekenschip van den Catentolle die hem
opgescreven was"420. Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid een (excerpt van een)
tolrekening; een eerder dat jaar bijgelegde ruzie tussen beide steden over de hoogte van het
tolgeld vormde de achtergrond van deze optekening421. Tolrekeningen zijn pas bewaard

                                                               
(memorieaantekening). Fo. 2r-3v bevat onder het opschrift "Caten tollen" een opsomming van stukken
vanaf 1241. Op fo. 2v staat de volgende aantekening: "Item soe desse tolle an die stad van Deventer
gekomen is int iair van M cc ende xlj vynt men in der stad olde boeck dat voel meer dan twie hondert iair
olt is die manyr gescreven in latine woe men den Caten tolle boeren sall van partelen tot partelen ende tot
wat paymente, gelijck men dat noch claerlijken in den selven boecke gescreven vynt, dair van een vidimus
is gemaket onder des officiaels segell van Deventer vand. data M cccc lxiiij". Het bedoelde 'oude stadsboek'
is niet overgeleverd. Vermoedelijk is het na de afsluiting van het onderhavige register in 1549, of reeds na
de aanleg van een tolregister in 1541 (ib., inv. nr. 212) en een ander stadscartularium in 1541? (ib., inv. nr.
5)) vernietigd. De wel zeer globale datering 'veel meer dan 200 jaar oud' kan derhalve refereren aan een
(vroeg) 14de-eeuws register. De officiaalsoorkonde uit 1464 overleefde dus wel; zij verwijst eveneens naar
een op perkament geschreven stadsboek - wel hetzelfde!

    416 Slechts weinigen droegen in Deventer in deze jaren de doopnaam Petrus. In aanmerking komen 1) 'Petrus
latifex' (CRD I, 159 (1344); zijn erfgenamen worden genoemd in 1357 (CRD II, 482)), 2) de kanunnik
Pieter Rutgersz van Leiden (Brom, Bullarium Trajectense I, nrs. 894 en 895 (19 december [1333]): Petrus,
vicaris in één van de Leidse parochiekerken, wisselt met pauselijke goedkeuring met Jan van Leiden,
geprebendeerd kanunnik van Sint Lebuinus; heer Pieter van Leiden overleed tijdens de pestepidemie van
1350 (Meinsma, Zwarte Dood, 414)) en 3) de kramer Pieter Sickeldoren/Stekeldoren (CRD I, 83 (1340),
112 (1343, ib.), 132, 148, 150 (1344), 206, 236 (1345), 306, 322 (1347); CRD II, 49 (1348), CRD I, 267-
268 (wijk Overstraat; 1350); ook Sickeldoren lijkt in 1350 de geest gegeven te hebben). Eerstgenoemde
komt nog het meest in aanmerking, gelet op hetgeen hierboven over het bouwvak opgemerkt is.

    417 Ib., 100 en 145.
    418 "... van den zelven tolle an eynen calcvure ligghende ..." (CRD III-1, 585). Onverantwoord lijkt mij

Schneiders opvatting, op grond van CRD I, 145, dat er in 1344 een "Liber Thelonii" bestond (Deventer, 40
n. 89).

    419 CRD III-1, 1-2.
    420 GAD, Cam., inv. nr. 22b, fo. 7r (naar de getypte versie, aanwezig GAD).
    421 "Kelrehals gegaen to Amersfoirde myd enen brieve inholdende dat wij onsen tollen voirt bueren wolden

myd den opgescreven tollen als wij voir gebuert hadden, dair sy ons een antworde op screven myd een
verlegge [uiteenzetting?] an die van Campen ende Swolle te bliven" (ib., fo. 5r (12 mei)); ib., fo. 11v:
"Jacob van Noerle [stadsschrijver] gereden to Campen ende Swolle om den brief besegelt te halen van der
uytsprake van den Catentollen tusschen den van Amersfoirde ende ons, verteert ende den scriver van
Campen den brief te scriven geschencket maket to samen 3 lb. 2 kr." (26 augustus; de oorkonde met de
uitspraak van beide steden is bewaard gebleven; GAD, MA, inv. nr. 217). In het verloop van de twist
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gebleven vanaf 1545422. Eveneens uit het midden van de 16de eeuw stamt een aparte
administratie van lieden die nog tolgeld verschuldigd waren423. Fraude met tolafdrachten kwam
al ter sprake bij de bespreking van de hopbieraccijns. Vastgesteld kan worden dat het Deventer
riviertolwezen reeds vroeg verschriftelijkt was, in ieder geval al voordat het in de
stadsrekeningen in beeld komt.

Bisschopstol
De bisschopstol was een in 975 door de Utrechtse bisschop van keizer Otto II verworven
markttol424. Bisschop Jan van Arkel verpandde de tol medio 1354 voor de duur van tien jaar aan
de stad Deventer als compensatie voor een lening425. Het stadsbestuur op zijn beurt verpachtte de
tol. Na het eerder besproken conflict met de bisschop over deze tol (en de gruit) in 1364 vormden
de jaren 1365-1371 een intermezzo waarin twee schepenen (bij uitzondering ook wel drie) de
inkomsten beheerden426. Vanaf 1372 blijkt de bisschopstol weer verpacht te zijn; de pachtsom
komt sedertdien voor in de rubriek 'grote tijns'427. Behalve de gruit met bijbehorende accijns,
verwierf de stad begin 1401, nog in het boekjaar 1400, ook de inkomsten uit de bisschopstol in
erfpacht van Frederik van Blankenheim428. Sinds 1463 moesten tolpachters net als alle pachters
de meente tijdig verwittigen in verband met een eventuele uitverkiezing voor het stadsbestuur429.

Medio 16de eeuw was de bisschopstol een tol die bij de stadspoorten geheven werd van
goederen van vreemde kooplieden430. Ook tevoren was dit de praktijk, zoals blijkt uit een
paragraaf die opgenomen is in het verdrag uit omstreeks 1465 ter beëindiging van het
handelsconflict dat tussen Deventer en de Hollandse en Westfriese steden uitgebroken was over
het gewicht van de botervaten431. De tollenaar droeg toen niet alleen zorg voor het optekenen,
maar ook voor het waarmerken van tolplichtige goederen waarmee men de jaarmarkten bezocht.
Met dit teken konden de kooplieden ongestoord via de poorten de stad binnenkomen of verlaten,
hetgeen bewijst dat verificatie (en misschien registratie) aan de poort plaatsvond432. Reeds het
keurboek van 1448 wijdt een paragraaf aan "tolbar guet" en gebiedt aangifte bij en optekening
door de tollenaar433. Hiervóór kwam in verband met de wijnheren de overslag op de handelskade
aan de IJssel ter sprake. Ten slotte had het Deventer stadsbestuur in 1444 de magistraten van
Leiden, Amsterdam, Gouda, Haarlem, Rotterdam, Schiedam, Wesep, Muiden, Naarden,
Enkhuizen, Hoorn en Monnickendam gevraagd kooplieden uit hun steden mede te delen dat zij
                                                               

betaalde de stad een zekere meester Johan van Detten "om dat he gescreven hevet in der stad sake die sij
hadden myd der stad van Amersfoirde ruerende van den Catentollen (GAD, Cam., inv. nr. 22b, fo. 16r
(ongedateerd; naar de getypte versie, aanwezig GAD)).

    422 Ib., inv. nrs. 208, 210.
    423 Ib., inv. nr. 211.
    424 OSU I, nr. 132.
    425 GAD, MA, inv. nr. 225 (26 juli; gegeven te Zwolle). Onjuist is de opmerking van De Meyer (StRD I,

xxviii), dat de inkomsten pas sinds 1357 in de rekeningen vermeld zijn, zie CRD II, 257, 318 en 396. Voor
de vroegste geschiedenis van de bisschopstol in kort bestek zij verwezen naar Wientjen, 'Tolheffing', 19-20.

    426 CRD III-1, 412 en 585; CRD III-2, 3, 104 (drie schepenen, 1368), 212 (deels onleesbare post) en 346. De
eerste termijn van 1365 -tot Sint Jan- werd nog in pacht geïnd (CRD III-1, 433).

    427 CRD III-2, 438.
    428 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 43r. Zie ook Wientjen, 'Tolheffing', 19 en 21.
    429 VL, 168.
    430 StRD I, xxviii.
    431 Uitgebreid over dit conflict: Sneller, Stadt der Jahrmärkte, .. en Wientjen, 'Tolheffing', 25-28.
    432 "Ende offt hyr gebreck in vele, soe sal men dat berichten alst behoirt" (naar Dumbar, Deventer II, 175).
    433 "Nyemant en sal guet vueren noch in of uyt scepen, daer men tollen van schuldig is, hi en sal yrsten komen

bi den tolnar ende laten dat inscriven ende hebben sijn gemuede. Ende wie ander luyde guet vuert dat tolbar
is, die sal des iaers voer sente Peter ad Cathedram sinen eet doen dat hi geen vreemt tolbar guet gevuert en
heeft, hi en hebt den tolnar geseget in te scriven. Ende wie daer broeckachtich inne gevonden worde, soe
solde dat guet verloeren wesen ende daertoe der stad beteren ter scepenen kenninge" (VL, 140).
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tolplichtige goederen en specifiek laken terstond bij aankomst in de stad door de dienstdoende
stadstollenaars of door hen aangewezen personen moesten laten opschrijven434. Aan te nemen
valt, dat de bisschopstol steeds een aan de poorten geheven markttol geweest.

5.8. Weidegraven
Het weidegraafambt heeft zich ontwikkeld uit het schutambt435. Dit ambt duikt in de jaren 1344-
1346 op in de raadsambtenlijstjes in de cameraarsrekeningen436. Vermoedelijk kwam het al
eerder voor437. De schutmeesters waren verantwoordelijk voor de infrastructuur voor het
schutten van vee (omheiningen, schuurtjes, e.d.). In 1352 telt de cameraarsrekening een rubriek
"ad structuram pratarum et libertatum civitatis", waarin een specificatie van de uitgaven van -
hoogstwaarschijnlijk- de weidegraven aan te treffen is. Zes jaar later vergoedde de cameraar
onkosten "factis in officio dicto scutambocht ex parte pecorum et bestiarum Theoderici ter
Oij"438. In de rekeningen van 1347 duikt het verschijnsel op van het brandmerken van koeien die
de stadsweiden opgingen. De opbrengst werd door de wachters vader en zoon Hendrik
afgedragen aan de cameraars439. Tot 1352 was de inning een zaak van schepenen en raden die
daartoe door hun collega's aangewezen werden440; daarna zien we elk jaar twee schepenen die
verantwoordelijkheid op zich nemen. Van Doorninck en in zijn voetspoor Acquoy zijn van
mening dat tot 1362 de timmermeesters tevens weidegraven waren441. De raadsambtenlijstjes uit
de jaren 1344-1346 wijzen uit dat deze visie onhoudbaar is442. In de cameraarsrekening van 1362
lezen we in de rubriek "receptum de vaccis" dat de cameraar een bedrag ontving van de
weidegraven "do sy die coe hadden ghebrant van den gheelde dat daer af quam ..."443. Tussen
1352 en 1362 werd voor de weidegraven dus een eigen inkomstenbron in de vorm van het
brandmerkgeld gecreëerd.

De rekening van 1362 heeft onder het kopje "expositum ad structuram" de boekingen "den
weydengreven tot der tijmmeringhen die hem over iaer bevolen is (...) an der stad weyden, daer
sy in hoerre cedelen rekeninghe af zullen doen lvi lb." en "... weydegreven, van gheelde dat sy na
hoerre rekeninghen den scepenen anbrochten van reysen die sy bi nachte mitter stad scepe
uytghevaren waren ende wachten der vyande 4½ lb."444. Hieruit blijkt dat de weidegraven
opdracht kregen, wel van het schepencollege als geheel, om bepaalde werkzaamheden uit te
voeren. De tweedeling in inkomsten uit het brandmerken en uitgaven aan 'timmeringe' is in de
meeste volgende cameraarsrekeningen te vinden, met dien verstande dat de inkomsten altijd in
een van beide rekeningen staan en de uitgavenverantwoording zowel in de ene als de andere

                    
    434 "want onsen Caten tolle, bysscops tolle en stapelgelt van den wande van sommighen onredeliken luyden

vele verbystert ende vervremt wort" (naar Dumbar, Deventer II, 139).
    435 Van Doorninck schrijft in zijn inleiding op de rekeningeneditie dat de bekleders van het schutambt "na de

instelling der Weidegreven (...) niet meer voor (schijnen) te komen (CRD I, xxvii).
    436 Ib., 118, 145-146 en 249. Abusievelijk schrijven De Meyer en Van den Elzen, 'Oligarchie', 13 dat het

weidegraafschap door een schepen en een raadslid vervuld werd; het gaat steeds om schepenparen.
    437 "item Johanni Vriherte et Herbordo de Rechem ad faciendum sepes et fossata supra pratum et insulam"

(CRD I, 60, eerste rubriek "ad structuram" (1339)).
    438 CRD II, 142-143 en 739.
    439 CRD I, 278, 318.
    440 CRD II, 52, 85, 97, 99.
    441 Van Doorninck, CRD I, xix; Acquoy, Timmermeesters, 12-13.
    442 Cf. n. 2. Bij uitzondering bekleedde één en dezelfde persoon wel eens het timmer- en schutambt, zoals in

1345 (zie ook CRD I, xv). Het heeft er de schijn van dat Van Doorninck geregeld schutmeesters als
timmermeesters bestempelt. Zijn schepenlijsten zijn in veel gevallen incompleet, terwijl de koppeling van
schepenen en raadsambten niet steeds verantwoord is. Een nauwkeuriger overzicht is een desideratum voor
toekomstig onderzoek naar het Deventer stadsbestuur of breder: naar elites in Deventer.

    443 CRD III-1, 149.
    444 Ib., 191-192.
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rekening kan voorkomen. De uitgaven van de weidegraven -voorzover deze niet uit de
inkomsten bekostigd konden worden445- zijn steevast terug te vinden in de 'timmeringe'-rubriek.

Het brandmerken met het stadsbrandijzer geschiedde elk jaar in de vroege lente, voordat men
de koeien van burgers de stadsweiden opdreef446. In 1363 bedroeg het brandmerktarief één
(Vlaamse) groot per koe. Het brandmerken leverde in 1363 53 pond op, het tegen eenzelfde
tarief geheven koewachtersgeld ruim 48 pond. Er werden dat jaar dus meer koeien gebrandmerkt
dan er de stadsweide ingingen (848 tegen 770)447. Beide inkomstenbronnen zijn dat jaar -bij
uitzondering- ondergebracht in de rubriek 'weidegraven'. Twee jaar later (over 1364 zijn geen
gegevens beschikbaar) zijn zij echter gescheiden geboekt, en dat zou voortaan zo blijven448. Ook
voor de koeien van niet-burgers was plaats; zij betaalden een hoger bedrag en kregen -voor het
eerst in 1352 en nadien geregeld maar niet jaarlijks- een aparte rubriek in de stadsrekeningen449.
In 1360 brandmerkte men op kosten van de stad de koeien van enkele stadskloosters450.

Vanaf 1354 betaalde de stad aan Gerard Spiet alias 'de graver' loon in zijn functie als 'pastor
insule' of ook wel "de custodia insule" (waarbij met een 'insula' een weerd of weide bedoeld is).
In de lijsten van stadsdienaren komt hij in 1375 voor als "Spiete den grever die onser stad weyde
verwaert"; een jaar later heet hij "onser stad grevermeyster ende weydemeyster"451. De
weidemeester was verantwoordelijk voor het toezicht op de weiden. Spiet was al sinds 1344
werkzaam voor de stad als graver/dijkbouwer ('fossor') op aannemingsbasis452. Een gedetailleerd
overzicht in de cameraarsrekening van 1347 van betalingen aan hem, zijn vrouw en een compaan
gaat ongetwijfeld terug op een eigen (kerfstok-) administratie van gewerkte dagen. Aangezien hij
soms ook per gegraven of gedijkte roede betaald werd, verbaast het niet dat hij bij dergelijke
klussen zelf het resultaat van zijn graafwerk opmat453. Voor het laatst komt hij voor in de
                    
    445 "Gheride Stureman ende Johanne Schelen der stad weydegreven die sie in tymmeringhen uytghegheven

hadden boven alsolic gheelt alse sie ontfanghen hadden van den koen te teyken mit der stad braende ende
van den stratengheelde daer men die grevers mede lonen soelde [incidentele heffing] 43 lb. 15 s." (CRD IV,
361 (1376)).

    446 StRD I, 30 (1394).
    447 Het keurboek van 1448 vermeldt over het brandmerken het volgende: "Item, koen die op der stad weyde

myd der stad brande geteikent sijn die mellick geven en sal men nijt schutten of ennigen kuer [boete] daer
af nemen" en aansluitend "Item, soe en sal men geen gust goet bernen [nog niet gedragen hebbend vee
brandmerken] of gaen laten op die weide, ten sy dattet kalve [kalft] voer sente Johanne, ende satte dan wie
wisheit [borgtocht; hier lijkt sprake van tekstcorruptie] te kalven voer sente Jacob, die wisheit sullen die
weidegreven nemen; kalvede dan dat guet nijt, soe sullen die borgere behacht wesen [belast zijn] dat guet in
dat hilige Geestes huys te brengen ter armen behoef ende die stad en sal daer geen gelt af nemen" (VL, 146).
De precieze strekking van deze keuren is moeilijk te doorgronden.

    448 Zie hiervóór § 5.2. Ook De Meyer, StRD I, xxv n. 2 is de mening toegedaan dat de wijkgelden voor de
betaling van de koewachters niet opgenomen waren in de rekeningen van de weidegraven.

    449 CRD II, 141 (opschrift: "item receptum Henrici de vaccis hominum non existantium cives Daventrienses"),
266 (1354), 327 (opschrift: "item receptum (...) in pecunia de vaccis hominum qui non sunt cives", 1355),
489 (niet uit het opschrift, maar wel uit de bedragen af te leiden, 1357); CRD III-1, 315 (opschrift: "van den
coen die ghenen burgheren tohoren", 1364), 587 (opschrift: "van der gheenre coen die ghene burghere en
sin", 1366), et cetera.

    450 CRD II, 725-726 (koeien van 'de begijnen' ofwel het Oude Convent, 'het  andere huis' en het Stappenhuis).
    451 CRD II, 282, 388; CRD IV, 238, 363.
    452 CRD I, 139-140, 168, 297 ("dykus quos Spete locaverat ad reparandum").
    453 Ib., 284-295; CRD II, 767: "de qualibet virga xx d." (1360); CRD III-1, 156: "op den witten vrydach Spiete

die ghegraven hadde van den hove to Colmescoten ant vene van lxi roden, van elker roden ii s. Vlems."
(1362) en 509: "Spiete ende sinen ghesellen die eyn deel doernes ghepotet hadde up den dijc omme den
Toghe, dat an hem vordinghet was bi der roeden, van xciii roeden vor elke roede i½ Vlem. gr. ende van iic

ende xxxv roeden vor elke roede v Bra." (1365); CRD III-2, 230 (1369): "Spiete ende sinen ghezellen die
die weteringhe versloeghen hoe lanc dat sy were". Cf. voor verrekeningen ook CRD II, 204: "viro dicto
Speet fossori de aqueductu novo apud Honepam [abdij of riviertje (Ter) Hunnepe] per scabinos v lb. ad
bonam computationem" (1353) en 348: "lapiscidis, latificis, fabris, Spete et aliis operariis civitatis quum
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loonrubriek van 1381454. Vanaf 1396 omschrijven de rekeningen de weidemeester als degene die
"onser stad wruchte [omheining] omme onser stad weyden ghewaert heft"455.

Van de weidegraven zijn rekeningen over uit de jaren 1414 en 1423. Daarna valt een stilte
van negentig jaar456. De rekening uit 1414 is een gebonden bifolium; die uit 1423 bestaat uit een
dubbelgevouwen blad. Een onbekende scribent schreef de eerste rekening; Johan van Ommen
noteerde alleen het opschrift en de inkomsten op de rectozijde van het eerste blad, en op de
rectozijde van het tweede blad het opschrift "hoer uytgheven", en mogelijk de laatste summae.
De rekening van 1423 is geheel door Van Ommen geschreven. Opmerkelijk zijn de letters in de
linkermarge van de uitgavenrubriek: "g" voor Godschalk Johansz, "h" voor Werner Hoyer, de
beide weidegraven. Aldus was direct duidelijk welke weidegraaf welke betaling deed. Het maakt
ook duidelijk dat de weidegraven maar één rekening per jaar voerden.

De overgeleverde rekeningen maken het mogelijk de bevindingen voor de 14de eeuw, zoals
die in het voorgaande op basis van de cameraarsrekeningen gedaan zijn, te toetsen. Het
brandmerkgeld vormde de enige inkomstenbron van de weidegraven. In beide jaren bedroeg dit
één plak per koe. Er werden respectievelijk 1117 en 838 koeien gemerkt. De
brandmerkadministratie kwam in de vorm van een totaaltelling in de rekening van de
weidegraven terecht. De weidegraven financierden er allerhande werkzaamheden mee, naar het
schijnt voornamelijk op de Marsch en de Teuge. Gelet op de specificaties van het aantal
gewerkte dagen per arbeider zal de administratie op de kerfstok geschied zijn. Voor de betaling
van de weidemeester/'wrucht'-opzichter waren zij niet verantwoordelijk. De vermelding in de
cameraarsrekening van 1429: "item bij den weidegreven van onser stad koen te volliste die
koehierden mede te lonen"457 lijkt op het eerste gezicht aan te tonen dat de weidegraven het
toezicht behielden op de inning van de koewachtersgelden. Aangezien zij echter in 1414 slechts
inkomsten ontleenden aan het brandmerken en geen koewachtersgeld incasseerden, slaat deze
post hoogstwaarschijnlijk op een afdracht aan de cameraars van (een deel van) het
brandmerkgeld, vermoedelijk als aanvulling op een tekortschietende opbrengst aan
koewachtersgeld458.

Bij de aanvang van het bestuurlijke jaar 1464 stelden magistraat en gezworen meente een
reglement vast voor de weidegraven ("alse dat men die weyde verwaeren sall in manieren hyrnae
bescreven"). Voortaan leverde de gezworen meente twee weidegraven naast de twee die uit het
schepencollege afkomstig waren. Deze twee gemeentelijke weidegraven werden bij toerbeurt
gekozen uit de acht wijken459.

5.9. Straatmeesters
De straatmeesters hadden als taak de zorg voor aanleg en onderhoud van de straten binnen de
stadsmuren, alsook de schriftelijke verantwoording daarvan. Hoewel reeds in 1348 een tweetal
bestuurders (van wie de een gruit- en de ander timmermeester was) voor werkzaamheden aan
een straat geld ontving van de cameraar en in 1356 een aparte cedel de verantwoording bevat van

                                                               
scabini computaverunt cum eis ad bibendum / item eodem die pro expensis factis per scabinos quum
computaverunt cum eisdem operariis de suis laboribus" (1355).

    454 CRD V, 384.
    455 StRD I, 194.
    456 GAD, MA, inv. nr. 157. Gedrukt: StRD III, 268-269 en StRD IV, 540-541. De door Acquoy in zijn

inventaris (p. 56) vermelde weidegraafrekening van 1413 stamt blijkens het handschrift uit 1513. De naam
van de weidegraaf luidt Johan van Doernic en niet Johan van Graes.

    457 StRD V, 259.
    458 Te controleren is dit evenwel niet, omdat één van beide rekeningen uit dit jaar ontbreekt.
    459 VL, 169 en Acquoy, Oud-archief, 12-13. Een ongedateerde ontwerpkeur in dezelfde hand is te vinden in

GAD, MA, inv. nr. 156a, fo. 39v: "Ordinancie vander weyden".
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de 46 pond die straataanleg op de Nieuwmarkt kostte460, lijkt het straatmeesterschap als instituut
aan het eind van de jaren zestig van de 14de eeuw geleidelijk ontstaan te zijn461. Een
straatmeester verschijnt in 1374 op het toneel. Het was een raadslid dat een bedrag van krap 21
pond voorgeschoten had (inclusief het loon van de stratemaker en stadssubsidie op onderhoud
van openbare straten) en dit bij de cameraar declareerde462. In 1383 fungeerden twee
straatmeesters; het bedrag was toen vertienvoudigd463. De jaren direct na 1383 geven een
wisselend beeld te zien wat betreft de bemanning van het ambt. In 1384 vervulde één schepen
het ambt, in 1385 een schepen "ende sinen ghesellen, dien bevolen was over jaer die
tymmeringhe an den straten te maken". In 1386 is de aanduiding 'stratenmeysters' gebruikt, en is
voor het eerst ook expliciet sprake van hun rekening464. Vanaf dit jaar bestond het koppel
straatmeesters elk jaar uit een schepen en een raadslid465. De vermelding van hun boekhouding
vinden we jaarlijks terug in de rubriek 'timmeringe', doorgaans in de rekening van de 'tweede'
cameraar466, in bijvoorbeeld 1391 als "tot alsulken stratenwercke alse sie van onser stad weghen
hebben doen tymmeren, daer sie die partikelen den scepen afbewyset ende gherekent hebben 260
lb."467. De uitvoering van het werk berustte bij een door de magistraat aangestelde
stratemaker468. Een anonieme stratemaker ('factor platearum') verschijnt al in de rekening van
1339. Misschien was hij dezelfde als Gerard stratemaker uit 1347, die het jaar daarop als
'meester' aangeduid wordt469. Vermoedelijk viel de stratemaker in deze vroege periode onder de
verantwoordelijkheid van de cameraars.

De vroegste bewaard gebleven straatmeestersrekening stamt uit 1414470. Het is een gebonden
katern, bestaande uit vier bladen. Op de rectozijde van het eerste blad is de hand van Johan van
Ommen te zien; een onbekende scribent noteerde de overige posten. We mogen aannemen dat
stadsschrijvers op basis van door de straatmeesters op wastafeltjes of anderszins aangeleverde
informatie de rekeningen schreven. Na 1414 is er een lacune van 66 jaar. De rekening uit 1414
laat zien dat de straatmeesters geen eigen inkomsten hadden. Deze werden gefourneerd door een
cameraar471. In de bewaard gebleven kladrekening van een van de cameraars van dat jaar (de
netversies ontbreken) is onder het kopje "den stratemeisters" een specificatie te vinden van de

                    
    460 CRD II, 44 (voor de functies: 7 en 14 (Johan van Creijenscote en Werner Hademansz)), 394.
    461 "Herberte van Rectem tot der tijmmeringhen an die strate te maken bi den vleyschhues 9 lb. 13 s." (CRD

III-2, 53 (1367)). Tegen het bestaan van een apart straatmeestersambt in die jaren pleit echter het feit dat in
1368 'de gemene schepenen' als collectief meester Aernt de stratemaker instrueerden over hoe een straat bij
de Minderbroederskerk te voltooien (ib., 83; bovendien ook 134). Een jaar later was Johan Pamont
misschien straatmeester (ib., 178 en 182). De rekening van 1370 heeft een apart rubriekje "van der straten"
(ib., 292).

    462 CRD IV, 128.
    463 CRD VI, 88.
    464 Ib., 193, 221 en 335.
    465 Zie ook Acquoy, Timmermeesters, 22.
    466 In bijvoorbeeld de boekjaren 1383, 1385 en 1391 zijn de gegevens over de straatmeesters in de eerste

cameraarsrekening te vinden (CRD VI, 88 en 221; CRD VII, 214-215).
    467 Ib., 214-215. In 1397 traden naast de reguliere straatmeesters nog een schepen en een raad op als alternatief

straatmeestersduo. Zij moesten welomschreven weggedeelten, naar het schijnt buiten de stad, doen
verbeteren en legden daarover al evenzeer verantwoording af in een aparte cedel (StRD I, 308). Dit lijkt een
uitzondering geweest te zijn; er zijn geen aanwijzingen dat systematisch onderscheid gemaakt werd tussen
binnen- en buitenstedelijke wegen.

    468 Acquoy, Timmermeesters, 22 en 24.
    469 CRD I, 56, 314, 328; CRD II, 59.
    470 GAD, MA, inv. nr. 160. Gedrukt: StRD III, 261-267.
    471 Zie bijvoorbeeld StRD I, 187 (1396) en StRD III, 27 (1411). Acquoy, Timmermeesters, 23 vermeldt nog dat

soms de verkoop van restantpartijen stenen en ook wel het opleggen van boeten (maar waarvoor?)
inkomsten genereerden.
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data en de bedragen die de cameraars de straatmeesters ter beschikking stelden472. Een dergelijke
rubriek komt in de netrekeningen niet voor.

5.10. Conclusie
In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de verschillende raadsambten, dat wil zeggen: ambten
binnen het schepencollege, uiteengezet. Daarbij is in het kader van het thema van primair belang
welke taken de onderscheiden raadsbeambten vervulden, en welke schriftgoedproductie dit met
zich bracht. Het belangrijkste ambt was dat van cameraar. Een stedelijke kas fungeerde al in de
jaren veertig van de 13de eeuw. Het ontstaansmoment van het cameraarsambt is echter niet te
traceren. Dit is bij benadering wel mogelijk gebleken voor wat betreft hun boekhouding, die te
beschouwen is als de centrale stadsrekening. In dit hoofdstuk is een hypothese gepresenteerd als
alternatief voor tot nu toe opgestelde theorieën over de vroegste fase van de Deventer
cameraarsrekeningen. In deze hypothese gaat een voorstadium van separate boekhoudingen
vooraf aan een eigenlijke stadsrekening. Verondersteld is dat de laatste omstreeks 1330 ontstond
door een 'bundeling' van deze boekhoudingen. De toenemende boekhoudkundige complexiteit is
in eerste instantie toe te schrijven aan demografische en economische groei tussen de rampjaren
1315-1317 en 1349/1350. Tot 1344 voerden beide cameraars een gezamenlijke rekening, daarna
splitste deze en ontstonden twee 'kamers'. De verdeling van de diverse rubrieken over de twee
cameraarsrekeningen kwam geleidelijk vast te liggen. Rond 1360 was dit proces om en nabij
voltooid. Lopende het boekjaar legden de cameraars tweemaal verantwoording af jegens hun
collega-schepenen, in de zomer en in de winter. Een derde 'grote rekening' sloot het boekjaar af.
In de periode 1386-1394 kwam de gewoonte in zwang dat elke cameraar zes tussentijdse
maandrekeningen opstelde. Binnen het bestek van een ruime halve eeuw was de stedelijke
boekhouding dermate ingewikkeld geworden dat deze stap noodzakelijk werd. Rond dezelfde
tijd gingen de cameraars ook aan de nieuwe schepenen verantwoording afleggen. Ten slotte
kreeg de meente vanaf medio 15de eeuw steeds meer greep op de rekeningcontrole, hetgeen zich
vertaalde in een speciaal register van saldi dat in 1455 in gebruik genomen werd.

Vele administraties lagen ten grondslag aan de cameraarsrekeningen. Naast de bescheiden
van de andere raadsbeambten zijn dat verpachtingsregisters, pandboeken, burgerregistraties en
belastingkohieren. Verpachtingsregisters waren minstens sinds 1336 in gebruik. De gegevens
hieruit kwamen in gecomprimeerde vorm in de cameraarsrekeningen terecht. De
verpachtingsregisters kenden -althans vanaf circa 1400- nog een substraat van registertjes die
geschreven werden tijdens de verpachtingssessies in herbergen of openbare gebouwen.

De cameraars hielden sinds omstreeks 1366 elk een eigen pandboek bij, waarin genoteerd
stond wie welke voorwerpen in onderpand gaf als garantie voor betaling van schulden, boetes,
pachtsommen en dergelijke. Als basis dienden de gegevens uit de boeken van het voorafgaande
jaar. De registers werden, tesamen met de panden, bij de bestuurswisseling overgedragen aan de
nieuwe cameraars. De nog voorhanden exemplaren van pandboeken (zes stuks, inclusief twee
duplikaten) zijn door toeval bewaard gebleven.

De registratie van nieuwe burgers geschiedde sinds omstreeks 1353 in een apart katern. Daar 
waar separate burgerschapsoptekeningen zich laten vergelijken met de gelijktijdige
burgerschapsrubrieken in de stadsrekeningen, blijkt dat zij niet samenvallen. De administratieve
logica hiervan blijft helaas verborgen.

Aan belastingen zijn lokale nutsbelastingen en gedwongen leningen behandeld. Heffingen ten
behoeve van de betaling van koe- en poortwachters behoren tot de eerste categorie. Koegeld
werd al in de jaren veertig van de 14de eeuw geïnd met behulp van een schriftelijk overzicht van
de burgers die hun koeien op de stadsweiden lieten grazen. De inning geschiedde door de
wachters, die doorgaans een scribent bij zich hadden, maar die in sommige gevallen ook zelf
                    
    472 StRD III, 167 en 261.
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schreven, en dit al medio 14de eeuw. Een belasting per huis voor de poortwachters, immers een
functie waarbij iedere stadsbewoner baat had, werd in 1361 ingevoerd. Eenieder die daartoe in
staat was, droeg zijn steentje in de vorm van één groot bij. Voor de inning waren tot 1444 de
wijkbewoners zelf verantwoordelijk; om die reden worden we niets gewaar van schriftelijke
bescheiden, als die er al aan te pas kwamen.

Lijsten van burgers die bijdroegen aan leningen zijn zowel in de stadsrekeningen als -voor
wat betreft de tweede helft van de 14de eeuw- in het oudste bewaarde verpachtingsregister te
vinden. De bijbehorende registers gingen op een exemplaar uit 1380 na verloren. De in de loop
van de 15de eeuw in aantal toenemende landsheerlijke heffingen leiden tot een intensiever
benutting van het instrument van de (gedwongen) lening door het stadsbestuur. Vanaf 1434 zien
we de meente invloed op dit terrein krijgen. Verondersteld is dat het raadsambt van zegelaar in
de jaren dertig herleefde wegens de honderden stedelijke schuldbekentenissen die gezegeld
moesten worden.

Na de cameraars zijn de raadsambten van wijnheer, gruit-, hop-, timmer- en tolmeester,
weidegraaf en straatmeester aan een nader onderzoek onderworpen. Gemeenschappelijk aan
deze ambten was de productie van rekeningen en daartoe behorende bijlagen (doorgaans in de
vorm van cedelen). De genoemde raadsbeambten legden in navolging van de cameraars sedert
1396 tweemaal per jaar financieel verantwoording af jegens hun medeschepenen. Het moment en
de vorm en aard van verschriftelijking op de verschillende bestuurlijke deelterreinen hingen
samen met externe politieke en economische factoren: de verwerving van landsheerlijke
privileges (gruit), de ontwikkeling van het handelsverkeer (tollen), voedseltechnische innovaties
(introductie van hopbier). Daarnaast zijn interne factoren te onderscheiden: toenemende
professionalisering van de ambtelijke organisatie, waarbij het 'ambtenarenapparaat' niet alleen
een formelere opzet kreeg maar ook getalsmatig groeide. Uiteraard was ook de modus van
uitbating (in eigen beheer of verpachting) van belang.

We veronderstellen dat het tolwezen als eerste verschriftelijkte. Binnen deze sector kende
men niet alleen rekeningen, maar ook registers waarin zaken betreffende de tollen bijeengebracht
werden (onder meer tarieflijsten). Daarmee wil niet gezegd zijn dat het raadsambt van tolmeester
het oudste was; het beheer kan aanvankelijk bij het schepencollege als geheel of bij de cameraars
gelegen hebben. Het ontstaan van de ambten van wijnheer, timmermeester en weidegraaf is niet
exact te bepalen; zij komen in beeld met de eerste bewaarde stadsrekening van 1337. Wat de
wijnheren betreft is het aannemelijk dat zij niet lang vóór 1337 met hun werkzaamheden
begonnen zijn. De inning van de wijnaccijns bleef tot 1412 een taak van het stadsbestuur. Voor
de registratie van vaten wijn was de kerfstok in zwang. Na 1412 gaf de stad de wijnaccijns in
pacht uit en verdween het ambt van wijnheer. Wel bleef de stad verantwoordelijk voor het
onderhoud van de infrastructuur: het stadswijnhuis en de kraan op de handelskade. Onder de
goederen die met deze kraan gelost werden nam wijn een voorname plaats in. Vanaf kort na het
midden van de 15de eeuw reguleerde men de overslag op de kade: elk vat wijn diende ter
registratie aangegeven te worden bij een stadsschrijver of diens secondant.

Het ambt van gruitmeester was een bestaan van nog geen eeuw beschoren. In 1339 pachtte de
stad van de landsheer het recht op de verkoop van gruitstoffen. De verlenging van dit privilege
had op gezette tijden nogal wat voeten in aarde. Voerden aanvankelijk de cameraars het beheer
en de boekhouding, in 1344 verschenen de gruitmeesters ten tonele. In of een paar jaar voor 1433
hield het ambt op te bestaan; het nieuwe hopbier had de concurrentieslag definitief gewonnen.
Het ambt van hopmeester ontstond in 1369. Er ging een 'aanloopfase' van een jaar of acht aan
vooraf. Hopbier als zodanig was mogelijk al eind 13de eeuw en uiterlijk sinds 1347 in Deventer
voorhanden. Het duurde dus enige tijd alvorens de hopbierbrouwerij als inkomstenbron
interessant werd voor het stadsbestuur. Een nieuwe brouwaccijns werd in 1389 ingevoerd. Juist
in de jaren tachtig/negentig duikt in de bronnen ook het Hamburger- of 'vreemd' of 'buiten
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gebrouwen' bier op. Hierover werd een tapaccijns geheven. Sinds 1412 verpachtte het
stadsbestuur de hopaccijns. Net als bij de wijnaccijns leidde dit onmiddellijk tot hogere
inkomsten. Vanaf 1433 splitste men de accijnsrubriek in die van 'binnen' en 'buiten' gebrouwen
bier, ofwel in een brouw- en een tapaccijnsrubriek. Geïmporteerd bier werd alleen op vaste
lokaties en voorts tijdens jaarmarkten getapt.

Hoewel de timmermeesters pas in 1344 expliciet genoemd worden, zijn er al sinds 1337
referenties aan hun boekhouding. In 1359 stelden zij zelf steenhouwers aan ten behoeve van het
stadswerk. Voormannen uit het bouwvak rekenden met de timmermeesters af op basis van
kerfstokken, waarop het aantal gewerkte dagen en/of de aantallen gebruikte bouwmaterialen
bijgehouden werden. In de timmermeestersrubriek zijn jaar na jaar verwijzingen naar
'projectboekhoudingen' aan te treffen. De timmermeesters hadden hierover de supervisie.

Ten aanzien van het tolwezen is het volgende gebleken. Sinds 1241 pachtte de stad de
overoude Kotertol van het klooster Elten. De met een toeneming van het rivierverkeer
samenhangende wassende inkomsten hieruit gaven vermoedelijk al in de eerste paar decennia
van de 14de eeuw aanleiding tot verschriftelijking in de vorm van tarieflijsten en tolrekeningen.
Twee schepenen traden op als tolmeester, terwijl een tollenaar de incasso van het tolgeld
verzorgde. Aparte tolschrijvers namen de tolboekhouding voor hun rekening. Naast de Kotertol
verwierf de stad halverwege 1354 ook de bisschopstol, aanvankelijk in pand en in 1401 in
erfpacht. Afgezien van de periode 1365-1371 verpachtte de stad de tol. De bisschopstol was een
markttol op over land aangevoerde handelsgoederen, die waarschijnlijk steeds aan de poorten
voldaan moest worden. Optekening geschiedde door stadsschrijvers of hun helpers.

Het ambt van weidegraaf heette aanvankelijk schutambt, naar de kerntaak: het beheer van de
voor het schutten van vee benodigde infrastructuur op de stadsweiden. Vanaf 1352/1362
ontleenden de weidegraven hun inkomsten in principe aan het geld dat betaald werd voor het
brandmerken van vee dat in de stadsweiden ingeschaard werd. Deze inkomsten zijn steeds in de
ene cameraarsrekening geboekt, terwijl de uitgaven -voorzover zij de inkomsten te boven
gingen- terugkeren in de 'timmeringe'-rubriek. In 1464 kwam een nieuw reglement op het ambt
tot stand, waarin onder meer vastgelegd werd dat voortaan de meente twee weidegraven
aanleverde naast die uit het schepencollege.

Het straatmeesterambt, ten slotte, kreeg in de periode eind jaren zestig-beginjaren tachtig van
de 14de eeuw geleidelijk vorm. Vanaf 1386 werd het ambt steeds vervuld door een schepen en
een raadslid tesamen. De late ontwikkeling van het ambt is te verklaren vanuit het gegeven dat
de eraan verbonden taken aanvankelijk tot het pakket van de timmermeesters behoorden. Het
was ook het schepencollege als geheel en niet de straatmeesters die de uitvoerder van de
werkzaamheden, de stadsstratemaker, aanstelde.
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10. SLOTBESCHOUWING

In het onderstaande worden de resultaten van het onderzoek nog eens op een rij gezet en wordt
een antwoord geformuleerd op de kernvraag naar de factoren die het proces van bestuurlijke
verschriftelijking richting gaven. Voorts is het zaak na te gaan of en hoe de ontwikkeling in
Deventer samenhing met die in andere steden - is Deventer in bepaalde ‘administratieve tradities'
te plaatsen of staat de stad in dit opzicht volledig op zichzelf? Het hierbij aangehouden
geografische kader is ruwweg dat van het bisdom Utrecht.

Bestuurlijke verschriftelijking: het begin
In hoofdstuk 2 is de vroegste fase van schriftgebruik in Deventer besproken. De aanzet tot
specifiek bestuurlijke verschriftelijking werd in de late 13de eeuw gegeven. Voordien,
waarneembaar sinds omstreeks 1200, bleef schrijfactiviteit in Deventer beperkt tot de
administratie van het kapittel van Sint Lebuinus. Onder de aan deze kerk verbonden
geestelijkheid ging in de 13de eeuw een keur aan schrijvers schuil. Het bleek mogelijk de
omvang van deze groep bij benadering vast te stellen. Er laten zich enige tientallen scribenten
tellen, van wie het merendeel actief was in de tweede helft van die eeuw. Het waren deze
geletterden die op incidentele basis oorkonden voor het stadsbestuur schreven, zoals zij dat ook
deden voor anderen die daarom vroegen. Vanaf het laatste decennium van de 13de eeuw zien we
enkelen van hen op vaste basis schrijfwerk voor het stadsbestuur verrichten; het proces van
bestuurlijke verschriftelijking was opgestart en de stadsschrijver had zijn intrede gedaan.

Voor een verklaring van dit proces moeten we ons verdiepen in de sociale en politieke
context. We stuiten dan op een ontwikkeling naar emancipatie ten opzichte van de landsheer op
het terrein van bestuur en rechtspraak. Cruciaal daarbij was de verhouding tussen de
landsheerlijke dienstlieden (ministerialen) en andere groepen in de stedelijke samenleving.
Aannemelijk is dat zich in Deventer in de eerste helft van de 13de eeuw een verschuiving in de
sociale structuur voordeed die ook politieke repercussies kreeg. De ministerialen, die aan het
begin van de eeuw nog veel bestuursmacht bezaten, verdwijnen uit beeld; de kooplieden namen
de fakkel over. In 1249 trad deze groep met nadruk in het licht met en in de zogeheten
koopmansgilderol, een statuut benevens ledenadministratie van wat als de stedelijke elite
beschouwd kan worden. Deze kooplieden waren hoofdzakelijk afkomstig uit lokale vrije
families. De burgerij en haar bestuursorganen ontworstelden zich vanaf de jaren zestig van de
13de eeuw aan de greep van de landsheer en diens lokale vertegenwoordiger, de stadsrichter of –
schout (iudex). Het Deventer stadsbestuur maakte van een verzwakking van het bisschoppelijke
gezag in de jaren tachtig/negentig van de 13de eeuw gebruik om de stadsrichterfunctie aan zich
te trekken. Met het herstel van de bisschoppelijke macht rond 1300 zien we de stadsschout weer
zelfstandig optreden. Vanaf omstreeks 1318 raakten stadsbestuur en stadsrichter in Deventer
definitief los van elkaar. In 1370 kregen stadsbestuurders toegang tot het stadsschoutambt, dat tot
dan toe voor hen gesloten was. Omgekeerd zien we gewezen stadsrichters voordien wel in het
stadsbestuur terug.

De aanzet tot bestuurlijke verschriftelijking moet gezien worden in de context van het
genoemde emancipatieproces. Sociale en politieke factoren alleen kunnen deze ontwikkeling
echter niet afdoende verklaren. Een cultureel element, namelijk onderwijs, speelde een sleutelrol.
Verondersteld is dat de toegenomen behoefte aan scholing ten behoeve van een loopbaan in de
wereld de beslissende voorwaarde voor bestuurlijke verschriftelijking was. De Deventer
kapittelschool voorzag vanaf het eind van de 13de eeuw steeds meer in deze maatschappelijke
vraag. De aan deze instelling opgeleide burgerzonen die het later tot stadsbestuurder brachten,
zagen het nut en belang in van de toepassing van het geschreven woord bij de uitoefening van
bestuurstaken. Deze hypothese vindt steun in aan de cameraarsrekeningen te ontlenen casussen.
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Niet alleen de productie, maar ook de bewaring van schriftgoed -vooralsnog louter oorkonden-
kreeg aandacht, hetgeen resulteerde in wat men zou kunnen noemen een perkamenten (en later
ook papieren) geheugen van de stad. In Deventer richtte men hoogstwaarschijnlijk in het laatst
van de 13de eeuw een bestuursarchief in. Aldus ontstond in kringen van bestuurders wat Clanchy
noemt een 'literate mentality'.

De aanname dat het onderwijs een cruciale rol speelde sluit aan bij hetgeen geschreven is over
Noordduitse steden, specifiek Lübeck. Pitz legt met betrekking tot die stad een algemeen en
direct verband tussen het bestaan van een groep geletterde, internationaal opererende kooplieden
met een eigen schriftcultuur die op de handelspraktijk gericht was, de inrichting van het
onderwijscurriculum en bestuurlijke verschriftelijking, met name stadsrekeningen1. Ook ten
aanzien van Deventer kunnen we veronderstellen dat er een wisselwerking bestond tussen het
onderwijs, de koopliedenstand, zijn particuliere en zakelijke schriftcultuur en de stedelijke
administratie. Van wezenlijk belang is Pitz' vaststelling dat dezelfde sociale groep in beide sferen
actief was. Daarom is de vraag of 'koopliedenschriftelijkheid' vooraf ging aan dan wel volgde op
bestuurlijke verschriftelijking irrelevant. Clanchy relativeert daarentegen het belang van
onderwijs in het verschriftelijkingsproces. Hij ziet de bureaucratie als de wegbereider van
‘literacy’; de accumulatie van documenten en hun toepassing in het dagelijkse leven maakten
naar zijn mening meer leken geletterd2. Volgens Clanchy staat de moderne beschouwer bloot aan
het gevaar "prejudiced in favour of literacy" te zijn, en is de rol van onderwijs te zeer
verabsoluteerd en onvoldoende kritisch benaderd3. Er ligt echter een wereld van verschil tussen
de verschriftelijking in het Engeland van de 12de en 13de eeuw en de Noordnederlandse
gewesten. In Engeland vond in die eeuwen een ware documentenexplosie plaats, terwijl de
noordelijke Nederlanden juist ontwaakten wat betreft schriftgebruik. Van een doordrenking van
de samenleving met schriftelijke stukken kan bezwaarlijk gesproken worden in de noordelijke
Nederlanden in de (late) 13de eeuw, de fase van de take off van de bestuurlijke verschriftelijking. 

 
Bestuurlijke verschriftelijking: het vervolg
Ten behoeve van de analyse van het proces van bestuurlijke verschriftelijking is in dit boek een
driedeling naar bestuur, rechtspraak en financieel beheer aangehouden. In het tweede kwart van
de 14de eeuw deed zich binnen het stadsbestuur een ontwikkeling voor naar specialisatie: de
schepenen verdeelden onderling een aantal taken, welke voor de duur van het bestuurlijke jaar
door steeds twee man uitgevoerd werden. Aan deze raadsambten, zeven in getal, werden in het
derde kwart van de 14de eeuw nog slechts twee toegevoegd (zie bijlage 1). Voor de rechtspraak
creëerde men de functie van burgemeester, welke eveneens door twee schepenen tegelijk bekleed
werd. Deze functie rouleerde om de vier weken. Aangezien het aantal raadsambten het aantal
schepenkoppels overschreed (negen tegen zes), was stapeling van taken onvermijdelijk. Een
probleem was dit niet, omdat de taken in zwaarte verschilden. Een schepen-cameraar was in de
praktijk minstens zo druk als een schepen die bijvoorbeeld tolmeester en weidegraaf was. Niet
voor niets onderscheidde men ‘overste’ en ‘kleine’ ambten; alleen voor de eerste kreeg men een
extra emolument. Binnen het bouwwerk van raadsambten bestond dus een formele hiërarchie.
De controle op de uitoefening van al deze gedelegeerde taken was een zaak van het stadsbestuur
als collectief. Om dit toezicht verantwoord te kunnen uitoefenen was een schriftelijke
verslaglegging door de schepenen in hun hoedanigheid van raadsbeambte een vereiste. Dit
verklaart waarom het proces van bestuurlijke verschriftelijking in de genoemde periode goed op

                    
    1 Pitz, Schrift- und Aktenwesen, 437.
    2 "The main contention of From memory to written record is that lay literacy grew out of bureaucracy, rather

than from any abstract desire for education or literature"; Clanchy, From memory, 19.
    3 Ib., 7-11.



206

stoom kwam; bestuurlijke specialisatie en bestuurlijke verschriftelijking hingen direct met elkaar
samen. Pitz stelt dat, bij alle verschillen die de administraties van de door hem onderzochte
steden Keulen, Lübeck en Neurenberg vertonen, zij gemeen hebben dat het systeem van
raadsambten en bijbehorende competenties de weg plaveide voor de zich verbreidende
schriftelijkheid en het in zwang komende ‘aktenwezen’. Hij benadrukt dat de stadsbesturen er
voor waakten dat de raadsambten zich als als aparte loten van de bestuurstak afsplitsten 4. In
Deventer is er in de onderzochte periode nooit sprake van geweest dat raadsambten dreigden te
verzelfstandigen; de lijnen waren kort en de onderlinge controle binnen het schepencollege was
sterk.

Een kernactiviteit van bestuur was de uitvaardiging van keuren. Keurbevoegdheid bezat het
Deventer stadsbestuur al aan het eind van de 13de eeuw. Het eerste indirecte bewijs van
optekening van stedelijke verordeningen en rechtsregels dateert uit 1337. In 1343 wordt in
Deventer melding gemaakt van een bestaand keurboek. Het eerste keurboek dat er voorhanden
is, stamt uit 1448. De daarin opgenomen keuren zijn geen van alle gedateerd. De
voorgeschiedenis is als het ware gewist in de opeenvolging van keurboekredacties, die we
kennen dankzij referenties in de stadsrekeningen. In het Deventer bestuurlijke schriftgoed komt
de functie van moederstad van de Overstichtse stadsrechtfamilie amper tot uitdrukking; men
moet met een lantaarntje zoeken naar voorbeelden van verzoeken om rechtsadvies door
dochtersteden. Een archief met jurisprudentie, zoals in Zutphen bestond, kwam hier niet tot
stand. Een verklaring zou kunnen zijn dat Kampen en Zwolle zich in het kader van hun streven
naar autonomie (ook) op dit punt probeerden los te maken van Deventer5. Duidelijk is dat de
Overstichtse stadsrechtfiliatie een landsheerlijke constructie was, die althans in de 14de en 15de
eeuw amper een praktische betekenis had. De optekening van keuren vond elders in de
noordelijke Nederlanden al vroeg plaats, zeker in Holland en Zeeland. Middelburg nam hier het
voortouw, waarschijnlijk reeds in het laatst van de 12de eeuw. Andere Zeeuwse en Hollandse
steden volgden6. In Dordrecht werden tussen 1287 en 1293 losse stedelijke verordeningen
geschreven7. In Utrecht zien we ook al zeer vroeg keuren genoteerd worden, namelijk in 1251 en
opnieuw in 12668. Zutphen kan bogen op een traditie van het op schrift stellen van keuren die tot
1311 teruggaat9. In Kampen nam men reeds in 1313 het ‘boek van rechten’ in gebruik10.

Het uitvaardigen van keuren en het afdwingen van de naleving daarvan zijn onlosmakelijk
verbonden. In de tweede helft van de 14de eeuw groeide een praktijk van registratie op het
gerechtelijke vlak, welke zich vanaf de vroege 15de eeuw nog uitbreidde (zie bijlage 6). Het
strafrecht ging hier voorop vanaf het midden van de 14de eeuw; registratie op het terrein van de
vrijwillige rechtspraak liet tot het eind van de 14de eeuw op zich wachten. Dit is laat, gegeven
een veronderstelde competentie sinds 1123. Hekkensluiter was de contentieuze rechtspraak:
systematische registratie in deze sfeer vond sinds 1423 plaats en werd naar alle
waarschijnlijkheid afgedwongen door de meente. Kenmerkend voor het Deventer bestuurlijke
schriftgoed is de overstelpende hoeveelheid gerechtelijke registers met hun duizenden zo niet

                    
    4 Pitz, Schrift- und Aktenwesen, 177 en 279-281.
    5 Aldus Berkenvelder, ‘Groei’, 167-170. Ook in de kleine Overstichtse steden zijn in een later stadium

pogingen gedaan de juridische band te wissen, letterlijk zelfs in Hasselt, waar in het keurboek van medio
15de eeuw op een onbekend moment de woorden “to Deventer” geradeerd zijn in het rubrieksopschrift
“van recht dat to Deventer gehaelt is”. De bladwijzer vergat men echter te corrigeren! (V[an] D[oorninck],
‘Hasselt’).

    6 Burgers, Dijkhof en Kruisheer, ‘Doordringing’, 195 en 199.
    7 Burgers en Dijkhof, Oudste stadsrekeningen Dordrecht, xliv.
    8 OSU III, xvi (handen U1 en U3).
    9 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen Zutphen, 5.
    10 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 11.
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tienduizenden notities. Deze leggen getuigenis af van een buitengewoon intensief rechts- en
transactieverkeer.

Voor de vroegste fase van de stedelijke boekhouding, de stadsrekeningen, is in deze studie een
hypothetisch model gepresenteerd dat uitgaat van het naast elkaar bestaan van verschillende
boekhoudingen die op een gegeven moment versmolten tot een centrale boekhouding. In
Deventer gebeurde dit rond 1330. Het moment van integratie moet voor elke stad afzonderlijk
vastgesteld worden aan de hand van de plaatselijke ontwikkelingen en gebeurtenissen; lokale
omstandigheden bepaalden de evolutie en vormgeving van het financiële beheer en de
schriftelijke verantwoording daarvan. De boekhoudingen die vooraf gingen aan een
'volwaardige' stadsrekening waren eenvoudige lijsten van inkomsten en/of uitgaven. In Deventer
zijn dergelijke overzichten niet overgeleverd, maar op een aantal specifieke terreinen kan
aangenomen worden dat zij bestaan hebben. De (antropologische) literatuur ziet lijsten als
karakteristiek voor de vroege toepassingen van het schrift. In een lijst (her)ordent men
informatie. Hij kan dienen als uitgangspunt voor verdere verfijning en uitbreiding of als model
voor andere soorten classificaties11. De geleidelijke maar toch vrij snelle ontwikkeling van de
stadsrekening uit financiële lijsten sluit hierbij goed aan.

Er is ten aanzien van Deventer geen bewijs voorhanden om de bewering in de literatuur te
staven dat de zelfstandige stedelijke belastingheffing te beschouwen is als de eerste aanzet tot
een ambtelijk apparaat en financieel huishouden12. De Deventer magistraat financierde haar
beleid tot halverwege de eerste helft van de 15de eeuw niet zozeer met behulp van belastingen
als wel met leningen: vermogende burgers droegen -al dan niet verplicht- bij aan de stedelijke
kas. Pas rond 1430 kwam de uitgifte van jaarrenten in zwang. Geheel anders was de
ontwikkeling in Zutphen, waar het stadsbestuur reeds vanaf omstreeks 1330 kapitaal verwierf uit
de verkoop van jaarrenten, die uit de gruitinkomsten afgelost werden13. Aan het eind van de 14de
eeuw had deze verkoop een enorme omvang bereikt14. Kossmann-Putto stelt naar aanleiding van
de situatie in Kampen in de vroege 14de eeuw dat het systeem van de gedwongen lening
economisch gezonder was dan de financiering met behulp van renten, omdat het –gegeven de
relatief korte terugbetalingstermijn- niet tot een opeenstapeling van stadsschulden leidde15. In
Deventer zien we de meente vanaf het tweede kwart van de 15de eeuw meer toezicht op de
stedelijke financiën opeisen. Kort na het midden van die eeuw werd de controle door de meente
geformaliseerd.

Bestuurlijk schriftgoed, schrijvers en geletterdheid
Er is in deze studie herhaaldelijk sprake geweest van de 'overgang' van Latijn naar volkstaal. Het
is hier de plaats de gegevens daarover bijeen te brengen, ook al omdat zij licht werpen op het
(financieel-) administratieve bouwwerk en zelfs op de graad van alfabetisering in de stad. In
hoofdstuk 3 hebben we gezien dat de oudste oorkonden in de volkstaal in Deventer vanaf 1328
verschijnen. Geen van deze documenten werd echter geredigeerd op de secretarie; zij waren
afkomstig uit de kanselarijen van de bisschop van Utrecht en de graaf van Gelre en Zutphen. De
eerste Deventer stadsschrijver die zich geregeld van het Middelnederlands als
oorkondenschrijftaal bediende, was Gevehard van Hildesheim, die in 1344 zijn werkzaamheden

                    
    11 Goody, Domestication, 74-111, vooral 86 en 108. De auteur baseert zijn argumenten op bevindingen van

oriëntalisten en antropologen.
    12 Kirchgässner, ‘Frühgeschichte’, 10-14 en 42 .
    13 SAZ, OA, inv. nr. 1313, reg. nr. 93 (oorkonde d.d. 2.8.1330) 
    14 Wartena, Stadsrekeningen Zutphen I, x-xi. 
    15 Kossmann-Putto, ‘Financial policies’, 313-315. Tussen 1318 en 1340 leende het Kamper stadsbestuur

vijftien maal bij burgers, en hield hiervan aantekening in een register.
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in Deventer aanving16. Helaas is niet bekend wat zijn vorige werkkring was, zodat niet vast te
stellen is of de oudere westelijke invloeden via hem als het ware bestendigd werden. Wellicht
kan taalkundig onderzoek in dergelijke kwesties opheldering verschaffen. Een volgend moment
van cruciaal belang voor de toepassing van de volkstaal als administratieve schrijftaal was de
abrupte overschakeling op het Middelnederlands in de cameraarsrekeningen in 1361. Ook in het
oudste bewaarde verpachtingsregister zien we deze verandering op hetzelfde moment terug.
Deze omslag valt samen met het aantreden van stadsschrijver Johan ter Hurnen.

Op het eerste gezicht is er in Deventer zodoende precies aan te geven wanneer het Latijn zijn
monopolie in de stadsadministratie definitief verloor, namelijk tussen 1344 en 1361, zoals
Slicher van Bath een halve eeuw geleden al constateerde. Bij nader inzien echter blijkt dat de
situatie gecompliceerder was. Aantoonbaar in de jaren vijftig en vermoedelijk ook al daarvóór, al
is niet aan te geven sinds wanneer, voerden de schepenen in hun diverse raadsambten hun
administratie in de volkstaal. We bevinden ons dan in de onderste administratieve lagen.
Schepenen noteerden zaken die hun raadsambt raakten en specifiek inkomsten en uitgaven op
wastafeltjes of cedelen. Op gezette tijden schreven zij deze informatie af in een kladrekening (of
lieten dat doen). Aan de hand daarvan, al dan niet via een conceptrekening, schreef de
stadsschrijver of diens assistent de netrekening van het raadsambt in kwestie. Uitzonderlijk is
het, dat een fragment uit 1358 van zo'n netrekening, in dit geval van de timmermeesters, bewaard
bleef. Op basis van de aangeleverde raadsambtsnetrekeningen (en nog andere bescheiden)
maakte de stadsschrijver een klad van de centrale stadsrekening, die van de cameraars. De laatste
fase was de redactie van de cameraarsnetrekening. Bij het redigeren van de cameraarsrekeningen
vond derhalve een vertaalslag plaats die in het typische rekeningenlatijn resulteerde17. Niet alleen
schepenen bedienden zich bij de uitoefening van hun raadsambten medio 14de eeuw van de
volkstaal, ook belangrijke stadsdienaren -zij die op de stedelijke loonlijst stonden- deden dat toen
al. Met name gaat het om de gerechts- en briefboden.

Twee conclusies dringen zich naar aanleiding van het voorgaande op. De eerste is dat het
Latijn zijn overwicht op de volkstaal in de stadsadministratie in 1361 definitief verloor. In de
onderste administratieve strata van het financiële beheer overheerste vermoedelijk al vanaf het
tweede kwart van de 14de eeuw de volkstaal, in de voor controle en archivering bestemde
bovenste lagen hield het Latijn echter stand. Het is goed mogelijk dat dit om redenen van
prestige gebeurde. Waarom gaf men in 1361 deze omslachtige administratieve werkwijze op? In
1361/1362 vonden diverse belangrijke bestuurlijke en administratieve veranderingen plaats. De
overgang op de volkstaal in de stadsrekeningen kan dus aan de politieke factor toegeschreven
worden. In hoeverre de meente of een andere groep uit de stadsbevolking een rol speelde, anders
gezegd: of deze omslag afgedwongen werd vanuit de burgerij, is niet te zeggen. Ter vergelijking
kan in de noordelijke Nederlanden gewezen worden op de situatie in de stad Groningen. Bij
gebrek aan andere bronnen is de verhouding tussen Latijn en volkstaal daar alleen aan oorkonden
af te lezen. Bakker constateert dat het Latijn rond 1370 ineens verdwijnt uit de oorkonden die
uitgingen van het Groninger stadsbestuur, en veronderstelt dat daaraan een bestuurlijke
beslissing ten grondslag lag. Deze volgde op een periode van politieke veranderingen18.

De tweede conclusie is dat Deventer rond het midden van de 14de eeuw al vele geletterde
leken kende. Dezen waren niet alleen te vinden in kringen van de bestuurlijke elite en in het in
omvang nog bescheiden ambtenarenapparaat. We ontmoetten terzelfdertijd een geletterde

                    
    16 Het oudste voorbeeld uit zijn ambtsperiode is een schepenoorkonde uit 1346, die betrekking heeft op de

verkoop van een jaarrente aan de abdij Ter Hunnepe; RAO, TH, inv. nr. 404, reg. nr. 134 (26 december).
    17 Voor het gebruik van Latijn en Middelnederlands in de grafelijke rekeningen van Holland en Zeeland in de

eerste helft van de 14de eeuw: De Boer, ‘Advenerunt cum Brantledderis’, 33-42.
    18 Bakker, ‘Übergang’, 171 en 173-175.
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herbergier19 die diensten verleende aan het stadsbestuur. In hoeverre hij representatief is voor
zijn beroepsgroep op dat moment is niet te zeggen; begin 15de eeuw is een openbare notaris
annex herbergier aan te wijzen20. Dat de herbergiers een interessante groep vormen in het
spectrum van stedelijke scribenten is evident. Aan het eind van de 14de eeuw waren geletterde
leken ook aan te treffen in de groep van (meester-) ambachtslieden, met name in het bouwvak en
onder smeden. Gevoegd bij de constatering dat pachters van stedelijke domeinen en
inkomstenbronnen geletterd waren, ontstaat de indruk dat de alfabetiseringsgraad in de late 14de
en zeker in de 15de eeuw wel eens hoger gelegen kan hebben dan in de literatuur verondersteld
is21. Nader onderzoek op dit punt is gewenst; vooral de 15de-eeuwse gerechtelijke registers
bevatten een schat aan gegevens hieromtrent. Bij dit alles valt aan te tekenen dat de kerfstok in
zowel het herbergwezen als het bouwvak steeds een belangrijke rol bleef spelen. In de tweede
helft van de 15de eeuw voltrok zich een intensivering van het kerfstokgebruik, met name in de
sfeer van de bierbrouwerij, die aanleiding gaf tot regularisatie door het stadsbestuur. Kerfstokken
hadden dus een functie in het financiële verkeer in een tijd waarin dit al volledig verschriftelijkt
was. Dit op zich bewijst al dat de kerfstok een volwaardig hulpmiddel was, dat een geheel eigen
plaats had in het geheel van ‘literacy and numeracy’.

Secretarie
Hoewel deze studie niet nader ingaat op de verhoudingen op de secretarie, zoals in de inleiding
vermeld is, zijn enkele bevindingen niettemin vermeldenswaard. Allereerst valt op te merken dat
de bronnen ons in de steek laten waar het gaat om de beroepsmatige antecedenten van de
Deventer stadsschrijvers. Er is geen greep te krijgen op de omgeving waarin zij gewerkt hadden
voorafgaand aan en volgend op hun dienstverband in Deventer. Als hierover meer bekend was,
zou mogelijk ook meer te zeggen zijn over ontlening van administratieve technieken en
gewoonten aan landsheerlijke en heerlijke kanselarijen of stedelijke secretarieën elders22. Een
dwingend causaal verband tussen administratieve vernieuwingen en het aantreden van een
nieuwe stadsschrijver is daarom niet te leggen; het was niet de individuele scribent die het proces
van bestuurlijke verschriftelijking richting gaf23. Voorts is duidelijk geworden dat de Deventer
secretarie tot het laatste decennium van de 14de eeuw een éénmanszaak was. Wel werden bij
gelegenheid assistenten ingeschakeld. Ook nog in het eerste decennium van de 15de eeuw kon
Johan van Ommen het schrijfwerk voor het stadsbestuur in zijn eentje af, net als Johan Pallas in
de jaren 1425-1432. In een contract dat Pallas en de magistraat in 1426 sloten, het enige
stadsschrijverscontract dat in Deventer bewaard bleef, is sprake van de mogelijkheid in
‘noodgevallen’ een assistent in te zetten (zie bijlage 5). Pas vanaf 1433 waren er twee (onder wie
sedert 1443 de eerste niet-geestelijke, Jacob van Noerle), en sinds omstreeks 1460 drie
stadsschrijvers tegelijk werkzaam op de secretarie. Bijlage 6 laat zien dat in de tussenliggende
jaren diverse nieuwe registraties opgezet werden. De conclusie is gewettigd dat Deventer in deze
periode in economisch en demografisch opzicht een groeispurt doormaakte. Dit wordt des te
waarschijnlijker als we in ogenschouw nemen dat het aantal beroepsschrijvers buiten de
secretarie, op wie de burgers vooral voor ‘vrijwillige’ zaken een beroep konden doen, medio
15de eeuw groeide, zoals in hoofdstuk 4 gesignaleerd is. Naast de openbare notarissen zien we
dan ook andere professionele scribenten verschijnen, zoals de ‘schrijfmeesters’. De schrijfmarkt
bood plaats aan velen, dit niettegenstaande het feit dat steeds meer burgers zelf de ‘pen’
                    
    19 Zie hoofdstuk 5 n. 286.
    20 Zie hoofdstuk 4 n. 243.
    21 Kannowski, Bürgerkämpfe, 140 n. 701 haalt een aantal Duitse schattingen voor steden aan. Deze variëren

van 2 tot 10%; in één van de aangehaalde onderzoeken is sprake van 2-6% alfabeten rond 1500.
    22 De Deventer ‘interimstadsschrijver’ Hendrik van Wijk vormt een uitzondering: hij trad nadien in dienst van

de bisschop van Utrecht (zie bijlage 4).
    23 Anders: Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 11 en 20-21 (ook onder verwijzing naar Duitse literatuur).
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hanteerden.

Vergelijking
In de inleiding is de vraag opgeworpen of het proces van bestuurlijke verschriftelijking in
Deventer zich laat vergelijken met de gang van zaken in andere steden. Voor een dergelijke
vergelijking staat literatuur ter beschikking over de steden Utrecht (Muller en Ketner), Kampen
(Kossmann-Putto) en voor wat betreft de beginfase ook Nijmegen (Ketner), terwijl voorts studies
voorhanden zijn over het graafschap Holland en Zeeland (Burgers, Dijkhof en Kruisheer) en
Friesland ten westen van de Lauwers (Vries). 

Ketner stelde vast dat de 68 originele bisschopsoorkonden die tijdens het episcopaat van Hendrik
van Vianden uitgevaardigd werden, door maximaal 55 verschillende handen geschreven zijn,
welke voor het merendeel te zoeken zijn in de vijf kapittels en het Duitse Huis24. Dit geeft een
goede indruk van het naar verhouding grote aantal schrijvers in de bisschopsstad kort na het
midden van de 13de eeuw. In zijn studie over de Utrechtse secretarie kon Ketner de helft van de
twaalf getraceerde 'stadshanden' in de periode 1196-1305 koppelen aan lokale kapittels
(hoofdzakelijk het Domkapittel) 25. Hoewel de identificatie van de restgroep essentieel is voor
een juiste beoordeling van de verhoudingen, is het evident dat ook in Utrecht de kapittels de
oudste schrijfcentra waren en dientengevolge schrijfexpertise konden leveren aan het
stadsbestuur. De eerste Utrechtse stadsschrijver was uit het Domkapittel afkomstig; hij was
werkzaam tussen 1267 en 128426.

Ketner heeft Mullers uiteenzettingen over de Utrechtse rechtsboeken handzaam samengevat
en deze van vlees en bloed voorzien door ze paleografisch te verbinden met stadsschrijvers, met
name de scribentendynastie der Tolnaers. Daarnaast schenkt hij ook aandacht aan andere
registers27. Registratie op vele vlakken vond in Utrecht plaats sinds omstreeks 1340. Ketner
onderscheidt onder de wat hij noemt ‘stadsboeken en registers’ (de laatste door hem omschreven
als ‘inschrijfboeken’) een categorie ‘rechtscodificaties’. Binnen deze groep is het in 1340
aangelegde Liber albus het oudste. Hierin werd een oudere redactie van het Utrechtse recht
“verclaert ende verscreven”. Tot dezelfde groep rekent Ketner ook een register van criminele
vonnissen annex belangrijke raadsbesluiten of ‘willekeuren’ (vanaf 1342). Terzelfder tijd of al
eerder kende men cameraarsrekeningen en voerde men een burgerboek annex register van
commissies uit de raad. Daarbij voegden zich het zogeheten raadsdagelijks boek (raadsresoluties;
minstens sinds 1369), buurspraak- of luidboeken (vermoedelijk al vóór 1385), kopieboeken voor
stedelijke privileges (jaren negentig van de 14de eeuw) en minuutboeken van uitgaande missiven
(zeker sinds 1402, mogelijk al in het laatste kwart van de 14de eeuw). Voorts bestond sedert
1351 of al eerder een apart schepenboek. Hoewel de administratieve evolutie in Utrecht –zoals in
iedere stad- een eigen signatuur droeg, zijn er zowel in chronologisch als technisch-
administratief opzicht opvallende overeenkomsten met de bestuurlijke verschriftelijking in
Deventer. De kern daarvan is het voeren van registers op alle bestuursterreinen. Het moment
waarop dit gebeurde viel in beide steden in de jaren veertig van de 14de eeuw. Hoe moet deze
parallellie verklaard worden? In de lijn van de hier gekozen benadering kan verondersteld
worden dat de interne ontwikkeling van de stadsbesturen op vergelijkbare wijze verlopen is.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze hypothese houdbaar is.

Een heel ander beeld levert Kampen. Kossmann-Putto stelt vast dat het stadsbestuur bij het

                    
    24 OSU III, iv-v en voor de 'stadshanden': xvi.
    25 Ketner, 'Tolnaers', 52.
    26 OSU IV, ix (hand D14).
    27 Het navolgende is gebaseerd op Ketner, ‘Tolnaers’, 55-57.
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opzetten van zijn administratie in de eerste paar decennia van de 14de eeuw eclectisch te werk
ging. Elementen uit Keulen (de bakermat van registratie van vrijwillige zaken), Soest, Hamburg
en de Wendische steden, met name Lübeck, werden samengesmeed tot een geavanceerd en
voorlijk administratief apparaat, waarvan registers de ruggengraat vormden. Registratie was
overigens niet de enige vorm van beoorkonding; ook de schepenoorkonde was gebruikelijk28. In
Kampen koos men dus al heel vroeg welbewust voor navolging van een administratief systeem
dat zich elders bewezen had. In het Oversticht vond het ‘Kamper model’ voor de optekening van
vrijwillige zaken –registratie naast beoorkonding- navolging. Te noemen zijn Zwolle en, van de
kleine steden, Goor (1333)29, Delden (1340), Ommen en Vollenhove (15de eeuw)30.

Vergelijken we het tijdstip van de introductie van het instituut van stadsschrijver in Deventer
(omstreeks 1290) met andere steden in Oost-Nederland waarvoor gegevens voorhanden zijn, dan
blijkt dat in het Oversticht Kampen voorop ging (1286), terwijl Zwolle het rijtje iets later sloot
(1304)31. Uit het graafschap Gelre en Zutphen zijn op dit punt ook enkele gegevens beschikbaar.
Stadsschrijvers treffen we daar het eerst aan in de zuidelijke contreien. Schout en schepenen van
Roermond konden reeds in 1278 beschikken over een eigen notarius32. In Nijmegen ving een
schoolmeester zijn baan als stadsschrijver eveneens in 1278 aan. Hij zette zijn werkzaamheden
tot 1291 voort33. De stad Zutphen ging gelijk op met Deventer. Gedurende de jaren 1291-1299
was meester Johan de Wilde, een kanunnik of vicaris van de Zutphense Sint Walburgiskerk, er
als stadsschrijver werkzaam34.

F. Arnecke is van mening dat de inrichting van het stadsschrijversambt samenhing met en
voortvloeide uit communale emancipatie35. De verbinding die Arnecke legt met een politiek
proces dat zich in alle steden van het Duitse Rijk –ook in Deventer- vroeger of later voltrok
verklaart het ontstaan van het instituut van stadsschrijver evenwel niet. Als werkhypothese kan
Arneckes inzicht echter vrucht afwerpen bij toekomstig onderzoek naar
verschriftelijkingsprocessen in steden36.

                    
    28 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, stelling II. Deze alinea is gebaseerd op ib., 1-28, speciaal 11-22.
    29 Vredenberg, Oudste register.
    30 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 21-22 noemt ook de Deventer renunciatieregisters als voorbeeld.
    31 Ib., 10-11. Voor Zwolle: OO III, nr. 516. In ib., nr. 535 (1306) wordt één van de schepenen aangeduid als

Willem scriptor; een medeschepen was de oudste bekende scribent uit 1304. Het Zwolse schepencollege
was bij de aanvang van de 14de eeuw kennelijk een tamelijk geletterd gezelschap.

    32 OGZ 3, nr. 1278.09.30 (na 1278.09.00), p. 2.
    33 De door hem geschreven oorkonden ondertekende hij met “per Gerlacum”; Ketner, ‘Oudste stedelijke

oorkonden Nijmegen’, 279-282. De auteur bestempelt twee eerdere clustertjes gelijkhandige ‘stedelijke’
oorkonden uit de jaren 1263-1271 (drie stuks) en 1278-1280 (twee stuks) als producten van
gelegenheidsscribenten. In OGZ 5, nr. 1278.01.06, p. 2 (onder ‘Ontstaan’) worden de beide laatste
oorkonden eveneens aan schoolmeester Gerlach toegeschreven. Ketner , op. cit., 282 past naar mijn mening
zijn bevindingen over Nijmegen te gemakkelijk toe op Arnhem, waar hij een schoolrector die in een
Arnhemse schepenoorkonde uit 1274 als getuige figureert tot stadsschrijver maakt. Burgers, Paleografie I,
477 laat de eerste Nijmeegse stadsschrijver op basis van de gegevens van Ketner in 1263 beginnen.

    34 OGZ 7, nr. 1291.09.24, onder 'Ontstaan', in combinatie met OGZ 8, nr. 1299.04.23, p. 1 (te verschijnen eind
2002). Zie voor hem ook OGZ 7, nr. 1320.02.22.

    35 Arnecke, Hildesheimer Stadtschreiber, 140.
    36 Bij voortgezet onderzoek naar de verschriftelijking van de samenleving in Oost-Nederland is het overigens

net als elders noodzakelijk ook de kloosters -en dus het platteland- in het beeld te betrekken. Daartoe lenen
zich in het bijzonder de archieven van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, waar mogelijk al vanaf 1200
een scriptorium functioneerde (OGZ 4, nrs.  1200.07.12 (na 1200.00.00), pp. 2-5 (‘Ontstaan en echtheid’)
en 1207.12.31 (na 1207.00.00), pp. 2-3 (‘Ontstaan en echtheid’)), de Benedictijner abdij te Ruinen (later
Dikninge) en wellicht het Benedictinessenklooster Zwartewater nabij Hasselt. Ten aanzien van de
Cisterciënzerinnenabdij Ter Hunnepe bestaat de indruk dat zij voor de vervaardiging van oorkonden in de
13de en ook nog in het begin van de 14de eeuw hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend leunde op het klooster
Bethlehem (cf. OGZ 6, nrs. 1252.06.18 (na 1252.00.00) en 1252.12.31 (na 1252.00.00)).
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Uit een recente synthese van Burgers, Dijkhof en Kruisheer over verschriftelijking in het
graafschap Holland en Zeeland blijkt dat schriftcultuur daar tot omstreeks het midden van de
13de eeuw beperkt bleef tot de abdijen Egmond en Middelburg. De Egmondse monniken
schreven tot de instelling van een grafelijke kanselarij in 1268 ook voor hun landsheer. Eveneens
tot in de jaren zestig en zeventig van de 13de eeuw redigeerden in de Hollandse en Zeeuwse
steden verblijvende geestelijken op aanvraag oorkonden voor stadsbesturen en burgers37. In een
tweede fase verschijnen daar in het laatste kwart van de 13de eeuw stadsschrijvers38. Een
wezenlijk verschil tussen Oost-Nederland en Holland en Zeeland is de rol van kapittels van
seculiere geestelijken. In West-Nederland zijn deze relatief laat ingesteld en komen zij dus niet
als vroege schrijfcentra in aanmerking39. Volgens Burgers, Dijkhof en Kruisheer riepen in
Holland en Zeeland niet het grafelijke hof of de stadsbesturen secretarieën in het leven, maar de
burgers zelf. Zij kregen er in de visie van deze auteurs in een ingewikkelder wordende
samenleving behoefte aan om mondelinge afspraken op schrift te laten stellen40. In deze
redenering wordt uitgegaan van een ‘autonoom proces’ vanuit de bevolking: de vraag of
behoefte leidde tot verschriftelijking. Ongetwijfeld gaat het dan om dat deel van de
stadsbevolking dat ook toegang had tot het stadsbestuur, al laten de auteurs zich daarover niet uit.
Ik betwijfel of de rol van stadsbesturen zo passief was, en of toch niet eerder sprake was van een
‘top down’-model. De stedelijke schrijfkamer was niet alleen ingesteld op het voldoen aan een in
wezen puur particuliere vraag, maar verzorgde ook de productie van schriftgoed dat de stedelijke
samenleving als geheel aanging, met andere woorden: dat een publiek belang diende.

We richten nu de blik naar Friesland. Vries constateerde dat daar ten westen van de rivier de
Lauwers tot rond 1300 amper sprake was van verschriftelijking. De vroegste schrijfcentra waren
aan kloosters verbonden, net als in Holland en Zeeland. Pas laat, namelijk vanaf omstreeks 1440,
komen ook de steden in beeld. Kapittels van seculiere geestelijken ontbraken in Friesland ten
westen (en trouwens ook ten oosten) van de Lauwers. Voor een vergelijking met Deventer biedt
Friesland geen goed uitgangspunt. Vries stelt dat de leidende rol van de kloosters te verklaren is
uit het ontbreken van landsheerlijk gezag en dus een landsheerlijke kanselarij41. Het is evenwel
maar de vraag of deze verklaring afdoende is, gelet op de situatie in het graafschap Holland en
Zeeland. Ook in Gelre staat niet vast dat de landsheerlijke kanselarij voorop ging in het proces
van verschriftelijking.

Resumerend kunnen we vaststellen dat het verschriftelijkingsproces in Deventer in de late 13de
eeuw in gang gezet werd door sociale, politieke en culturele factoren. Deze zijn te verbinden met
de opkomst van een nieuwe koopliedenklasse, die zich aan de greep van de bisschop
ontworstelde. De versnelling die in de eerste helft van de 14de eeuw optrad, was institutioneel
bepaald; zij hing samen met een specialisatie naar taken binnen het schepencollege. Vanaf de
vroege 15de eeuw verschafte de roep vanuit de meente om enerzijds rechtsgelijkheid en

                    
    37 Burgers, Dijkhof en Kruisheer, ‘Doordringing’. In zijn proefschrift komt Dijkhof tot de slotsom dat na een

aanvankelijke opmars van schriftgebruik in de steden van Holland en Zeeland, het eerst in Middelburg, een
stilstand intrad tot de jaren zestig/zeventig van de 13de eeuw. Hetzelfde deed zich voor in Deventer en
Zutphen. De verklaring is hier te zoeken in de politieke verhoudingen; de landsheer bleef, juist tot in de
jaren zestig, de overhand houden.

    38 Burgers, Paleografie I, 478 e.v. en idem, Dijkhof en Kruisheer, ‘Doordringing’, 199-200. De gegevens
over de steden stemmen in beide studies niet steeds overeen, hetgeen te wijten is aan het ontbreken van een
eenduidige definitie van een stadsschrijver.

    39 Een recent overzicht is te vinden in Leverland, St. Pancras, 36-41.
    40 Burgers, Dijkhof en Kruisheer, 'Doordringing', 200-201.
    41 Vries, Verdringing, 65-66.
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rechtszekerheid en anderzijds controle op de stadsfinanciën nieuwe impulsen aan het proces van
verschriftelijking. Naast deze politieke factor deed zich terzelfder tijd ook een economische
invloed gelden, namelijk de commerciële en demografische groei. Hoewel deze groei zich niet in
cijferreeksen laat vangen, zoals in de inleiding opgemerkt is, vormt een deel van het bestuurlijke
schriftgoed zelf er een weerspiegeling van. De bloei van de particuliere onroerend goed- en
kapitaalmarkt, sinds 1430 gedocumenteerd in de renunciatieregisters, hangt samen met de functie
van Deventer als jaarmarktenstad. Ook het register van gerechtelijke beslagleggingen op
handelsgoederen legt getuigenis af van economische groei.

Niet eerder is voor een stad in de noordelijke Nederlanden het geheel van de stedelijke
administratie over een zo lange periode bestudeerd als hier met betrekking tot Deventer gedaan
is. Vast te stellen is dat het onderzoek naar het verschriftelijkingsproces in steden vruchtbare
nieuwe inzichten oplevert in de dynamiek van de stedelijke samenleving in het algemeen en de
stedelijke institutionele ontwikkeling in het bijzonder.
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SAMENVATTING

De bestudering van het stedelijke schriftgoed als samenhangend geheel staat in de Nederlanden
nog in de kinderschoenen. Deventer leent zich goed voor een onderzoek naar bestuurlijke
verschriftelijking, omdat het over een rijk Middeleeuws archief beschikt. Bovendien vervulde
deze stad binnen het ‘Overijsselse’ deel van het prinsbisdom Utrecht bestuurlijke, juridische,
economische en kerkelijke functies op regionaal en bovenregionaal niveau. Het onderzoek
waarvan dit boek verslag doet is kort samen te vatten als de beschrijving en verklaring van de
ontwikkeling van een bestuursstructuur die een cultuur van schriftgebruik voortbracht. In de kern
is het dan ook institutioneel-administratief van aard. Daarnaast belicht het de sociale omgeving
waarin het bestuurlijke schriftgoed functioneerde. Ten derde wordt aandacht besteed aan
cultuurhistorische subthema’s als de wisselwerking van mondelinge en schriftelijke uitingen van
bestuur en rechtspraak, de toepassing van Latijn en volkstaal in een bestuurlijk-ambtelijke
context, en geletterdheid en alfabetiseringsgraad.

Centraal staat de vraag naar de factoren die de bestuurlijke verschriftelijking bepaalden, en
naar hun onderlinge samenhang. Methodisch uitgangspunt is een systematische bestudering van
de ontwikkeling van de stedelijke bestuursorganisatie en haar bevoegdheden vanaf het moment
dat de eerste sporen daarvan traceerbaar zijn. Deze aanpak heeft tot doel de schriftelijke
optekeningen in beeld te krijgen die voortvloeiden uit de uitoefening van taken op het terrein van
bestuur, rechtspraak en beheer. Deze studie wil niet alleen beschrijven, maar ook verklaren.
Waarom werd het geschreven woord in de bestuurspraktijk steeds belangrijker? Als gevolg van
welke impulsen verandert de wijze van optekening van bestuurlijk handelen? Het gehanteerde
lange-termijnperspectief en het met elkaar verbinden van alle bronnencategorieën (oorkonden,
brieven, rekeningen, registers, alsmede ontwerpen en losse aantekeningen die zich aan
categorisering onttrekken) die betrekking hebben op bestuur, rechtspraak en beheer maken een
dergelijke benadering mogelijk.

Het boek is als volgt opgezet. In de inleiding wordt aandacht geschonken aan kwesties van
definitie, methode, bronnen, overlevering en verschriftelijking als onderzoeksthema. In het
tweede hoofdstuk komt de beginfase van de verschriftelijking aan bod. Daarop volgen drie
hoofdstukken die de ontplooiing van de bestuurlijke verschriftelijking tot onderwerp hebben. Als
scharnierpunt tussen hoofdstuk twee en de volgende hoofdstukken dient het aanvangsjaar van het
Gelderse pandschap van Salland (1336-1346). Het drieluik over de ontplooiing van de
bestuurlijke verschriftelijking behandelt de kerntaken van het stadsbestuur, te weten bestuur,
rechtspraak en beheer.

De samenvatting van de bevindingen start met hoofdstuk 2. Daarin is de sociale en
institutionele geschiedenis van de stad Deventer tot het begin van de 14de eeuw in kaart
gebracht; zij vormt het kader waarbinnen de bestuurlijke verschriftelijking zich afspeelde.
Aan het begin van de 13de eeuw hadden lieden die in een afhankelijkheidsrelatie stonden tot
een vorst (met name de bisschop van Utrecht), klooster of kapittel –naar aannemelijk
geworden is in veel gevallen van een ministeriale status- het in bestuurlijk opzicht voor het
zeggen in Deventer. Kort voor het midden van de 13de eeuw echter veranderde dit: de
kooplieden traden als maatschappelijke groep naar voren. Om de politieke verhoudingen te
kunnen bepalen zijn de relaties tussen de landsheer (en zijn lokale vertegenwoordiger, de
stadsschout of stadsrichter) en de stedelijke gemeenschap enerzijds en de relaties tussen de
verschillende politieke organen in de stad anderzijds nagegaan. De bevoegdheden van de
stadsschout beperkten zich uiteindelijk nog slechts tot de groep van vreemdelingen en tot op
zekere hoogte ook tot halszaken. De gemeenschap van burgers en dientengevolge haar
bestuursorganen maakte in de 13de eeuw een proces door van politieke emancipatie ten
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opzichte van de landsheer. Sedert 1266 zijn de burgerlijke bestuurscolleges frequent in
oorkonden aan te treffen als uitvaardiger, zegelaar en/of getuige. In het laatste decennium van
de 13de eeuw nam het aantal exclusief door hen uitgevaardigde oorkonden opvallend toe.

Wenden we ons van de sociale en politieke ontwikkelingen naar het thema van de bestuurlijke
verschriftelijking, dan is allereerst vast te stellen dat tot de late 13de eeuw de stedelijke
schriftcultuur zich beperkte tot de aan de kapittelkerk van Sint Lebuinus verbonden
geestelijkheid. In deze kring waren in de tweede helft van de 13de eeuw enige tientallen
scribenten actief. Op incidentele basis redigeerden zij oorkonden voor het stadsbestuur en voor
anderen die daarom vroegen. Zij ook waren het die de ledenlijst van het koopmansgilde
bijhielden. De eerste stadsschrijvers werden uit deze groep geestelijken gerecruteerd. Hun
optreden vanaf omstreeks 1290 valt samen met de gesignaleerde toename van het aantal
‘stedelijke’ oorkonden. In deze studie is een verband gelegd tussen de opkomst van een in de
koopliedenstand wortelende geletterde nieuwe bestuurselite en de toepassing van het schrift in de
wereldlijke bestuurspraktijk. Onderwijs genoot deze elite aan de lokale kapittelschool, die
daarmee een cruciale rol in dit proces speelde. De houding in bestuurskringen ten opzichte van
schriftgebruik uitte zich niet alleen in de productie, maar ook in de bewaring van documenten.

Hoofdstuk 3 richt zich op de taken die het stadsbestuur als collectief verrichtte. Kort na het
midden van de 14de eeuw krijgen we zicht op de procedure van de installatie van een nieuw
stadsbestuur in Deventer. De meente fungeerde als kiescollege. In elke wijk kozen twee
meenteleden, de zogeheten ‘keurnoten’, één of twee schepenen die als 'straatschepenen' (‘straat’
= wijk) zitting namen in het schepencollege. De 'keurnoten' werden kort voor het midden van de
15de eeuw -en mogelijk ook voordien- aangewezen door de colleges van schepenen en raden.
Het kiescollege zelf fungeerde als kweekvijver van nieuwe bestuurders. Aangezien er acht
wijken en twaalf schepenplaatsen waren, kwam –naar alle waarschijnlijkheid kort na het midden
van de 14de eeuw- een verdeelsleutel in zwang. Door middel van deze constructie had het
stadsbestuur binding met de wijken.

Kerntaken van het schepencollege waren het ontwerpen en uitvaardigen van keuren
(verordeningen en bepalingen) en ‘buurspraken’ (officiële en openbare afkondigingen), de
afhandeling van de correspondentie en het toezicht op de stadsmilitie. Keurbevoegdheid bezat
het stadsbestuur al aan het eind van de 13de eeuw. De overlevering van keuren geschiedde
aanvankelijk mondeling. Posten in de vanaf 1337 bewaard gebleven stadsrekeningen –in
Deventer cameraarsrekeningen geheten, waarover hieronder meer- maken het mogelijk het
bestaan van specifieke keuren en van de optekening daarvan in keurboeken te achterhalen. In het
Deventer bestuurlijke schriftgoed komt de functie van moederstad van de Overijsselse
stadsrechtfamilie amper tot uitdrukking; men moet met een lantaarntje zoeken naar voorbeelden
van verzoeken om rechtsadvies door dochtersteden. Een archief met jurisprudentie, zoals in
Zutphen bestond, kwam hier niet tot stand. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Kampen
en Zwolle zich in het kader van hun streven naar autonomie (ook) op dit punt probeerden los te
maken van Deventer. Duidelijk is dat de Overijsselse stadsrechtfiliatie een landsheerlijke
constructie was, die althans in de 14de en 15de eeuw nauwelijks praktische betekenis had.

De buurspraak was het middel bij uitstek voor overheidscommunicatie met de burgerij.
Deventer kende het fenomeen al rond het midden van de 14de eeuw. Aanvankelijk bleef het bij
afkondiging en was de buurspraak dus een mondeling medium. Na een eeuw ging men over op
systematische registratie. Daarenboven konden geïnteresseerde burgers zelf de op openbare
plaatsen ter inzage gehangen teksten van buurspraken nalezen. Dit gegeven illustreert dat de
stedelijke samenleving in de 15de eeuw in toenemende mate geletterd was.

Het schepencollege handelde tevens de stedelijke correspondentie af. De omvang van de
uitgaande post kan gereconstrueerd worden aan de hand van rekeningposten. In totaal zijn alleen



216

al in de tweede helft van de 14de eeuw naar schatting een paar duizend brieven de deur
uitgegaan. Daarvan bleef slechts een fractie bewaard in archieven buiten Deventer.
Brievenboeken, waarin de belangrijkste uitgaande brieven als afschrift of als minuut (de
vastgestelde redactie) een plaats kregen, werden mogelijk al sinds het eind van de 14de en met
zekerheid in het begin van de 15de eeuw aangelegd. De binnengekomen brieven zijn maar zeer
ten dele bewaard gebleven; men archiveerde naar gelang het belang van de missiven. Vanaf 1447
ontstond in Deventer een apart Hanzearchief, in het verlengde van de centrale functie in
Overijssel die de stad in dat jaar met betrekking tot de stedenbond ging bekleden.

Het laatste onderwerp dat behandeld is in het kader van de collectieve bestuurstaken van
schepenen en raden, zijn inspecties in de wijken die tot optekening aanleiding gaven. Daarbij
ging het zowel om de 'zetting' en de schouw van wapens en wapenrustingen, het toezicht op
voedselvoorraden als om de controle van vreemdelingen. Wijksgewijze optekeningen
verschaften informatie op het niveau van huizen en vormden zodoende een soort 'gemeentelijke
basisadministratie' die verschillende doelen kon dienen. Hoe divers de wijkinventarisaties naar
het object van inspectie ook waren, hun algemene functie behelsde controle en toezicht ten
behoeve van de veiligheid en de openbare orde.

 Te concluderen valt dat bestuurlijke verschriftelijking zich in Deventer het eerst deed gelden
op het vlak van de regulering van het openbare leven, zich uitend in de optekening van keuren.

Hoofdstuk 4 heeft de rechtspraak tot onderwerp. Achtereenvolgens zijn de ontwikkelingen op het
terrein van de straf-, vrijwillige en contentieuze rechtspraak beschreven en geanalyseerd.
Wegens de sleutelrol die de burgemeesters (aanvankelijk ‘maandschepenen’ geheten) in de
rechtspraak speelden, gaat een bespreking van de burgemeestersfunctie vooraf. Twee schepenen
vervulden deze functie gedurende vier weken ofwel een bestuurlijke maand. Zij waren 'richter in
der tijt' en verantwoordelijk voor de inning van boetes die zij bij overtredingen van de keuren
oplegden.

In het gedeelte over strafrechtspraak zijn achtereenvolgens vete en ‘oorvede’, boetes en
verbanning, en 'kindergoed' aan de orde gesteld. Vetes tussen de stad en lieden buiten de muren
moesten door middel van 'ontzegbrieven' formeel aangezegd worden. Vanaf 1366 noteerde men
in Deventer de kerngegevens uit binnengekomen 'ontzegbrieven' in een apart register dat bekend
staat als 'oorvedenboek'. Een ‘oorvede' kon zowel een vredesbelofte van de verliezende
vetevoerende partij zijn als een plechtige eed van een vrijgelaten gevangene om af te zien van
wraak of juridische acties ('Fehde-' en 'Haft-Urfehde'). Vetes konden tijdelijk opgeschort worden
door middel van een 'vrede'; beëindiging vond plaats via een zoenprocedure. De optekeningen
die verband hielden met de vete werden dan gecancelleerd. De noodzaak tot registratie van vetes
deed zich voor toen de frequentie ervan toenam. De gevangenisoorveden die in het register aan te
treffen zijn, werden afgelegd door personen die de stadskeuren overtreden hadden. Vanaf 1395
kwamen aparte registers voor gevangenisoorveden in zwang. Hechtenis en oorvede werden
gaande de 15de eeuw van een middel om de vrede te bewaren meer en meer tot een middel ter
disciplinering.

Wat betreft boetes en verbanning laat zich aantonen dat sinds 1344 een afzonderlijke
strafrechtelijke administratie in gebruik was. Een min of meer systematische registratie van
strafrechtelijke zaken vond plaats vanaf 1395. De informatie die in de strafrechtadministratie
opgeslagen lag, werd benut bij het opmaken van de klad- en netredacties van de
cameraarsrekeningen, met name voor de inkomstenrubriek ‘boetegelden’.

Geheel op zichzelf binnen de strafrechtspraak stond de verplichting tot het aangeven van het
erfdeel van kinderen door hertrouwende weduwen of weduwnaars. Vanaf 1362 schreef men
dergelijke aangiftes in registers in. Bij in gebreke blijven werd aanvankelijk een boete opgelegd.
Het eerste register van 'kindergoed' dat bewaard bleef, bestrijkt de periode 1467-1494. Oudere
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exemplaren werden vernietigd zodra de informatie die zij bevatten haar actualiteit verloor.
Het stadsbestuur van Deventer verwierf reeds in de vroege 12de eeuw competentie op het

vlak van de voluntaire jurisdictie. Systematische registratie liet tot medio jaren tachtig van de
14de eeuw op zich wachten. Achtereenvolgens zijn aan de orde gekomen erfenissen in den
vreemde, onroerend goedtransacties ('renunciaties'), schuldbekentenissen, machtigingen en
erfenissen in de stad. De straatschepenen speelden een sleutelrol bij het in bezit stellen
('inleiden') van erfgenamen en bij eventuele conflicten rond binnensteedse erfenissen. Alleen hier
zien we een naar het niveau van de wijk gedelegeerde, trouwens beperkte, bevoegdheid. Door
particulieren ingeschakelde scribenten van buiten de secretarie, onder wie zich naast de openbare
notarissen ook schrijfmeesters bevonden, ondermijnden kort na het midden van de jaren vijftig
van de 15de eeuw de welhaast monopolistische positie van het stadsbestuur op het vlak van de
vrijwillige rechtspraak.

Als laatste is de rechtspraak in geschillen ofwel de contentieuze rechtspraak belicht.
Vermoedelijk al sinds omstreeks 1325 en zeker sedert 1356 had de Deventer magistraat
bevoegdheden op dit vlak. Optekening van aangebrachte zaken vond aanvankelijk niet
systematisch plaats. In 1423 veranderde dit, hoogstwaarschijnlijk door toedoen van de meente.
Voortaan waren de schepenen verplicht hun vonnissen in contentieuze zaken te laten opschrijven
om rechtsgelijkheid te garanderen. De vonnissen werden ingeschreven in een register dat bij de
tijdgenoten bekend stond als 'clageboeck'. Daarin noteerden stadsschrijvers ook de eisen en
verweren. Overigens wendden partijen zich in geval van conflicten pas tot de schepenbank als
men onderling niet tot een oplossing kwam. Naast de 'clageboecke' behoort ook een register van
beslagleggingen ('panding' en 'besate') tot de sfeer van de contentieuze rechtspraak.

Halverwege de 14de eeuw bezat het Deventer stadsbestuur jurisdictie op alle drie de
behandelde terreinen. De chronologie van de verschriftelijking weerspiegelt ongetwijfeld een
hiërarchie in de verschillende sectoren van rechtspraak: registratie van strafrechtelijke zaken
genoot prioriteit, omdat zij aan de stadsvrede raakten. Conflicten handelden burgers in principe
zelf af en voluntaire kwesties konden zij naar eigen goeddunken laten optekenen. Factoren van
zowel politieke als economische aard -de roep om rechtsgelijkheid vanuit de meente,
respectievelijk de groei van de stadsbevolking en de hiermee en met de jaarmarktenhandel
samenhangende massaliteit van het goederen- en kapitaalverkeer- leidden ertoe dat de laatste
zaken vanaf de jaren twintig van de 15de eeuw vastgelegd gingen worden.

In hoofdstuk 5 is de ontwikkeling van de verschillende raadsambten sinds het begin van de 14de
eeuw uiteengezet, gedelegeerde ambten die gedurende een jaar bekleed werden door een lid van
het stadsbestuur, waarbij 'stadsbestuur' zowel het schepencollege als de raad kan omvatten.. Het
centrale ambt was dat van cameraar. Met betrekking tot het ontstaansmoment van de
boekhouding van de cameraars is in deze studie een nieuwe hypothese opgesteld. Verondersteld
is dat omstreeks 1330 een aantal oudere, op zichzelf staande boekhoudingen versmolten zijn tot
één stadsrekening, de cameraarsrekening. Tot 1344 voerden beide cameraars een gezamenlijke
rekening, daarna werd deze gesplitst. Tijdens het boekjaar legden de cameraars in de zomer en
de winter verantwoording af tegenover hun medeschepenen. Een derde 'grote rekening' sloot het
boekjaar af. Rond 1390 gingen de cameraars er wegens de toenemende complexiteit van de
stedelijke boekhouding toe over elk zes tussentijdse maandrekeningen op te stellen. Rond
dezelfde tijd begonnen de cameraars ook aan het nieuw gekozen schepencollege verantwoording
af te leggen. Vanaf het midden van de 15de eeuw oefende de meente steeds meer controle uit op
het rekeningwezen.

De cameraarsrekeningen kenden een administratief substraat van verpachtingsregisters,
pandboeken, burgerregistraties en belastingkohieren. De gegevens hieruit kwamen in
gecomprimeerde vorm in de cameraarsrekeningen terecht. Aan de basis van de
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verpachtingsregisters lagen weer registertjes die geschreven werden tijdens de
verpachtingssessies in openbare gebouwen.

Na de cameraars zijn de raadsambten van wijnheer, gruit-, hop-, timmer- en tolmeester,
weidegraaf en straatmeester aan een nader onderzoek onderworpen. De uitoefening van al deze
ambten ging gepaard met meer of minder uitgebreide boekhoudingen, welke ook weer
fungeerden als substraat van de cameraarsrekeningen. Alle genoemde raadsbeambten legden in
navolging van de cameraars sedert 1396 tweemaal per jaar financieel verantwoording af aan hun
collega-bestuurders. Externe en interne factoren bepaalden het moment en de aard van de
verschriftelijking van het beheer. Als extern te beschouwen zijn politieke en economische
factoren als de verwerving van landsheerlijke privileges (gruit), de ontwikkeling van het
handelsverkeer (tollen) en voedseltechnische innovaties (introductie van hopbier). Interne
factoren zijn de toenemende professionalisering van de ambtelijke organisatie, waarbij het
‘ambtenarenapparaat' niet alleen een formelere opzet kreeg maar ook getalsmatig groeide.
Uiteraard was de manier van uitbating (in eigen beheer of via verpachting) eveneens van belang.

De verschillende raadsambtsboekhoudingen maken het mogelijk uitspraken te doen over de
verhouding tussen het Latijn en het Middelnederlands als administratietaal, alsook over de mate
van geletterdheid van verschillende bevolkingsgroepen. Gebleken is dat de schepenen zich voor
hun raadsambtsadministratie van de volkstaal bedienden, terwijl in de cameraarsrekeningen het
Latijn gebruikt werd. In het administratieve traject van beneden naar boven vond dus een
vertaalslag plaats. In 1361 stapte men abrupt en definitief af van deze omslachtige werkwijze en
werd het Middelnederlands de vaste schrijftaal voor alle ambtelijke bescheiden. Latijn werd
nadien op de secretarie nog slechts bij uitzondering geschreven. Mogelijk lagen politieke
factoren aan deze beleidswijziging ten grondslag. Markant is de bevinding dat reeds in de 14de
eeuw niet alleen de bestuurlijke elite en tot op zekere hoogte haar ambtenarenapparaat, maar ook
(meester-) ambachtslieden de schrijfkunst beheersten. In de 15de eeuw verbreidde geletterdheid
zich verder in de stedelijke samenleving.

Resumerend kunnen we vaststellen dat het verschriftelijkingsproces in Deventer in de late 13de
eeuw in gang gezet werd door nauw samenhangende sociale, politieke en culturele factoren.
Deze kunnen alle verbonden worden met de opkomst van een geletterde koopliedenklasse die
zich aan de greep van de landsheer ontworstelde. De versnelling die het verschriftelijkingsproces
in de eerste helft van de 14de eeuw doormaakte, was institutioneel bepaald; zij hing samen met
een specialisatie naar taken binnen het schepencollege. Vanaf de vroege 15de eeuw verschafte de
roep vanuit de meente om enerzijds rechtsgelijkheid en rechtszekerheid en anderzijds controle op
de stadsfinanciën nieuwe impulsen. Naast deze politieke factor deed zich terzelfder tijd ook een
economische invloed gelden, namelijk de commerciële en demografische groei.

Het proces van bestuurlijke verschriftelijking kende in iedere stad een unieke ontwikkeling.
Dit neemt niet weg dat de Deventer situatie binnen de noordelijke Nederlanden zowel wat betreft
de chronologie als de vorm en inhoud goed te vergelijken is met die in Utrecht, in alle opzichten
de hoofdstad van het gelijknamige prinsbisdom. Een opvallende parallel in de vroegste fase is de
rol van kapittels van seculiere geestelijken. In het graafschap Holland-Zeeland en in Friesland
ontbraken deze; de verschriftelijking van de samenleving vond daar in de kloosters haar
oorsprong.

Niet eerder is voor een stad in de noordelijke Nederlanden het geheel van de stedelijke
administratie over een zo lange periode bestudeerd als hier met betrekking tot Deventer gedaan
is. Het moge duidelijk zijn dat onderzoek naar het verschriftelijkingsproces in steden vruchtbare
nieuwe inzichten oplevert betreffende de dynamiek van de stedelijke samenleving in het
algemeen en de stedelijke institutionele ontwikkeling in het bijzonder.
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SUMMARY

Administrative structure and the use of writing: the process of  documentalisation in the
municipal administration of Deventer up to the end of the 15th century

In the Netherlands, the study of the municipal documental legacy as an integral whole is still in
its infancy. The town of Deventer is well suited for research into administrative
documentalisation, because it has rich medieval records. Moreover, this town fulfilled important
administrative, judicial, economic and ecclesiastical functions within the ‘Overijssel’ part of the
prince-bishopric of Utrecht, on both the regional and supra-regional levels. This thesis is a report
on research that may be briefly summarised as a description and elucidation of the evolution of
an administrative structure with a newly document-based culture. In essence, this study is of an
institutional-administrative nature. Yet it also sheds light on the social context in which the
official writings functioned. In the third place, attention is given to culture-historical topics such
as the interaction between oral and written communication in government and the justice system,
the use of Latin and the vernacular by the authorities and the bureaucracy, and literacy rates.

The central question concerns the factors that determined the process of administrative
documentalisation, and their interrelationships. The starting point is a systematic study of the
evolution of the municipal administrative organisation and its powers from the point of its
earliest evidence in the records. The purpose of this is to shed light on the written records
generated by municipal responsibilities in the fields of government, justice and management.
This thesis not only wants to describe, but also to explain: why did the written word gain
increasing importance in civic administration? What were the impulses that caused changes in
the recording of municipal actions? It is the long-term perspective and the attention given to
interconnections between the various kinds of source material (charters, correspondence,
accounts, registers, as well as notes and designs that defy classification) relating to local
government, justice and management which make such an approach possible.

The structure of the book is as follows. The introduction deals with matters of definition,
method, sources, tradition and documentalisation as a theme of research. The second chapter
focuses on the early phase of documentalisation. This is followed by three chapters about the
evolution of administrative documentalisation. The cutting-off point between chapter 2 and the
subsequent chapters is the year in which Guelders came to hold the region of Salland - including
Deventer - as a security (1336-1346). The trio of chapters on the evolution of governmental
documentalisation have as their subjects the core activities of municipal administration:
government, justice and management.

The report on the findings starts with chapter 2. It charts the social and institutional history of the
town of Deventer up to the early 14th century: the setting in which the process of administrative
documentalisation took place.

At the beginning of the 13th century, Deventer was in the charge of governors who stood in a
dependent relationship to the prince-bishop of Utrecht, monasteries or chapters (so-called
ministeriales). But shortly before the middle of the 13th century this changed: the merchants
came to the fore as a social group. In order to understand the political context, the relationships
were traced between the prince-bishop (and his local representative, the town bailiff -
stadsschout or stadsrichter) and the civic community on the one hand, and, on the other, those
between the various political bodies within the town. The powers of the town bailiff were
eventually limited to dealing with aliens and with some aspects of capital crime. In the 13th
century, the civic community and therefore its administrative institutions experienced a process
of political emancipation with respect to the prince-bishop. From 1266 on, the civic
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administrative bodies are frequently encountered as promulgators, signatories and/or witnesses
of charters, and the closing decade of the 13th century saw a notable increase in the number of
charters issued exclusively by them.

If we turn from the social and political developments to the theme of administrative
documentalisation, it is clear that up till the late 13th century the municipal written culture was
confined to the clergy attached to the collegiate church of St. Lebuinus. In the second half of the
13th century a few dozen scribes were active in this circle. On an occasional basis they drew up
charters for the municipal authority and for any other client. It was also they who would update
the membership roll of the guild of merchants. The first town clerks were recruited from this
group of clergy. Their appearance around 1290 coincides with the increase in the number of
‘municipal’ charters noted above. This study links the rise of a new, literate administrative elite
rooted in the merchant class to the use of writing in secular administration. This elite was
educated in the local chapter school, which thus played a crucial part in the process.
Officialdom’s new attitude to the use of writing manifested itself not only in the production but
also in the preservation of documents. 

Chapter 3 focuses on the tasks performed by the municipality as a collective. Shortly after the
mid-14th century, we see how a new municipal government was appointed at Deventer. The
meente (a body representing the burghers) served as an electoral college. In every ward, two
members of the meente, the so-called keurnoten, would elect one or two aldermen (schepenen) to
sit on the bench of aldermen (schepenbank) as straatschepenen (ward aldermen). Shortly before
the mid-15th century, and possibly even earlier, the keurnoten were appointed by the aldermen
and members of the council (raad). The electoral college itself, the meente, would serve as a
breeding ground for new officials. Since there were eight wards and twelve seats for aldermen, a
distributive formula was devised, probably shortly after 1350. It is through this construction that
the municipal administration maintained links with the various wards. 

The core tasks of the bench of aldermen were the drafting and enactment of ordinances
(keuren, i.e. bye-laws and regulations) and the issuing of buurspraken (official, public
announcements), dealing with correspondence and supervising the town militia. The municipal
government possessed the power of ordinance even by the late 13th century. Initially, ordinances
were promulgated mainly orally. Entries in the municipal accounts - preserved from 1337, and in
Deventer known as the cameraars’ accounts; more about these below - make it possible to infer
the existence of particular ordinances and their being recorded in ordinance books (keurboeken). 

In the municipal records of Deventer there is little evidence of the town’s position as the
mother town of the Overijssel town-charter filiation: examples of daughter towns requesting
legal advice are few and far between. No records with force of precedent, like those kept at
Zutphen in Guelders, were compiled here. An explanation might be that the towns of Kampen
and Zwolle in their striving for autonomy on this point tried to loosen their ties with Deventer. It
is clear that the town-charter filiation of Overijssel was a construction imposed by the prince-
bishop, which by the 14th and 15th centuries at any rate had little practical significance. 
The buurspraak was the principal means by which local government communicated with the
townspeople. Deventer knew the phenomenon as early as the mid-14th century. Initially
buurspraken were oral communications. After a century, they began to be systematically
recorded. Moreover, interested citizens could now read for themselves the texts of buurspraken,
which were put up in public places. This fact illustrates the increasing literacy of the urban
population in the 15th century. 

The bench of aldermen also dealt with the municipality’s correspondence. The volume of
outgoing mail can be reconstructed from entries in the accounts. It is estimated that in the second
half of the 14th century alone, a total of several thousand letters were dispatched. Of these, only a
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fraction have been preserved in archives outside Deventer. Letter books, in which the more
important outgoing letters were recorded either as copies or as fair copies (the accepted
versions), were kept possibly in the late 14th century and certainly by the early 15th century.
Incoming letters have only rarely survived; these were filed according to the importance attached
to them. From 1447 on, a separate Hanseatic archive was kept at Deventer, ensuing from the
central function in Overijssel that Deventer was now starting to fulfil as a member of this league
of cities. 

The final subject in the discussion of the collective administrative tasks of aldermen and
councillors are their tours of inspection in the wards, during which notes were taken. These
related to the distribution and inspection of weapons and armour, surveys of food supplies, and
the supervision of aliens. Ward-by-ward notes provide information on the level of individual
premises and thus provide a sort of ‘municipal data base’ which could be put to various uses.
However diverse these ward surveys may be, depending on their purpose, their general function
was that of inspection and supervision for the sake of public safety and civil order. 

It is clear that administrative documentalisation in Deventer first manifested itself in the
regulation of public life, in the recording of local ordinances. 

The subject of chapter 4 is the justice system. Developments in the areas of criminal, voluntary
and contentious justice are successively described and analysed. Because of the key role played
by the burgomasters (originally known as maandschepenen) in the justice system, this is
preceded by a discussion of the office of burgomaster. Two aldermen would hold this post for
four weeks at a stretch, i.e. one administrative month. Known as richters in der tijt (judges of the
period), they were also responsible for collecting the fines they imposed for breaches of the
ordinances. 

The section on criminal justice successively discusses the matters of feuds and oorveden
(pledges), fines and banishment, and kindergoed (orphans’ inheritances). Feuds between the
town and extraneous persons or groups would be formally notified by means of ontzegbrieven
(declarations of hostility). From 1336 on, the relevant data from incoming ontzegbrieven were
recorded in a special register, known as the oorvedenboek. An oorvede could be either a pledge
of peace from the losing party in a feud or a solemn oath by a freed prisoner to desist from
revenge or judicial action (in German: Fehde-Urfehde and Haft-Urfehde). Feuds could be
temporarily suspended by means of a vrede; their termination was marked by a formal
reconciliation (zoen). Entries relating to settled feuds would be cancelled. The need for
registration of feuds arose when their frequency increased. The prisoners’ oorveden found in the
register were made by offenders against the municipal ordinances. From 1395 on, separate
registers for the prisoners’ oorveden were used. In the course of the 15th century, imprisonment
and the oorvede, originally means of maintaining the peace, evolved into disciplinary measures.

As regards fines and banishment, there is evidence that from 1344 there was a separate
administration for criminal justice. More or less systematic registration of criminal cases took
place from 1395 onwards. The information kept in the criminal-justice administration was used
in drawing up the draft and fair editions of the cameraars’ accounts, particularly for entries under
the heading of ‘receipt of fines’.

Standing wholly by itself within the criminal justice system was the obligation for remarrying
widows and widowers to declare the share of their dead spouse’s estate due to their children.
From 1362 such notifications were recorded in registers. Failure to declare would result in a fine.
The earliest extant kindergoed register covers the 1467-1494 period. Older records were
destroyed when the information they contained became outdated.

The municipal authorities of Deventer acquired competence in the area of voluntary
jurisdiction even in the early 12th century. Systematic registration was not adopted until the mid-
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1380s. The following subjects are discussed successively: legacies outside Deventer, real-estate
transactions (renunciaties), bonds, authorisations and local legacies. The straatschepenen played
a key role in placing legatees in possession of their inheritance and in settling any conflicts
arising from local legacies. It is only here that we see any competence, be it a limited one,
delegated to the ward level. In the late 1450s clerks employed by private individuals from
outside the town clerk’s office, including schrijfmeesters (calligraphists) besides the notaries
public, undermined the near-monopolistic position of the municipal authorities in the area of
voluntary justice.

Finally, the system of justice in disputes (contentious justice) is elucidated. The Deventer
magistrate had powers in this field presumably from around 1325, and definitely after 1356.
Initially the reported cases were not systematically recorded. This changed in 1423, most
probably on the initiative of the meente. Henceforth the aldermen were obliged to have their
judgements in contentious cases recorded in order to guarantee equality before the law. The
judgements were entered in a register, known at the time as the clageboeck. In it, the town
scribes also recorded the claims and pleas. In any case, dissenting parties would turn to the bench
of aldermen only as a last resort. Besides the clageboeck also a register of property sequestrations
(panding and besate) belongs to the sphere of contentious justice.

By the mid-14th century, the Deventer municipal government had jurisdiction in all three
areas discussed. The chronology of the documentalisation process without doubt reflects a
hierarchy in the various parts of the justice system: registration of criminal cases enjoyed
priority, because these touched upon civil order. Conflicts were in principle dealt with privately,
and matters of voluntary law could be recorded as the parties desired. Political and economic
factors - the call for equality before the law from the meente, and the growth of the urban
population and the concurrent proliferation of trade fairs and transfers of goods and capital - in
the 1420s made it necessary to commit even voluntary matters to paper.

Chapter 5 outlines the evolution of the various raadsambten, specialised offices held for a year
by aldermen (and sometimes councillors) which developed in the early 14th century. The central
office was that of cameraar. In this study a new hypothesis is put forward with respect to the
origin of the accounts kept by the cameraars: it appears that around 1330 a number of older,
separate accounts were integrated into a single system, the cameraars’ accounts. Until 1344 the
two cameraars kept communal accounts; after this year these were split up. In the course of the
financial year, in summer and winter, the cameraars gave account before their fellow aldermen.
A third, ‘great’ account would close the financial year. Because of the increasing complexity of
municipal finance, the cameraars around 1390 started each to draw up six intermediate monthly
accounts. Around the same time the cameraars also began to give account to the newly
appointed bench of aldermen. From the mid-15th century, the meente exercised increasing
supervision over municipal accounting.

The cameraars’ accounts had an administrative substrate of lease registers, distraint registers
(pandboeken), citizen registers and tax assessment lists. The condensed data from these were
incorporated in the cameraars’ accounts. The lease registers of tenants and excise farmers in
their turn were based on lists written out during the leasing sessions held in public buildings.

After the cameraars, the offices of wijnheer, gruitmeester, hopmeester, timmermeester,
tolmeester, weidegraaf, and straatmeester are examined. These were concerned with the excise
on wine and beer, with tolls, and with the maintenance and management of public buildings,
municipal pastures and streets. The tenure of these offices by aldermen involved the keeping of
more or less extensive accounts, which also were part of the substrate for the cameraars’
accounts. Like the cameraars, all of these officials were financially accountable to their fellow
administrators twice yearly from 1396 on. External and internal factors determined the timing
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and course of the documentalisation process in these departments. External factors might be of a
political or economic nature such as the acquisition of princely privileges (excise on gruit,
brewing ingredients), the growth of commerce (tolls) and innovations in food technology (the
use of hops in brewing). Internal factors were the increasing professionalisation of the
administrative apparatus, in which the ‘bureaucracy’ not only became more formally organised,
but also employed increasing numbers of people. Naturally, the system of remuneration (under
municipal control or through farming-out) also played a role.

The accounts of the various officials allow conclusions to be drawn about the relationship
between Latin and Middle Dutch as the language of administration, and about literacy rates
among various sections of the population. It has emerged that initially the aldermen used the
vernacular in the exercise of their raadsambten while the cameraars’ accounts were in Latin.
This means that at some point in the administrative chain translations had to be made. In 1361
this inefficient procedure was abruptly and definitively abandoned, and Middle Dutch became
the official written language at all levels. From then on, Latin was only exceptionally used at the
town clerk’s office. Possibly political factors underlay this change of policy. A striking finding is
that even in the 14th century not only the administrative elite and much of the bureaucracy, but
also many (master) artisans were literate. The 15th century saw a further expansion of literacy in
the urban community. 

To summarise, it can be said that the late-13th-century process of administrative
documentalisation in Deventer was started off by closely associated social, political and cultural
factors. These can all be linked to the emergence of a literate merchant class which managed to
struggle from the grasp of the prince-bishop of Utrecht. The acceleration which the process
underwent in the first half of the 14th century was institutionally determined; it was associated
with a specialisation of tasks within the municipal executive. From the early 15th century new
impulses arose from demands by the meente for, on the one hand, equality before the law and
legal certainty and, on the other, greater supervision over the municipal finances. Besides this
political factor, an economic force was felt at the same time: commercial and demographic
growth.

The process of administrative documentalisation took a different course in every medieval
town. Even so, in the Northern Netherlands the developments within Deventer in terms of
chronology as well as form and content are quite comparable to those of Utrecht, which was the
capital of the prince-bishopric of the same name. A remarkable parallel in the earliest phase is
the part played by chapters of secular clergy. In the county of Holland-Zeeland and in Friesland
these did not exist; there the documentalisation of society originated in the monasteries. 

Deventer is the first town in the Northern Netherlands for which a study has been made of  the
entire municipal administration, covering such a long period. It is clear that research relating to
the process of documentalisation in towns will produce fruitful new insights into the dynamism
of urban society in general and the development of municipal institutions in particular.

(vertaling: Xandra Bardet English translations, Groningen)
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Bijlage 1. 



226

Bijlage 2. Eden van stadsbestuurders en functionarissen1

Dit sijn die eede die onse borger doen sullen op sente Petersdach ad Cathedram:

"Die wi tot scepenen ende raet kiesen sullen, dat wy die kiesen sullen voer die wijste, voer die
beste, ende voer die nutste, tot onser stad behoef; dat ons God alsoe helpe ende sijn heiligen.
Amen"

Dit is die eed die onse nie scepenen sweren sullen op sente Petersdach ad Cathedram:

"Dat ghi voert van desen dage thent ander iaer s. Petersdage soelen hueden ende waren der stad
guet, der stad recht dat men bescreven vynt, ende der stad eere; ende dat ghi dat nijt laten en
solen, doer hat noch doer nijt, noch doen sullen doer vrentscap noch doer maesschap, noch doer
anxt noch doer mede [geschenk], ghi en richten gelike den armen als den riken, den hulpeloesen
als dengenen die hulpe heeft, dat iu God alsoe helpe ende sijn hiligen"

Dit sullen die scepenen in oeren eet nemen, ende die raet in oere sekeringhe:

Item, als die nye scepenen gecoeren sijn, soe sullen die scepenen in oeren eet nemen ende die
raet in oere sekeringhe selver te holden bruytlochten, kyndelbed ende begengnisse als dat ingesat
is, ende wanneer yemans vernymt van yemande, die des nijt en hielde, dat dan an den
burgermeister te brengen

Dit sullen die nye scepenen oick in oeren eet neemen:

Item, als die nye scepenen gecoeren sijn, soe sullen sy in oeren eet nemen, dat sy die kueren die
daer nae bynnen oeren iaeren vervallen, nae der stad recht soelen doen inwynnen, ende dat si
nymant daer yet of laten sullen.

Dit is die eet die een ygelick nye richter in onser stad sweren sal:

"Dat ghi der stad van Deventer ende alle hoeren borgeren trouwe ende holt ['trouw en hou']
sullen wesen, ende dat ghi die stad van Deventer in allen hoeren olden rechte, gewonten ende
heercomen laten soelen, ende dat ghi rechte ghicht [getuigenis] doen soelen, ende dat ghi bi den
scepenen van Deventer elken menschen rechte richten soelen, ende dat ghi den heren van den
lande noch anders yemant enige saken anbrengen soelen die tegens die stad van Deventer dregen
moegen, ende dat ghi enige saken die ghi wusten, die der stad van Deventer toe hinder comen
muchten, den scepenen van Deventer openbaeren sullen; dat iu God also helpe ende sijn hyligen"

Dit is die eet die onser stad boeden doen sullen:

"Dat ghi der stad van Deventer trouwe ende holt wesen sullen ende der stad heimelicheit
heymelick holden sullen ende allen kueren melden soelen die ghi vernemen ende dat ghi rechte
pandinge ende rechte ghycht doen sullen tusschen twier manne tale ende pandinge doen den
armen als den riken toe gelike, nyemande daer inne te verschonen noch des toe weigeren, dat u
god also helpe ende sijn hyligen"

Dit is die eet die onser stad wachters sweren sullen:
                    
    1 VL, 149-151.
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"Dat ghi voert van desen dage thent tander jaer sente Peters dage soelen hueden ende waren der
stad wachte ende dat ghi dat nijt laten en sullen doer vrentscap noch doer maechschip, noch doer
hat noch doer nijt, ghine doen rechte wachte, alsoe veer als ghi myd den hoerne begaen moeget,
ende nyemant voergaen en sullen; dat u Got also helpe ende sijn hyligen"

Dit is die eet den onser stad telre sweren sal:

"Thoe den ampte daer ghi toe gesat sijn, dat ghi rechte wichte, rechte mate ende recht getal
geven soelen, ende nijt meer nemen en sullen dan daer elc op gesat is, ende dat nijt laten en
sullen doer hat noch doer nijt, noch doer mede; dat u Got alsoe helpe ende sijn heiligen"

Dit is die eet die der stad hierden [herders] sweren soelen:

"Thoe der hiertschip daer ghi toe gesat sijn, dat ghi rechte hyrtschip doen soelen ende ghi
nyemant voirgaen en sullen, ende ghi all onwarich quyck [vee dat in slechte toestand verkeert, of
vee waarvoor niet betaald is?] melden soelen; dat u God also helpe ende sijn heiligen"

Dit is die eet die die poertere sweren sullen:

"Dat ghi die poerten hueden ende waren sullen als u dat bevoelen woert, ende sloete ende
sloetele des gelijx ende die nijt toe verwandelen, ende sluten die poerten op ende toe, nae der tijt
als dat gewoenlick is; dat iu Got alsoe helpe ende sijn hyligen"

N.B.: Dumbar, Deventer II, 84 vermeldt aparte eden voor stadsbestuurders en gemeenslieden in de steden van het
Oversticht, die de 'grote drie' op 29 oktober 1425 in Deventer opstelden in navolging van de ridderschap van het
gewest2:

Eedt voor de magistraets personen in de steden: "Ick lave ende sekere van desser tyt af wes totten
volgenden jair, wen die scepen ende raidt vernyet werden, den wal edelen heren Rodolff van
Diepholt als postulaet der kercken van Utrecht trouwe ende holt te willen wesen synen gerichte
te sollen helpen holden wen he my doer synen geswaeren baden dair toe daget ende den partyen
na der saeke nootdruffte recht te doen ende dat nyet laten en sal noch doer haet noch doer
vrintscap noch doer maegscap noch doer anxt. Dat my godt alsoe helpe ende syne hillige
Evangelien"

Eedt voor den gemeensluiden der steden: "Ick lave ende sekere den waledelen heren Rodolff van
Diepholt alse postulaet der kerken van Utrecht trouwe ende holt te willen wesen. Dat my godt
alsoe helpe ende syne hilligen"

                    
    2 De enige relevante op deze dag gedateerde rekeningpost uit 1425 luidt aldus: "Herbert, Eze, Dune [raadslid

en twee schepenen], die den van Campen ende van Swolle oppet stat huys geselscap deden doe sie bij
onsen heren den postulaet geweest hadden ende gesproken hadden van den Roemschen koning te
schencken ende van enen mit der appellatien te senden te Roemen etc." (StRD V, 54).
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Bijlage 4. Lijst van stadsschrijvers

Toelichting: vermoedens omtrent studie zijn gebaseerd op herhaalde betrokkenheid bij –
doorgaans kerkelijke- rechtszaken. Met 'ambtstermijn' wordt bedoeld de periode gedurende
welke de man in kwestie een betaalde betrekking als stadsschrijver van Deventer had, zoals zich
dat laat afleiden uit de salarisrubrieken van functionarissen in de stadsrekeningen (reden waarom
gerekend is van boek- tot en met boekjaar en niet in kalenderjaren). Het salaris bestond uit een
'basisinkomen' en toelagen van stadswege. Daarnaast genoten stadsschrijvers ook inkomsten uit
het zogeheten ‘verval’, dat wil zeggen dat belanghebbenden hen voor geleverde prestaties
betaalden (doorgaans naar een tarief per soort document, dat echter in Deventer niet
overgeleverd is). Met betrekking tot de eerste twee bekende stadsschrijvers is het de vraag of zij
reeds een betaalde functie vervulden; stadsrekeningen bestonden nog niet, zodat verificatie langs
deze weg niet tot de mogelijkheden behoort. In de categorie 'functies/beroepen' zijn professionele
bezigheden anders dan het stadsschrijverschap opgenomen. Aantekeningen over familie zijn in
de regel beknopt gehouden. Wanneer jaren opgegeven worden zonder 'sinds', is dit de oudste
bekende vermelding terzake (afgezien van overlijdensdata). 

Hendrik Wolbertsz Mosekensz (Hendrik Moseken)
-ambtstermijn: 1291 of enkele jaren tevoren-omstreeks 1309 (omschreef zichzelf in 1291 als
‘civitatis scriptor’ 1)
-functies/beroepen: kanunnik van Sint Lebuinus en plebaan (pastoor) van de Mariakerk (1309)2

-overleden: 13173

Godschalk4

-opleiding: onbekend
-titel: meester (verworven tussen 1311 en 1324)
-ambtstermijn: 1309/1310-1325 [1330] (omschreef zichzelf in 1324 als 'notarius civitatis
Davantriensis'5)
-functies/beroepen: schoolrector (13116); hoogstwaarschijnlijk als geestelijke verbonden aan de
Sint Lebuinuskerk
-overleden: onbekend

Jorden Mathijsz (ten Brinke?)
-opleiding: vermoedelijk een rechtenstudie
-titel: meester (1329)7

-ambtstermijn: 1330-13388 (omschreef zichzelf in 1330 als 'civitatis Daventriensis iuratus
                    
    1 KGR, rr. 425-426. V[an] D[oorninck], 'Secretarissen', 164 geeft als oudste jaartal voor Hendrik zonder

nadere toelichting "omstr. 1296".
    2 RAO, TH, inv. nr. 439, reg. nr. 68. Het pastoorschap van de Mariakerk was voorbehouden aan een

kanunnik van Sint Lebuinus; Van Vliet, ‘Missiebasis’, 27-28.
    3 Dumbar, Deventer I, 383: “Obiit anno domini mcccxvii Henricus dictus Mosekin, canonicus ecclesiae

nostrae, et dantur canonicis cum vicariis ex area et domo Werneri ten Bleke in Polstrate xx sol.” (ontleend
aan het verloren gegane necrologium van de Sint Lebuinuskerk).

    4 Zie voor zijn familienaam de overwegingen in hoofdstuk 2 n. 300.
    5 KGR, rr. 566-567 (zie ook hoofdstuk 2 § 2.5).
    6 Ib., rr. 502-503.
    7 GAD, KA, inv. nr. 71 (16 juli). Gezien de consequente betiteling in de cameraarsrekeningen van 1337 en

1339 als ‘magister’ was Jordanus de stadsschrijver niet identiek aan Jordanus van Heeten, die in dezelfde
jaren in de cameraarsrekeningen figureert (contra CRD I, xxx; zie de rekeningposten in ib., 4, 17-18, 30, 56,
84).

    8 De laatste kwitantie voor het stadsbestuur wegens de betaling van de pachtsom van de Kotertol van zijn
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notarius'9)
-functies/beroepen: procurator van deken en kapittel van Sint Lebuinus (1329)10; priester
(1335)11, kapelaan van de proost van Sint Lebuinus (1336)12; openbaar notaris en geestelijke van
het bisdom Utrecht (133913); vicarius perpetuus van het altaar van Johannes de Doper in de Sint
Lebuinuskerk; officiaal van de aartsdiaken (beide sinds het begin van de jaren vijftig van de 14de
eeuw?)14

-familie: de combinatie van de tamelijk uitzonderlijke doopnamen Jorden en Mathijs leidt naar
de families Ten Brinke en Ter Wilgen15; de eerste komt het meest in aanmerking, aangezien zij
diverse geestelijken voortbracht
-overleden: 4.1.135616

Herbord ten Brinke
-ambtstermijn: 1339-†1344 (omschreef zichzelf in 1339 als 'clericus civitatis'17 en in 1339, 1341
en 1343 als 'notarius civitatis Daventriensis'18)
-functies/beroepen: geestelijke (1326)19; openbaar notaris en ‘clericus Daventriensis’ (1334)20;
hoogstwaarschijnlijk verbonden aan de Sint Lebuinuskerk21

-familie/bijzonderheden: in 1324 samen met zijn broer Godfried III als zoons van Godfried II
ingeschreven als lid van het koopmansgilde22

-overleden: 12.12.134423

                                                               
hand dateert van 11.11.1338 (GAD, MA, inv. nr. 202).

    9 KGR, rr. 632-634. Voor de aanduiding ‘iuratus’: Van den Bichelaer, Notariaat, 107 n. 253. Deze
aanduiding wijst eerder op het openbare notariaat dan op het stadsschrijverschap. Evengoed kan het echter
beide betreffen. Van den Bichelaer, op. cit., 111 oppert de mogelijkheid dat gezworen notarissen in het
bisdom Utrecht aan de curie werkzaam waren of geweest waren. In het geval van Jordanus zijn hiervoor
geen aanwijzingen te vinden.

    10 Zie n. 7.
    11 GAD, MA, inv. nr. 202 (10 november).
    12 Dumbar, Deventer I, 269 letternoot g.
    13 Ib., 353 (instrument van magister Jordanus Mathie, opgesteld “in domo prepositure Daventriensis”).
    14 GAD, KA, inv. nrs. 83 (1352) en 95 (1354).
    15 KGR, index s.v. Jordanus/Jordani en Thiazo.
    16 Dumbar, Deventer I, 373 (316) (necrologium van de Sint Lebuinuskerk).
    17 CRD I, 51-52 (dat in 1339 een handenwisseling optreedt in de cameraarsrekening en niet in 1340, zoals

Van Doorninck wil (ib., xxx), meende blijkens een inliggend briefje ook Cost Jordens (circa 1850); n.b.:
Herbord ten Brinke moet niet verward worden met de gelijktijdig in de cameraarsrekeningen voorkomende
bestuurder Herbord van Rectem).

    18 GAD, MA, inv. nr. 202 (kwitanties voor de betaling van de Kotertolpacht).
    19 SAZ, Kapittel, oorkonde d.d. 23.7.1326.
    20 GAD, HG, nr. 19 (door hem als openbare notaris geredigeerde oorkonde). Dumbar, Deventer I, 419 maakt

melding van nog een ander door ‘Herbordus de Brinco clericus’ geschreven instrument, dat blijkens de
context dateert van vóór 24.3.1335.

    21 Cf. de op 24 augustus gedagtekende machtiging die hij, een kanunnik van Sint Jan te Utrecht en een
Deventer vicaris in de zomer van 1341 ontvingen van de Deventer kanunnik Hendrik van Rijn (de Reno),
om deken en kapittel uit de doeken te doen dat hij wegens een vete met Hollandse partijen op het feest van
Sint Egidius –tevens de datum van een jaarmarkt- niet naar Deventer durfde te komen (ib., 277
(notarisinstrument)).

    22 KGR, r. 600. Godfried II was op 19.5.1325 niet meer onder de levenden (OO IV, nr. 779); Godfried III,
priester, stierf op 12.7.1350 (KGR, 131 n. 5).

    23 De door Dumbar, Deventer I, 370 opgegeven sterfdatum “II Id. Decemb.” kan op 1344 betrokken worden,
omdat Herbord na 1344 noch in de cameraarsrekeningen noch handschriftelijk in de bronnen te traceren is;
bovendien was Gevehard van Hildesheim in het erop volgende jaar stadsschrijver. De laatste met zekerheid
aan Herbord ten Brinke te koppelen rekeningpost is van 17 november 1344 (CRD I, 176). Zie ook ib., xxx.
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Gevehard Diederiksz Steenhouwer(s) (Lapicida/Lapicide) van Hildesheim24

-ambtstermijn: 1344-1373 (vanaf 1361 als (juridisch) 'adviseur/diplomaat')25

-functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het bisdom Hildesheim (1342)26; vicarius
perpetuus van het in 1350 gestichte altaar van HH Driekoningen, Fabiaan, Sebastiaan en
Lambert in de Sint Lebuinuskerk (sinds 1350)27; stadskapelaan (sinds 1366)28

-familie: in 1365 wordt een (volwassen) zoon vermeld29

-bijzonderheden: in 1345 bouwde men een aparte werkkamer voor hem in het stadhuis30; in 1391
wordt vermeld dat hij de twee panden aan de Pontsteeg in bezit gehad had, die na een aantal
transacties het heer Florenshuis gingen vormen31

-overleden: op of (kort) vóór 11.1.139732

Johan II ter Hurnen
-ambtstermijn: 1361-†139833; omschreef zichzelf in 1366 als ‘der stad scriver’, in 1369 als
‘scriptor civitatis Daventriensis’34

-functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het bisdom Utrecht (1354)35

-familie: zoon van de vleeshouwer Johan ter Hurnen I, die met zijn vier zoons, onder wie Johan
II, in 1349 lid werd van het koopmansgilde36; getrouwd met Liesbeth N.37, met wie hij drie
                    
    24 Noch in het Bistumsarchiv Hildesheim te Hildesheim noch in het Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv te

Hannover zijn sporen van Gevehard te vinden (brieven van respectievelijk dr. Th. Scharf-Wrede d.d.
2.7.1997 en dr. Poestges d.d. 31.7.1997). V[an] D[oorninck], 'Secretarissen', 165 onderscheidt ten onrechte
twee verschillende stadsschrijvers Genchardus en Gheverd (wel vanwege een verwisseling van –enc- en -
eve-), terwijl ook de dienstjaren niet correct weergegeven zijn (1345-1360, respectievelijk 1361-1364).

    25 CRD I, 142 (als ‘clericus’ nog ondergeschikt aan ‘notarius civitatis’ Herbord), respectievelijk CRD IV, 82.
Onjuist is De Meyers mededeling dat Gevehard de eerste Middelnederlandse rekening, die van 1361,
schreef; deze is van de hand van zijn opvolger Johan ter Hurnen. De opgegeven plaats in de
cameraarsrekeningen, die zou moeten aantonen dat Gevehard geestelijke was, betreft het jaar 1393 en
maakt geen melding van hem ('Latijn en volkstaal', 13). Van Doornincks mededeling dat de rekeningen
vanaf 1349 in de volkstaal geschreven werden moet op een vergissing berusten (CRD I, 250 n. 1).

    26 GAD, IvW, inv. nr. 106a (=Dumbar, Deventer I, 511 – kennelijk begin 18de eeuw nog goed leesbaar).
    27 Dumbar, Deventer I, 420 (gespeld “Genehardus”). Overigens wordt hij pas vanaf 1354 aangeduid als

dominus ofwel priester (CRD II, 283). Abusievelijk rept Schneider, Deventer, 313 van Gerardus Lapicide.
    28 CRD III-1, 642.
    29 “eynen boden die tot Doseborch ghelopen was omme heren Gheverdes sone die daer ghevanghen zat” (ib.,

442).
    30 CRD I, 224.
    31 GAD, MA, inv. nr. 330**; zie ook De Meyer en Van den Elzen, Verstening, 155 (bouwsubsidie in de wijk

Engestraat, 1371).
    32 Tellenbach, Repertorium Germanicum II-1, kolom 433 (op genoemde datum wordt de overleden Gevehard

als vicaris opgevolgd door Hendrik Gobelensz).
    33 CRD III-1, 11, respectievelijk StRD I, 300 (“voer siin halve loen”). Het is onduidelijk op grond van welke

overweging Koch, Zwarte kunst, 48 Ter Hurnen in 1364 laat beginnen (greep de auteur terug op Van
Doorninck?); evenmin schraagt De Meyer haar bewering dat Ter Hurnen in 1371 Gevehard opvolgde
('Latijn en volkstaal', 14).

    34 CRD III-1, 643 en KGR, r. 1111 (abusievelijk schrijft Van Ommeren in KGR, 165 letternoot b een tekstje
toe aan hand XXXVI (Gevehard van Hildesheim), waar dat hand XXXVII (Johan ter Hurnen) moet zijn).

    35 GAD, KA, inv. nr. 95. Als openbaar notaris was hij ook werkzaam voor de Deventer officiaal; OA
Doesburg, inv. nr. 4192, reg. nr. 83 (d.d. 25.7.1371). Schneider, ‘”Ghemyente”’, 16 schrijft dat Johan ter
Hurnen en vijf anderen in januari 1369, dus nog vóór de jaarlijkse bestuurswisseling, aan de raad
toegevoegd werden. De betreffende rekeningpost slaat mijns inziens op een eenmalig beraad in een
specifieke kwestie: “do sie te rade worden, want die here van Kovorden in Hollant in den Haghe niet en
reed dat sie horen ghesellen die do ter tijt in den Haghe ghereden waren breve nasenden an Arent van der
Lawijc” (CRD III-2, 87). Nergens blijkt dat Ter Hurnen ooit deel uitmaakte van het stadsbestuur.

    36 KGR, rr. 904-905.
    37 CRD III-2, 254 (1369). Zij was in 1400 nog in leven (StRD I, 348).
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zoons had, die achtereenvolgens in 1364, 1369 en 1373 lid werden van het koopmansgilde38

-bijzonderheden: zijn huis grensde aan dat van Geert Grote39

-overleden: na 11.8.1398 (vermoedelijk nog in augustus, en wel aan de pest)40

Hendrik van Wijk
-ambtstermijn: 1370-140841 (met lacunes; verrichtte in 1369 al schrijfwerk voor het stadsbestuur,
samen met Bernard Gobelensz42; verving in 1370/1371 en 1375 Johan ter Hurnen die in Avignon
was43)
-functies/beroepen: schrijver van de Utrechtse bisschoppen Florens van Wevelinghoven en
Frederik van Blankenheim ([1384] 1385); priester (vermoedelijk sinds 1396); kapelaan van
Frederik van Blankenheim (1397)44

-overleden: onbekend

N.B.: Hendrik van Wijk is te beschouwen als een interim stadsschrijver, die ook andere diensten
aan het stadsbestuur verleende, onder meer als intermediair tussen de bisschop van Utrecht en de
stad Deventer, en in algemene Overstichtse zaken

Johan (van) Ommen
-ambtstermijn: 1390-142445 (voerde in 1389 contractuele besprekingen met het Deventer
stadsbestuur46; omschreef zichzelf in 1392 als ‘scriba opidi Davantriensis'47; in 1418 aangeduid
als ‘secretarius’48)
-functies/beroepen: openbaar notaris (verzoek om toelating in 1383 -hij was toen geestelijke van
het bisdom Utrecht-49, eerste bewaarde instrument: 139250)
-bijzonderheden: pachtte rond 1400 grond van de stad51; schreef bij uitzondering voor het
gasthuis van de H. Geest52

-overleden: onbekend; hij leefde nog in 1427/142853

                    
    38 KGR, rr. 1075 (Johannes III), 1111 (Leffard II), 1164 (Johan V).
    39 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 192-194r; zie ook De Hullu, ‘Statuten’, 71 (1379), en De Meyer en Van den

Elzen, Verstening, 159 (bouwsubsidies in de wijk Engestraat gedurende de periode 1363-1384 en in de wijk
Assenstraat in de periode 1391-1397 – de kelder van het laatstgenoemde pand werd verhuurd; StRD I, 225,
296, 301, 323 (1397-1399)).

    40 Op 11 augustus was hij nog in leven (ib., 273).
    41 CRD III-2, 269 (“doe sie [sc. zes bestuurders] Henricus van Wijc ontfanghen hadden to der stad dyenst”),

respectievelijk StRD II, 438.
    42 CRD III-2, 199 en 254-256.
    43 Ib., 285, 292-293, 300, 319, 342 en 365; CRD IV, 237 (“vor sijn arbeyt dat hi ghedaen heft over jaer ter stad

behoef ende die wijl tijts dat Joh. ter Hurnen toe Avioen was”).
    44 CRD VI, 221; StRD I, 194 (eerst vanaf dit jaar consequent aangeduid als ‘her’), 212.
    45 CRD VII, 170 en 178, respectievelijk StRD IV, 472-473.
    46 CRD VII, 82-83 (“do sie dedingden mit Johan Ummen” en “do sie overdroghen mit Johannes Ummen”).
    47 GAD, MA, inv. nr. 92 (gewaarmerkt met zijn eigen signum).
    48 GAD, HG, inv. nr. 216a (als getuige opgevoerd in een notariële verklaring van zijn collega Peter van

Arcen).
    49 GAD, Cam., inv. nr. 214 (notarieel instrument, gewaarmerkt door de openbare notarissen Hendrik Ecout en

Gerard Sconover, met linksboven een door Van Ommen zelf aangebrachte aanvangsletter ‘i’; secundair
gebruikt als omslag van de cameraarskladrekening van 1464).

    50 Zie n. 47.
    51 StRD I, 428.
    52 Bijvoorbeeld in 1422 een inkomstenlijst (GAD, HG, inv. nr. 225).
    53 StRD V, 337. Deze post is opgenomen in de rekening van 1430, maar verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de

strijd met Gelre in de jaren 1427/1428 (zie daarvoor GAD, RA, inv. nr. 48.2.a, tweede katern).
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Peter I van Arcen
-opleiding: vermoedelijk een rechtenstudie
-titel: meester (sinds 1428)54

-ambtstermijn: 1410-142455

-functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het aartsbisdom Keulen (1417/1418)56;
scholaster van Sint Lebuinus (1417)57; proost van Sint Walburgis in Arnhem58

-familie: getrouwd met Guda59; zoon Peter II60 en dochter61; een broer was handelaar in kalk62

-bijzonderheden: verwierf in 1409 gratis het burgerschap63; vertrok in 1425 naar Keulen met
medeneming van de sleutels van het Deventer stadhuis en de schrijfkamer en met achterlating
van een schuld aan de stad, ter delging waarvan zijn huis gerechtelijk verkocht werd64

-overleden: in of kort vóór 143965

Johan I Pallas alias de (parvo) Palacio
-opleiding: vermoedelijk een rechtenstudie66

-ambtstermijn: 1423 (half)-146167 (sloot in 1426 een arbeidscontract af met het stadsbestuur68;

                    
    54 StRA V, 7.
    55 StRD II, 487, respectievelijk StRD IV, 472. 
    56 GAD, HG, inv. nr. 216a (afschrift).
    57 Fink, Repertorium Germanicum IV-3, kolom 3106 (5 december). N.B.: in deze vermelding wordt Peter

aangeduid als ‘clericus Traiectensis’, vermoedelijk omdat dit diocees inmiddels zijn standplaats geworden
was. Dat Peter nog in 1422/1423 scholaster was blijkt wel hieruit, dat een bode van de stad Geldern
(gelegen in het Overkwartier van het hertogdom Gelre) zich met een brief van de burgemeesters van die
stad naar Peter begaf “omme enen schoilmeister”. Peter zond een kandidaat, maar “doe die tot Gelre quaem,
doe hadden die burgermeistere, scepenen ende rait enen anderen schoilmeister ontfangen, want he te lange
bleven was”. Wel vergoedde het Geldernse stadsbestuur de reis- en herbergkosten van de onfortuinlijke
schoolmeester in spe (Kuppers, Stadtrechnungen Geldern, 365 en 367).

    58 Van Heel, Notariële protocollen, reg. nr. 13.
    59 Kühne, Repertorium Germanicum III, kolom 308 (“Petrus de Arssen, opidanus opidi Daventriensis (...) et

Guda eius uxor de absolutione plena”; 25 mei).
    60 Deze wordt in 1417 vermeld als student aan de Keulse artes-faculteit, afkomstig uit het diocees Utrecht;

Keussen, Matrikel Köln I, 114. In 1424 verwierf hij een kanonikaat en bijbehorende prebende in het kapittel
van Sint Lebuinus (Fink, Repertorium Germanicum IV-3, kolom 3106 (20 mei)). Zeven jaar later beval
paus Eugenius IV de proost van het Arnhemse Sint Walburgiskapittel een vrijkomend kanonikaat van het
Keulse Cunibertkapittel toe te wijzen aan Peter jr, omdat hij afstand deed van een kanunniksplaats met
prebende in het Utrechtse Salvatorkapittel. Hij was toen geprebendeerd kanunnik en scholaster in Deventer
(kennelijk ondervond hij geen hinder van de verstoorde relatie tussen zijn vader en het Deventer
stadsbestuur), bediende tevens de parochiekerk  van Dorsten en had uitzicht op een kanonikaat met
prebende in het Utrechtse kapittel van Sint Marie. Van hem wordt gezegd dat hij “vite ac morum honestas”
was (Arnold, Repertorium Germanicum I, 210 nr. 1287). In 1432 verzocht Peter jr daarenboven nog om
voorlopige begeving met een geprebendeerde kanunniksplaats in het kapittel van Sint Gertrudis in Nijvel
(ib., 408-409 nr. 2544 (26 januari)).

    61 StRA V, 117 (zie ook pp. 7-8 en 94 voor contacten tussen Peter en het Arnhemse stadsbestuur in de jaren
1428-1429).

    62 StRD IV, 478 (1424); StRD V, 76 (1425).
    63 StRD II, 452.
    64 StRD V, 63, 70, 72, 96 en 154.
    65 Maris, Archief kapittel Arnhem, 3 (271) n. 4 (zonder bronvermelding).
    66 Koch, Zwarte kunst, 24 schrijft dat Pallas sr “een der laatste stadssecretarissen zonder universitaire

vorming” was. Hiervoor is geen bewijs; bovendien is de bewering in algemene zin onjuist (zie Godschalk
en Jorden Mathijsz).

    67 StRD IV, 406 (“voer dat he onse stad een half iaer ghedient heeft”), respectievelijk GAD, Cam., inv. nr. 23c,
fo. 8r.

    68 Zie voor het contract hierna, bijlage 5. Koch, Zwarte kunst, 22 vermeldt 1426 abusievelijk als jaar van
aanstelling.
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werd in 1426 aangeduid als 'onser stad secretarius' en in 1454 als 'syndicus' van Deventer69;
kreeg in 1427 hulp van scribent Gerard die Hoge70)
 -functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het bisdom Utrecht (1436)71; wellicht
priester (1454)72

-familie: getrouwd met Barte Bruyns; zoon (magister artium Johan II, die in de periode 1433-
1440 achtereenvolgens studeerde in Leuven, Keulen en Parijs en na zijn terugkeer in Deventer
vicaris van Sint Lebuinus was) en twee dochters73

-bijzonderheden: verwierf in 1423 (gratis) het burgerschap74; bezocht in 1432 het Concilie van
Basel75; werd samen met zijn zoon Johan II in 1443 lid van het wantsnijdersgilde76; lid van de
broeder- en zusterschap van Sint Jacob (1461)77; woonachtig aan de Bisschopstraat78

-overleden: 146179

Johan Pawe (alias Leiendekker) van Kleef
-ambtstermijn: 1433-144180

-functies/beroepen: priester-vicaris van het altaar van Petrus, Erasmus, Adrianus, Gertrudis en
Cecilia in de Sint Walburgiskerk te Zutphen (1427-1455)81

-bijzonderheden: beheerde de tol te Holten (1433)82; ontving naast zijn salaris een bijdrage voor
de huur van een kooltuin83

-overleden: vermoedelijk (kort) vóór 12.11.1455

Jacob van Noerle
-ambtstermijn: 1443-1474/147584 (verrichtte in 1442 al schrijfwerk voor het stadsbestuur85; in
1461 omschreven als ‘secretarius Daventriensis civitatis’86)
-familie: getrouwd met Katherine N., die in de periode 1460-1479 lid was van de broeder- en
zusterschap van Sint Ewold87; had twee broers, Hendrik en Dirk to Herkele geheten88

                    
    69 Zie bijlage 5, respectievelijk Dumbar, Deventer I, 341.
    70 StRD V, 179.
    71 RAO, TH, inv. nr. 264, reg. nr. 322 (“in domo consulum ibidem [sc. Daventrie]”; gewaarmerkt met zijn

signum). Als notaris was hij ook werkzaam voor de Deventer officiaal; OA Doesburg, inv. A nr. 16, reg. nr.
562 (door de officiaal als oorkonder bezegeld en door Johan van zijn signum voorzien (d.d. 16.8.1437, “in
ecclesia sancti Lebuini Daventriensis”)).

    72 Dumbar, Deventer I, 341
    73 Koch, Zwarte kunst, 24 werkt de familierelaties uit. Barte was een zus van de vader van Gerard Bruyns (zie

voor hem hoofdstuk 4 n. 238).
    74 StRD IV, 356 (het bedrag is niet ingevuld).
    75 StRD V, 418-419.
    76 GAD, IA, inv. nr. 27, p. 27.
    77 Ib., Sint Jacobsbroederschap, ‘Liber sancti Jacobi’ (ongefolieerd en ongepagineerd, onder het genoemde

jaar).
    78 Koch, Zwarte kunst, 73.
    79 Ib., 58.
    80 StRD V, 490, respectievelijk GAD, Cam., inv. nr. 19d, fo. 12r (“nae sijnre tijt”). V[an] D[oorninck],

Secretarissen', 165 geeft abusievelijk 1461 op als eindjaar.
    81 SAZ, OA, inv. nr. 1712, reg. nr. 553 (17 december) en ib., inv. nr. 665, reg. nr. 795 (minuut, 12 november).
    82 StRD V, 469.
    83 Ib., 500, 566; StRD VI, 67, 111, 243, 298, 367.
    84 GAD, Cam., inv. nr. 19g, fo. 3r (“doe men hem annam”) en 11r, respectievelijk ib., inv. nr. 25i, fo. 7v (de

betreffende posten in de rekening van 1475 zijn onleesbaar; in die van 1476 komt hij niet meer voor (ib.,
inv. nr. 26d, fo. 8r)).

    85 Ib., inv. nr. 19f, fo. 16v (“Jacobus den scriver, dat he dit jair gedient heeft ...”).
    86 GAD, IA, inv. nr. 27, p. 43.
    87 Ib., inv. nr. 55, ‘Ewoldsboek’ (ongefolieerd en ongepagineerd, onder de desbetreffende  jaren).
    88 GAD, VG, inv. nr. 712a (6.3.1486; afschrift).
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-bijzonderheden: voerde een eigen zegel89; bezat sinds 1459 grond op de Deventer eng, met een
volle waar in de marke van Borgele90; was lid van het wantsnijdersgilde (sinds 1461)91, deken
van de broederschap van Sint Augustinus (1465 of al eerder)92, provisor van het Geert
Haaksbergen- of Voorstergasthuis (circa 1478-1485)93 en kerkmeester van Sint Lebuinus (circa
1489)94; was beleend met tienden van de proosdij van Sint Lebuinus in de buurschap Lintlo95

-overleden: tussen 5.11.1490 en 10.9.149296

Steven (van) Jorwerd
-opleiding: ingeschreven in Leuven (1433 - indien identiek aan 'Steven van Franeker')97; studie
kerkelijk recht in Keulen (1452-1455 - in laatstgenoemd jaar aangeduid als 'Steven Gerwart van
Deventer', 'baccalaureus in decretis' en ondergebracht in het door de Deventer proost Herman
Dwerg gestichte collegium)98

-titel: meester (1460)99

-ambtstermijn: 1459-1492100 (in 1461 aangeduid als 'secretarius Daventriensis civitatis'101)
-functies/beroepen: noemde zichzelf in 1472 ‘notarius’, wel in de zin van openbaar notaris102

-familie: getrouwd met Stine Crede103; had een verwant (vermoedelijk een zoon) Godert104; een
zus was in 1460 lid van de broeder- en zusterschap van Sint Ewold105

-bijzonderheden: lid van het wantsnijdersgilde (sinds 1461)106 en van de broeder- en zusterschap
van Sint Jacob (1461)107

-overleden: onbekend

Philips Johansz
-opleiding: artes in Keulen (1416)108

-ambtstermijn: 1459/1460-1476109

                    
    89 Ib., inv. nr. 602a (16.11.1469; afschrift).
    90 Ib., inv. nr. 543 (aankoop op  6 november).
    91 Zie n. 86.
    92 Levelt, ‘Regesten-lijst’, reg. nr. 28.
    93 GAD, VG, inv. nr. 655.
    94 Ib., inv. nr. 732.
    95 Ib., inv. nr. 751.
    96 Ib., inv. nrs. 741a (verkoop van een jaarrente aan hem; afschrift) en 751 (tiendleen ledig wegens zijn

overlijden).
    97 Reusens, Matricule Louvain I, 231 nr. 5
    98 Keussen, Matrikel Köln I, 17; idem, Matrikel Köln III, Nachtrag 692 (Keussen heeft: Johan Dwerg, hetgeen

een vergissing moet zijn).
    99 GAD, Cam., inv. nr. 23a, fo. 2r.
    100 Ib., inv. nr. 23b (1460), fo. 8r, respectievelijk ib., inv. nr. 28e, fo. 8v (Stevens hand treffen we al in 1459 in

diverse bronnen aan, bijvoorbeeld in het buursprakenregister; niettemin maakt de rekening van dat jaar
steevast melding van twee stadsschrijvers -namelijk Pallas en Van Noerle; ib., inv. nr. 23g, fo. 3, 7, 9, 11,
13). V[an] D[oorninck], 'Secretarissen', 166 geeft abusievelijk als dienstjaren 1460-1479 op.

    101 Zie n. 86.
    102 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 172v-173r (“Scriptum per me, Stephanum Yerwert, secretarium opidi

Daventriensis, quod protestor manu mea propria (...) ende eyschede my dair to als een notarius dijt to
teykenen ende offts van noeden wurde een instrument dair op to geven”). 

    103 GAD, RA, inv. nr. 55e (sinds 14.3.1471).
    104 GAD, VG, inv. nr. 661 (d.d. 27.4.1479 – Godert verkocht een jaarrente en was dus meerderjarig).
    105 GAD, IA, inv. nr. 55, ‘Ewoldsboek’ (ongefolieerd en ongepagineerd, onder het genoemde  jaar).
    106 Zie n. 86.
    107 GAD, IA, Sint Jacobsbroederschap, ‘Liber sancti Jacobi’ (ongefolieerd en ongepagineerd, onder het

genoemde jaar).
    108 Keussen, Matrikel Köln I, 109.
    109 GAD, Cam., inv. nr. 23b, fo. 8r (1460), respectievelijk ib., inv. nr. 26d, fo. 8r.
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-functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het bisdom Utrecht (1454)110

-familie: zoon van Johan Smediken (die sinds 1398 de stadszwaarden schoonmaakte en vanaf
1414 een deel van het belangrijkste stadsviswater pachtte); getrouwd met Fie N.111

-bijzonderheden: als ‘Philippus die scriver’ in 1439 woonachtig in de Korte Bisschopstraat112; lid
van de broeder- en zusterschap van Sint Jacob (1461)113

-overleden: kort na 5.5.1481?

                    
    110 Dumbar, Deventer I, 341.
    111 GAD, RA, inv. nr. 55b (vanaf 12.12.1440). Voor zijn vader: StRD I, 312 en StRD III, 163.
    112 GAD, HG, inv. nr. 359 (inkomstenlijst van het H. Geestgasthuis). Voorts: GAD, RA, inv. nrs. 55b-f (tot

5.5.1481).
    113 Zie n. 86.
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Bijlage 5. Aanstellingscontract van stadsschrijver Johan Pallas d.d. 25.2.14261

Wij Scepenen ende Rait der Stad van Deventer doen kont ende kenlic mit dessen apenen brieve
voir ons ende onse nacomelingen, dat wij mit Johannes Pallas overdragen sijn, soe dat wij hem
ontfangen hebn tot onser Stad Secretarius, des so sall hem onser Stad Cemener in der tijt, so
lange als Johannes voirs. levet, tot sijnen lijve ende nyet langer, he sy sieck off gesont, alle iair
geven ende betalen van onser Stad goede, vier ende twyntich oelde Francr. schilde, drie heren
pont als die heer van den lande in Sallant voir sijn renten doet boeren voir elken schilt voirs.
gerekent ende vier der selver schilde des iairs voir sijn loen ende kledere, halff to sente Johanne
in den somer, ende halff to sente Peter ad Cathedram, beholdelick Johannese voirs. dair toe alle
die accidencien als gewoentlic is van sijnen ampte ende opkoemyngen. Ende weert sake dat
Johannes voirs. hem nyet en vermochte den dienst te doene, ende dan enen gesellen krege, die
solde die accidencien in der Camer halff hebn sonder argelist. In orkonde des so hebben wij
onser Stad Secretum voir ons ende onse nacomelingen Scepenen ende Rait der Stad van
Deventer hijr an doen hangen. Gegeven int iair ons heren Dusent vierhondert sessendetwintich
des manendages na sente Peters dach ad Cathedram

Reversbrieff

Ic Johannes Pallas doe kont mit dessen brieve, want die Eersamen scepenen ende Rait der stad
van Deventer my ontfangen hebn tot oeren Secretar. ende my gonstlicken versien hebn mit iairlix
pensie tot mynen lyve te betalen in formen als die brieff mit oere stad Secretum besegelt den ic
dair aff heb begrepen heeft So bekenne ic mit dessen selven brieve, als uuter sake dat ic
moetwillens ennige onreckelicke puncten dede in mynen dienst der stad heymelicheit angaende,
ende dat ic mynen dienst alse gewoentlick is na mynen vermoegen nyet doen en woilde so lange
als ic dat gedoen konde ende mochte in redelicheit, ende scepenen ende Rait voirs. my desse
puncten voirs. mitter wairheit avergiengen dair ic mitter wairheit nyet tegenseggen en konde dat
Got verhueden moet, dat dan die lijfpensie voirs. nyet ende die brieff dair aff sprekende
machteloes wesen solde, ende dit als voirs. is sall al staen my Johannes voirs. nyet te behalen
noch te begripen, ende sonder all argelist. In orkonde des so heb ic Johannes voirs. mijn segel
hijr an gehangen Gegeven int iair ons heren Dusent vierhondert sess ende twyntich des
dinxdages na onser liever Vrouwen dach Annunciacio

                    
    1 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 84v (afschrift van de hand van stadsschrijver Johan Pawe).
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Bijlage 6. Naar taakveld geclusterd chronologisch overzicht van rekeningen, registers en
ander ambtelijk schriftgoed tot 1475 (tussen [] het moment van vervaardiging van het
eerste bewaarde exemplaar uit een reeks)

bestuur
-keurboeken: vóór 1343 [1448 (GAD, MA, inv. nr. 132)]
-wijkinventarisaties vanaf 1357
-eed-’boeken’ van stadsbeambten vanaf 1375 [circa 1450 (GAD, MA, inv. nr. 145)]
-registers van missiven vanaf circa 1380, dan wel 1422/1425 [1443 (GAD, MA, inv. nr. 7)]
-'oude kopieboek': aangelegd circa 1415 (GAD, MA, inv. nr. 4a)
-register van vrijgeleides vanaf 1442 (GAD, RA, inv. nr. 19)
-register van buurspraken vanaf (circa 1443?) 1459 (GAD, MA, inv. nr. 135a)
-memoriaal: aangelegd circa 1449 (GAD, RA, inv. nr. 46a)
-register van concordaten vanaf 1475 (GAD, Aanvulling Collectie Handschriften)

rechtspraak
-optekening van strafrechtelijke zaken en verbanning vanaf 1347; registratie vanaf 1395
-registers van 'kindergoed' vanaf 1362 [1467 (GAD, RA, inv. nr. 56a)]
-registers van vetes en oorvede vanaf 1366 (GAD, RA, inv. nr. 48.1.a)
daarin: 'externe' erfenissen vanaf ca. 1385 (‘toeversichte’)
-registers van gevangenisoorveden vanaf 1395 (GAD, RA, inv. nr. 48.2.a)
-registers van contentieuze zaken (‘clageboecke’) vanaf 1423 (GAD, RA, inv. nr. 5a)
-registers van renunciaties vanaf 1430 (GAD, RA, inv. nr. 55a)
-register van conservatoire beslagleggingen vanaf 1432 (GAD, RA, inv. nr. 63)
-registratie van schuldbekentenissen vanaf 1441 (GAD, RA, inv. nr. 19)
-registratie van machtigingen vanaf 1443 (GAD, RA, inv. nr. 19)
-registers van in- en uitleiding vanaf omstreeks 1453 (GAD, RA, inv. nr. 57)
-registers van getuigenissen, bekentenissen en vonnissen in criminele zaken vanaf circa 1463
(GAD, RA, inv. nr. 2)

financieel beheer
-cameraarsrekeningen vanaf circa 1330 [1337 (GAD, Cam., inv. nr. 1a)]
-registers van verpachtingen vanaf 1336 [1352/1353 (GAD, Cam., inv. nr. 226)]
-Kotertolmeestersrekeningen vanaf 1337
-timmermeestersrekeningen vanaf 1337 [1414 (GAD, MA, inv. nr. 159a)]
-weidegravenrekeningen vanaf 1339 [1414 (GAD, MA, inv. nr. 157)]
-gruitmeestersrekeningen vanaf 1344-1431/1432 (1339-1343: cameraars)
-koegeldregistratie vanaf 1344
-belastingkohieren vanaf 1347 [1380 (GAD, MA, inv. nr. 250)]
-wijnherenrekeningen vanaf (1337?) 1353-1412
-burgerboek vanaf 1353
-pandboeken vanaf (1366?) 1370 [1413 (GAD, MA, inv. nr. 156bis)]
-hopmeestersrekeningen vanaf 1371
-straatmeestersrekeningen vanaf (1356?) 1374 [1414 (GAD, MA, inv. nr. 160)]
-registers van deposities van saldi in de stadskist vanaf 1464 (GAD, MA, inv. nr. 154)
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Bijlage 7. Inleiding in versvorm op het concept-keurboek van circa 14761

Der stad boeck van Deventer

Got almechtich will verlenen
dit recht in vier boeken te delen
op dat men tho beth in elcken boeken
ytlick punct moege hebn te soeken

primus liber / Int yrste boeck dair mach men lesen
wie dat scepenen, raet ende meente mach wesen
ende woe dat elck van den sick hebben sall
in synen officij the regyren wall
ende dair by sal men vynden die ede
dair elck officiant sall werden gebonden mede

secundus liber / Dat ander boeck will holden van allen koeren
die dragen an lyff offt gelt, ytlick op syn behoeren
ende mede van voirvlucht, doetslach, geleyde ende uytlaeghe,
van vrede te bieden ende nyet te sitten in enen gelaghe
ende voirt woe men dat mytter brullofft sall holden
in begennyss ende iairtyt, onder iongen en olden

tertius liber / Int derde boeck dair mach men sueken
van liggende erffnissen ende grunden in alle hueken
soe wair die gelegen synt, bynnen off buyten
dat recht dair van op sekeren tyden te sluyten
ende voert mede van reeden ende onreeden guede
van gifftinghe ende erfftaell te deylen onder den bloede

quartus / Dat vierde boeck will dair van seggen
woe die ene burger den anderen dach sall doen leggen
voer die banck altyt om schult ende schaden
dair nae te penden vermids den baeden
ende voirt woe die vreemde man der gelike
onse burgeren beclagen mach, sy syn arm off ryke

conclusio / Ende wes men in dessen vier boeken nyet en vynt bescreven
dair van sullen scepenen ende raet nae oeren vyff synnen trecht geven

Item
Hyr nae volget die taefell van dessen vier boeken
dair nae men ytlick artikell in beteykenden bladen mach sueken 

                    
    1 GAD, MA, inv. nr. 132*.
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Bijlage 8. Beschrijfmateriaal: perkament en papier1

Reeds in de oudste bewaarde cameraarsrekening van 1337 is een vermelding te vinden van de
aanschaf van perkament ter waarde van vier schellingen "ad quaternos" -mogelijk die van de
rekening in kwestie. Stadsschrijver Herbord ten Brinke ontving twee jaar later voor perkament en
voor niet gespecificeerde bewezen diensten tesamen drie pond. Apart verantwoord is de
aankoop, in 1345, van een vel ("magna cute vitrilini pergamenti") van drie schellingen ten
behoeve van een verpachtingsregister, en van een vel perkament ter waarde van twintig
penningen voor het burgerboek in 13532. Ongetwijfeld gaat het in deze laatste twee gevallen om
de omslagen van de genoemde registers. 

Het stadsbestuur verkocht op gezette tijden huiden van vee dat de stad toebehoorde. Voor de
huid van twee (jonge) stieren ('vaershude') ontving de stad in 1339 bijna 2½ pond, in 1344 en
1345 voor één zo’n huid iets minder dan vijftien, respectievelijk zestien schellingen. In 1347 en
1355 leverde eenzelfde lap 24 schellingen op, terwijl de preparatie drie jaar later een pond
kostte3. Voor het witmaken van een vel ontving de echtgenote van Herman ledermaker in 1353
ruim 21 schellingen van het stadsbestuur4. Een zekere Rether corrigiator (riemensnijder)
verdiende twee jaar later met het looien ('gherwen') van een huid van een rund en een paard bijna
27 schellingen, in 1357 nog eens ruim 21 schellingen "pro factura bovis dicti gherwen ad
tortum"; in 1361 ontving hij voor een stierenhuid ("varreschoers huet") tien schellingen. Rether
is vermoedelijk identiek aan de Dirk Reter die in 1353 een brief bezorgde voor het stadsbestuur5.
In 1362 en 1365, toen hij huiden bereidde voor 25 à 30 schellingen het stuk, duidt de
rekeningschrijver hem aan als 'Rether de toommaker'6. Philip Gerritsz de zadelmaker kreeg in
1375 voor vier gelooide huiden vier pond en zestien schellingen, een jaar later voor een gelooide
en geprepareerde huid 26 schellingen7. Complete (runder-)vellen, al dan niet bewerkt, deden in
de jaren veertig, vijftig, zestig en zeventig van de 14de eeuw op de markt dus tussen tien en
dertig schellingen.

De eerste perkamentmaker (pergamentator), Albert genaamd, verschijnt in 1345 als bewoner
van de wijk Engestraat in de bronnen8. Zeven jaar later ontmoeten we zijn collega Koldesculder9.
Deze toenaam leidt ons naar Wolter Koldesculder, die reeds in 1343 in de wijk Assenstraat en
een jaar later (ook?) op de Berg te traceren is. Hij wordt dan echter niet als pergamentator
aangeduid10. Gedurende de periode 1352-1362 komt Koldesculder in de cameraarsrekeningen
louter en alleen voor als betaler van een tijns voor een erf 'ten Brinke'11. Van Gese parkemunters
en Bertold partmijnster/parcmunter die in 1361, respectievelijk 1362-1365 voorkomen als
pachters van broodbanken, ten slotte, staat allerminst vast dat zij perkamentmakers waren;
misschien was de naam inmiddels tot toenaam verstard12.
                    
    1 Een onderzoek naar watermerken, dat gegevens over de herkomst van het papier kan verschaffen, is niet

ingesteld.
    2 CRD I, 9, 68 en 200; CRD II, 189.
    3 CRD I, 45, 156, 218 en 278; CRD II, 327 en 598. De toevoeging "iacet supra domum" in het laatste geval is

cryptisch: diende de huid een bouwkundig doel (voor een dergelijke toepassing: CRD I, 60 (1339)) of lag
hij klaar voor gebruik ter secretarie?

    4 CRD II, 225.
    5 Ib., 184, 350 en 510; CRD III-1, 64.
    6 Ib., 173, 547.
    7 CRD IV, 223 en 352.
    8 CRD I, 246.
    9 CRD II, 112.
    10 CRD I, 112 en 178.
    11 CRD II, 136 en CRD III-1, 86.
    12 Ib., 10, 90, 205, 368 en 423. Bertold komt met zijn vrouw tussen 1393 en 1399 voor als (in de wijk

Engestraat woonachtig) lid van de broeder- en zusterschap van Sint Jacob; GAD, IA, St.
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Tesamen vormden deze helaas schimmige mannen en vrouwen in het Deventer van de jaren
(veertig?) vijftig en zestig van de 14de eeuw een infrastructuur, die we met wellicht enige
overdrijving als 'perkamentnijverheid' kunnen omschrijven. In het voor de burgers van
Amersfoort bestemde Kotertoltarief uit 1338 is vermeld dat voor een tiental (‘deker’)
kalverhuiden een 'obool' betaald moest worden13. Uitgebreider nog is een dubbele uitvaardiging
uit 1347 op naam van schepenen en raad van Amsterdam respectievelijk Deventer, betreffende
de door Amsterdammers verschuldigde bedragen voor allerlei gespecificeerde goederen die de
Kotertol passeerden14. Onder de in de oorkonde opgesomde goederen komen ook huiden en -
opnieuw- kalfsvellen voor, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat in het tweede kwart van de 14de
eeuw de productie van het kwalitatief hoogstaande kalfsperkament in Deventer bepaald niet
ongewoon was15.

Papier verschijnt in Deventer in 1334, en wel als vijfde vel van de koopmansgilderol16. Vijf jaar
later trok het stadsbestuur een schelling uit "pro quaternis papireis"17. De papieren stroken die in
de cameraarsrekeningen van 1349 en 1350 liggen zijn misschien van deze partij afkomstig. Pas
in 1353 schafte het stadsbestuur via stadsschrijver Gevehard van Hildesheim opnieuw papier
aan, ditmaal voor bijna zeven schellingen "ad copiandum computationem domini de Voerst et
responsionem domini episcopi super articulis, eidem domino episcopo per dominum de Voerst
datis"18. Een jaar later fourneerde de magistraat ruim dertien schellingen "de candelis super
domum civitatis per annum habitis et pro papiro per Leonium", een persoon over wie verder
niets bekend is19. Was dit het papier dat in de eerste kladrekening van 1358 als ‘inlegvel’ en in
de eerste cameraarsrekening van 1360 voor zowel de registratie van burgerschapsgelden als een
gebonden restantenrekening gebruikt werd20? En was het papier waarop de (klad-) rekening van
de veldtocht van 1362 naar het kasteel Voorst geschreven werd afkomstig uit dezelfde
voorraad21?

Aankopen werden vermoedelijk steeds verantwoord in de rekeningen; in 1360 kreeg de

                                                               
Jacobsbroederschap, Liber Sancti Jacobi).

    13 "De decade pellium vitulorum obulum". Het tarief is opgenomen in een oorkonde van burgemeester,
schepenen en raden van Amersfoort uit 1338, waarin zij een conflict over de tol met schepenen, raden en
burgers van Deventer bijleggen (gedrukt: Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch II, nr. 627; een foto is te
vinden in OO V, tussen pp. 60 en 61 (nr. 1153)).

    14 GAD, MA, inv. nr. 215a, reg. nr. 23 (d.d. 16 oktober) = Van der Laan, Oorkondenboek Amsterdam, nr. 88.
Ib., nr. 89 is de door de Deventer schepenen en raden gezegelde pendant, die in Amsterdam berust.

    15 Smit, Opkomst handel Amsterdam, 71 betwijfelt overigens of Amsterdammers al de opgesomde goederen
over de IJssel vervoerde. Voor mijn punt is het niet van belang of het hier gaat om een op een specifieke
stad toegesneden dan wel algemene lijst. Overigens verschillen de toltarieflijsten voor Amersfoort en
Amsterdam inhoudelijk wel degelijk.

    16 KGR, p. 136 letternoot a. Onbekend is het jaar waarin schepenen en raden een brief op papier opstelden
voor hun collegae in Lübeck (zie hoofdstuk 2 n. 255). Indien het jaar 1331 juist is, zou dit document het
eerste getuigenis van papiergebruik in Deventer zijn. Het zal dan om redenen van prestige zijn dat Lübeck,
'hoofdstad van de stedenhanze', op -het toen nog kostbare- papier aangeschreven werd.

    17 CRD I, 54. N.B.: een tussentijdse vermelding betreft het testament van deken Johan van Wijhe uit 1336, dat
op een papieren cedel geschreven en vervolgens aan een notaris overhandigd werd (Dumbar, Deventer I,
269 letternoot g).

    18 CRD II, 186 (de editie heeft “Ghenchardum”). Enkele dagen later liep een knecht van raadslid Genekinus
naar Zwolle, voorzien van 'brieven' alsmede de rekening van de heer van Voorst. Kennelijk stond de heer
van Voorst onder curatele.

    19 Ib., 254.
    20 GAD, Cam., inv. nrs. 198 en 3a (niet opgenomen in CRD II). De restantenrekening bevat een summa "post

computationem", hetgeen erop wijst dat het onkosten zijn die na het sluiten van de rekening gedeclareerd
werden. De posten zijn verwerkt in de tweede rekening van 1360.

    21 GAD, Cam., inv. nr. 3f.
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kramer (institor) Berend dertig schellingen wegens een leverantie "de cyrotecis, candelis, papiro,
amphoris ..."22. Over hem weten we niet veel. Hij behoorde tot de familie Meiboom, die reeds
sinds 1288 met Bernard I leden van het lakenkoopliedengilde leverde23. Te voor en te na schafte
het stadsbestuur zaken als kaarsen -voor gebruik in het stadhuis- en touw bij hem aan24. In 1355
voert hij een rubriek met de namen van acht om onbekende redenen tot boetes veroordeelde
kramers aan met een bedrag van maar liefst negentien pond. Datzelfde jaar betaalde hij een
cameraar samen met herbergierster Agnes Nacken een bedrag wegens de levering van wijn25.
Gedurende de periode 1355-1358 huurde hij net als andere kramers een kleine verkoopbank
"uppen dijke" van het stadsbestuur26. Van 1363 tot 1367 en nog eenmaal in 1371 is Berend in de
rekeningen opgenomen omdat hij een tijns afdroeg voor een erf op de Poot27. Aangezien in 1373
een drietal stadsbestuurders "tot Beernts hues up den Pote mit Henrike van Ansom" zat, zal hij
daar ook gewoond hebben28. Na 1373 ontbreekt in Deventer elk spoor van hem.

Vanaf 1362 bevatten de cameraarsrekeningen in de rubriek "van hovescheyden" elk jaar een
post van zes pond voor de stadsschrijver ten behoeve van de aanschaf van perkament of 'francijn'
én papier. Twee jaar later al is de volgorde omgekeerd en gaat het papier voorop. Aangezien dit
in 1367 en nadien gedurig wisselt, kan het relatieve belang van de materialen hieruit niet
afgelezen worden. Gelet op het feit dat stadsschrijver Johan ter Hurnen in 1361 twee pond kreeg
toegewezen om perkament te kopen29, ligt het voor de hand te veronderstellen dat voor papier
jaarlijks vier pond beschikbaar was. De onkosten voor schrijfmateriaal zijn sinds eveneens 1364
ondergebracht in de salarisrubriek van de stadsdienaren (sporadisch ook onder het kopje 'van
allerhande zaken'30). Het is niet meer dan logisch dat de stadsschrijver als eerstbetrokkene zelf
papier aanschafte31. Vanaf 1373 zijn bedragen voor perkament en papier niet meer geboekt in de
rekeningen. Mogelijk was dit al het geval in 1372, voor welk jaar de rekeningen incompleet
bewaard zijn; wel kreeg stadsschrijver Johan ter Hurnen toen dertig schellingen "vor parcament
tot enen boke"32. De conclusie kan geen andere zijn dan dat de stadsschrijver dergelijke onkosten
voortaan moest bestrijden uit zijn navenant verhoogde vaste toelage. Voor deze veronderstelling
pleit dat stadsschrijver Johan ter Hurnen in 1371 in totaal zestig pond verdiende, waarvan vijftig
pond salaris en tien pond wegens toezicht op het wanthuis en voor papier en 'fransijn'. In 1373 is
zestig pond aan loon geboekt33. Daarmee verliezen we voorlopig het toch al beperkte zicht op de
aanschaf en toepassing van papier.

Vanaf 1415 verschijnen posten die ons inlichten over beschrijfmaterialen opnieuw in de
rekeningen. In dat jaar betrof het een bijdrage ("te volleste") van drie gulden "te papyre copijen
boec ende moers [een zeer fijne kwaliteit] percment ende francijn, des sie [sc. de schrijvers] meer

                    
    22 CRD II, 789.
    23 CRD III-1, 144 (1362) en KGR, s.v. Meiboom, waar kramer Beernd IV trouwens ontbreekt - of is hij

dezelfde als Bernard III?
    24 CRD II, 227 (1353) en 522 (1357); CRD III-1, 76 (1361) en 284 (1363)
    25 CRD II, 292 en 327.
    26 Ib., 326, 404, 488 en 564. Het aantal kramers in deze rubriek bedroeg in deze jaren omstreeks tien. Vijf

bestuurders controleerden in 1355 de gewichten waarmee zij hun handelswaar afwogen ("qui positi fuerunt
per scabinos ad videndum et examinandum pondera institorum"; ib., 344). Kramer Thomas transporteerde
in 1356 in opdracht van de schepenen een Keuls gewichtspond van Keulen naar Deventer (ib., 437).

    27 CRD III-1, 202; CRD III-2, 8, 353.
    28 CRD IV, 13. Hij was overigens een ander dan de schoenmaker Berend 'op de Poot' (CRD III-1, 141, rubriek

"de excessibus").
    29 Ib., 76.
    30 Ib., 643 (1366) en CRD III-2, 396 (1371).
    31 CRD III-1, 123, 397 en 643 ("dat Joh. ter Hurnen over jaer tor stad behoef ghecoft heft", 1366).
    32 CRD III-2, 468.
    33 Ib., 393 en 396; CRD IV, 82.
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behoven dan sie pleghen te doene"34. Kennelijk schoot het standaardbedrag tekort. Sindsdien
verschijnt ieder jaar (met uitzondering van 1416, 1421, 1426 en 1431-1432, waarvoor de
rekeningen ontbreken, en 1420, waarvoor geen informatie beschikbaar is) in één van beide
cameraarsrekeningen aan het eind van de rubriek "expositum hincinde" een post "item den
scrivers (of: unser stad scrivers) te volleste te papyre ende te francijne (eenmaal: mede te kopen)
...". Het bedrag werd in de jaren 1422-1423, 1429-1434 en 1435-1440 op één (oude) schild
gefixeerd, die echter in deze jaren in waarde nogal fluctueerde; in 1447 was het bedrag
verdriedubbeld35. Gedurende de periode 1450-1458 boekte de rekeningschrijver steevast zestien
(zwaar) pond voor ‘francijn’, papier en zegelwas, in de jaren 1460-1464 (gegevens voor 1459 en
1463 ontbreken) hetzelfde bedrag, echter voor papier, inkt en zegelwas36. Vanaf 1450 is het
besteedbare bedrag derhalve fors verhoogd. Opvallend is de invoering van een vergoeding voor
zegelwas, een product waarover men vóór 1450 zelden iets gewaar wordt37. Voorts springt in het
oog dat in de jaren 1460-1464 perkament uit het rijtje verdwijnt en inkt er juist in verschijnt. Was
er voldoende perkament in voorraad, te meer als we er -voorzichtig- vanuit gaan dat
perkamenten codices in toenemende mate of zelfs exclusief bij de broeders van het Gemene
Leven aangeschaft werden, en perkament dus alleen nog van pas kwam bij de uitvaardiging van
oorkonden? 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de kosten het budget van de stadsschrijver te boven
gingen, betrok het stadsbestuur na 1362 papier en perkament bij particulieren. Met enig geluk
vinden we de namen van deze handelaren terug in de cameraarsrekeningen. Een voorbeeld is
Pawel de kramer, die in 1365 tweeëneenhalve schelling kreeg voor de levering van een "huet
fansyer (?) fransijn"38. Pawel komt voor tussen 1361 en 1379 en woonde vanaf 1366 in de wijk
Waterstraat39. Papier maakte slechts een deel uit van zijn handelswaar. Het stadsbestuur deed
voor allerhande goederen (en voor leningen) een beroep op hem40. Datzelfde geldt voor alle
kramers, mannen zowel als vrouwen, met wie zaken gedaan werden. Onbekend blijft de
leverancier die in 1373 11½ schelling kreeg voor "drie grote dozen ende papier daer in daer men

                    
    34 StRD III, 223.
    35 StRD IV, 66 (3 gl.; 1417), 117 (3 gl. 9 pl.; 1418), 181 (3 gl. 15 pl.; 1419), 335 (1 sch. = 4 gl.; 1422), 393 (1

sch. = 4 gl. 4½ pl.; 1423), 465 (4 gl. 7½ pl.; 1424); StRD V, 64 (4 gl. 13 pl. 4 br.; 1425); 163 (4 gl. 18 pl.;
1427); 232 (5 gl. 9 pl.; 1428); 282 (1 sch. = 6 gl. 4 pl. 4 br.; 1429); 362 (1 sch. = 6 gl. 6 pl.; 1430); 485 (1
sch. = 7 gl. 6 pl. 4 br.; 1433); 553 (1 sch. = 2 Arnh. gl. 11 kr.; 1434); StRD VI, 42 (1 sch. = 2 gl. 13 d.;
1435); 93 (ib.; 1436); 153 (1 sch. = 2 gl. 14 d. 1 pl. 3 br.; 1437); 226 (1 sch. = 2 gl. 14 d. 1 pl. 3 br.; 1438);
284 (1 sch. = 2 gl. 14 d. 1 pl. 3 br.; 1439); 349 (1 sch. = 3 gl.; 1440); Alberts, Cameraarsrekeningen 1447,
46.

    36 GAD, Cam., inv. nrs. 21b, fo. 8v; 21d, fo. 8v; 21f, fo. 7v; 21h, 9v; 21j, fo. 8r; 22b, fo. 10r; 22d, fo. 9v; 22f,
fo. 9v; 22h, fo. 7v (alle: ‘tweede’ rekening); 23b, fo. 8r; 23c, 8r; 23e, 9r; 23i, fo. 7r (alle: ‘tweede' rekening,
salarisrubriek stedelijke ambtenaren).

    37 Eén van de weinige oudere vermeldingen betreft de aanschaf in 1347 door het stadsbestuur van was -"cera
ad sigillandum"- bij Johan Wernersz voor vier schellingen en acht penningen (CRD I, 295). Johan leverde
dat jaar ook "vasis dictis dozen ad litteras" voor acht penningen (ib., 299). Overigens stamt een voorbeeld
van niet-archivalische benutting van 'dozen' uit hetzelfde jaar: "pro duobus vasis dictis dozen ad vexillas
civitatis 12 d." (ib., 299). Johan Wernersz maakte in de jaren 1337-1349 deel uit van het stadsbestuur (ib.,
xiv-xvi); hij woonde in de wijk Polstraat (De Meyer en Van den Elzen, Verstening, 193). Klaarblijkelijk
was hij handelaar of kramer, tenzij we er vanuit gaan dat hij als tussenpersoon optrad - hetgeen niet voor de
hand ligt.

    38 CRD III-1, 507.
    39 Ib., 61 en 580; CRD V, 193. Over de wijk Waterstraat en de kramers daar (onder wie Pawel) schrijven Van

den Elzen en De Meyer, 'Knokken en dokken', 10-11.
    40 CRD III-1, 61, 63 (kamfer, hoosvaten, salpeter, 1361), 109 en 136-137 (oorlogstent, 1362); CRD III-2, 16

en 206-207 (leningen, 1367/1369), 243 ("gordenisse", 1369), 427 ("doec" voor wimpels, 1372); CRD IV,
311 (lening, 1376) en CRD V, 193 (garen, 1379)
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salpeter in legghen soelde"; hoogstwaarschijnlijk was hij Johan Lambertsz de dozemaker41.
Papier vond dus ook andere bestemmingen dan als beschrijfmateriaal.

Een laatste voorbeeld is Maes Johansz, die al eerder ter sprake kwam in verband met de
levering van "12 boecke papiers" aan het stadsbestuur in 143042. In 1433 is hij opgenomen in de
cameraarsrekening in de rubriek 'geloste brieven van de honderdste penning'43. Pas in 1441 werd
hij burger44. Drie jaar later betaalde het stadsbestuur hem voor de levering van "wijnedick,
wiroeck, ongel etc." in de stadsstal45. Er vanuit gaande dat Maes en Maes de kramer identiek
zijn, laat hij zich gedurende de periode medio 1434-1449 volgen in de registers van renunciaties.
Uiteraard zijn hierin primair zijn onroerend-goedtransacties opgetekend. Interessanter dan deze
in detail na te gaan is de vaststelling dat Maes in 1439 over een eigen zegel beschikte46.
Vermeldenswaard is ook de schuld die twee particulieren hem eind juli 1440 beloofden te
voldoen op de eerstkomende jaarmarkt van Sint Jan, alsmede de machtiging van Dirk van
Steenvoorde van Nijmegen om "inte[winnen] all alsulk scholt bynnen ende buten Deventer te
doin oft he [Dirk] dair selven tegenwordich weer"47.

Het weinige beschreven papier dat bewaard bleef geeft allerminst inzicht in het verbruik ter
secretarie. Het oudste materiaal zijn de losse strookjes in de cameraarsrekeningen, zoals zoëven
bleek. Verder benutten stadsschrijvers papier met name voor correspondentie. Het Zutphense
stadsarchief bevat een tweetal Deventer brieven op papier uit 1389/139048. Afgezien van de
geheel op papier geschreven rekening betreffende het beleg van het kasteel Voorst in 1362 (en
dit was natuurlijk een uitzonderlijke rekening, die van belang was voor het hele Oversticht!), zijn
pas vanaf het begin van de 15de eeuw diverse papieren stadsrekeningen over. Voor de
cameraarsrekeningen echter bleef men tot ver in de 16de eeuw exclusief perkament gebruiken.

Als we aannemen dat perkament bedoeld was voor het vastleggen van ‘duurzame’ informatie,
dan hechtte men in Deventer in de onderzoeksperiode het meeste gewicht aan optekeningen van
keuren en, verrassend, financiële aard (de eindredactie van de cameraarsrekeningen en
belastingkohieren). Een verklaring voor het ongewone verschijnsel dat de centrale
stadsrekeningen op perkament geschreven werden is de wens om de eindredactie te bewaren; de
onderliggende, doorgaans op papier geschreven versies vernietigde men. De lokale traditie van
                    
    41 CRD IV, 57. Johan Lambertsz, reeds in 1359 geattesteerd in de stad (CRD II, 616), werd drie jaar later

burger (CRD III-1, 147). Hij komt voor het laatst in de rekeningen voor in 1403 (StRD II, 183). De vijf
dozen die het stadsbestuur in 1370 aanschafte, drie om "breve in te legghen" à 7½ schellingen en twee "daer
men die uytscrifte [sc. twee bezegelde (!) exemplaren van bisschopsoorkonden] in dede" voor 2½
schellingen, de doos die een jaar later diende om documenten 'oostwaarts' in te vervoeren (kosten: één
schelling), en de doos à 2½ schelling uit 1385 "daer breve inne ligghen die onse here van Utrecht onser stad
ghegheven heft" zijn ongetwijfeld ook door hem vervaardigd (CRD III-2, 281-282 en 319; CRD VI, 243).
Het kennelijk meest gevraagde formaat kostte 2½ schelling. In 1359 verkocht Johan het stadsbestuur vier
palen, in 1371 een mijt elzenbrandhout, in 1390 leverde hij (kortweg aangeduid als 'de dozemaker') "een
deel plancken daer die vorsz. calc die hi (?) ghelesschet was mede beslaghen waert", en het jaar erop
inspecteerden twee bestuurders met hem en een ander "dat holt to Weechlo" (CRD II, 616; CRD III-2, 323;
CRD VII, 184, 208). Johan beschikte dus over hout, al dan niet in voorraad, waaruit zich laat afleiden dat
'dozen' houten kistjes of 'trommels' waren. Johan Lambertsz woonde in de Bergstraat (De Meyer en Van
den Elzen, Verstening, 151, in combinatie met GAD, HG, inv. nr. 104 (27 januari 1393)). Zijn zoon
Lambert, die eveneens op de Berg woonachtig was, beoefende hetzelfde ambacht (De Meyer en Van den
Elzen, Verstening, 151, in combinatie met GAD, HG, inv. nr. 93 (13 maart 1390)).

    42 Zie hoofdstuk 4 n. 205.
    43 StRD V, 459 en 506.
    44 GAD, Cam., inv. nr. 19c (1441-I), fo. 1v.
    45 Ib., inv. nr. 19i (1444-II), fo. 4r (rubriek ‘allerhande zaken’).
    46 GAD, RA, inv. nr. 55b, 58/59c.
    47 Ib., 102 (Merten Johansz en Peter Hermansz), 144.
    48 SAZ, OA, inv. nr. 777, briefreg. nrs. 44 en 49.
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perkamentproductie, waarvoor vanaf het midden van de 14de eeuw aanwijzingen te vinden zijn,
kan deze keus vergemakkelijkt hebben. Papier vond in Deventer ingang aan het begin van de
jaren dertig van de 14de eeuw, overigens niet in de eigenlijke stadsadministratie, maar in de
koopmansgilderol. Met uitzondering van de periode 1373-1415 bieden de cameraarsrekeningen
jaarlijks informatie over papieraanschaf op de secretarie. Inzicht in de gebruikte volumes en het
relatieve belang van perkament en papier als beschrijfmateriaal is niet te verkrijgen. De
beroepsgroep van de kramers speelde een sleutelrol in de distributie van zowel perkament als
papier.
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Bijlage 9. Toelichting bij figuur 1: bevolkingsaantal van Deventer, 1361-1400 (minima)

De grafiek is gebaseerd op de vermeldingen van de inning van het poortwachtersgeld in de
cameraarsrekeningen vanaf 136149. Deze posten betreffen huizen. Huizen en huishoudens zijn
aan elkaar gelijk gesteld. Om van een huis tot een aantal bewoners per huis te komen, is een
vermenigvuldigingscoëfficiënt van 4.5 gehanteerd50. De omrekening van de jaarbedragen naar
huizen resulteert slechts bij uitzondering in hele getallen (gebroken getallen zijn afgerond).
Klaarblijkelijk hanteerde men een gedifferentieerd tarief. Bovendien hoefden onvermogenden
niet bij te dragen. Dit maakt duidelijk dat berekeningen van bevolkingsaantallen op basis van het
Deventer poortwachtersgeld minder eenduidig zijn dan ze lijken en slechts minimumaantallen
opleveren51. De soms zeer aanzienlijke fluctuaties van jaar tot jaar zijn op het eerste gezicht
onverklaarbaar. Vermoedelijk was er een aanzienlijke groep mensen die met betrekking tot het
poortwachtersgeld voortdurend op de grens van het fiscale pauperschap balanceerde, en
zodoende het ene jaar wel en het volgende jaar niet betaalde. In dit licht weerspiegelen de
veranderende huizentallen niet per se een schommelend woningbestand en dus bevolkingspeil.
Het is immers uitermate onwaarschijnlijk -om een in het oog springend voorbeeld te noemen- dat
het aantal huizen van 1371 op 1372 van 638 tot 850 steeg, om het jaar erop weer in te zakken tot
69852. Een opwaartse tendens is over de hele periode gezien echter wel degelijk waarneembaar.
Bij de berekeningen is verondersteld dat het tarief van een Vlaamse groot per huis dat in 1363
gold, ook in de andere jaren van toepassing was. Op één moment is dit te controleren: in 1369
werd een eenmalige heffing opgelegd van een halve groot per huis “want die meynte niet graven
en zolde”. Het verschil bedraagt 13 huizen53. Kennelijk lag voor dertien 'huizen' een grens tussen
één en anderhalve groot. Langs deze weg is echter niet meer greep te krijgen op de groep fiscale
paupers.

Voor de verhoudingen tussen de verschillende munteenheden is gebruik gemaakt van de
tabellen die De Meyer in 1979 publiceerde54. In 1372 is gerekend met 16 groten per (licht) pond,
en niet met 20, aangezien anders een onverklaarbare piek ontstaat. In 1390 kwam de groot of
herengroot in zwang. Omdat er toen en in 1391 en 1393  30 óf 32 (heren)groten in een gulden
gingen, zijn voor deze jaren gemiddelde waarden aangehouden. Laatstgenoemd jaar luidde de
overgang op de gulden als rekeningmunt in. Na 1398 hebben we met een onzekere factor te
maken: de groot wordt afgelost door de plak, en de verhouding tussen beide laat zich vanaf 1400
niet meer bepalen. Voor 1400 is als verhouding aangehouden 1 plak = 1.33 groot, en is
bovendien aangenomen dat de heffingsgrondslag een groot en niet een plak per huis was.

                    
    49 CRD III-1, 45, 209, 315 en 371, 476, 535; CRD III-2, 5-6, 106, 214, 362, 450; CRD IV, 46, 322; CRD V,

47, 92, 213, 315, 353; CRD VI, 30, 94, 163, 232, 301; CRD VII, 138, 225, 348; StRD I, 33, 101, 168, 283,
362. Zie hoofdstuk 5 § 5.2.2.4 voor de cruciale rekeningpost uit 1363.

    50 Van Schaïk, Belasting, 129 en 131-132.
    51 Deze observaties vormen een aanvulling op mijn 'De demografische ontwikkeling van Overijssel 1369-ca.

1600: een kritische reactie', OHB 110 (1995) 31-43, aldaar 31-33 en 40 (tabel).
    52 Een verband met het aantal burgerregistraties per jaar is uit de aard van de zaak niet te leggen, omdat

burgerrechtverleningen de feitelijke immigratie niet weerspiegelen. Sommige stedelingen woonden al jaren
in de stad alvorens zij om hen moverende redenen besloten de eed op het stadsrecht af te leggen, terwijl
anderen die eed nooit zwoeren.

    53 CRD III-2, 170. Deze post is opgemerkt door Alberts, ‘Beiträge’, 42-43.
    54 StRD V, xv-xxvi.
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Bijlage 10. Autografen van enkele stadsschrijvers

Herbord ten Brinke GAD, HG, inv. nr. 19 (d.d. 31.7.1334)

Gevehard van Hildesheim GAD, HG, inv. nr. 40 (d.d. 17.3.1368)
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Johan II ter Hurnen GAD, KA, inv. nr. 95 (d.d. 6.7.1354)

Johan van Ommen GAD, HG, inv. nr. 105 (d.d. 6.2.1393)
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Johan I Pallas (de Palacio) RAO, TH, inv. nr. 264, reg.nr. 322 (d.d. 12.9.1436)

Steven van Jorwerd GAD, MA, inv.nr. 6a , map 1476 (d.d. 4.10.1476)
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Legenda

Gebouwen Wijken

A  raadhuis en wanthuis I     Polstraat
B  Sint Lebuinuskerk II    Waterstraat
C  Sint Nicolaas- of Bergkerk III   Noordenbergstraat
D  H. Geestgasthuis IV   Engestraat
E  Franciscanenklooster V    Bisschopstraat
F  Heer Florenshuis VI   Overstraat

VII  Berg
VIII Assenstraat

Bijlage 11. Plattegrond van Deventer

Gebaseerd op Bloemink, ‘Kapittelbezit’, 105 (met vriendelijke toestemming van de auteur)
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Barneveld, 90
Barte Bruyns, vrouw van Johan I Pallas, 234
Basel, 124
Basel, Concilie van, 85, 234
Basters, secretaris, 100
Batenburg, Dirk heer van, 111
Bathmen, 30
Bathmen, parochie, 129
Beck, Geert, 181
Beekbergen, koster, 83
Beernd, 107
Beernd, bode, 105
Beernd, kramer, 242
Beernd, schoenmaker, 242
Beerndsz, Aernd, 165
Beieren, Jan van , graaf van Holland, 177
Bentheim, graaf van, 64, 112
Bentheim, graafschap, 109
Bentheim, jonker van, 63
Bentheim, Walraven graaf van, 156
Berg, Frederik van, bisschop van Utrecht, 26, 31
Berg, Gerard Odozoon op de, schepen, 155
Bergen (Noorwegen), 89, 123, 124
Bergenvaarder, 123
Bergh, bode van de heer van, 124
Bergh, heer van, 26
Bergh, Hendrik heer van, 22
Bergh, jonker van, 63
Berlijn, 102
Berte, zus van Johan Wernersz Hadersleef, 62
Berthout, Willem II, bisschop van Utrecht, 29, 68
Bertold partmijnster, 240
Bertrammus, ministeriaal, 16
besate, 42, 96, 129, 139, 140, 143, 217
Beusichem, Steven van, schenker, 32
Bevervoorde, Johan van, 174
Bevervoorde, Rudolf van, 102, 174
Bic, Herman, 138
Bierman, Willem, stadsrichter, 41
Bierum, Hartbert van, bisschop van Utrecht, 26
Bilnen, Gerard Gerardsz van, 60
Bilnen, Godschalk Gerardsz van, 60



268

Bilrebeke (Billerbeck), 104
Bivanc, Johan Johansz, 58
Bivanc, Johan, schepen, 58, 155
Blankenheim, Frederik van, bisschop van Utrecht, 35, 42,

64, 105, 110, 135, 176, 185, 196, 232
Blawe, Herman, 121
Bleke, Werner ten, 229
Blome, Dirk, openbaar notaris, 59
Blome, knecht, 103
Bocholt, 112
Bodiker, Egbert, schepen, 165, 176
Boecop, Aernd toe, 110
Boesel, Lambert, schepen, 129
Boldering alias Schultiken, Geert, 104
Boldewijn, 195
Bolten, Hendrik, herbergier, 179
Bome, Martin ten, schepen, 164, 165
Bommel, 172
Bommel, Dirk van, openbaar notaris, 73, 84
Bondi, Andries, schepen, 99
Bonecamer, 106
Bonus Martinus, 46
Borchgravinc, Gerard, schrijver van Robert (Robrecht)

van Virneburg, 184
Borculo, heer van, 106
Borculo, jonker van, 44
Borgelermarke, 235
Borre, 74
Borre van Rijssen, Wolter, stadsrichter, schepen, 38, 39,

40, 41, 148
Borre, Johan, schepen, 145
Bourgondië, David van, bisschop van Utrecht, 111, 140,

182
Brabant, 13, 111, 121
Breda, Aerniken van, 106
Bremen, 83, 89, 103
brievenboek, 84, 85, 86, 88, 94, 177
Brinke (de Brinco), ten, familie, 19, 38, 230
Brinke, Dirk ten, schepen, 114, 193
Brinke, Everard Nicolaasz ten, 23
Brinke, Gerlach Godschalksz ten, 60
Brinke, Gerlach ten, 46
Brinke, Godfried II ten, 230
Brinke, Godfried III ten, priester, 230
Brinke, Godfried ten, 22, 23, 35, 46, 58
Brinke, Godschalk ten, 60
Brinke, Herbord ten, stadsschrijver, 83, 171, 183, 190,

230, 240
Brinke, Jacob ten, schepen, 171
Brinke, Jacob zoon van heer Giso ten, schepen, 155
Brinke, Johan ten, 171
Brinke, Nicolaas Godfriedsz ten, 58
Brinke, Nicolaas ten, 23
Brinke, Nicolaas ten, ridder, 23
Brinke, Wenemar ten, stadsrichter, 36
Brinke, Werner ten, 180
Broesel, Zeger, 121
Bronkhorst, 106, 172
Bronkhorst, Elisabeth vrouwe van, 192
Bronkhorst, Gijsbert heer van, 180
Bronkhorst, Gijsbert van, 28
Bronkhorst, heer van, 110
Brugge, 121, 123, 124, 130
Bruggen, Hendrik ter, schepen, 100, 150
Bruggen, Lambert ter, 121
Bruine, Barend de, burger van Zutphen, 30

Bruyns, Gerard, kanunnik van Sint Lebuinus en secretaris
van de Oosterlingen te Brugge, 130, 234

Bruyns, Hendrik, schepen, 78, 125, 176
Bruyns, Herman, 124
Bruyns, Johan, 124
Buckhorst, Giselbert van, ridder, 45
Budel, Lubbert, schepen, 107, 149
Bueving, Herman, schepen, 130, 181
burgerboek, 167, 168, 169, 210, 238, 240
Busch, Johan, 106
Buse, Geert, broeder (Franciscaan?), 75
Businc, Hendrik, priester, 145
Businc, Johan, 145
Bussen, Lutgard, 166
Buterman, Egbert, 46
buurspraak, 67, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 92,

94, 95, 162, 182, 188, 210, 215, 238
buursprakenklok, 81
buursprakenregister, 73, 80, 81, 82, 88, 169, 181, 188,

235
Camps, Beernd, 44
cartularium, 6, 9, 99, 158, 187
cavallata, 92
Christiaan, 17
civiloquium, 79
clageboeck, 75, 96, 135, 136, 137, 143, 165, 217
Coesfeld, 35, 37, 39, 50, 85
Coevorden, 93
Coevorden, heer van, 167, 180, 231
Coevorden, kasteel, 28
Coevorden, Reinald heer van, 99
Cölln, 102
Colmschate, bisschoppelijke hof, 29, 34, 35, 36, 198
Colmschate, meier, 34-36, 50, 184
Colmschate, schout, 34, 35, 39
Colmschate, schoutambt, 35
Colmschate, veen, 28
concept, 9, 24, 32, 52, 67, 77, 78, 79, 84, 85, 87, 89, 94,

130, 131, 139, 239
conscriptio, 49
corroboratio, 17, 37, 45, 130
Crane, Aernd, priester, 138
Crede, Hendrik, herbergier en openbaar notaris, 131
Crede, Stine, vrouw van Steven van Jorwerd, 235
Creijenscote, Johan van, schepen, 200
Crullard, Hendrik, broer van Willem, 106
Crullard, Willem, 106
Cuijk, Andries van, bisschop van Utrecht, 26
Cuperus, familie, 19
Dale, heerlijkheid, 176
Danzig, 124
datatio, 27
Deelen, Willem van, 73
Delden, 84, 211
Delden, Christina van, 59
Delft, 12, 13
Den Bosch, 12, 13, 73, 85, 124
Den Briel, 12
Den Haag, 68, 172, 231
Dene, knecht, 115
Denemarken, koninkrijk, 124
deperditum, 49
destinatarisuitvaardiging, 29, 32, 52, 53
Detten, meester Johan van, 195
Deventer

Assenstraat, 70
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Bergpoort, 70, 185
Bergstraat, 244
Bisschopstraat, 70, 234
Borgelermarsch, 160
Breders toren, 90
Brink, 23, 164
Brinkpoort, 46, 170, 173
buurkloktoren, 81
'custodia' Brink, 163
'custodia' Noordenberg, 163
drost- en schoutambt, 33
Duvelstoren, 161, 163
eng, 18, 58, 235
Franciscanen, 59, 177

gardiaan, 59, 129, 131
gasthuis van de H. Geest, 6, 7, 36, 37, 46, 47, 48, 50,

57, 157, 198, 232, 236
archief, 58, 99
provisoren, 38, 46, 175, 176

Gebbengoor, stadsdomein, 46, 50, 157
Geert Haaksbergen- of Voorstergasthuis, 235
gerecht op de Poot, 38
gruithuis, 182, 183, 185
Heer Florenshuis, 75, 79, 136, 152, 187, 231 
Heestpoort, 97, 164, 170, 173
herberg ter Schuren, 182
hoendermarkt, 162
houtmarkt, 185
huis Rykensteyn, 10
Korte Bisschopstraat, 236
Lambertuskapel, 25, 26
landskist, 63, 64, 66, 105
Marsch, 162, 170, 199
Nieuwmarkt, 200
Noordenbergpoort, 50, 173
Oertmarsch, 76, 83, 161, 185
OLV-kerk, 18, 22, 47, 63, 108

plebaan (pastoor), 47, 184, 229
Oude Convent, 47, 198
Ploechs- of Oudemannenhuis, 6
Polstraat, 30, 229
Pontsteeg, 231
Poot, 242
raadhuis, 63, 68, 70, 73, 80-82, 92, 99, 102, 106, 111,

113, 115, 117, 132, 137-138, 141, 146, 150, 158,
159, 164-165, 175, 178, 181-182, 191, 227, 231,
233-234, 241-242
rechtbank, 99
schrijfkamer, 80, 82, 111, 112, 233
zegelkamer, 88, 111, 146

Sint Lebuinus, kerk en kapittel, 2, 6, 22, 25-28, 33,
45, 46, 52, 56, 130, 204, 215
altaar van Driekoningen, Fabiaan, Sebastiaan en

Lambert, 231
altaar van Johannes de Doper, 230
cameraar, 152
deken, 22, 26, 28, 33, 45, 47, 48, 52, 53, 57, 59,

60, 176, 241
kanunnik, 16, 22, 25, 26, 27, 45, 51, 53, 54, 130,

156, 195, 229, 230, 233
kapelaan van de proost, 230
kapittelnotaris, 82
kerkmeesters, 235
officiaal van proost en aartsdiaken, 7, 42, 59, 140,

194, 230, 231, 234
procurator van deken en kapittel, 230

proost, 17, 25, 27, 29, 36, 37, 51, 55, 56, 235
scholaster, 24, 52, 53, 60, 61, 233
vicaris, 58, 121, 145, 230, 231, 234

Sint Nicolaas- of Bergkerk, 16, 23
koster, 61
parochie (kerspel), 17, 34, 36, 61, 125
prior, 23, 48, 57, 58

stadskapelaan, 231
Stappenhuis, 23, 198
Stokelertoren, 62
Teuge, 70, 162, 190, 198, 199
Veen, 160, 179
wanthuis, 111, 145, 146, 171, 191, 242
Wechele, stadsdomein, 156, 157, 244
wijk Assenstraat, 70, 91, 174, 232, 240
wijk Berg, 70, 91, 93, 125, 170, 240, 244
wijk Bisschopstraat, 70, 91
wijk Engestraat, 39, 70, 91, 153, 231, 232, 240
wijk Noordenberg, 70
wijk Overstraat, 70, 84, 153, 195
wijk Polstraat, 39, 42, 70, 91, 93, 174, 243
wijk Waterstraat, 70, 174, 243
wijnhuis Brunenberch, 132, 181, 191
wijnhuis Rikensteen, 191
wijnhuis ter Steernen, 69, 93, 151, 167, 182, 191
wijnhuis Vreden, 72, 102, 132, 150, 174
Zandpoort, 90, 190
Zwormen, 191

Deylen, Lodewijk, schilder, 127
Diepenheim, 172

ambtman, 35, 41
drost, 111
heerlijkheid, 176
kasteel, 176
kastelein, 159

Diepholt, Rudolf van, postulaat/bisschop van Utrecht, 76,
111, 140, 177, 182, 227

Diest, 121
Diest, Jan III van, bisschop van Utrecht, 30, 31, 67, 71,

98, 102, 156, 157, 182
diffidatio, 101, 108
Dikninge, abdij, 211
Dirk zeepoog, 114
Dirk, clericus, 168
Dirk, deken van Sint Lebuinus, 53
Dirk, meestertimmerman, 63
Dirk, wanthuistoezichthouder, 145
Dirksz, Peter, schepen, stadsrichter, 40, 106
diversorium, 74
Doernic, Johan van, schepen, 199
Doesburg, 99, 124, 231
Doetinchem, Engbert Willemsz van, schepen, 146
Doetinchem, klooster Bethlehem, 17, 20, 22, 26, 28, 32,

33, 34, 52, 211
Dominicanen, 7
Dordrecht, 7, 12, 13, 61, 153, 183, 206
Dorsten, parochiekerk, 233
Dortmund, 85
Drenten, 21
Duitsland, 13
Dune, Koenraad ten, schepen, 134, 146
Dure, Helmich van, 104
'Dure', kasteel, 174
Duvel, Giselbert, 103
Dwerg, Herman, proost van Sint Lebuinus, 235
Ecout, Hendrik, openbaar notaris, 232
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Eeck, Dirk Sandersz van den, 135
eedboek, 67, 71, 76, 77, 78, 94
Eembrugge, 40
Eerde, huis, 148, 175
Egenberghe, bode, 64
Egmond, abdij, 13, 212
Elburg, kooplieden, 140
Elsebe, zus van Gelmer Splitof, 23
Elten, klooster, 45, 59, 68, 193, 194, 203
Emmerik, 87

kanunnik, 45
proost, 68

Emse, Matthias van, richter van de Veluwe, 17
Engeland, 10, 54, 205
Engestraat, Gerard op de, 98, 103
Enkhuizen, 196
Enschede, 71
Epse, 17, 55
Epse, Arnold van, 17
Epse, Burghard van, 17
Epse, Dirk van, ministeriaal, 17, 55
Epse, van, familie, 17
Epse, Wighard van, 17
Erlehove, hof te Vaassen, 17
Ese, Evert van, pastoor van de OLV-kerk, 184
Ese, Evert van der, 109
Ese, Frederik van der, schepen, 191
Ese, Johan van der, ministeriaal, 23, 84, 109, 148
Essen, Evert van, 105
Essen, Hendrik van, ridder, schout van Salland, 28, 33
Eugenius IV, paus, 233
Evert, kramer, stadswisselaar, 163
Fabri, Johan, stadsschrijver van Kampen, 85
falsa, 18, 25
Fehde-Urfehde, 101, 107
Fenne, 132
Fie, vrouw van Philips Johansz, 236
Fimpel, Johan, stadsrichter, schepen, 41
Floris, Domproost, 60
Franciscanen, 7, 200
Franeker, 111
Frankfurt, 21
Frankrijk, 7
Frederik II, Roomskoning/keizer, 21
Frederik III, keizer, 130
Frederik van Sierck, bisschop van Utrecht, 30, 31, 49,

129
Friesland, 12, 111, 218
Geert, schrijver, 130
Geertruy, vrouw van Johan die Lewe, 76
Geiteman, 46
Geldern, 233
Gelre, 19, 67, 68, 71, 86, 91, 105, 108, 109, 153, 161,

211, 212, 232
adel, 108, 109, 155
graaf, 15, 21, 30, 33, 67, 68, 98, 207

kanselarij, 67, 68
grafelijke ministerialenrichter, 53
hertog, 10, 21, 22, 42, 44, 68, 98, 106, 107, 108, 110,

112, 144, 154, 155, 156, 161, 194, 214
Overkwartier, 233
rentmeester, 68

Gelre, Johan van, 78
Gelre, vrouw van Johan van, 130
Genemuiden, 46, 98
Gerard IV, graaf van Gelre, 21

Gerard, schrijver, 75, 130
Gerard, stratemaker, 200
Gerebold, 17, 19
Gerlach, schoolmeester en stadsschrijver van Nijmegen,

211
Gerloch, leiendekker, 108
Gerrit, koewachter, 170
Gerrit, veerman van Wilsum, 84
Gerritsz, Philip, zadelmaker, 240
Gerwin, Johan, 154, 164
Gese parkemunters, 240
Geseke, 85
Ghemen, bode van de heer van, 41
Ghenser, Otto, 113
gicht, 126
Gier, Johan die, 82
Giselbert, prior van de Sint Nicolaas- of Bergkerk, 58
Gisele die mit Johan den clumper woent, 107
Gobelensz (Gobelini), Bernard, 232
Gobelensz (Gobelini), Hendrik, vicaris van Sint

Lebuinus, 231
Godebald, bisschop van Utrecht, 15
Godekinus, zoon van Albro of Albernus Riketale, 35
Godschalk, schoolrector, stadsschrijver, 57, 60, 125, 229,

233
Goedekint (dictus Bonus puer), Hartwich, stadsrichter,

19, 35, 46
Goedekint, Arnold, 19
Goedereede, 12
Goor, 98, 145, 211

bisschoppelijk huis, 71
ridders, knapen en burgmannen, 98

Gosen, meester, klerk van de Hanzekoopman, 89
Göttingen, 85, 101, 110, 112, 119
Gouda, 12, 196
Gozewijn, kanunnik van Sint Lebuinus, 22, 53
Gozewijn, proost van Sint Lebuinus, 55, 59
Graes, Evert van, bisschoppelijke leenman, 41
Graes, Johan van, stadsrichter, schepen, 41, 42, 117, 199
Graes, Werner van, ridder, 41
Griete dier Johan Dundoec een kint bi hadde, 115
Grimbergen, Egbert, 174
Gronde, Johan van den, priester, 187
Groningen, 12, 29, 31, 38, 42, 54, 64, 82, 185, 208

pastoor, 53
Grosen, Hendrik van, 107
Grosen, Herman van, 107
grosse, 127
Grote, Geert, 232
Grote, Johan, 182
Grote, Werner, schepen, 83, 165
Grubbe, Aernd, 74
gruithuis, 185
Guede, vrouw van Johan de kramer, 135
Guede, vrouw van Peter I van Arcen, 233
Guetkint, Johan, 106
Gunderavenus, 17, 20
H, stadsrichter, 36
Haarlem, 7, 12, 13, 86, 172, 196
Habsburg, Rudolf van , Roomskoning, 29
Hademansz, Werner, 98, 103, 200
Hadersleef, Johan Wernersz, schepen, 61, 62, 165, 168,

193
Hadersleef, Werner, 61
Hadewich, dochter van Gerrit Rosiken, 121
Haermaker, 113
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Hafturfehde, 101, 107
Halvericsz, Ludolf, 18
Hamaland, graafschap, 33
Hamburg, 46, 80, 81, 122, 124, 127, 183, 187, 211
Hamburger bier, 187, 188, 202
handelsschuldboek, 127
Hanze, 2, 80, 89, 124, 150
Hardenberg, kasteel, 21
Harderwijk, 37, 46, 50, 80, 89, 128, 194

Agathaklooster, 128
Hartwich, 17, 19
Harvessen, Hendrik van, 17, 20
Harvessen, van, Engelbert, 20
Harvessen, van, familie, 20
Haselt, van der, familie, 171
Hasselt, 83, 98, 132, 172, 206
Hattem, 83, 87
Have, Albert ten, schepen, 117
Haveken, Albert II, 112
Haverzac, Dirk, meestertimmerman, 149, 191
Haze, pandverkoopster, 165
Heeten, Hademan van, schepen, 62, 77, 149
Heeten, Jorden van, 229
Heeten, van, familie, 155
Heilige Roomse Rijk, 7
Hekeren, Evehard van, ridder, 23
Hekeren, Evert de Rode van, 105
Hekeren, Frederik van, 176
Hekeren, van/Ese, van der, familie, 23
Hekeren, Willem van, famulus, 23
Hellendoorn, 84
Helm, Jacob, gezworen stadssecretaris, 169
Hendrik I, bode/wachter, 197
Hendrik II, bode/wachter, 197
Hendrik V, keizer, 15
Hendrik I of II, bode/wachter, 172, 173
Hendrik, magister, kanunnik te Deventer en Emmerik, 45
Hendriksz alias Lukebeye, Roelf, 84
Hendriksz, Dirk, 130
Henniken, messelgier, 172
Henso hoppenbere, 186
Herford, 85, 124
Herkele, Dirk to, 234
Herkele, Hendrik to, 234
Herman, 107
Herman, ledermaker, 240
Herman, ledermaker, vrouw van, 240
Herman, timmerman, 99
Hermansz, Peter, 244
Herveten/Herfte, van, familie, 20
Hessele, Herman, schepen, 169
Heyliken, vrouw van Daggenvorde, 119
Heync, Beernd, scholaster van Sint Lebuinus, 61
Heyniken, koster, 173
Heynikensz alias Spierbroet, Johan, 107
Hildesheim, bisdom, 231
Hildesheim, Gevehard van, stadsschrijver, 39, 49, 68, 71,

83, 97, 112-113, 141, 144, 153, 159-160, 165, 167-
168, 172, 184, 192, 194, 207, 230-231, 241

Hildessum (Hildesheim), Koenraad van, 105
Hoge, Geert die, schrijver, 166, 234
Hoge, Johan, openbaar notaris, 42
Holland en Zeeland, 5, 13, 109, 172, 212, 231-232

steden van Holland, 170, 187, 188, 194, 196, 206, 212
steden van Zeeland, 206, 212, 226, 232
steden en Staten van Holland, 12

graaf van, 12, 26, 63, 172
kanselarij, 12

graafschap, 7, 12, 13, 206, 208, 210, 212, 218
Holland, Boudewijn van, bisschop van Utrecht, 26, 31,51
Holland, Otto III van, elect/bisschop van Utrecht, 17, 20,

24, 28, 31-33, 45
Hollanders, 169, 170
Holstein, graaf van, 46, 172
Holten, 105
Holten, tol, 234
Holthoon, 174
Homoet, jonker van, 63
Homoet, kinderen, 106
Hondenberch, 85
Hoorn, 196
Hoorne, Arnold van, bisschop van Utrecht, 73
Horn, Herman van, bisschop van Utrecht, 26
Horst (Hanhorst), Pelgrim van, 26
Horst, kasteel, 42, 156, 182
Hoya, graaf van, 88
Hoyer Dirk die, schepen, 62
Hoyer, Johan die, schepen, 105, 138, 149, 150, 184
Hoyer, Werner, schepen, 199
Hubert, gardiaan, 59, 129, 131
Hughing, Lubbert, 78
Hummel, Hendrik van, schrijver van heer Wolter van

Voorst, 84
Hunger, bisschop van Utrecht, 24
Huning, Willem, 104
Hunnepe, rivier, 159, 198
Hunnepe, ter, abdij, 17, 28, 29, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 49,

52, 53, 55, 57, 58, 59, 125, 132, 192, 198, 208, 211
Hunnepersteeg, 88
Hurnen, Johan I ter, vleeshouwer, 231
Hurnen, Johan II ter, stadsschrijver, 18, 47, 58, 73, 74,

75, 77, 83, 84, 86, 91, 92, 97, 100, 103-106, 112, 114-
115, 119, 121-122, 132, 137, 142, 145, 148-149, 153,
159-160, 163-165, 167-168, 171, 174-175, 180-181,
184, 192, 208, 231-232, 242

Hurnen, Johan III ter, 232
Hurnen, Johan V ter, 232
Hute, Giselbert van der, 107
Huysman, Herman, schepen, 193
Ierde, Hendrik van, 105
IJssel, 83, 87, 107, 108, 115, 181, 183, 193, 196, 241

brug, 78
IJsselmuiden, Alfer van, ridder, schout van Salland, 33
IJsselstein, Jan van, heer, kanunnik van Sint Marie te

Utrecht, 176
Inden (de India/Endia), ter, familie, 20
Inden (de India/Endia), ter, Gerard, 20
Inden (de India/Endia), ter, Hertwich Gerardsz, 20
Inden (de India/Endia), ter, Johan, 17, 20
Inden (de India/Endia), ter, Johan Johansz, 20
Inden (de India/Endia), ter, Koenraad, 20
Inden (de India/Endia), ter, Pelgrim, 20
Inden (de India/Endia), ter, Wolkardus, 54
Innocentius III, paus, 27
Innocentius VI, paus, 39
intitulatio, 17, 20, 33, 36
Investituurstrijd, 13
Irmgard, hertogin van Limburg en gravin van Gelre, 36
Isenburg, Arnold van, proost van Sint Lebuinus, 51
Italië, 78
iussio, 45
Jacob, gladiator, 42
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Jacobje, 107
Jacobsz (ten Brinke?), Giselbert, clericus, 145
Jansz, Zibrant, 111
Johan, armbustier, 162
Johan, villicus, bisschoppelijke famulus, 22, 34
Johan, wachter, 171
Johannes, scholaster van Sint Lebuinus, 53
Johansz, Godschalk, schepen, 134, 199
Johansz, Goseken, 33
Johansz, Lambert, dozemaker, 244
Johansz, Lubbert, schepen, 107, 117
Johansz, Maes, kramer, 125, 244
Johansz, Merten, 244
Johansz, Philips, stadsschrijver, 90, 130, 140, 235
Jorgen, Hans, 43
Jorwerd, Steven van, stadsschrijver, 79, 81, 82, 157, 158,

235
Jutphaas, Floris van, scholaster van Sint Lebuinus, 60
Kamp, klooster, 30, 131
Kampen, 3, 10, 12, 29, 30, 46, 48, 49, 51, 64, 75, 76, 80,

82, 83, 85, 87, 89, 97, 98, 102, 105, 109, 111, 112,
126, 154, 169, 172, 177, 184, 188, 195, 206, 207, 210,
211, 215, 227

Kampen, Gerard van, heer, 24
Kampen, Roland Gerardsz van, 24
Kampen, van, familie, 24
Kampen, Wolbert van, heer, schepen, 23, 24, 155
Kamperveen, 29, 34
kanselarij, 5, 7, 11, 12, 54, 55, 58, 68, 207, 209, 212
Karel IV, keizer, 109
Kassel, 85
Katherine, vrouw van Dirk Sandersz van den Eeck, 135
Katherine, vrouw van Jacob van Noerle, 234
Keerskorf, Wolter, 105
Kelrehals, bode, 89, 195
Keppel, Dirk van, 85
Keppel, Herman heer van, 176
kerfstok, 2, 164, 179, 180, 188, 189, 190, 191, 198, 199,

202, 203, 209
Kerkhove (de Cimiterio), Gelmer ten, 36, 37, 46, 48
Kerkhove (de Cimiterio), Hendrik Gelmersz ten, 36
Kerstken, goudsmid, 130
Keulen, 11, 35, 49, 54, 123, 124, 152, 206, 211, 233, 242

aartsbisdom, 7
geestelijke, 233

aartsbisschop, 15, 21
Sint Cunibertkapittel, 233
universiteit, 233, 234, 235

keur, 4, 51, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 106,
112, 117, 118, 129, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 151,
164, 167, 170, 178, 182, 187, 189, 198, 204, 206, 215,
216, 244

keurboek, 9, 21, 40, 41, 44, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 86, 87, 90, 94, 96, 97, 99, 102, 106,
112, 115, 117, 118, 119, 126, 129, 132, 133, 134, 136,
137, 138, 139, 140, 143, 151, 153, 161, 169, 170, 178,
182, 196, 198, 206, 215, 238, 239

Kiel, 127
kinderboeck, 120
'kindergoed', 96, 119-120, 129, 141, 216, 193
klaring, 87, 100
klavier, 43, 136
Kleef, graaf van, 15
Koenraad, meesterstadsmetselaar van Kampen, 76
Kolcke, Willem ten, schepen, 64

Koldesculder, Wolter, perkamentmaker, 240
Kolcke, Willem II ten, 181
Koningsbergen, 124
Koningsveld, klooster, 13
koopmansgilde, 7, 17, 23, 35, 36, 39, 44, 47, 63, 65, 66,

73, 148, 186, 215, 230, 231
Kopenhagen, 124
kopieboek, 64, 84, 85, 88, 90, 93, 99, 105, 107, 108, 116,

138, 159, 176
Koten, Arnold Reygersz van, 45
Koten, Roger of Reygher van, ridder, 45
Koten, Rudolf Lefman van, ridder, 45
Kotertol, 37, 45, 50, 63, 68, 148, 157, 183, 186, 188, 192,

193, 194, 195, 197, 203, 229, 230, 241
Kovoert, bode/wachter, 171
Krane, Willem, stadsrichter, 40
Kremer, Ludeken, bode van Arnhem, 78
Kryt, Willem, stadsrichter, 139
Kueck, Johan van, bode, 105
Kuinre, 24
Kuinre, Herman I van, ministeriaal, 23
Lage, ambtman van, 184
Lage, Herman van, 184
Lalant, Gert I, 30
Lalant, Herman, schepen, 70, 97
Lambertsz, Johan, dozemaker, 244
Lamme, 103
Lanchennenz, Beernd, 117
Lawijc, Aernd van der, 231
Leemhuys, Jorden ten, 121
Leeuwarden, 12, 124
Leeuwen, van, familie, 76
Leiden, 12, 13, 86, 90, 196
Leiden, Hendrik van, schepen, 89, 90, 107, 187
Leiden, Johan van, kanunnik van Sint Lebuinus, 195
Leiden, Johan van, schepen, 87, 138
Leiden, Pieter Rutgersz van, kanunnik van Sint Lebuinus,

195
Leiden, Willem Jacobsz van, 128
Lemgo/Lemgow, 85
Leo, bode, 163, 173
Leo, maarschalk, 32
Leuven, 130
Leuven, universiteit, 234, 235
Lewe, familie, 76
Lewe, Johan die, bode, 76, 164
Lewencamp, Evert, 89
Liesbeth, vrouw van Johan II ter Hurnen, 231
Lintlo, 235
Lippe, 85
Lippe, Otto II van, bisschop van Utrecht, 21, 26, 31, 33
littera diffidationis, 102
Lobith, 21, 38
Lochem, 88
Lübeck, 11, 53, 54, 88, 89, 101, 118, 123, 124, 126, 127,

135, 187, 205, 206, 211, 241
Ludolf, 32
Ludolf, ridder, 22
Ludolf, vader van Gozewijn en Johan, 32
Ludolfsz, Gozewijn, ridder, schout van Salland, 22, 31,

32, 33
Ludolfsz, Johan, ridder, schout van Salland, 22, 32, 33,

34
Luik, bisschop, 15
Lummode, vrouw van Bertold (II?) van Bakerweerd, 138
Luning, Sweder, 85
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Luxemburg, Wenzel van, Roomskoning, 110
Maagdenburg, 54
maagzoen, 115
Maech, Johan, 130
Margaretha, kleindochter van Gelmer ten Kerkhove, 36,

48
Mariënberg, klooster, 26, 45, 211, 232
Mark, Diederik jonker van, 41
Mark, Engelbert graaf van, 41, 85
Mark, graaf van, 109
Marsche, meester Dirk ten, chirurgijn, 117
Mastenbroek, 102
Mategroet, Zeger, 161
Mathijsz (ten Brinke?), Jorden, stadsschrijver, 77, 83,

229, 233
meente, 3, 4, 10, 16, 36, 38, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 66, 67,

69, 71, 75, 78, 80, 81, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 109,
129, 133, 134, 141, 143, 147, 151, 178, 189, 192, 196,
199, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 212, 215, 217, 218,
239

Meiboom, Bernard I, 242
Meiboom, familie, 242
membra disiecta, 103, 113, 114, 115
Michelsz, Roelf, schepen, 145
Middelburg, 7, 13, 54, 206, 212
Mille, moeder van Aernd Crane, 138
ministeriaal, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32,

33, 34, 38, 41, 50, 60, 63, 65, 131, 204
ministerialenrichter, 53
minuut, 9, 67, 84, 85, 87, 88, 95, 216, 234
missive, 8, 94, 95, 110, 210, 216
Momme, Hendrik, schepen, 103
Momme, Steven, schepen, 177
Monachus, Dirk, schepen, 155
Monemunten, Dirk van, heer, 105
Monetarius, Johannes, 46
Monetarius, Wenemar Egidiusz, 155
Monnickendam, 196
Mosekensz, Hendrik Wolbertsz, stadsschrijver, 57, 58,

59, 229
Muele, Dirk van der, 104
Muiden, 196
Mulert, Bernard, stadsrichter, 37, 47
Münster, 50, 85, 146, 178

bisschop, 21, 24, 116
burgeres, 100, 178

Naarden, 196
Nacken, Agnes, herbergierster, 242
Nassau, Jan I van, elect van Utrecht, 28-29, 31, 37, 46,

49, 53
Nauta, Johan, heer, vicaris van de Sint Lebuinuskerk, 121
Nederbetuwe, 38
Nedersticht, 28, 29, 170
Neelken, 116
Negenap, Berwold, schepen, 181
Negenap, Bruyn, schepen, 99
Negenap, Hendrik, 46
Nennenzoon, Wolbert, schepen, 97
Neude, 102
Neuenhaus, kasteel, 177
Neurenberg, 11, 71, 206
Nicolaas IV, paus, 7
Nicolaasz, Ludolf, 17, 18, 19
Nijervaart, tol, 84
Nijmegen, 7, 12, 45, 102, 126, 127, 154, 210, 211
Nijmegen, Dirk van, goudsmid, 165

Nijvel, Sint Gertrudiskapittel, 233
Noerle, Jacob van, stadsschrijver, 47, 81, 89, 95, 129,

181, 182, 195, 209, 234, 235
notariaat, 7, 55, 58, 59, 66, 130, 131, 230
notaris, 6, 42, 59, 77, 130, 131, 140, 156, 209, 230, 231,

232, 233, 234, 235, 236, 241
notificatio, 18
Nyenbeeck, 78
Nyet, Steven van, bode, 164, 175
Odo (op de Berg?), stadsrichter, 36
Odo, gasthuismeester, 36
officiaal, 7, 27
Oij, Dirk ter, 197
Oirschot, 111
Okkenbroek, Gerrit van, 165
Okkenbroek, Koenraad van, 96
Oldenburg, graaf van, 169
Oldenburg, Wilbrand van, bisschop van Utrecht, 21, 22,

25, 26, 28, 31, 32, 33
Oldenzaal, 22, 98, 124, 172

kapittel, 22
proost, 55

Olst, 32, 52, 115
Omerus (ten Stocke?), 46
Ommen, 33, 45, 98, 121, 169, 211
Ommen, Giselbert van, priester, 168
Ommen, huis Eerde, 175
Ommen, Johan van, stadsschrijver, 18, 47, 84, 89, 93, 94,

103, 104, 105, 106, 108, 115, 116, 121, 122, 123, 138,
141, 145, 147, 153, 159, 160, 161, 162, 166, 176, 177,
185, 188, 193, 194, 199, 200, 209, 232

Ommen, Roelf van, 188
ontzegbrief, 101, 104, 105, 107, 110, 111, 112, 141, 216,

221
oorvede, 96, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110,

112, 114, 119, 122, 141, 216, 238
oorvedebrief, 64, 105, 107, 111, 112
oorvede-eed, 102, 106, 111, 141
oorvedenregister, 85, 89, 101, 102, 103, 104, 106, 107,

108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 120, 121, 123,
141, 142, 160, 216

Oosseld, 20
Oosterbeek, 21
Oostzeesteden, 153
Op de Berg (super Montem), Odo (stadsrichter?), 36
ordinarius, 75, 76, 82
Orsbeke, Herman van, gerechtsbode, 146, 147, 164
Osnabrück, 85, 124, 146
Ottenstein, 176
Otto I, bisschop van Utrecht, 26, 31
Otto II, graaf van Gelre, 32
Otto II, keizer, 196
Otto, bode, 81, 90
Over, Heyn ten, bode, 97, 164
Overberg, Hendrik van, ridder, 45
Overeng, Willem ten, schepen, 117
Oversticht, 2, 3, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31,

39, 46, 48, 50, 63, 64, 66, 67, 71, 75, 82-85, 87, 89,
95, 98, 102, 103, 108, 124, 144, 154, 155, 156, 157,
169, 170, 177, 192, 206, 211, 227, 232, 244

Oxe, Arnold van, 46
Oxe, Hugo van, leenman van de bisschop van Utrecht, 46
Oxe, Robert Arnoldsz van, 46
Oxe, van, familie, 155
Paderborn, 85, 87
Paedze, Wolter, 106
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Pallas, Johan I, stadsschrijver, 42, 85, 89, 129, 130, 140,
163, 166, 177, 178, 209, 233, 235, 237

Pallas, Johan II, magister artium, vicaris van Sint
Lebuinus, 234

Pamont, Johan, schepen, 61, 62, 97, 138, 195, 200
panding, 96, 129, 138, 139, 140, 143, 217, 222
Papen, Engelbert, 129
Parijs, universiteit, 234
Parma, 125
Paulusz, Herman, 140
Pawe alias Leiendekker van Kleef, Johan, stadsschrijver,

64, 89, 100, 139, 140, 165, 166, 168, 178, 193, 234,
237

Pawel, kramer, 243
Petrus, deken van Sint Lebuinus, 52
Petrus, scriptor, 195
Petrus, tichelaar, 195
Philips, schoolschrijver, 90
Philips, schrijver, 149
Pickard, smid, 192
Pigge, Johan, stalknecht, 77
Pijper, Johan, 130
Platvoet, Herman, 114
Poer, Evert, 124
Poerten, Johan II ter, vicecureet van de OLV-kerk, 63
Poerten, Johan ter, schepen, stadsrichter, 39, 40, 62-63,

138, 193
Poerten, Lubbert ter, schepen, 61, 62, 70, 171
Poerten, ter, familie, 61, 62
Pole, Evesse ton, herbergierster, 164
Polizeigerichtsbarkeit, 118
Polizeijustiz, 4
Pouwelsz, Zeger, 121
proscriptio, 118
Punt, Gerard, 98
Punt, Johan, heer, 172
Putte (de Puteo), Bernard ten, priester, vicaris van Sint

Lebuinus, 145
Putten, heer Herbern van, 63
Putten, van, familie, 19, 63
raadsambt, 5, 62, 96, 144, 145, 146, 148, 150, 182, 183,

189, 190, 193, 197, 201, 202, 205, 208, 214, 217, 218
Raalte, 15, 19, 39, 64, 111
Raalte, Bernirus van, ministeriaal, 20
Raalte, van, familie, 20
Rading, Johan, ridder, 57
Raesveld, Johan van, 111
Rande, 18
Rande, Alveric van, 18
Rande, Rudolf van, 19, 48
Rande, van, familie, 18, 19
Randerbroek, 19
Rechteren, kasteel, 172
Recken, Albert, 56
Rectem, Herbord van, schepen, 40, 62, 74, 83, 96, 97,

179, 181, 197, 200, 230
Rees, 180
Reinald I, graaf van Gelre, 29, 37, 50, 68, 194
Reinald II, graaf/hertog van Gelre, 30, 67, 71, 94, 98,

144, 154, 155
schrijver, 83

Reiner, bode, 145, 163
Reinersz, Dirk, schepen, 70, 98
Reinersz, Gelmer, schepen, 61, 83
Reinersz, Johan, bode, 157
Reinersz, Odo, schepen, 74, 145, 160

Reinersz, Reiner, schepen, 158, 165
Reinersz, Steven, kistemaker, 130
'Remerscher', 124
Rendsburg, 46
Rhenen, Johan van, schepen, 155
renunciatie, 47, 96, 125-126 128, 141, 178, 217, 222,

238, 244
renunciatieregister, 125, 128, 142, 211, 213
Reter, Dirk, riemensnijder/toommaker, 240
retroactum, 67, 148
Reval, 124
Rheinsberg, 30
Rhenen, Godfried van, bisschop van Utrecht, 16, 24, 26,

31
Rhenen, tol, 84
Ribe, 124
Richardis, gravin van Gelre, 36
Rickelant, 129
Riga, 127
Rijn, 21
Rijn (de Reno), Hendrik van, kanunnik van Sint

Lebuinus, 230
Rijnland, 54
Rijssen, 84, 98, 124, 172
Rijssen, Geert van, ambtman van Salland, 105
Rijssen, Gerrit van, schepen, 150, 169
Rijssen, Gerrit van, priester, 84
Rijssen (Ryseren?), Johan van, herbergier, 97
Rijssen, Johan van, schepen, 125
Rijssen, Lubbert van, priester, openbaar notaris, 61, 84
Riketale, Albro of Albernus, stadsrichter, 35
Robertsz Willemsz, Hendrik, smid, 191
Robertsz, Willem, meestersmid, 161, 191
Rodolphus, telonarius, 193
Roelofsz, Dirk, 121
Roelving alias Gruys, Geert, 105
Roermond, 88, 211
Roland, steenhouwer, 190
Rome, 73, 146, 184, 185, 227
Roskilde, 124
Rostock, 84, 101, 119, 123
Rothericus, ministeriaal, 16
Rotterdam, 12, 196
Rudolf, kramer, 84
Rueel, Albert, bode, 97, 163, 164
Rufus, Hendrik I, stadsrichter, 33, 35
Rufus, Hendrik II, 35
Rufus, Hendrik I of II, schepen, 46
Ruinen, abdij, 28, 29, 211
Rutgersz, Pieter, vicaris te Leiden, 195
Ryseren (Rijssen?), Johan van, herbergier, 151
Saksenspiegel, 76, 101, 119
Salland, 2, 4, 19, 21, 22, 27, 33, 34, 64, 93, 105, 109,

111, 156, 176, 214
adel, 109, 155
ambtman, 31, 34, 74, 105
communitas, 49
drost- en schout (-ambt), 16, 23, 28, 33-34, 72, 169   
mannen, 21
novale tiend, 26, 28
rentmeester, 35, 67, 155, 156, 184

Scerping sone, Gadeken, 164
Scevinc, Hendrik, schepen, 155
Schelen, Johan, schepen, 198
Schiedam, 12, 196
schijnorigineel, 15
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schuldboek, 126, 127, 176
Sconover, Gerard, openbaar notaris, 232
Scrasser, Philips, procureur van Deventer op de Veluwe,

90
secreetzegel, 54, 83, 99, 100, 123, 178
secretarie, 6, 12, 56, 80, 88, 89, 94, 100, 112, 120, 128,

131, 142, 148, 158, 160, 165, 207, 209, 210, 212, 217,
218, 240, 244, 245

Servaes, meestertimmerman, 159
Sickeldoren (Stekeldoren), Pieter, kramer, 195
Sierck, Frederik van, bisschop van Utrecht, 30, 37, 47,

49, 131, 156
Sierck, Jan II van , bisschop van Utrecht, 7, 29, 31
Simonsz, Beernd, 121
Sinderen, 78
Sinderen, Heynekin van, 103
Sint-Omaars, 54
Smediken, Engelbert, bode, 64
Smediken, Johan, 236
Soest, 85, 211
Soete, 155
Soetenzoon, Dirk, schepen, 155
Spiet, Gerard, graver/dijkbouwer, 198
Spillen, Hendrik ter, secretaris, 29
Splitof, Gelmer, ridder, 22, 23, 104
Splitof, Herman I, schepen, 23, 155
Splitof, Herman II, schepen, 93, 100, 151
Spronc, Gerard, schepen, 155
Spronc, Simon, 106
Stade, 124
stadsrecht, 2, 3, 15, 32, 46, 71, 80, 101, 102, 135, 246
stadsrechtfamilie, 2, 29, 46, 89, 135, 206, 215
stadsschrijver, 5, 53, 55, 57, 58, 60, 66, 74, 83, 85, 90,

94, 95, 100, 114, 117, 119, 144, 145, 146, 150, 163,
168, 175, 176, 177, 185, 195, 202, 204, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 229, 232, 242, 243

Stadtverweisung, 118
stadzoen, 115
Stakenborch, Hendrik, kastelein van Arkelstein, 85
Stalle, Willem ten, 175
Standert, Geert, 104
Staveren, Sint Odulfsklooster, 28
Steenbergen, Peter van, 78
Steenvoorde van Nijmegen, Dirk van, 244
Steinfurt, bode van de heer van, 84
Steinfurt, heer van, 17, 20, 33
Steinfurt, Johannieters, 121
Stendal, 54
Steynvoert, Gerard, 83, 84
Stocke (de Stipite), Bernard ten, schepen, 97
Stocke (de Stipite), Geert ten, 72
Stocke (de Stipite), Lambert ten, 155
Stocke (de Stipite), Rudolf ten, schepen, 155
Stocke (de Stipite), Tideman ten, 46
Stralsund, 123, 124, 127, 150
Strodinge, 103
Stuerman, Gerrit, schepen, 150, 198
Suermont, bode, 164
Swaefken, Andries Hendriksz, 41
Swaefken, Gerard Hendriksz, 41
Swaefken, Hendrik, stadsrichter, 38, 41
Swaefken, Rense Hendriksz, 41
Swaerkappe, Werner, 103
Swanenborch, Willem van der, 105
Swarte Egbert, 167
Swene, herbergierster, vrouw van Hendrik Crede, 131

Swolleman, Johan, smid, 190
Swollemans, Beernd (Johansz?), smid, 190
Swolleman, Lambert, 138
Swolm, jonker Simon van, 23
Tassche, Wolter, 167
Tempelman, 107
Tersel, Bertold, stadsrichter, 39, 40, 41, 42
Terwolde, 83
Thomas, kramer, 242
Tiel, 80, 172

proost, 24
Tjoene, 107

marke, 156
toeversicht, 118, 121-126, 128, 142, 238
Tolnaer, familie, 12, 210
Toscane, 92
Trier, 124

aartsbisschop, 15
Trogsesse (Trugseß), Johan, keizerlijk hofpaltsgraaf, 130
Trude, weduwe van Bolto van de Engestraat, 30
Twello, 83
Twente, 84, 176

drost, 111
Gelderse drost, 155
rentmeester, 156
schout, 124

Udo, 18
Ulft, Evert van, heer, 104
untsate, 139
Upperheest, Aernd, schepen, 129, 148, 149
Upperheest, familie, 19
Upperheest, Johan, 19
Upperheest, Werner, 19, 20
Upwoelde, Hendrik ter, kramer, 164
Utrecht, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 33, 37, 64,

65, 73, 87, 98, 105, 110, 111, 130, 135, 140, 149, 172,
176, 186, 187, 188, 194, 206, 210, 214, 218, 219, 223
bisdom, 7, 29, 152, 204, 230, 233

geestelijke, 230, 231, 232, 234, 236
bisschop, 2, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 39, 40,

41, 42, 44, 52, 71, 85, 87, 100, 104, 105, 106, 108,
110, 112, 131, 140, 180, 196, 207, 209, 232, 244
kanselarij, 11, 67, 68
officiaal, 27, 133

deken van Sint Salvator, 44
Domdeken, 27
Domkapittel, 28, 156, 210
Domproost, 27, 29, 60, 130
kanunnik van Sint Jan, 230
kanunnik van Sint Marie, 28, 37, 176
kanunnik van Sint Pieter, 34
kanunnik van Sint Salvator, 233
kapittel van Sint Jan, 27, 60
kapittel van Sint Marie, 20, 44, 233
kapittel van Sint Pieter, 27
kapittel van Sint Salvator, 25, 60, 152
proost van Sint Jan, 44
seend, 84
Sint Paulusabdij, 42
Sticht, 29, 40, 41, 88, 91, 93, 104, 105, 106, 135, 170,

184
Utrechts Schisma, 177
uytlage, 116, 120, 128, 141
Vaassen, 17
Vadye, Aleid, ver, 30
Valenciennes, 54
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Varlar, klooster, 16, 23, 24, 58
Vecht (Ov.), 28
Vechtstreek (Ov.), 22, 28, 33
Veen, Gerard van den, bisschoppelijk vicaris-generaal,

184
Velde, huis ten, 46, 50
Veluwe, 90, 117

richter, 17, 68
Vene, Wyte ten, schepen, 38
Venlo, 12
Verfestung, 118
veterecht, 101, 102
Vianden, Hendrik van, bisschop van Utrecht, 24, 28, 31,

33, 45, 49, 53, 56, 210
vidimus, 7, 24, 30, 45, 59, 67, 88, 129, 140, 156, 194
Vierakker, Rudolf van, knape, 58
Virneburg, Jan van, bisschop van Utrecht, 40, 81, 174,

184
Virneburg, Robert (Robrecht) van, jonker, 40, 184
Visscher, Willem, heer, kanunnik of vicaris van Sint

Lebuinus, 82
Vlaanderen, 54, 111
Vlyemen, Heyne van, 149
Voerde, Dirk ten, schout van Colmschate, 34
Vogelzanc, 106
Volker, plebaan (pastoor) van de OLV-kerk, 47
Vollenhove, 28, 40, 105, 145, 211

kasteel, 65
Vollenhove, Bernard van, deken van Sint Lebuinus, 60
Voorst, heer van, 39, 84, 102, 241
Voorst, kasteel, 91, 148, 241, 244
Voorst, tiend, 27
Voorst, Wolter heer van, 84
Voorthuizen, 32
Vorden, Willem van, grafelijk ministerialenrichter, 53
Vos Verremolen, Johan, 138
Vrancken, Gerrit, 180
Vreden, Gerlach van, 37
Vreden, Hendrik III van, 37
Vreden, Hendrik van, stadsrichter, 37, 38
Vreden, Koenraad van, 38
Vreden, van, familie, 30
Vreeland, 132, 135
Vriherte, Johan, schepen, 182, 197
vrouw van Herman ledermaker, 240
Waardenborg, kasteel, 3
Wacker, Werner, schepen, 38, 97, 114, 129
Waldeck, Adolf van, Domproost, 29
Waldemar IV, koning van Denemarken, 150
Walewansz, Godschalk, 19
Walle, Diederik van den, zendbode van Zutphen, 89
wantsnijdersgildeboek, 18, 44, 177
Waterloo, 111
Wechele, Albert van, 153
Wenemar (ten Brinke?), stadsrichter, 38
Wenemarsz, Egidius, schepen, 83
Wenemarsz, Gelmer, 36
Werner, 17, 19, 20
Wernersz, Hademan, 155
Wernersz, Johan, 158, 243
Wesel, 69, 88, 183
Wesepe, Philips van, 114
Wesselsz, Gerard, schrijfmeester, 130
Westerlauwers Friesland, 13, 210, 212
Westfalen, 3, 16, 37, 89, 103, 109
Westfriesland, steden, 170, 196

Weststellingwerf, 24
Wevelinghoven, Florens van, bisschop van Utrecht, 103,

105, 108, 157, 232
Wiconis, Menso, 124
Wieringen, 87
Wijhe, Alfer van, stadsrichter, 37, 38
Wijhe, Johan van, deken van Sint Lebuinus, 176, 241
Wijk, Hendrik van, stadsschrijver, bisschoppelijk

schrijver, 103, 159, 209, 232
Wijnekensz, Gerard, schepen, 62, 70, 98, 189
wilde gesellen, 124
Wilde, meester Johan de, stadsschrijver van Zutphen, 211
Wilgen (de Salice), ter, familie, 230
Willem I, hertog van Gelre, 109
Willem IV, graaf van Holland, 68
Willem scriptor, schepen van Zwolle, 211
Willem VI, graaf van Holland, 177
Willem, kanunnik van Sint Marie te Utrecht, 28
Willem, meesterleiendekker, 190
Willemsz, Robert, smid, 191
Wilp, 83
Wilp, Everard van, ridder, 59
Wilsum, veerman, 84
Windesheim, klooster, 65
Wisch, Dirk van, 104
Wisch, jonker van, 88
Wisch, kasteel, 20
Wisch, Steven van, 20
Wisecoep, Jacob, schepen, 155
Witte, Hendrik, zendbode van Harderwijk, 89
Woeste, 103
Woltersz, Hendrik, kapittelnotaris, 82
Wotlo, 17
Wotlo, Dirk van, 17, 20
Wotlo, Ratbert of Rabbert van, 17
Wotlo, Thomas van, 17
Wotlo, van, familie, 17
Wotlo, zoon van de pastoor van, 17
Wotto, Lambert van, 17
Wyer, kramer, 137
Yde, Gosiken van, 106
Zalne, Engelbert van, 105
zegelwas, 5, 55, 243
Zierikzee, 121
Zile, Alfer van den, 106
zoenbrief, 112
zoenrecht, 96
Zure, Hendrik die, 104
Zutphen, 12, 17, 19, 23, 26, 74, 77, 84, 88, 89, 105, 107,

112, 124, 146, 206, 207, 212, 215
Bornhof, 155
handelaren, 180
kanunnik, 26, 211
Sint Walburgiskerk

altaar van Petrus, Erasmus, Adrianus, Gertrudis en
Cecilia, 234

kapittel, 26
vicaris, 211

Zutphen, Otto van, 17, 18
Zutphen, Willem Pelgrimsz van, rentmeester van Salland,

155-156
Zwaviken (Swaefken), Gerrit, 106
Zwolle, 3, 15, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 40, 46,

47, 48, 49, 60, 64, 75, 76, 83, 89, 97, 98, 105, 109,
135, 140, 166, 167, 177, 179, 183, 184, 195, 196, 206,
211, 215, 227, 241
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kerk, 25
klooster Bethlehem, 29, 60, 65

Zwollerkerspel, 52
Zwollermarsch, 29
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