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WOORD	VOORAF	
	

‘Dese traeghen en verdrietighen arrebeyd had ick wel konnen afwesen, indien ick meer had behertight mijn 
eyghen oorbaer ende gemack…’.1  
 
De totstandkoming van deze studie mag met recht een project van lange adem genoemd 
worden. Alhoewel het archiefonderzoek en het schrijfproces louter individuele 
ondernemingen zijn geweest, grotendeels mogelijk gemaakt door een vierjarige 
promotiebeurs en een verlenging daarvan in 2012, toegekend door het Instituut voor 
Cultuurwetenschappelijk Onderwijs te Groningen, onderdeel van de Faculteit der Letteren 
van de Rijksuniversiteit Groningen, is deze studie geenszins in afzondering tot stand 
gekomen. Meerdere collega´s en vrienden hebben door hun interesse, hun luisterend oor 
en hun adviezen bijgedragen aan de uiteindelijke voltooiing van deze dissertatie.   
 Allereerst wil ik prof. M. ´t Hart, prof. W. Blockmans, prof. P. Hoppenbrouwers, 
prof. J. Jonker, prof. O. Gelderblom, prof. P. van Dam, dr. J. Zuijderduijn, prof. F. 
Keverling Buisman, dr. J.F. Benders, dr. J. Weststrate, dr. G. Vermeesch, dr. J. Kuys, dr. 
K. Verkerk, drs. M. van Driel, drs. B. Thissen, drs. M. Gubbels, drs. R. Alma en drs. A. 
Groustra-Werdekker noemen, die in verschillende stadia van dit onderzoek met veel 
interesse het project hebben gevolgd en mij waardevolle inzichten hebben aangereikt voor 
het doorgronden van bepaalde financieel-historische problemen en de nog zo weinig 
onderzochte Gelderse institutionele, politieke en financiële geschiedenis. Ook de 
deelnemers aan het door dr. R. van Schaïk en ondergetekende in juni 2012 in Groningen 
georganiseerde symposium ´Economies, public finances and the impact of institutional 
change´, de door prof. Boone ingerichte sessie tijdens het eind augustus 2012 in Praag 
georganiseerde 11th International Conference on Urban History van de European 
Association for Urban History, en het in oktober 2013 door de Vlaams-Nederlandse 
vereniging voor Nieuwe Geschiedenis in Amsterdam gehouden congres rondom publieke 
schuld in de vroegmoderne Nederlanden hebben met hun opmerkingen en suggesties 
bijgedragen aan de gedachtenvorming die ten grondslag ligt aan dit onderzoek.  
 Dank gaat uiteraard ook uit naar mijn promotor, prof. D. de Boer en mijn 
begeleider, dr. R. van Schaïk, die mij gedurende dit onderzoeksproject steeds weer op het 
rechte spoor hebben gebracht en met veel geduld de evolutie van dit onderzoek hebben 
begeleid. Dr. Van Schaïk was degene die mij – sinds mijn eerste stappen als 
geschiedenisstudent in Groningen – heeft ingeleid in de economische en financiële 

                                            
1 Slichtenhorst, XIV Boeken van de Geldersse geschiedenissen, 3. 
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geschiedenis van de middeleeuwen én mijn interesse voor het onderzoek naar de 
maatschappelijke ontwikkelingen in Noordoost Nederland en de aangrenzende Duitse 
territoria. De collega´s binnen het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek te 
Groningen (ICOG) van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen 
hebben – ook al was ik een groot deel van de tijd thuis of in de Gelderse archieven 
werkzaam – een inspirerende en collegiale werkomgeving verschaft. Ook wil ik prof. H. 
Kümper bedanken voor het feit dat hij me de mogelijkheid bood om in het winter-
semester 2014/2015 als Visiting Fellow aan het Historisches Institut van de Universität 
Mannheim te verblijven. Daarnaast wil ik mijn collega´s van het Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe – met name Hajo en Floris – bedanken voor hun steun en interesse 
tijdens de afronding van het manuscript: grotendeels dankzij hen vond ik de rust en ruimte 
om naast mijn baan deze studie tot een goed einde te brengen.  
 Ten slotte ben ik ontzettend veel dank verschuldigd aan mijn naaste omgeving. 
Ook gedurende moeizame perioden hebben zij mij zonder enig voorbehoud voordurend 
gesteund. Mijn ouders, Ab en Anneke, hebben altijd in mij en het langverwachte eind-
resultaat geloofd, en me daarom door dik en dun gesteund. Ik mag mijzelf bovendien 
gelukkig prijzen met het feit dat mijn Groningse promotietijd mij ook de vriendschap en 
genegenheid van Jennifer heeft opgeleverd. Sinds onze ontmoeting tijdens een van de 
maandelijkse ICOG-bijeenkomsten begin 2011 is zij er altijd voor me geweest. Ze heeft 
altijd in het eindresultaat geloofd, ook wanneer bij mij dit geloof diep in de schoenen 
gezakt was. Zoals zij in het voorwoord van haar eigen proefschrift zo treffend schreef: het 
beide werken aan een proefschrift is zowel een vloek als een zegen. Ik prijs me gelukkig 
met een partner als Jennifer, die me zowel stimulerende als ook relativerende vragen stelde, 
altijd een luisterend oor had en die me door dik en dun heeft gesteund. Bedankt! 
Uiteindelijk wil ik het eindresultaat opdragen aan haar en mijn zoons Thieme, Floris en 
Matthijs: ik mag hopen dat zij in de aankomende jaren vaker een ongedwongen weekend 
met de onverdeelde aandacht van hun man en vader mogen meemaken! 

 

Koekange, najaar 2017 
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INLEIDING	

Van nijt comp strijt 
van striit compt oorloghe 
van oorloghe compt armoede 
van armoede compt pais2 

De anonieme auteur die het hier bovenstaande vers in het befaamde laat veertiende-
eeuwse Brugse Gruuthuse-handschrift neerschreef moet een scherp oog voor de 
contemporaine maatschappelijke problematiek, en een bewonderenswaardige gave tot het 
comprimeren van de essentie hiervan in een zeer pregnante tekst hebben gehad. Het vat 
in vier korte regels de interactie tussen de sociale, politieke, economische en financiële 
processen samen die zich in de late middeleeuwen en vroegmoderne periode in geheel 
West-Europa voordeden, en die in deze studie bestudeerd zullen worden. Want hoe 
eenvoudig het ook lijkt, er schuilt een complexe maatschappelijke werkelijkheid achter 
deze woorden. Die complexiteit ligt allereerst besloten in de wijze waarop, tussen het 
midden van de veertiende en het einde van de zestiende eeuw, processen van geleidelijke 
politiek-institutionele schaalvergroting en integratie (staatsvorming), verstedelijking en 
commercialisering, economische ontwikkeling en de ontwikkeling en institutionalisering 
van de publieke financiën op lokaal en centraal niveau elkaar hebben beïnvloed. Deze 
relaties en de daaruit voortvloeiende sociaal-politieke en maat-schappelijke dynamiek staan 
in dit onderzoek centraal.  
 Deze studie gaat over de wisselwerking tussen politieke processen, institutionele 
transitie en continuïteit, economische conjunctuur en de evolutie van de stadsfinanciën in 
het hertogdom Gelre in de periode tussen circa 1350 en 1550. In de afgelopen jaren heeft 
de bestudering van de ontwikkeling van de publieke financiën sterke impulsen gekregen 
vanuit de debatten rondom de relaties tussen staatsvorming, verstedelijking en 
economische ontwikkeling.3 De accumulatie van, en toegang tot economisch kapitaal voor 
de ontplooiing van politieke macht vormt in al deze processen (zeker sinds de geleidelijke 
commercialisering en monetarisering van de middeleeuwse samenleving vanaf de elfde 
eeuw) een belangrijke variabele. ´Pecunia nervus rerum´ – geld is de kern van alle zaken – 
is daarvoor één van de meest kernachtige citaten van de Romeinse staatsman Cicero, die 
in de vijftiende en zestiende eeuw door onder andere Machiavelli en Erasmus in hun 
politieke commentaren werden gebruikt.4  
                                            
2 Brinkman en De Loos, Gruuthuse-handschrift; Brugse Gruuthuse-handschrift, vers III.17; KB 79 K 10, fol. 85v°. 
3 Zie de paragraaf hieronder, ´Publieke financiën´.  
4 Bijvoorbeeld Stolleis, Pecunia nervus rerum; Mayer, ´Pecunia nervus rerum´, 143 en Hanus, Tussen stad en eigen gewin, 21.  
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 De publieke financiën vormen al eeuwenlang een fundamentele schakel tussen 
politieke machtsontplooiing en de economie.5 In zijn postuum verschenen standaardwerk 
Wirtschaft und Gesellschaft uit 1922 noemde Max Weber de (publieke) financiën 
(´Finanzierung´) dan ook niet voor niets de ´meest directe relatie´ tussen economische 
systemen en sociaal-politieke organisaties, die daarmee hun corporatieve activiteiten 
bekostigen.6 Hierop voortbordurend heeft Joseph Schumpeter de basis gelegd voor zijn 
´fiscal sociology´ als instrument ter doorgronding van processen van politieke en sociale 
verandering. In zijn invloedrijke artikel ´The crisis of the tax state´ uit 1954 stelde hij dat 
´…the public finances are one of the best starting points for an investigation of society´.7 
Deze visies staan aan de basis van de meer recente studies naar de ontwikkeling van zowel 
de lokale als de centrale politieke economie in premodern Europa, die in het kader van het 
debat rondom de ontwikkeling van de moderne staat in Europa en de rol van de 
overheidsfinanciën hierin door de stroming van de New fiscal history het licht hebben gezien 
(zie paragraaf 1.2., publieke financiën, hieronder).  
 

STEDEN,	STADSFINANCIËN	EN	STEDELIJKE	MACHT:	EEN	EERSTE	POSITIEBEPALING	
In hun recente bijdrage over stedelijke macht in de Oxford handbook of cities in world history 
stelden Wim Blockmans en Marjolein ´t Hart dat ´…urban power is determined by a city's 
independent capacity for resource extraction, and its nexus in the wider framework and 
balance of power in a society´.8 Stedelijke macht was – met andere woorden – verbonden 
aan de mate van politieke, juridische en financiële autonomie, de positionering van steden 
binnen economische en politieke netwerken, de schaalgrootte van de stedelijke economie, 
de mogelijkheden tot het aanboren van de beschikbare kapitaalvolumes en de financiële 
instituties die vorm gaven aan de lokale politieke economie c.q. de stadsfinanciën en het 
door stadsbestuurders gevoerde financiële ´beleid´.  
 In de afgelopen decennia heeft de bestudering van de stedelijke financiën 
belangrijke impulsen gekregen.9 De aard en wijze waarop, en de mate waarin deze 
processen van staatsvorming, verstedelijking en economische ontwikkeling door-werkten 
op de stedelijke financiën en de daaraan verbonden instituties konden per regio en zelfs 
van stad tot stad aanzienlijke verschillen vertonen. Niet alleen de lokale sociaal-politieke 
verhoudingen, juridische en bestuurlijke privileges en tradities speelden hierin een rol. Ook 
hebben de mate van financiële autonomie, de financieel-institutionele pad-afhankelijkheid 
en de daaruit voortvloeiende machtsverhoudingen tussen landsheren en individuele steden 
                                            
5 Epstein, Economic and social history, 100. 
6 Weber, Economy and society, 194-199; voor een analyse van Webers economische sociologie, en dan met name diens 
ideeën over de relaties tussen economie en politieke macht Swedberg, Max Weber, 54-81. 
7 Schumpeter, ´Crisis of the tax state´, 7. 
8 Blockmans en ´t Hart, ´Power´, 421. 
9 Voor een uitgebreid historiografisch overzicht zie Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´ en ´t Hart en Van der 
Heijden, ´Het geld van de stad´. Zie verder hieronder, paragraaf 1.2.2. 
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én tussen sociale groepen binnen de afzonderlijke steden een belangrijke rol gespeeld.10 
Bovendien worden de omvang en de economische structuur van steden, voortvloeiend uit 
hun positionering in de dynamische handelsnetwerken die verschillende economische 
regio’s met elkaar verbonden én hun rol ten opzichte van het eigen achterland, als 
belangrijke verklarende variabelen voor de structuur van de stadsfinanciën gezien.11   
 Voor de Nederlanden hebben deze vragen zich vooral toegespitst op de 
economische en financiële effecten van de vorming van het Bourgondisch-Habsburgse 
machtscomplex in de late middeleeuwen, de Habsburgse Nederlanden in de zestiende 
eeuw en de opkomst van de centrale politieke en financiële structuren die ten grondslag 
lagen aan de politieke unie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.12 
Bovendien heeft in de Nederlandse historiografie het verklaren van de ongekende 
economische ontwikkeling van Holland tijdens de Gouden Eeuw een belangrijke plaats 
ingenomen.13 Het demografische en economische overwicht van Holland leidde er tevens 
toe dat ook in financieel opzicht Holland in de Republiek een leidende rol had. Het valt 
niet te ontkennen dat de interactie en de dynamiek tussen politieke schaalvergrotings-
processen, economische ontwikkeling en commercialisering en de ontwikkeling van de 
overheidsfinanciën binnen het geografische kader van de Nederlanden vooral zijn 
bestudeerd voor de meest geürbaniseerde en in economisch-financieel opzicht meest 
dominante gewesten binnen de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden en de 
Republiek.14  
 Veel economisch historici hebben gewezen op de rol van steden als ´motors´ voor 
economische groei. Vooral de mate van stedelijke politieke autonomie wordt daarbij als 
verklarende factor voor economische dynamiek, innovatie en groei naar voren gebracht. 
Verschillende economisch historici hebben bovendien gewezen op het belang van 
modernere en efficiëntere financiële systemen en instituties voor economische groei.15 De 
economische kernregio´s – Vlaanderen, Brabant en vanaf de vijftiende eeuw ook het 

                                            
10 Dit thema wordt in vergelijkend perspectief behandeld voor de steden Antwerpen en Amsterdam in o.a. ’t Hart en 
Limberger, ‘Staatsmacht’. 
11 Vgl. Limberger, ‘Urban fiscal system’, 131; ´Boone, ´Systèmes fiscaux´, 657-661 en Boone, Davids en Janssens, 
´Urban public debts´, 4. Zie verder hieronder, hoofdstuk 2. 
12 Ten aanzien van de Bourgondische Nederlanden zie o.a. de overzichtswerken van Blockmans en Prevenier, 
Bourgondiërs en recent ook Stein, De hertog en zijn staten. Voor de Habsburgse Nederlanden en de wording van de 
Republiek zie het meest recente overzichten van Tracy, Founding of the Dutch Republic en ten aanzien van de 
economische en maatschappelijke effecten van de Tachtigjarige oorlog ´t Hart, Dutch wars of independence; idem, The 
making of a bourgeois state; Vermeesch, Oorlog, steden en staatsvorming. Voor de Republiek beperk ik me hier tot de 
overzichtswerken van Israel, De republiek en Prak, Gouden eeuw. 
13 Zie voor een recent overzicht van deze trend De Jong en Van Zanden, ´Debates on industrialization and economic 
growth´, m.n. 87-92. Van groot belang is nog steeds de synthese van De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-
1800.  
14 Zie voor de relatief gebrekkige integratie van de middeleeuwse periode in het onderzoek naar de 
sociaaleconomische geschiedenis van Nederland Van Bavel en Lucassen, ´Differentiële grens´. 
15 Sylla, ´Financial systems´; Gelderblom en Jonker, ´Public finance´; zie hierna, hoofdstuk 1. 
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graafschap Holland – werden gekenmerkt door een hoge verstedelijkingsgraad en een 
dicht stedelijk netwerk, gedragen door een economisch sterk gedifferentieerde, gespecia-
liseerde en gecommercialiseerde samenleving.16 Bovendien ontwikkelden zich van regio 
tot regio uiteenlopende sociaal-politieke en institutionele kaders die vorm gaven aan de 
maatschappelijke interactie binnen de kerngewesten in de Nederlanden.   
 De twee recente monografieën over de sociaal-economische geschiedenis van de 
laat-middeleeuwse Nederlanden – die van Bas van Bavel en Wim Blockmans – vormen 
belangrijke ijkpunten in het debat over de achtergronden en aard van economische groei 
in dit deel van Noordwest Europa.17 Zowel Van Bavel als Blockmans onderstreept de 
regionale verschillen in economische dynamiek tussen de verschillende regio´s binnen de 
Nederlanden, maar in hun verklaringen voor het opmerkelijke economische succes van 
eerst Vlaanderen en daarna Holland ten opzichte van de andere regio´s in de Nederlanden 
lopen de meningen sterk uiteen.   
 Van Bavel legt in zijn verklaring sterk de nadruk op de sociale verhoudingen in de 
samenleving en het institutionele kader dat de economie vormgaf. In zijn optiek 
stimuleerden de relatief gelijke spreiding van bezit en macht tussen verschillende sociale 
groepen en efficiënte, open marktstructuren de snelle economische opkomst van Holland 
sinds de veertiende eeuw, tot uitdrukking komend in een sterke commercialisering, 
specialisatie, toenemende investeringen en de groei van de productiviteit in zowel de 
steden als ook het platteland.18 Volgens Van Bavel was de economische groei het meest 
uitgesproken in die regio´s waar markten voor goederen, land, kapitaal en arbeid het meest 
toegankelijk en flexibel waren en waar de sociaal-politieke elites zo min mogelijk ´niet-
economische dwang´ uitoefenden op de economie.19 Demografische ontwikkelingen, 
urbanisatie en politieke schaalvergrotings-processen vormden in de ogen van Van Bavel 
geen doorslaggevende factoren voor de economische ontwikkeling van regio´s: Van Bavel 
wijst daarentegen op de specifieke invulling van de instituties die de relaties tussen stad en 
platteland, de sociaal-politieke machtsverhoudingen en de financiële relaties tussen 
vorsten, steden en onderdanen bepaalden als de belangrijkste wijze waarop deze processen 
invloed hadden op de sociaal-economische ontwikkeling.20  
 De syntheses van Van Bavel en Blockmans hebben reeds aanleiding gegeven tot 
uitvoerig debat.21 Kritiek kwam bijvoorbeeld op het feit dat Van Bavel in zijn studie de 

                                            
16 Van Bavel, Manors and markets, 278-282; Van Bavel en Van Zanden, ´Jump-start´ en Van Zanden, ´Taking the 
measure´; Blockmans e.a., ´Tussen crisis en welvaart´, 43-45. Zie verder hieronder, hoofdstuk 1. 
17 Van Bavel, Manors and markets; Blockmans, Metropolen.  
18 Van Bavel, Manors and markets, 401-403. 
19 Ibidem; voor Holland werkte Jessica Dijkman recent de ontwikkeling van goederenmarkten in een economisch-
institutionele studie verder uit; zie Dijkman, Shaping medieval markets. 
20 Van Bavel, Manors and markets, 383-387. 
21 Zie daarvoor de belangrijke discussiedossiers in TSEG 8 (2011) 61-138 ten aanzien van Van Bavels´ Manors and 
markets, met bijdragen van Bas van Bavel, Tim Soens en Erik Thoen, Jord Hanus, Jean-Pierre Devroey, Alexis Wilkin, 
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niet-institutionele, klassieke modellen, die divergerende economische ontwikkelings-
paden verklaren vanuit verschillen in demografische ontwikkeling, de mate van 
commercialisering en specialisatie en technologische voorsprong, te gemakkelijk aan de 
kant schoof.22 Catrien Santing ging in haar recensie van Blockmans´ Metropolen aan de 
Noordzee zelfs zover om deze studie te bestempelen als een ´Flemish-centered economic 
history of the Netherlands´, en wijst op het gebrek aan aandacht voor andere economische 
regio´s, ieder met hun eigen economische dynamiek en maatschappelijke en culturele 
structuren, en hun bindingen met regio´s buiten de huidige grenzen van de Nederlanden.23  
 Beide studies verraden inderdaad de ´flandro- en hollandocentrische bias´ die het 
sociaal-economische onderzoek van de afgelopen decennia heeft gekenmerkt.24 Dat beide 
syntheses niet of nauwelijks ingaan op de ontwikkelingen in de gewesten buiten 
Vlaanderen, Brabant en Holland heeft mede te maken met het nagenoeg ontbreken van 
detailstudies naar de evolutie van bijvoorbeeld de levensstandaard, markten, sociaal-
politieke structuren in de steden en op het platteland en de stedelijke instituties in die 
regio’s die in economisch opzicht stagneerden en over hun economisch hoogtepunt heen 
waren. Hierbij gaat het voornamelijk om de landinwaarts gelegen gewesten die binnen de 
bestaande literatuur vooral – op basis van hun geringere bevolkingsdichtheid, 
verstedelijkingsgraad en economische structuur – als ´overwegend agrarisch´, ‘perifeer’ of 
‘marginaal’ worden aangeduid.25 Hieronder wordt – naast het Oversticht (Overijssel), 
Groningen, Drenthe, Namen, Luik en Luxemburg – ook het hertogdom Gelre gerekend.26 
Zowel Van Bavel als Blockmans zagen de verschuivingen van het economisch centrum 
binnen de Nederlanden als een proces dat zich primair voltrok van zuid naar noord (van 
Vlaanderen richting Holland) en van oost naar west (van de meer landinwaarts gelegen 
regio´s naar de kustregio´s).27  
 Ten aanzien van de invloed van de politieke economie constateerde Van Bavel 
evenals Blockmans dat de groeiende rol van belastingen als landsheerlijke inkomstenbron 
de ontwikkeling van representatieve instellingen bevorderde, maar dat de groeiende 
staatsmacht via belastingheffing ook leidde tot redistributie van kapitaal van de ´gewone 
man´ naar de elites, zeker ook in de steden, waar regressieve belastingstelsels en 
rentenmarkten leidden tot stijgende vermogensongelijkheid en sociale polarisatie. 

                                            
Petra van Dam en Peter Stabel, en het discussiedossier rondom Blockmans´s Metropolen aan de Noordzee in BMGN 
127 (2012) 75-96. 
22 Hanus, ´Economic growth´, 81-83. 
23 Santing, ´Economic history´, 76 en 78-79. 
24 Zie voor deze kritiek onder andere Hoppenbrouwers, ´Three decades´, 18; eenzelfde constatering deed overigens 
ook Van Schaïk; vgl. idem, ´Taxation´, 253. 
25 Vgl. bijv. Blockmans e.a., ´Tussen crisis en welvaart´, 46-47; De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815.  
26 Vgl. Blockmans, ‘Beheersen en overtuigen‘, 19. Hoppenbrouwers, ‘Town and country’, 54 spreekt in dit opzicht 
van een ‘retrospective bias’ ten aanzien van de focus op de economische ontwikkeling in het graafschap Holland 
binnen de Nederlandse historiografische traditie. Vgl. ook idem, ´Five decades´. 
27 Hoppenbrouwers, ´Three decades´, 19. 
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Blockmans legt een direct verband tussen de economische structuur, de mate van 
verstedelijking en de mogelijkheden die deze concentratie van kapitaal bood om relatief 
eenvoudig belastingen te kunnen heffen.28   
 In de literatuur rondom de financiële geschiedenis van de Nederlanden wordt de 
´moderniteit´ van de financiële instituties in Bourgondisch-Habsburgse kerngewesten ten 
opzichte van de meer ´perifere´ gewesten zoals Gelre, Overijssel, Groningen en Drenthe 
benadrukt.29 Maar in welk opzicht waren deze financiële instituties moderner en 
efficiënter? Zonder twijfel waren de centrale, landsheerlijke financiën in de Bourgondisch-
Habsburgse Nederlanden verder ontwikkeld als gevolg van de centralisatiepogingen, de 
striktere controle door ambtenaren van het landsheerlijke gezag en de efficiëntere 
belastingsystemen die onder de Bourgondische hertogen werden geïntroduceerd (zie 
hieronder). Deze ontwikkelingen vormden de middeleeuwse opmaat tot de financiële 
revolutie die volgens sommige historici de economische groei in Holland in een 
stroomversnelling bracht en die dit gewest binnen de zeventiende-eeuwse Republiek diens 
Gouden Eeuw bezorgde.30   
 Maar het is de vraag in hoeverre deze ontwikkelingen wezenlijk verschilden met de 
financiële structuren, de politieke economie en de daaraan ten grondslag liggende 
economische ontwikkeling die op lokaal-stedelijk niveau vanaf de late dertiende eeuw ook 
in de steden in Oost-Nederland vorm gaven aan de stadsfinanciën en de financiële relaties 
tussen de landsheren, de steden en hun onderdanen. Hier was de economische 
ontwikkeling van de steden langs de IJssel, Rijn en Waal al sinds de twaalfde eeuw van de 
grond gekomen. Deventer, Kampen, Zwolle, Zutphen, Nijmegen, Arnhem en Harderwijk 
waren belangrijke stedelijke centra met een wijdverbreid handelsnetwerk. Zij vormden 
daarmee al vroeg belangrijke concentratiepunten van kapitaal, die zowel voor de 
financiering van de lokale politieke, juridische en militair-defensieve organisatie van de 
stedelijke gemeenschap als ook ten behoeve van de landsheerlijke machtspolitiek 
aangesproken konden worden. De huidige stand van het onderzoek laat het niet toe om 
verantwoorde uitspraken te doen over de precieze achtergronden van de overeenkomsten 
en verschillen tussen de kerngewesten en de door Van Bavel en Blockmans als ´perifere´ 
regio´s bestempelde, meer landinwaarts gelegen gebieden binnen het geografisch kader 
van de Nederlanden, daar waar het gaat om de economische en financiële evoluties, de 
structuur en de ontwikkeling van de stadsfinanciën, de financiële instituties die vorm gaven 
aan de politieke economie en de financiële relaties tussen de landsheer en steden.   

                                            
28 Van Bavel, Manors and markets, 264-270; Blockmans, Metropolen, 533-545. 
29 ´t Hart, ´Public finance´, 12-13 en idem, ´Strijd om de macht´, 95. 
30 Vgl. bijvoorbeeld het overzicht bij Bos-Rops, ´Kamerheer´, 12-15 en De Schepper, ´Hoge overheidsfinanciën´, 
m.n. 18-31. Zie voor de Hollandse financiële revolutie en de rol daarvan voor de economische en politieke hegemonie 
van Holland in de zeventiende eeuw o.a. Tracy, Financial revolution; idem, Founding of the Dutch Republic´; ´t Hart, The 
making of a bourgeois state. Voor de middeleeuwse wortels van deze financiële transitieprocessen zie o.a. Zuijderduijn, 
Medieval capital markets en idem, ´The emergence of provincial debt´. 
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 Deze studie draagt nieuwe bouwstenen aan die ons meer inzicht bieden in de 
ontwikkeling en het functioneren van de publieke financiën, de politieke economie en de 
daaraan verbonden (stedelijke) financiële instituties in het hertogdom Gelre. Daarmee wil 
dit boek een bijdrage leveren aan de sterk verweven debatten rondom staatsvorming, het 
verstedelijkingsproces en economische groei in de premoderne periode. Het onderzoek 
beoogt geenszins de sluitsteen van deze discussies te vormen: eerder kan het gezien 
worden als een regionale casestudy die ons inzicht in de dynamiek en interactie tussen deze 
ontwikkelingen tracht te vergroten. Door de aandacht te verleggen naar de ontwikkelingen 
in het hertogdom Gelre, dat binnen het kader van de Nederlanden zoals gezegd veelal als 
´perifere regio´ wordt aangemerkt, hopen we betekenisvolle regionale contrasten en 
overeenkomsten ten opzichte van de – in zowel politiek, demografisch en economisch 
opzicht – goed bestudeerde kerngewesten binnen de Nederlanden op het spoor te komen. 
Zodoende levert deze studie een bijdrage aan de regionaal-comparatieve bestudering van 
de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne samenleving in de Nederlanden en de 
aangrenzende territoria in Westfalen en het Duitse Nederrijngebied. Deze studie neemt 
daarbij, zoals al gezegd, de stedelijke publieke financiën als uitgangspunt.31  
 

DE	GELDERSE	STADSFINANCIËN	ALS	ONDERZOEKSCASUS:	VRAGEN	EN	UITGANGSPUNTEN	
Het Gelderse stedelijke rekeningmateriaal dat antwoord kan geven op bovenstaande 
vragen is tot nu toe niet of nauwelijks gebruikt voor structureel, intern vergelijkend 
onderzoek dat meer inzicht biedt in de ontwikkelingen in Oost-Nederland (zie hierna, 
paragraaf 1.3.2). Daarom richt deze studie zich op de ontwikkeling van de stedelijke 
financiën in het hertogdom Gelre in de periode tussen circa 1300 en 1550. Daarmee wil 
het meer inzicht bieden in de processen van continuïteit en verandering in de stedelijke 
financiële instituties en de politieke economie in een regio die sinds het begin van de 
vijftiende eeuw over haar economische hoogtepunt heen lijkt te zijn geweest.32 De 
politieke en economische ontwikkelingen tussen de veertiende en zestiende eeuw in deze 
transitieregio kenden voor een deel hun eigen dynamiek en intensiteit, en zullen hun 
uitwerking op het financieel-economische klimaat in de Gelderse steden niet hebben 
gemist. In deze studie zullen de lokale financiële instituties die vormgaven aan de stedelijke 
financiën, de gevolgen van de economische conjunctuur en politieke ontwikkelingen voor 
de politieke economie en de politieke machtsontplooiing van de Gelderse steden in de late 
middeleeuwen centraal staan. De publieke financiën, de daarmee samenhangende 
instituties en de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven op stedelijk niveau vormen dan 
ook de kern van deze analyse.   

                                            
31 Voor het belang van, en de noodzaak tot dergelijke regionaal-vergelijkende studies op basis van rekeningmateriaal 
voor ons inzicht in de laatmiddeleeuwse samenleving in de Nederlanden zie Hoppenbrouwers, ´Rekeningen´, 81 en 
idem, ´Five decades´. 
32 Zie hieronder, paragraaf 1.2. 
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 In de hierna volgende hoofdstukken zal aan de hand van de bewaard gebleven 
financiële administraties van de Gelderse steden een analyse van het stedelijke financiën 
worden ondernomen, met als belangrijkste vragen: op welke wijze hebben Gelderse 
stadsbesturen de stedelijke financiën weten te benutten als instrument voor de ontplooiing 
van stedelijke macht, zowel binnen de politieke en economische netwerken waarin de 
Gelderse steden zich positioneerden, als ook voor de sociaal-politieke machts-
verhoudingen binnen de steden zelf? Binnen welke institutionele kaders en op welke wijze 
hebben Gelderse stadsbesturen hun taken ten aanzien van de stedelijke gemeenschap zelf, 
als ook de verdediging van de stedelijke belangen binnen de politieke en economische 
netwerken waarbinnen de stad functioneerde via de stadsfinanciën gefinancierd?33  
 Daarmee wil deze studie meer inzicht bieden in de economische en financiële 
geschiedenis van een regio waar aanvankelijke economische groei en stedelijke 
ontwikkeling omsloeg in stagnatie ten opzichte van de ontwikkelingen in de kustgewesten 
van de Nederlanden. Daarbij zullen twee gekozen casestudies centraal staan: de steden 
Zutphen en Arnhem, waarvan de rekeningen over een periode van ruim twee eeuwen zijn 
bestudeerd. In dit onderzoek zullen de ontwikkeling en dynamiek van de inkomsten, de 
uitgaven én de financiële politiek voorop staan. Zodoende kunnen betekenisvolle 
evoluties, maar ook de effecten van de institutionele continuïteit (path-dependency) van de 
stedelijke financiële instituties beter worden herkend. De kwantitatieve analyse van de 
stadsrekeningen staat centraal en moet inzicht geven in de dagelijkse financiële praktijk, 
het financiële beleid, de keuzes ten aanzien van het bestedingspatroon van de stadsgelden 
en de ontwikkeling van belastingen, stedelijk bezit en schuldenlast. Daarbij zal vooral 
gekeken worden naar de mate van continuïteit ten aanzien van de structuur van de 
stedelijke financiën, en de wijze waarop en de mate waarin verschillende externe factoren, 
met name politieke en economische ontwikkelingen, de evolutie van de stedelijke financiën 
hebben beïnvloed.   
 Daar waar mogelijk zullen parallellen of verschillen met andere Gelderse steden op 
basis van uitgegeven bronmateriaal en secundaire literatuur worden getrokken, om zo het 
beeld van de laatmiddeleeuwse Gelderse stedelijke financiën te verbreden. Daar moet het 
(voorlopig) bij blijven: een uitputtende comparatieve analyse van alle bewaard gebleven 
stedelijke financiële administraties binnen het hertogdom Gelre kan, binnen het bestek 
van deze studie, niet verwacht worden. De bestudering van de financiële administraties 
van andere goed gedocumenteerde Gelderse steden, zoals Venlo, Geldern, Doesburg en 
Grave, zou ongetwijfeld een nog genuanceerder beeld hebben opgeleverd, vooral ook ten 

                                            
33 Daar waar Kuppers terecht heeft gewezen op de problemen die aan een dergelijke vergelijking van de stadsfinanciën 
van twee of meerdere steden kleven, heeft Hoppenbrouwers er (mijns inziens eveneens terecht) op gewezen dat – 
ondanks het feit dat rekeningmateriaal zelden voor zich spreekt en er inderdaad ‘ernstige beperkingen’ aan het gebruik 
ervan kleven – deze bronnen voornamelijk via een integrerende en vergelijkende bestudering bij kunnen dragen aan 
een grotere kennis van de laat-middeleeuwse samenleving; vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, 58 en Hoppenbrouwers, 
´Rekeningen´, 79-81. Zie ook idem, ‘Five decades’, 21. 



I n l e i d i n g | 9 

 

aanzien van de economische positie van de steden in het Gelderse Overkwartier en het 
financiële reilen en zeilen in de kleine steden. Hier ligt een belangrijk onderzoeks-
desideratum voor de Gelderse economische geschiedschrijving.  
 Evenmin kan dit onderzoek pretenderen een volledig overzicht van bijna 
tweeëneenhalve eeuw economische geschiedenis en stedelijke ontwikkeling in Gelre voor 
te stellen. Wél hopen we dat we, eenmaal aan het eind van deze studie gekomen, meer licht 
hebben kunnen laten schijnen over deze tot nu toe sterk onderbelichte aspecten van de 
laatmiddeleeuwse samenleving in het graafschap – vanaf 1339 het hertogdom Gelre. Het 
onderzoek is gericht op het ontrafelen van de effecten van politieke en economische 
processen op de ontwikkeling van de stedelijke financiën in het hertogdom Gelre in de 
late middeleeuwen en de beginjaren van de vroegmoderne periode. Hoe en in welk tempo 
ontwikkelden zich de instituties die vormgaven aan de politieke economie van de stedelijke 
overheden? Welke invloed hadden politieke gebeurtenissen, economische transities en 
crises op het verloop van de stedelijke inkomsten en uitgaven en de financiële politiek? 
Hoe kwamen de financiële relaties tussen landsheer, steden en burgers tot stand, welke 
overeenkomsten en verschillen zijn te zien in de wijze waarop de sociaal-politieke elites in 
Arnhem en Zutphen invulling gaven aan het financiële beleid c.q. de politieke economie, 
en welke invloed hadden burgerij en gilden op het stedelijke financiële beleid? Bovendien 
stelt zich de vraag hoe de Gelderse steden – ondanks de economische en financiële 
problemen die zij ondervonden door het verschuiven van het economisch zwaartepunt 
binnen de Noordelijke Nederlanden van oost naar west – via de politieke economie hun 
positie konden handhaven of zelfs versterken binnen de machtsverhoudingen tussen 
vorst, adel en steden. Welke financiële rol hebben de steden gespeeld in de langdurige 
strijd om de Gelderse zelfstandigheid tegenover de Bourgondisch-Habsburgse 
machtsaanspraken, wat waren de beweegredenen van de stedelijke elites bij hun financiële 
beleidskeuzes en wat waren hiervan de financiële en sociaal-politieke consequenties?  

	
WERKWIJZE	EN	OPZET	VAN	HET	BOEK		
Voor de beantwoording van de hierboven gestelde vragen is bewust gekozen voor een 
langetermijnperspectief, om zodoende beter zicht te krijgen op de evolutie van de 
stedelijke financiën en de uitwerking hierop van processen van institutionele continuïteit 
en verandering, de economische conjunctuur en politieke gebeurtenissen. Zoals reeds is 
aangegeven is gekozen voor twee goed gedocumenteerde casestudies, namelijk Arnhem 
en Zutphen, waarvan de stadsrekeningen als voornaamste bronnenmateriaal zijn gebruikt. 
Voor de chronologische afbakening van het onderzoek is de beschikbaarheid van dit 
bronnenmateriaal richtinggevend geweest. De oudste ons overgeleverde Arnhemse 
stadsrekening stamt uit 1353, de oudste rekeningfragmenten van Zutphen uit 1371. Deze 
jaartallen worden niet als harde knip gehanteerd: voor het kunnen verklaren van de 
ontwikkeling van sommige aspecten van het financiële beheer dienen de 
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wordingsgeschiedenis van bepaalde sociaal-politieke constellaties of de achtergronden van 
bepaalde inkomstenbronnen te worden getraceerd. Als terminus ante quem wordt het 
midden van de zestiende eeuw aangehouden: het vormt het tijdstip waarop de eerste 
stappen in de transitieperiode van een onafhankelijk hertogdom Gelre naar geleidelijke 
incorporatie in het Habsburgse machtscomplex waren gezet.34  
 Dit boek valt uiteen in twee delen. Het eerste deel van deze studie gaat vooral in 
op de kaders waarbinnen de in deel twee aan bod komende stadsfinanciën geïnterpreteerd 
zullen worden. In hoofdstuk 1 zullen de theoretische en methodologische kaders uiteen-
gezet worden en zal het gebruikte bronmateriaal aan een bronkritische behandeling 
worden onderworpen. Een drietal debatten dat het interpretatieve kader vormt voor de in 
deel twee op basis van de financiële administraties gemaakte analyses wordt aan de lezer 
gepresenteerd. Bovendien worden de kenmerken van en de mogelijkheden en beperkingen 
van het werken met (stedelijk) rekeningmateriaal in een aparte brontechnische paragraaf 
besproken. Daarnaast zal inzicht gegeven worden in de wijze waarop is omgegaan met het 
probleem waarvoor het muntgebruik in middeleeuwse boekhoudingen de hedendaagse 
onderzoeker stelt, vooral ten aanzien van het onderling vergelijkbaar maken van in 
verschillende muntsoorten genoteerde bedragen en de effecten van monetaire politiek en 
muntontwaarding op de stedelijke inkomsten en uitgaven.  
 Vervolgens zal hoofdstuk 2 ingaan op de belangrijkste politieke gebeurtenissen, de 
demografische en economische structuren en de globale ontwikkeling van de economische 
conjunctuur zoals die uit de literatuur naar voren komt. Gezien het uitgangspunt dat de 
positie van steden in economische netwerken voor een groot deel de omvang en het 
economische potentieel van die steden bepaalde en daarmee ook de economische basis 
voor de publieke financiën beïnvloedde, zal aan de stedelijke economie de nodige aandacht 
worden besteed. In hoofdstuk 3 staan het financiële beheer in de dagelijkse praktijk en de 
daaraan ten grondslag liggende sociaal-politieke, institutionele en administratieve kaders 
centraal. Het hoofdstuk gaat onder meer in op de competenties en invloed van 
verschillende sociale groepen en actoren op de stedelijke financiën in Arnhem en Zutphen, 
de verschillende functies die verbonden waren aan het financiële beheer en de 
institutionele arrangementen die vormgaven aan de financiële relaties tussen het 
stadsbestuur en de stedelijke bevolking enerzijds, en de autonome positie van de steden 
ten opzichte van het landsheerlijke gezag anderzijds. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een 
kwalitatieve benadering van het beschikbare bronmateriaal, dat uitgaat van een meer 
sociaal-historische aanpak. Een sterk prosopografische benadering, zoals in bijvoorbeeld 
de studies van Boone en Brand is nagestreefd, is echter niet gevolgd.35 Een dergelijke 
aanpak op basis van het Gelderse rekeningmateriaal heeft niettemin – als vervolg op het 
huidige onderzoek – zeker kans van slagen en zou ons meer kunnen vertellen over de 

                                            
34 Van de Pas, ´Tussen lokaal en centraal gezag´, 55-56; vgl. Alberts, ´Gelderland van 1543-1566´, 80. 
35 Boone, Gent en de Bourgondische hertogen; Brand, Macht en overwicht.  
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sociaal-politieke machtsverhoudingen in de Gelderse steden. Daarbij zou aansluiting 
gevonden kunnen worden bij het proefschrift van Kees Verkerk over de bestuurlijke 
elitevorming in laatmiddeleeuws Arnhem.36  
 In deel II staat de bestudering van de stedelijke uitgaven en inkomsten centraal. 
Hier wordt de overstap gemaakt naar een gedetailleerde, kwantitatieve analyse van de uit 
het rekeningmateriaal verzamelde gegevens. Door in te zoomen op de dynamiek van het 
financiële handelen van de steden wordt in dit tweede deel getracht om de invloed van de 
in hoofdstuk 2 uitgewerkte politieke en economische ontwikkelingen op het spoor te 
komen en eventuele causale verbanden hiertussen te leggen. In hoofdstuk 4 komen 
allereerst de uitgaven aan bod: zij vormden in middeleeuwse steden de bepalende factor 
in het door stadsbesturen gevoerde, veelal reactieve financiële beheer. Voor de analyse van 
de uitgaven is ervoor gekozen om deze te clusteren in een aantal uitgavengroepen, waarbij 
getracht is een compromis te vinden tussen de oorspronkelijke rubricering in de 
rekeningen en de in het moderne onderzoek naar de stedelijke financiën gehanteerde 
uitgavengroepen. Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk de bestuurlijke en 
administratieve uitgaven, de uitgaven voor openbare werken, de militaire uitgaven en de 
uitgaven ten gunste van de landsheer besproken. De uitgaven van de stad die verbonden 
waren met het uitbetalen van renteverplichtingen die in het kader van de stedelijke 
publieke schuldenlast door de stad waren aangegaan komen in hoofdstuk 6 aan bod.  
 Hoofdstuk 5 is geheel gewijd aan de analyse van de stedelijke inkomsten van 
Arnhem en Zutphen. Hier worden systematisch alle inkomstenbronnen van de stad 
geanalyseerd en wordt de betekenis van het verloop van deze inkomsten voor ons beeld 
van de stedelijke economie geduid. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
beleidsopties ten aanzien van de financiële en de fiscale politiek die de stadsbesturen 
hadden om hun inkomsten af te stemmen op de (te verwachten) uitgaven. Ook hier zullen 
de inkomstenbronnen in een aantal groepen worden behandeld, om zo de homogeniteit 
van de te vergelijken gegevens zo groot mogelijk te maken. Tenslotte zal zoals gezegd in 
hoofdstuk 6 de financiële politiek van het Arnhemse en Zutphense bestuur besproken 
worden. Het aangaan van leningen en de verkoop van lijf- en erfrenten vormden 
belangrijke financiële instrumenten waarmee in tijden van financiële problemen extra 
inkomsten konden worden vergaard voor de financiering van buitengewone uitgaven. Een 
analyse van de financiële politiek kan ons meer vertellen over de wijze waarop politieke en 
economische crises uitwerkten op de stedelijke financiën en hoe de Gelderse 
stadsbestuurders omgingen met perioden van toenemende druk op het financiële 
evenwicht door toenemende uitgaven en tegelijkertijd teruglopende inkomsten door een 
stagnerende economie. 

                                            
36 Verkerk, Coulissen. 



 



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Deel	I	
	

Staatsvorming,	stedelijke	economie	en	instituties



 



 

HOOFDSTUK	1	
	

THEORETISCHE	EN	METHODOLOGISCHE	KADERS	EN	BRONNEN	
	

1.1.	STAATSVORMING,	STEDEN	EN	ECONOMIE	
 

De Nederlanden vormden – naast Noord-Italië – een van de meest verstedelijkte regio´s 
in laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa.37 Steden drukten daarmee een belangrijk 
stempel op de maatschappelijke ontwikkelingen en de politieke machtsverhoudingen. De 
opkomst van steden tussen de elfde en de veertiende eeuw voltrok zich in Noordwest-
Europa in dezelfde periode als het territorialiseringsproces, waarin landsheren langzaam 
maar zeker hun machtsgebied wisten uit te breiden en te consolideren door het gaandeweg 
formaliseren van het politieke gezag ten koste van concurrerende machtsblokken, zij het 
met een ander tempo en dynamiek. Daarmee konden steden in dit deel van Europa al in 
een vroeg stadium een (semi-) autonome machtspositie verwerven ten overstaan van 
andere bezitters van politieke dan wel economische macht, in de eerste plaats de zich tot 
landsheren ontwikkelende adellijke heren. Als belangrijkste knooppunten van 
kapitaalstromen en centra voor economische en financiële innovaties vormden steden 
belangrijke drijvende krachten achter economische groei.38 Voor landsheren was het 
stimuleren van de stedelijke economieën binnen hun machtsgebied bovendien een 
belangrijke manier om de inkomsten, zowel via tolheffing, munt- en marktrechten als ook 
via belastingheffing, te verruimen.   
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat het stedelijk netwerk meer dan eens als 
uitgangspunt is genomen voor de bestudering van de economische dynamiek in de 
Nederlanden.39 Het stadshistorisch onderzoek heeft in de afgelopen decennia in zowel 
Nederland als ook België in het kader van de hierboven beschreven debatten dan ook 
sterke impulsen gekregen.40 De verstedelijking in de Nederlanden kende echter ook sterke 
                                            
37 Vgl. o.a. De Vries, European Urbanization; Clark, European cities and towns. Zie verder hoofdstuk 1.2. 
38 Gelderblom, Cities of commerce, 205; zie voor de laatmiddeleeuwse steden m.n. Blockmans, Metropolen. 
39 De meest recente voorbeelden hiervan vormen Blockmans, Metropolen, 13 en Prak en Van Zanden, Nederland en het 
poldermodel. Zie voor een meer historiografische en theoretische discussie over het belang van stadsgeschiedenis voor 
de Nederlandse geschiedschrijving Kooij, Stadsgeschiedenis, 6, idem, ´Urban history´, 16 en idem, ´Peripheral cities´. 
40 Vgl. voor een historiografisch overzicht Stabel, ‘De stad in de middeleeuwse Nederlanden’ en Blockmans, 
‘Städtenetzwerke’. In België vindt dit onderzoek thans vooral plaats in het kader van de opeenvolgende door het 
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regionale verschillen in zowel fasering, tempo en dynamiek, een thema dat hieronder 
verder uitgewerkt zal worden in relatie tot het stedelijke netwerk en de economische 
ontwikkeling in Gelre (zie paragraaf 2.4).  
 De invloed van verstedelijking op de pre-industriële maatschappelijke, sociale, 
politieke en economische structuren en ontwikkeling is in de afgelopen decennia één van 
de belangrijkste thema´s in het internationale historische debat geweest.41 Het Europese 
staatsvormingsdebat wordt nog steeds sterk beïnvloed door het werk van de Amerikaanse 
historisch socioloog Charles Tilly.42 Al voordat Tilly zijn studies naar Europese staats-
vorming publiceerde hadden historici verbanden gelegd tussen de ontwikkeling van 
blijvende territoriale politieke eenheden en instituties in de middeleeuwen en de moderne 
Europese natiestaten zoals die sinds de negentiende eeuw opkwamen, voornamelijk op 
basis van studies naar Engeland en Frankrijk.43 In het werk van Tilly staat juist de relatie 
tussen politieke schaalvergroting, de accumulatie en concentratie van machtsmiddelen en 
de accumulatie en concentratie van het daartoe benodigde kapitaal door de zich vormende 
staten centraal. Daarbij vormde in de ogen van veel historici oorlog de belangrijkste 
drijvende factor achter deze premoderne staatsvormingsprocessen, terwijl de staat via 
bestuurlijke, administratieve, financiële en juridische centralisatie en institutionalisering 
trachtte om de samenleving zo effectief mogelijk te beheersen.44 In de ogen van Tilly 
functioneerden staten vooral als organisaties die gericht waren op het concentreren en 
monopoliseren van dwangmiddelen, terwijl steden voornamelijk als centra voor de 
accumulatie en concentratie van kapitaal werden gezien.45 De uiteindelijke vorm die staten 
aannamen was volgens Tilly het resultaat van de uiteenlopende, non-lineaire trajecten die 
de dynamiek tussen deze twee vormende krachten – dwang en kapitaal – teweeg bracht.46 
 In de meer geürbaniseerde en gecommercialiseerde regio´s in West-Europa – 
waaronder de Nederlanden – leidde dit tot een ´kapitaal-intensief´ traject, waar stedelijke 
elites via de (grotendeels door hen beheerste) stedelijke instituties vorm gaven aan hun 
voornamelijk door economische motieven geleidde machtsontplooiing, en waar 
daarentegen de staatsmacht relatief zwak was. Enerzijds argumenteerde Tilly dat de 
                                            
FWO gefinancierde onderzoeksprogramma’s rondom de stedelijke samenleving in de premoderne Nederlanden, als 
onderdeel van het overkoepelende FWO-project ‘Interuniversitaire Attractiepolen’. Het huidige programma, ‘City & 
society in the Low Countries (1200-1850)’ loopt van 2012 tot 2017; zie http://www.cityandsociety.be/ (geraadpleegd 
21-07-2016, 11:13 uur). Tussen 2006 en 2012 leidde het door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma 
´Urbanisatie & stadscultuur´ tot een belangrijke impuls voor het interdisciplinaire stadshistorisch onderzoek in 
Nederland; zie Taverne e.a. ed, Nederland stedenland. 
41 Voor een historiografisch overzicht rondom deze discussie kan hier verwezen worden naar Vermeesch, ´Haas en 
de schildpad´ en ´t Hart, ´Coercion´. 
42 Tilly ed., Formation of national states; idem, Coercion. 
43 Zie bijvoorbeeld Strayer, Medieval origins. 
44 Tilly, Coercion, 67-95. 
45 Tilly, Coercion, 20-28 en 45-66 en idem ed., Formation of national states. 
46 Vgl. ´t Hart, ´Coercion´, die terecht opmerkt dat staatsvorming in de ogen van Tilly geen lineair proces was, maar 
gepaard kon gaan met crises, terugval en verschuivingen. 
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extractie van de middelen ter financiering van oorlogvoering (vooral via belastingen en 
leningen) door middel van de relatief efficiënte stedelijke financiële instituties in dergelijke 
regio´s eenvoudiger was dan in minder geürbaniseerde gebieden, mede vanwege de brede 
economische basis die de steden als concentratiepunten van kapitaal boden. Anderzijds 
zagen vorsten zich hier meer dan eens geconfronteerd met stedelijke oppositie en verzet 
tegen de uitbreiding van de staatsmacht en de financieel-economische effecten hiervan, 
die de langverworven stedelijke autonomie en de stedelijke belangen zouden aantasten.47 
Een goede typering van de financiële relaties tussen steden en vorsten geeft Steven A. 
Epstein in zijn recente handboek over de sociaaleconomische geschiedenis van 
laatmiddeleeuws Europa:   
  
 ´Cities were islands of wealth and much of medieval history consists of efforts by rulers to devise 
new ways to acquire some of this wealth. Burghers were often eager to pay for new privileges but resented 
serving as cash cows for seemingly endless wars. Where cities were independent, the ruling classes had the 
challenge of figuring out how to tax themselves, while not ruining local prosperity´.48  
 
 In hun bundel Cities and the rise of states in Europe werkten Tilly en Blockmans de 
relaties tussen politieke schaalvergroting, kapitaalextractie en stedelijke ontwikkeling 
verder uit.49 Op basis van algemene Europese verstedelijkingsmodellen, voornamelijk het 
standaardwerk European urbanization van de Amerikaanse historicus Jan de Vries, werd 
geconcludeerd dat relatief kleine, en bovendien ´zwakke´ staten zich vooral ontwikkelden 
in de regio´s waar het stedelijke potentieel hoog was.50 In zijn bijdrage aan deze bundel 
betoogde Wim Blockmans dat in verstedelijkte regio’s zoals de Nederlanden een proces 
van continue onderhandelingen (´bargaining´) tussen vorst en steden – voornamelijk via 
representatieve organen in de vorm van Statenvergaderingen – op gang kwam.51 De grote 
Vlaamse steden Gent, Brugge en Ieper en later het Brabantse Antwerpen werden door 
Blockmans aangemerkt als ´bargaining metropoles´, die vanwege de grote kapitaal-
concentratie binnen hun stadsmuren, voortvloeiend uit hun positie als vooraanstaande 
nijverheidscentra (Gent) of als commerciële centra (Brugge) en hun bevolkingsomvang 
een belangrijk machtsblok tegenover de machtsaspiraties van hun landsheren (de graven 

                                            
47 Vgl. Epstein, Freedom and growth, 30-31, die terecht vraagtekens zet bij het uitgesproken bipolaire model dat Tilly 
gebruikt om staten en steden als elkaar beconcurrerende machtsblokken tegenover elkaar te stellen. Steden kwamen 
volgens Epstein alleen in verzet wanneer de consequenties van de aantasting van hun juridische en financiële 
autonomie door de uitbreiding van de staatsmacht grotere nadelen dreigden te brengen dan de mogelijke voordelen 
die zich hierbij voordeden.  
48 Epstein, Economic and social history, 123. 
49 Tilly en Blockmans ed., Cities and states.  
50 Ibidem, m.n. Tilly, ´Introduction´; vgl. De Vries, European urbanization. 
51 Blockmans, ‘Voracious states’; zie ook idem, ‘Representation’, 63, waar Blockmans de rol van bottom-up processen 
en samenwerking van steden in sterk verstedelijkte gebieden om de lokale belangen tegenover de landsheer en de 
adel te verdedigen (het zogenaamde ´communal model´) benadrukt. 
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van Vlaanderen, de hertog van Brabant en vanaf de late veertiende en begin vijftiende 
eeuw de hertogen van Bourgondië) vormden.52   
 Ten aanzien van regio´s met een lagere verstedelijkingsgraad en kleinere steden 
(door Blockmans als ́ smaller bargaining networks´ bestempeld) stelde Blockmans dat ook 
hier de steden een aanzienlijke mate van autonomie konden bereiken en tevens invloed 
konden uitoefenen op het landsbestuur, wanneer wisselende coalities tussen de steden en 
de adel een zwak landsheerlijk gezag tegenover zich geplaatst zagen. Zoals we hieronder 
verder zullen uitwerken vormden zowel Holland als Gelre hiervan voorbeelden. In beide 
territoria kwam de stedelijke ontwikkeling relatief laat op gang, waarbij een polycentrisch 
stedelijk netwerk van middelgrote en kleine steden tot ontwikkeling kwam.53 Binnen een 
dergelijk netwerk kon geen enkele individuele stad zoveel macht naar zich toetrekken dat 
deze het politieke toneel kon domineren. Voor het krachtig tegemoet treden van het 
landsheerlijke gezag en de verdediging van de gedeelde stedelijke (commerciële) belangen 
was samenwerking dan ook noodzakelijk. De samenwerking van de steden via de 
representatieve instellingen, de Staten, leidde ertoe dat ze in het landsbestuur een 
machtsblok konden vormen tegenover de landsheer, alhoewel ook particularistische, 
lokale belangen een rol bleven spelen. Het daaruit resulterende machtsspel tussen vorst, 
adel en steden – of liever: de stedelijke elites – was kenmerkend voor heel laatmiddeleeuws 
West-Europa, alhoewel lokale en regionale verschillen natuurlijk voorkwamen.54  
 Gezien de relatief sterke machtspositie van steden en andere vormen van decentrale 
sociaal-politieke organisatievormen in laatmiddeleeuws Noordwest Europa zijn de laatste 
jaren echter vraagtekens gezet bij de toepasbaarheid van het door Tilly ontwikkelde 
staatsvormingsmodel op de politieke ontwikkelingen in de late middeleeuwen. Eén van de 
belangrijkste kritiekpunten vormt het teleologische karakter van diens analyse, die in de 
hand wordt gewerkt door de keuze van de huidige nationale staten als voornaamste 
interpretatiekader.55 Daarbij wordt teveel uitgegaan van top-down processen, voornamelijk 
de opkomst van een gerationaliseerd en gebureaucratiseerd centraal gezag, gericht op de 
monopolisering van de macht.56 Alhoewel daartoe de eerste stappen inderdaad in de 
middeleeuwen werden gezet, is er terecht op gewezen dat de middeleeuwse politieke 
realiteit er een was van elkaar overlappende machtsstructuren en van een grote 

                                            
52 Zie voor een verdere uitwerking van de invloed van schaalgrootte en stedelijke ontwikkeling op het 
staatsvormingsproces in de Nederlanden Blockmans, ´The impact of cities´. 
53 Zie voor Holland het recente proefschrift van Brand, Randstad; zie verder Hoppenbrouwers, ´Van waterland naar 
stedenland´ en idem, ´Town and country´. Voor een overzicht van de ontwikkeling van het stedelijke netwerk in 
Gelre, de stedelijke hiërarchie en de economische en bevolkingsontwikkeling in de Gelderse steden zie Flink en 
Thissen, ‘Gelderse steden’, 215 Van Schaïk, Belasting, 149 en hierna, hoofdstuk 2. 
54 Blockmans, ´Voracious states´, 741-744; Blockmans en ´t Hart, ´Power´, 434-35; zie voor deze relaties in Brabant 
bijvoorbeeld Van Uytven, ‘Vorst, adel en steden’. 
55 Holenstein, ´Introduction´, 6-7; vgl. ook Stein, Hertog en zijn staten, 14-15. 
56 Vgl. ´t Hart, ´Coercion´, 24 en idem, ´Strijd om de macht´, 90-93. 
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pluriformiteit aan politieke eenheden en constellaties.57   
 In de context van Noordwest-Europa moet voor de Nederlanden gewezen worden 
op de grote politieke fragmentatie en het machtsvacuüm na de desintegratie van de 
Karolingische structuren in de negende eeuw, die het uitgangspunt vormde voor de 
ontwikkeling van de feodale machtsstructuren in de hoge en late middeleeuwen. Dit 
proces werd gekenmerkt door een enorme versnippering van politieke, juridische en 
economische macht, een vrijwel onontwarbaar kluwen van machtsaanspraken en rechten 
van allerlei personen en instanties die het politieke landschap het aanzien van een 
lappendeken verschaften.58 Juist ten opzichte van deze maatschappelijke ontwikkelingen 
in de middeleeuwen, gekenmerkt door een sterke fragmentatie en dus decentrale 
machtsontplooiing van verschillende sociale groepen binnen de dynamische politieke en 
economische netwerken, lijkt het staatsvormingsmodel van Tilly een minder goed 
uitgangspunt. Dit geldt des te meer voor de Nederlanden, waar de fragmentatie van 
sociaal-politieke macht nog groter was dan in andere delen van Europa. Bovendien zijn 
meer recent vraagtekens gezet bij het gepolariseerde karakter van Tilly’s staatsvormings-
model, waarin staten c.q. vorsten en steden als concurrenten om de macht tegenover elkaar 
staan. In werkelijkheid was die tweedeling veel minder scherp, zeker wanneer men de 
gedeelde belangen van en de relaties tussen de verschillende sociaal-politieke elites binnen 
de landsheerlijke en stedelijke politieke netwerken in ogenschouw neemt.   
 De Amerikaanse socioloog Michael Mann gaat in zijn boek The sources of social power 
juist uit van het concept van ´multiple power networks´, waarin verschillende sociale 
groepen – vorsten, edelen, steden c.q. stedelijke elites of kerkelijke instanties – op 
verschillende niveaus macht konden uitoefenen en een bepaalde mate van autonomie 
bezaten, zonder evenwel de macht volledig te kunnen monopoliseren. Daarbij wordt door 
Mann onderscheid gemaakt tussen politieke, militaire en economische macht.59 Dergelijke 
bottom-up processen (´stateformation-from-below´), gedragen door lokale elites en andere 
sociale belangengroepen die binnen elkaar overlappende machtsnetwerken de 
particularistische belangen en ambities ten overstaan van elkaar, van economische 
concurrenten en het centrale gezag verdedigden, hebben de afgelopen jaren steeds meer 
aandacht gekregen.60 Ten aanzien van de steden kan gewezen worden op de opkomst van 
lokale, stedelijke organisatievormen en instituties – in eerste instantie de stad zelf als 
autonoom politiek lichaam binnen de overheersende verticale feodale machtsrelaties, maar 
                                            
57 Blockmans, ́ Citizens and their rulers´, 281-284; zie voor vergelijkbare argumenten idem, ́ Beheersen en overtuigen´ 
en idem, ´Veelvormigheid´, 72 en 79-80.  
58 Milis, ´Landsheerlijkheden´, 19; vgl. ook ´t Hart, ´Strijd om de macht´, 87-96 en Van Bavel, Manors and markets, 70-
75. 
59 Mann, Sources of social power I, 1-33 en 390-399; zie ook Stein, Hertog en zijn staten, 15. Voor een overzicht van deze 
ontwikkelingen in de Nederlanden zie Prak en Van Zanden, Nederland en het poldermodel, 27-43. 
60 Zie voor een overzicht ´t Hart, ´Coercion and capital´, 24-25. Vgl. ook de bundel Blockmans e.a. ed., Empowering 
interactions en de introductie op deze bundel door Holenstein, ´Introduction´, m.n. 5-7 en de daar geciteerde literatuur 
en Blockmans, ´Veelvormigheid´, 80. 
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ook gilden, broederschappen, wijken en andere vormen van meer horizontale sociale 
organisatievormen – in de Nederlanden vanaf de elfde eeuw en zoals gezegd een duidelijk 
stempel zouden gaan drukken op de sociaal-politieke, financiële en economische 
verhoudingen.61   
 Avner Greif heeft erop gewezen dat juist steden via een systeem van collectieve 
verantwoordelijkheid van ´het lichaam van de stad´ voor schulden en handelscontracten, 
afgesloten door individuele kooplieden en later als collectief publiek lichaam, een 
institutionele oplossing waren voor het ontbreken van een krachtig centraal gezag die via 
rechtbanken juridische zekerheid en via militaire middelen bescherming van kooplieden 
en hun handelswaar kon bieden.62 Ook de opkomst van koopliedenhanzen, waarvan de 
Noord-Duitse Hanze ongetwijfeld de belangrijkste en bekendste is geweest, vormde 
oorspronkelijk een dergelijk sociaal netwerk van kooplieden, dat onder bescherming van 
koninklijke handelsprivileges gezamenlijk handel dreven en in den vreemde elkaars 
belangen verdedigden. De geleidelijke transformatie van de Hanze tot stedelijk 
commercieel netwerk in de loop van de dertiende en veertiende eeuw betekende onder 
meer dat stadsbesturen in eerste instantie de handelsbelangen van zichzelf en hun burgers 
binnen dit economische netwerk trachtten te beschermen: collectieve verant-
woordelijkheid en economische politiek gingen ook hier een belangrijke rol spelen. De 
handelsbelangen van individuele steden of stedengroepen binnen een bepaalde sub-regio 
konden echter sterk uiteenlopen, waardoor vanaf het begin van de vijftiende eeuw een 
duidelijke regionalisering van de Hanze zich voltrok.63 Dergelijke noties van collectieve 
verantwoordelijkheid voor het algemene economisch welvaren van de eigen stad waren in 
belangrijke mate gebonden aan het concept van burgerschap.  
 Burgerschap was één van de stedelijke instituties die de financiële relaties tussen de 
(lokale) overheden en de burgers vorm gaf: Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden 
hebben recentelijk gewezen op de belangrijke rol die ´burgerschap´ heeft gespeeld in de 
mogelijkheden die steden, stadstaten en stedenbonden hadden om de financiële middelen 
te vergaren, hetzij via belastingen, hetzij via leningen.64 Steden vormden kleine, 
overzichtelijke politieke eenheden, die hun burgers op lokaal niveau adequaat, en in veel 
gevallen ook efficiënter dan territoriale vorsten, publieke diensten konden verlenen: de 
regulering van markten, het verlenen van orde en veiligheid, bescherming van bezits-
rechten en juridische zekerheid. De bereidwilligheid om hiervoor belastingen te betalen 

                                            
61 Prak en Van Zanden, Nederland en het poldermodel, 10 en 44; vgl. Dumoleyn en Stabel, ´Stedelijkheid´, 60-63. Zie voor 
een historiografisch overzicht van het debat rondom het belang van dit corporatisme voor de sociale geschiedenis in 
Nederland en Vlaanderen Prak, ´Corporatism´, 281-294. Zie voor dit discours van het ´lichaam van de stad´ en de 
uitwerking hiervan op de denkbeelden over stedelijke armen- en ziekenzorg binnen de laatmiddeleeuwse stad ook 
Boele, Leden van één lichaam, 68-93. 
62 Greif, Institutions, 309-349. 
63 Zie voor dit proces o.a. Henn, ´Suederseeschen stedere´, 53-55 en Weststrate, ´Abgrenzung´, 38. 
64 Prak en Van Zanden, ´Economic interpretation of citizenship´; idem, ´Tax morale´. 
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was volgens hen in steden of republieken hoger, waardoor ook de per capita belastingdruk 
hoger lag. De afgelopen jaren is, onder meer door onderzoek naar de stedelijke uitgaven 
voor dergelijke publieke diensten, meer aandacht gekomen voor de opkomst van deze civic 
society in de laat-middeleeuwse Nederlanden.65   
 In de afgelopen decennia hebben bovendien de relaties tussen politieke 
schaalvergroting en economische ontwikkeling in het historische debat een voorname 
plaats ingenomen.66 In de afgelopen decennia is het debat over premoderne economische 
groei sterk beïnvloed door de New Institutional Economics (NIE). Het idee dat formele en 
informele (economische) instituties belangrijke, zo niet de doorslaggevende verklarende 
variabelen zijn voor het al of niet optreden van economische groei heeft hiermee een 
centrale plaats verworven binnen de economisch-historische historiografie.67 In de ogen 
van historici zoals Douglas North, Barry Weingast, Daron Acemoglu en James A. 
Robinson vormen efficiënte economische instituties de belangrijkste factor voor het 
verklaren van economische groei.68 Overheden en belangengroepen gaven vorm aan 
verschillende instituties die randvoorwaarden – de “rules of the game” – leverden voor 
het functioneren van economieën. Belangrijke condities voor economische groei vormden 
bijvoorbeeld orde en veiligheid, bescherming van eigendomsrechten, het optimaliseren 
van uitwisseling van goederen en diensten via markten, het verwerven van competitieve 
voordelen via handelsprivileges en monetaire stabiliteit. Verschillen in de opzet en het 
functioneren van dergelijke economische instituties bepaalden in de ogen van de NIE de 
uiteindelijke economische ontwikkelingsgang per regio. Institutionele path-dependency vormt 
daarmee een centraal concept binnen de benaderingswijze van de NIE.  
 De Britse historicus Stephan Epstein vestigde daarnaast de aandacht op de effecten 
van politieke en juridische fragmentatie en gedecentraliseerde macht op economische 
ontwikkeling. Volgens hem leidden de middeleeuwse machtsstructuren, waarin 
verschillende sociale groepen op verschillende niveaus macht konden uitoefenen, tot 
gedecentraliseerde vormen van ´rent-seeking´, waarbij sociale elites via non-economische 
dwang financiële middelen onttrokken aan de economie en daarmee een rem zetten op 
economische groei. Processen van politieke schaalvergroting en juridische integratie 
leidden volgens Epstein tot het opheffen van dergelijke praktijken, terwijl het wegvallen 

                                            
65 Van der Heijden ed., Serving the urban community. Overigens lagen tal van andere ‘publieke’ taken, onder andere de 
armenzorg, in de middeleeuwen in handen van private organisaties. Een complex van factoren, waaronder door Van 
der Heijden onder andere verstedelijking, staatsvorming en veranderende religieuze verhoudingen worden gerekend, 
leidden tot een geleidelijke verschuiving van private naar publieke diensten tussen circa 1400 en 1800. Vgl. idem, 
‘Introduction’, 8. 
66 Zie voor een overzicht ’t Hart, ‘Coercion and capital’; vgl. Blockmans, ´Eenheid en verscheidenheid´, 104. 
67 Aan de basis hiervan staan de werken van North en Thomas, The rise of the western world; North, Structure and change 
en idem, Institutions. Zie ook Acemoglu, Johnson en Robinson, ´Atlantic trade´, 570-572. 
68 North en Thomas, Rise of the western world, 1 en 91-101; North, Institutions, 3-10. Zie meer recent ook Acemoglu en 
Robinson, Why nations fail. 
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van institutionele barrières kon leiden tot marktintegratie en economische groei.69   
 Stedelijke politieke en economische elites waren – veel eerder dan territoriale 
vorsten – in staat vorm te geven aan dergelijke instituties die hun economische en 
financiële belangen dienden en die bovendien economische groei konden bevorderen. 
Ook stedelijke elites konden – na aanvankelijk vooral gericht te zijn geweest op innovatie, 
investering van kapitaal in de handel en het inrichten van instituties die economische groei 
(en dus de lokaal-stedelijke, particuliere belangen) bevorderden – transformeren in 
oligarchische renteniers, voornamelijk gericht op investeringen in minder risicovolle 
investeringsmogelijkheden, zoals grondbezit. Bovendien konden bepaalde economische 
instituties – waaronder gilden, marktregulering en monopolies die door stedelijke elites uit 
protectionistisch oogpunt waren geïntroduceerd – leiden tot economische stagnatie; 
economische (en financiële) instituties boden dus niet altijd per sé de meest efficiënte 
oplossing.70 
 Recentelijk heeft Oscar Gelderblom met zijn studie Cities of commerce gewezen op 
het functioneren van steden als commerciële centra en de wijze waarop stedelijke elites 
continu hebben getracht om de lokale economische instituties aan te passen ter 
verbetering van de positie van hun stad in de commerciële netwerken in het faciliteren van 
handel en de positieve effecten die inter-stedelijke competitie had op economische groei. 
In zijn visie vormde de politiek-juridische fragmentatie juist een belangrijke stimulans voor 
inter-stedelijke competitie, die binnen de context van de Nederlanden leidden tot de 
verschuivingen van het economisch zwaartepunt en economische groei (van zuid naar 
noord en van oost naar west) die reeds door Blockmans en Van Bavel werden 
vastgesteld.71 
 

 	

                                            
69 Epstein, Freedom and growth, 36-37 en 167-169; idem, ´Introduction´, 15-20; vgl. Stabel, ´De stad in de middleeuwse 
Nederlanden´, 71-72. 
70 Richard Lachmann ziet verschillen in de sociale dynamiek en conflicten tussen elites en andere sociale klassen 
binnen een samenleving als belangrijke variabele voor het verklaren van verschillen in economische ontwikkeling; zie 
Lachmann, Capitalists in spite of themselves, 9-11. Zie ook Stasavage, States of credit, 5 en 161-165; vgl. voor de remmende 
effecten van gilden op economische groei o.a. Ogilvie, Institutions and European trade, 414-426 en idem, ´Whatever is, 
is right?´.  
71 Gelderblom, Cities of commerce, 206-209. 
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1.2.	PUBLIEKE	FINANCIËN:	EEN	HISTORIOGRAFISCH	OVERZICHT	

	
	
1.2.1.	STAATSVORMING	EN	PUBLIEKE	FINANCIËN	
In het kielzog van de aandacht voor de sociaal-politieke, institutionele, economische en 
financiële consequenties van de Europese staatsvormingsprocessen heeft ook de 
bestudering van de middeleeuwse en vroegmoderne publieke financiën in Europa in de 
afgelopen decennia een sterke impuls gekregen. In eerste instantie richtten veel studies 
zich op de ontwikkeling van de ´centrale´ openbare financiën van staten in premodern 
Europa, een top-down benadering die in eerste instantie werd ingegeven door de aandacht 
die binnen het staatsvormingsdebat uitging naar de vroegste ontwikkelingen van de 
Europese nationale staten. De aanzet daartoe werd gegeven door het ESF-project ´the 
origins of the modern state in Europe´, geleid door W.P. Blockmans en J.-Ph. Genet. In 
de bundel Economic systems and state finance stond de intermediaire rol van financiële en fiscale 
systemen tussen de economie en de politieke ontwikkeling centraal.72 In deze New fiscal 
history staat de bestudering van de determinanten voor institutionele veranderingen, de 
ontwikkeling van financiële systemen en de wisselwerking de van publieke financiën en de 
economische ontwikkeling centraal.73  
 In het fiscale ontwikkelingsmodel dat door historici Richard Bonney en Mark 
Ormrod werd voorgesteld vormen financiële en fiscale crises – meestal ingeleid door de 
stijgende uitgaven ter financiering van oorlogvoering – het primum mobile voor financiële 
innovaties en institutionele veranderingen en transities ten aanzien van belastingheffing, 
leningen en andere vormen van extractie van financieel surplus ten behoeve van politieke 
machtsontplooiing.74 De transitie van de domeinstaat naar de belastingstaat van de laat-
middeleeuwse politieke eenheden in West-Europa was geen lineair proces, terwijl deze 
overgang zeer geleidelijk verliep en bovendien van regio tot regio een ander tempo en 
dynamiek vertoonden, leidend tot allerlei mengvormen van elementen uit beide 
systemen.75 Waar meer top-down georiënteerde staatsvormingsmodellen meestal uitgaan 
van een geleidelijke verschuiving van de macht van periferie naar het centrum, is recentelijk 
meer en meer het idee naar boven gekomen dat staatsvorming, bestuurlijk gezag en 
politieke macht geen ‘zero-sum game’ is, waarbij de toenemende macht van het centrale 
gezag automatisch leidde tot machtsverlies op het lokale niveau van de steden.76   

                                            
72 Zie voor het bredere Europese kader, waarbij ingegaan wordt op de politieke, sociale, economische en financiële 
werking van fiscale systemen in de pre-industriële samenlevingen de bundels Cavaciocchi ed., Fiscal systems in the 
european economy; Bonney ed., The rise of the fiscal state; Bonney, Bonney en Ormrod, Crises, revolutions and self-sutained 
growth, Bonney ed., Economic systems; Hoffman en Norberg, Fiscal crises. 
73 Bonney, ´Introduction´, 1-6. 
74 Vgl. Bonney, Bonney en Ormrod, ´Introduction´, 1-9 en Hoffman en Norberg, ´Introduction´, 1-5. 
75 Bonney, ´Introduction´, 12-14 en Bonney, Bonney en Ormrod, ´Introduction´, 9-21. 
76 Vgl. Holenstein, ‘Introduction’, 15-17. 
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 Zoals we hierboven al hebben aangestipt leidden de pogingen tot het 
maximaliseren van de inkomsten van de centrale overheid – via belastingen of het aangaan 
van leningen – in verstedelijkte regio´s tot een dialoog tussen de vorst en de steden. 
Belastingen kregen daarmee ook een meer contractueel karakter.77 In ruil voor financiële 
ondersteuning ontvingen steden nieuwe privileges, waarmee ze hun reeds verworven 
autonomie en geprivilegieerde vrijheden en daarmee hun machtspositie verder konden 
versterken. Anthony Molho stelde hierover dan ook terecht dat 

 ‘…center and periphery were often strengthened in tandem, in a process of mutual reinforcement 
that allowed the center new juridical and administrative powers but concurrently strengthened traditional 
freedoms that institutional and corporate bodies in the periphery had enjoyed in the past.’78   

Binnen de Nederlandse historiografie is in dit kader vooral aandacht uitgegaan naar de 
ontwikkeling van de overheidsfinanciën in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden en 
ten tijde van de Republiek.79 In 1985 publiceerde James Tracy zijn boek A financial revolution 
in the Habsburg Netherlands, waarin hij betoogde dat Holland door de opbouw van een 
collectieve provinciale publieke schuldenlast, gebaseerd op vrijwillige renteleningen 
aangegaan op binnenlandse kapitaalmarkten via rentenverkoop door de Staten van 
Holland en gedekt met provinciale belastingen, in staat was tussen 1515 en 1565 grote 
sommen geld bijeen te brengen ter financiering van de machtspolitiek van Karel V.80 Deze 
´financiële revolutie´ zou de opmaat hebben gevormd voor de ongekende financiële 
slagkracht die de Republiek – en dan voornamelijk Holland – ondanks de decentrale 
staatsstructuren en fiscale systemen tijdens de Tachtigjarige Oorlog wist te mobiliseren.
 Volgens sommige historici moet oorlogvoering naast de meestal benadrukte 
negatieve gevolgen ervan voor de economie en voor de samenleving, ook positieve 
effecten hebben gehad op de ontwikkeling van dit moderne financiële systeem en andere 
bestuurlijke en financiële innovaties in Holland. Ook zouden deze efficiëntere financiële 
instituties, de verschuiving van binnenlandse handel naar de maritieme handel die voor de 
Hollandse steden economisch gunstig was én de toegenomen overheidsuitgaven die in 
Holland onder druk van de noodzaak de ´wheels of war´ draaiende te houden hebben 
bijgedragen aan de ongekende economische groei die dit gewest in de zeventiende eeuw 
doormaakte.81 Het idee dat efficiënte financiële instituties hebben bijgedragen aan 
economische modernisering gedurende de premoderne periode heeft – vooral bij 

                                            
77 Epstein, ‘Taxation’, 115. 
78 Molho, ‘State and public finance’, S98-S99; geciteerd bij Zuijderduijn, Capital markets, 72. 
79 Zie o.m. ´t Hart, The making of a bourgeois state; ´t Hart, Jonker en Van Zanden, Financial history en het door W. 
Fritschy geleide onderzoeksproject over de overheidsfinanciën van verschillende provincies ten tijde van de 
Republiek, Gewestelijke financiën van de Republiek der Verenigde Nederlanden, waarin ondertussen delen zijn verschenen 
over Overijssel, Drenthe, Groningen, Holland en Utrecht. 
80 Tracy, Financial revolution; zie ook Zuijderduijn en ´t Hart, ´Markt en overheid´, 4-5. 
81 ´t Hart, Dutch wars of independence; idem, ´Eighty Years War´, 268-278. 
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aanhangers van de NIE – ruim ingang gevonden.82   
 Sommige historici hebben echter kanttekeningen gezet bij het belang van deze 
´financiële revolutie´ als sine qua non voor economische groei. Zo stelde Wantje Fritschy 
dat de ontwikkeling en institutionalisering van de provinciale belastingheffing sinds 1542 
in de zestiende eeuw een veel belangrijkere rol hebben gespeeld, terwijl volgens Oscar 
Gelderblom en Joost Jonker het ontbreken van een secundaire markt voor staatsleningen 
tot het begin van de zeventiende eeuw de economische integratie van de staatsfinanciën 
zou hebben belemmerd.83 Manon van der Heijden toonde voor Holland bovendien aan 
dat de toenemende financiële eisen vanuit de centrale overheid – eerst van de Habsburgse 
vorsten en later door de Staten-Generaal – weliswaar de financiële autonomie van de 
Hollandse steden hebben ingeperkt, maar dat de nieuwe belastingen en het aangaan van 
renteleningen op provinciaal niveau de financiële ruimte voor de stadsbesturen hebben 
verruimd.84  
 Van groot belang voor de kaderstelling van deze studie naar de ontwikkeling van 
de laat-middeleeuwse stadsfinanciën is de studie van Jaco Zuijderduijn, die in zijn 
proefschrift aantoonde dat deze zestiende-eeuwse ontwikkelingen in Holland in feite deel 
uitmaakten van een veel langere evolutie van de publieke schuldenlast als 
financieringsinstrument binnen de stedelijke financiën, een proces dat in Noordwest-
Europa sinds het begin van de dertiende eeuw aan belang won en waarmee stadsbesturen 
ad-hoc grote uitgaven konden doen die de reguliere inkomsten ver te buiten gingen.85 Deze 
stedelijke financiële innovatie had belangrijke consequenties voor de latere financiële 
relaties tussen vorsten, steden en burgers, zoals het onderzoek van Manon van der Heijden 
naar deze relaties in de vroegmoderne Nederlanden heeft aangetoond.86 In ieder geval in 
de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden speelden stedelijke renteleningen een 
belangrijke rol in de anticipatie van toekomstige belastingen, waarmee de stedelijke quota 
in de landsheerlijke belastingen konden worden betaald.87   
  

                                            
82 Sylla, ´Financial systems and economic organization´ en ten aanzien van de Republiek Gelderblom en Jonker, 
´Public finance and economic growth´, 26-27, die het belangrijke aspect van de aanwezigheid van aanzienlijke 
investeerbare kapitaalvolumes (vooral in de vorm van gespaard vermogen) naar voren brengen. 
83 Fritschy, ´Financial revolution´; Gelderblom en Jonker, ´Completing a financial revolution´. 
84 Van der Heijden, Geldschieters van de stad; idem, ´State formation and urban finances´. 
85 Dit debat heeft in het afgelopen decennium een prominente plaats ingenomen; het werd stevig op de kaart gezet 
door de bundel onder redactie van Boone, Davids en Janssens ed., Urban public debts. Zie voor de ontwikkeling van 
kapitaalmarkten in Holland de recente studie van Zuijderduijn, Capital markets; zie voor de ontwikkeling van dit 
systeem en de geleidelijke verspreiding ervan in West-Europa Stasavage, States of credit, 25-46 en Tracy, ´On the dual 
origins´. 
86 Van der Heijden, Het geld van de stad. 
87 Zuijderduijn, ´Laat-middeleeuwse crisis´. Voor de kredietrelaties tussen centraal gezag, steden en burgers in de 
zestiende-eeuwse Nederlanden zie Van der Heijden, Geldschieters van de stad. Zie voor dit systeem verder Van der 
Heijden, ´State formation and public finances´, 432-433; voor soortgelijke systemen in Brabant zie o.a. Hanus, Tussen 
stad en eigen gewin; meer algemeen zie Blockmans, ´Finances publiques´ en idem, ´Low Countries´. 
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 In de ogen van Zuijderduijn was het de ´laat-middeleeuwse crisis van de overheids-
financiën´ die in Holland ´ingrijpende hervormingen noodzakelijk maakte´, en die 
uiteindelijk aan de basis heeft gestaan van de centralisatie van de publieke schuldenlast op 
gewestelijk niveau. Dit hield een verschuiving in van een decentraal systeem van de 
publieke schuldenlast, die individuele Hollandse steden in de late middeleeuwen op 
stedelijk niveau hadden opgebouwd ten behoeve van de landsheer, naar een centraal 
systeem van overheidsfinanciering op gewestelijk niveau.88 Zuijderduijn wijst de periode 
1482-1515 aan als het belangrijkste scharnierpunt, waarbij het zwaartepunt van de publieke 
schuldenlast verschoof van de individuele steden naar het collectieve gewestelijke niveau, 
waarbij de verantwoordelijkheid kwam te liggen bij de Staten van Holland, het 
representatieve overlegorgaan dat aan het einde van de vijftiende eeuw als publiek lichaam 
geïnstitutionaliseerd werd. Dit alles had volgens Zuijderduijn tot doel om de 
kredietwaardigheid van de ´publieke sector´ (de steden) te herstellen. Daarmee vormde de 
diepe financiële crisis van de Hollandse steden een belangrijke - zo niet dé belangrijkste – 
factor in de totstandkoming van de zestiende-eeuwse Hollandse gewestelijke financiën en 
de daaraan verbonden provinciale publieke schuldenlast.89  

	
1.2.2.	STADSFINANCIËN	ALS	ONDERZOEKSTHEMA	
Aan de basis van dit systeem van overheidsfinanciering, gebaseerd op belastingen en 
publieke schuldenlast, stonden de financiële systemen van individuele steden, zoals die 
zich sinds de dertiende eeuw in de Nederlanden en elders in West-Europa sterk 
ontwikkelden. De interactie tussen politieke, institutionele en economische aspecten van 
staatsvormingsprocessen in de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode in West-
Europa heeft invloed gehad op de verschillende fiscale systemen die door stadsbesturen 
werden gebruikt om aan de groeiende financiële verplichtingen die hieruit voortkwamen 
te kunnen voldoen.90 Vanuit de groei van steden, de noodzaak tot een verdere 
institutionalisering en regulering van de steeds complexer wordende stedelijke 
samenlevingen, de uitbreiding van het takenpakket van stadsbesturen en de noodzaak om 
gemeenschappelijke investeringen in onder andere de stedelijke verdedigingswerken te 
bekostigen kwamen de eerste vormen van gemeenschapsgelden op. Zonder stedelijke 
financiën was een relatief efficiënte organisatie van de complexe laat-middeleeuwse 
stedelijke structuren niet of nauwelijks mogelijk geweest.91   
 
                                            
88 Zuijderduijn, ´The emergence of provincial public debt´. 
89 Zuijderduijn, ´Laat-middeleeuwse crisis´, 23. 
90 Andrés Ucendo en Limberger ed., Taxation and debt. 
91 Epstein, Economic and social history, 100; Ranft, ‘Städtische Finanzgebaren’, 15-16. Vgl. voor de opvatting dat de 
noodzaak tot het financieren van de aanleg van stedelijke verdedigingswerken aan de basis heeft gestaan van de 
ontwikkeling van de stedelijke financiën o.a. Van Uytven, ´Stadsgeschiedenis´, 242, Fouquet, Bauen für die Stadt, 290-
293 en voor Geldern ook Kuppers, Stadtrechnungen, 38. Zie hierover verder paragraaf 4.3, ´openbare werken´. 
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 Het opzetten van efficiënte belastingsystemen, het heffen van belastingen en de 
uitbouw van publieke financiën was echter – zelfs wanneer daaraan een relatief 
gecoördineerde administratie ten grondslag lag – een moeizaam proces. Dat juist steden 
met de inning van lokale belastingen en financieel-institutionele innovaties voor liepen op 
hun territoriale vorst, de landsheer, is geen wonder: het opzetten van publieke financiën 
op lokaal niveau – grotendeels gebaseerd op de lokale economie binnen de stadsmuren – 
was beter te organiseren, te administreren en te controleren dan belastingheffing op 
territoriaal niveau.92 Bovendien had ´centrale´ belastingheffing – een van oorsprong 
koninklijk recht – in de voorgaande eeuwen binnen de gefeodaliseerde maatschappij, 
waarin de geldeconomie sterk aan belang had ingeboet en het overheidsgezag sterk was 
gefragmenteerd en op persoonlijke banden was gebaseerd, een geringere betekenis 
gekregen.93  
 Zowel op het regionale niveau als op het lokale niveau van de individuele stad heeft 
deze interactie echter verschillende effecten gehad op de inrichting van financiële 
instituties. Hierbij hebben regionale en lokale verschillen in de politiek-institutionele 
tradities, de mate van stedelijke autonomie, het verloop van het staatsvormingsproces, de 
sociaal-economische en maatschappelijke structuren, de omvang van de stedelijke 
samenleving en de vorm van het stedelijke netwerk geleid tot de ontwikkeling van 
uiteenlopende financiële en fiscale systemen.94 Algemeen wordt echter aangenomen dat 
veel vroegmoderne Europese staten hun financiële systemen en de financiële instrumenten 
voor het aanboren van kapitaalmarkten ter financiering van hun politieke agenda in grote 
mate hebben vormgegeven naar het voorbeeld van de stedelijke financiële instituties zoals 
die in de late middeleeuwen waren uitgekristalliseerd.95 Institutionele path-dependency, een 
belangrijk concept dat de afgelopen jaren mede onder invloed van de NIE binnen de 
economische geschiedenis opgeld heeft gedaan, leidde ertoe dat dergelijke instituties 
bleven functioneren, ook nadat de aanvankelijke sociaal-politieke en economische 
omstandigheden waaronder ze waren ontstaan en waarbij deze instituties efficiënt hadden 
gefunctioneerd hadden gewijzigd.96 Kiezen we voor het perspectief van ´statebuilding-
from-below´, voor de bottom-up processen die vorm gaven aan de dialoog tussen de centrale 
overheden en hun onderdanen bij de bestudering van de ontwikkeling van de 
overheidsfinanciën, dan vormen de stedelijke financiën het vanzelfsprekende uitgangspunt 
van de analyse.  
 In de introductie op hun recente bundel Taxation and debt in the early-modern city 
hebben José Ignacio Andrés Ucendo en Michael Limberger betoogd dat in het merendeel 

                                            
92 Ardant, ´Financial policy´, 165-166.  
93 Grapperhaus, Belasting, 61-74. 
94 Limberger, ´Urban fiscal system´, 131; Boone, ‘Systèmes fiscaux’; Epstein, ‘Taxation’, 111. 
95 Andrés Ucendo en Limberger, ´Introduction´, 1-3 en Boone, Davids en Janssens, ´Urban public debts´, 4-5. 
96 Vgl. o.a. Greiff, Medieval institutions en Ogilvie, ´Whatever is, is right?´, en voor toepassing op ontwikkelingen in de 
Habsburgse Nederlanden ’t Hart en Limberger, ‘Staatsmacht’. 
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van de steden in vroegmodern Europa een algemeen financieel model – gebaseerd op 
indirecte belastingen en publieke schuldenlast – heeft gefunctioneerd.97 De wortels van 
deze stedelijke financiële en fiscale systemen gaan terug tot in de hoge middeleeuwen. De 
monopolisering van de politieke macht en de daaraan verbonden administratieve en 
financiële zeggenschap door de stedelijke sociaal-politieke elites en de autonome positie 
van de steden maakte dat deze stedelijke elites de financiële instituties en fiscale systemen 
zodanig vorm konden geven dat deze in eerste instantie hun eigen, particuliere belangen 
ten goede kwamen. Via indirecte belastingen werd het heffen van directe belastingen op 
vermogen vermeden, en kwam de belastingdruk via accijnzen op de belangrijkste 
levensmiddelen – wijn, bier, graan en brood – relatief het zwaarst op de schouders van de 
minst vermogende inwoners van de stad te rusten. Het regressieve karakter van dit systeem 
leidde tot een verdere polarisering binnen de stedelijke samenlevingen.98 Vooral vanwege 
het belang van deze belastingen worden dat de structuur en de omvang van de stedelijke 
economie (en de daaraan gerelateerde bevolkingsomvang) als belangrijke factoren gezien 
voor de uiteindelijke vorm die financiële instituties aannamen, welke zaken werden belast 
en wat daarvan de uiteindelijke opbrengsten waren.99  
 Ook de opkomst van een gefundeerde publieke schuldenlast was in eerste instantie 
een middeleeuwse stedelijke innovatie. Vanaf de dertiende eeuw verspreidde de verkoop 
van lijf- en erfrenten zich als financieringsinstrument vanuit de Noord-Franse en Vlaamse 
steden over de rest van Noordwest-Europa.100 Verschillende onderzoekers hebben erop 
gewezen dat de voorkeur van de stedelijke elites voor deze vorm van overheidskrediet 
vooral voortkwam uit het feit dat het juist deze zelfde elites waren die de kapitaalkracht 
bezaten om dergelijke renten te kopen en daarvan zelf financieel beter te worden. Op 
langere termijn betekende deze vorm van overheidsfinanciering een reallocatie van 
kapitaal van de minder vermogende burgers naar de elites, aangezien de renten veelal 
werden gedekt door de inkomsten uit de indirecte belastingen. Ook dit droeg bij aan de 
sociale polarisatie binnen de laatmiddeleeuwse steden.101   
 Recentelijk heeft de Britse politicoloog David Stasavage in zijn boek States of credit 
betoogd dat juist de beperkte geografische schaal van de politieke eenheden (zoals steden 
en stadstaten) een belangrijke factor is geweest in de mogelijkheden om als eerste een 
geconsolideerde publieke schuldenlast te creëren. De steden en stadstaten die deze 
financiële innovaties succesvol wisten te benutten om grote, onverwachte uitgaven die de 
reguliere inkomsten te buiten gingen te kunnen financieren werden bestuurd door 
stedelijke elites, die in eerste instantie gericht waren op economische expansie en die 

                                            
97 Andrés Ucendo en Limberger, ´Introduction´, 2. 
98 Blockmans, ´Finances publiques´, 90; zie ook Van Bavel, Manors and markets, 117-119 en 252-253. 
99 Bonney, Introduction´, 10 en North en Thomas, Rise of the western world, 98. 
100 Boone, Davids en Janssens ed., Urban public debts; Tracy, ́ On the dual origins´; Munro, ́ Usury doctrine´; Stasavage, 
States of credit, 25-46. Vgl. ook Körner, ´Credit´ en Fryde en Fryde, ´Public credit´. Zie verder hieronder, hoofdstuk 6. 
101 Van der Heijden, Geldschieters van de stad; Munro, ´Usury doctrine´.  
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directe controle konden uitoefenen op het gevoerde financiële beleid in de stad.102 
Dergelijke ´control rights´ konden beter worden uitgeoefend binnen relatief kleinere 
geografische politieke eenheden. Schaalgrootte wordt door Stasavage, in navolging van 
Blockmans, als belangrijke variabele gezien voor de ontwikkeling van representatieve 
instellingen en hun relatieve machtspositie ten opzichte van het landsheerlijk gezag.103  
 Daarnaast wordt gesteld dat dergelijke institutionele en financiële innovaties 
werden gedreven door een proces van ´trial-and-error´, waarbij sociaal-politieke en 
economische elites via een systeem van ´best practice´ vorm gaven aan de instituties die 
ten grondslag lagen aan de politieke, economische en financiële interactie tussen sociale 
groepen binnen de samenleving.104 Oligarchische stedelijke bestuursstructuren boden in 
de ogen van Stasavage in eerste instantie gunstige omstandigheden voor de toegang tot 
kapitaalmarkten, waar zij relatief goedkoop geld konden lenen. Zij waren namelijk in staat 
om financiële instituties en beleid zodanig te beïnvloeden dat de terugbetaling van leningen 
of losrenten en het uitbetalen van de jaarlijkse renten gewaarborgd bleven.105 Dit, samen 
met de collectieve verantwoordelijkheid van de gehele stedelijke gemeenschap voor de 
stedelijke schulden, verhoogde de kredietwaardigheid van de steden, waardoor ze 
gemakkelijk en tegen relatief lage rentepercentages geld konden lenen, ook lang nadat de 
economische basis daarvoor door economische stagnatie en teruglopende belasting-
inkomsten was verdwenen. Ook in deze verklaringswijze speelt institutionele pad-
afhankelijkheid een belangrijke rol.   
 De bestudering van de stadsfinanciën heeft – zoals gezegd – belangrijke impulsen 
gekregen vanuit de debatten rondom staatsvorming en economische groei. Aan de basis 
van deze onderzoekstraditie staan de studies van zowel Duitse, Vlaamse en Nederlandse 
historici naar de ontwikkeling van de stedelijke financiën in de middeleeuwen uit de late 
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.106 Na de klassieke studies naar de 
oorsprong en ontwikkeling van de stedelijke financiële instituties door onder andere 
Richard Knipping, Georges Espinas en Hans van Werveke was het Raymond van Uytven 
die met zijn studie naar de Leuvense stadsfinanciën in 1961 ook de economische aspecten 
van de stedelijke samenleving via de stadsrekeningen bestudeerde.107 Hij constateerde dat 
stadsfinanciën, het financiële beleid van het stadsbestuur en economische ontwikkeling 
hecht met elkaar vervlochten waren.108   

                                            
102 Stasavage, States of credit, 163-164. 
103 Ibidem, 1; 70-93; vgl. Blockmans, ´Representation´. 
104 Lachmann, Capitalists in spite of themselves, 8-9 en 228-229; vgl. ´t Hart, ´Coercion´. 
105 Stasavage, States of credit, 163-164. 
106 Het hiernavolgende overzicht baseert zich hoofdzakelijk op de historiografische artikelen van ’t Hart en Van der 
Heijden, ‘Het geld van de stad’ en Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´. 
107 Knipping, Kölner Stadtsrechnungen; Espinas, Les finances; Van Werveke, Gentsche stadsfinanciën; Van Uytven, 
Stadsfinanciën; zie voor een overzicht Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´, 140 en Van der Heijden en ´t Hart, ´Geld 
van de stad´, 9-12. 
108 Van Uytven, Stadsfinanciën, 642-652. 
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 In de daarop volgende jaren kwam de relatie tussen de ontwikkeling van de 
stadsfinanciën en het centrale gezag centraal te staan. In 1964 verscheen in België 
bijvoorbeeld de congresbundel van het twee jaar daarvoor georganiseerde eerste congres 
van het Gemeentekrediet, met als thema de stedelijke financiën en boekhouding in de late 
middeleeuwen.109 In de daarop volgende jaren zouden nog enkele congresbundels van het 
Gemeentekrediet rondom het thema overheids- en stadsfinanciën verschijnen.110 Het lijdt 
geen twijfel dat de studies van verschillende Vlaamse historici, voor een groot gedeelte 
rustend op kwantitatieve analyses van het ruim beschikbare en deels integraal uitgegeven 
rekeningmateriaal en ander serieel bronmateriaal, belangrijke kennis hebben opgeleverd 
over de sociale, economische en financiële ontwikkeling en de dynamiek van de laat-
middeleeuwse stedelijke samenlevingen in de (Zuidelijke) Nederlanden. Tot de belang-
rijkste Belgische historici die zich via de bestudering van het beschikbare rekening-
materiaal (waaronder stadsrekeningen) en andere bronnen met de sociaal-economische 
geschiedenis hebben bezig gehouden kunnen Walter Prevenier, Raymond van Uytven, 
Herman van der Wee, Wim Blockmans, Marc Boone en Peter Stabel gerekend worden.111 
 Voor de Noordelijke Nederlanden pakte Marsilje met zijn studie naar de Leidse 
stadsfinanciën in de laat-Beierse en Bourgondische periode het thema op. In zijn 
proefschrift staat het financiële beleid centraal, waarbij ook de muntontwikkeling 
substantiële aandacht kreeg.112 Uiteindelijk zocht Marc Boone in zijn studie naar de 
invloed van het Bourgondische staatsvormingsproces op de stedelijke financiën én de 
effecten ervan op de interne sociaal-politieke structuren uitdrukkelijk aansluiting bij het 
staatsvormingsdebat.113 Hij concludeerde dat zelfs het machtige Gent in de loop van de 
vijftiende eeuw een belangrijk deel van zijn financiële autonomie verloor als gevolg van 
het oprukken van de Bourgondische staatsmacht, en dat de sociaal-politieke verhoudingen 
sterk werden beïnvloed door de machtspolitiek van de Bourgondische hertogen. 
 Verschillende studies hebben inmiddels voldoende aangetoond dat het Bour-
gondische staatsvormingsproces in de stadsfinanciën in de Bourgondische Nederlanden 
duidelijk zijn sporen heeft nagelaten. De fiscale druk die via de landsheerlijke belastingen 
in de vorm van de zogenaamde beden op de steden werd gelegd komt in de 
stadsrekeningen naar voren, doordat steden hun aandeel in de beden uit de opbrengsten 

                                            
109 Finances et comptabilité; zie vooral de bijdragen hierin van Prevenier, ´Quelques aspects´, De Roover, ´Comptes 
communaux´ en Blockmans, ´Contrôle´. 
110 Zie hiervoor verder ´t Hart en Van der Heijden, ´Geld van de stad´, 12. 
111 Stabel, ´Stad in de middeleeuwse Nederlanden´, 69-70; Zie voor de voorsprong van de Belgische historiografie 
ook ´t Hart en Van der Heijden, ´Geld van de stad´, 4 en (meer impliciet) Hoppenbrouwers, ´Rekeningen´, 73. Zie 
voor de traditie rondom de kwantitatieve analyse in de Belgische mediëvistiek ook het overzicht van Aerts, ´Statistiek 
in de mediëvistiek´. 
112 Marsilje, Financieel beleid. 
113 Boone, Geld en macht; idem, Gent en de Bourgondische hertogen. Vgl. voor de periode 1453-1492 ook de studie van 
Ryckbosch, Van Gavere tot Cadzand. Enkele jaren eerder had ook Wim Blockmans reeds aandacht besteed aan de 
financiële instituties die vormgaven aan de relaties tussen vorst en onderdaan; vgl. Blockmans, ‘Finances publiques’. 
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van de accijnzen of via rentenverkoop vanuit de stadskas betaalden. Hiermee waren de 
stedelijke financiën direct verbonden met de landsheerlijke financiën.114 Ten aanzien van 
de kleinere Vlaamse steden concludeerde Peter Stabel bovendien dat ook de kleinere 
steden hun uitgaven in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw zagen stijgen onder 
druk van de landsheerlijke belastingheffing en de toenemende kosten van het stedelijke 
bestuur, vooral als gevolg van het zich uitbreidende takenpakket. Deze beide aspecten 
vormden volgens Stabel de belangrijkste dynamische factoren die de evolutie van de 
stedelijke financiën in de kleinere Vlaamse steden bepaalden.115  
 Vanuit de interesse voor de financiële relaties tussen vorsten, steden en hun burgers 
heeft voornamelijk de publieke schuldenlast de laatste jaren veel aandacht gekregen. De 
onder druk van het Bourgondische staatsvormingsproces toenemende financiële eisen 
konden uiteindelijk alleen nog worden voldaan door leningen, die in de vorm van de 
verkoop van lijf- en erfrenten een permanente, gefundeerde stedelijke schuldenlast met 
zich meebrachten. De hiervoor genoemde studie van Boone naar de Gentse stadsfinanciën 
bevatte reeds de eerste aanzetten tot een meer sociaal-politieke benadering van de 
stadsfinanciën. In de bundel Urban public debts (2003) werd deze onderzoekslijn verder 
doorgezet.116 Het schuldenwezen van de middeleeuwse steden was overigens reeds in het 
begin van de twintigste eeuw door de Duitse historicus Bruno Kuske als onderzoeksthema 
naar voren gebracht.117 Na studies van onder andere Houtzager, Kernkamp en Verloren 
van Themaat naar de financieel-technische aspecten van de rentenverkoop als 
financieringsinstrument in de Nederlanden volgde in 1985 het hiervoor reeds genoemde, 
baanbrekende werk van James Tracy. Daarin merkte hij de creatie van een collectieve 
publieke schuldenlast door middel van provinciale rentenverkoop in het zestiende-eeuwse 
Holland, bedoeld om aan de hoge financiële eisen van Karel V en Filips II te kunnen 
voldoen, aan als financiële revolutie.118   
 In de afgelopen decennia is daarnaast het onderzoek naar de sociale achtergronden 
van de geldschieters van de stad en de netwerken die hierin een rol speelden als 
onderzoeksthema van de grond gekomen. In de bundel Urban public debts werden hiertoe 
al belangrijke aanzetten gegeven. Ook vroeg men zich bijvoorbeeld af wat de 
beweegredenen voor burgers waren om hun spaargeld in de publieke schuldenlast te 
investeren, en wat de diepte van de stedelijke rentemarkten was: werden enkel renten 

                                            
114 Van der Heijden, Geldschieters van de stad, 62-70; idem, ´Stadsrekeningen´, 131; Blockmans, ´Finances publiques´; 
Marsilje, Financieel beleid, 252-264 en 292-309; Van Uytven, Stadsfinanciën, 147-157. Voor de toenemende financiële 
druk op de Hollandse stadsfinanciën vanwege de landsheerlijke beden sinds de late vijftiende eeuw zie ook 
Zuijderduijn, ´Laat-middeleeuwse crisis´; Gerrits, ´Financiële relaties´ en voor de zestiende eeuw Tracy, ´Taxation 
system´. 
115 Stabel, ´Tering naar de nering´, 56-57. 
116 Boone, Davids en Janssens ed., Urban public debts. 
117 Kuske, Schuldenwesen. 
118 Kernkamp, Vijftiende-eeuwse rentebrieven; Verloren van Themaat e.a. ed., Oude Dordtse lijfrenten; Tracy, Financial 
revolution. 
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verkocht aan leden van de stedelijke elites die er zelf beter van hoopten te worden, of 
konden ook leden van andere sociale groepen een lijf- of erfrente kopen en daarmee een 
bepaald vast inkomen verkrijgen? Deze vragen werden de laatste jaren in tal van studies 
en artikelen voor verschillende steden in de Nederlanden gesteld.119 Daarmee werd ook 
aangesloten bij de vragen rondom de verstrengeling van private en publieke financiën in 
de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode.120  
 De studie van Manon van der Heijden vormt één van de weinige, zo niet de enige 
waarin deze vragen ook vanuit een regionaal comparatief perspectief zijn onderzocht. 
Haar onderzoek naar het functioneren van de rentemarkten in Dordrecht, Haarlem en 
Zwolle en de achtergronden van de investeerders in de stedelijke schuldenlast van die 
steden, toonde aan dat voornamelijk in Holland de landsheerlijke politiek grote invloed 
had op de stedelijke financiën en de rentenverkoop, en dat de mate van financiële 
autonomie daarin een grote rol speelde.121 Het recente onderzoek van Jaco Zuijderduijn 
naar de ontwikkeling van kapitaalmarkten in het laat-middeleeuwse Holland tenslotte heeft 
duidelijk de effecten van de toenemende lastendruk die door de Bourgondisch-
Habsburgse vorsten voornamelijk op de Hollandse steden werd afgewenteld op de 
financiële positie van die steden naar voren gebracht.122 Deze ontwikkelingen ten aanzien 
van de stads-financiën in de Nederlanden zullen in de hierna volgende paragraaf kort 
uiteen worden gezet. 

  

                                            
119 Zie o.a. de bijdragen van Van der Heijden, ´Renteniers´; idem, ´Stedelijke bestuursstructuur´; Derycke, ´Public 
annuity market´. Zie ook de studie van Jord Hanus naar de kredietmarkten en renteniers in Den Bosch: Hanus, Tussen 
stad en eigen gewin. 
120 Boone en Prevenier ed., Finances publiques et finances privées. 
121 Van der Heijden, Geldschieters van de stad, 215-218. 
122 Zuijderduijn, Medieval capital markets; idem, ´Emergence of provincial public debt´; idem, ´Laat-middeleeuwse 
crisis´. 
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1.3.	STAD,	CENTRAAL	GEZAG	EN	FINANCIËN	IN	DE	LAAT-MIDDELEEUWSE	NEDERLANDEN	

	
1.3.1.	DE	ONTWIKKELING	IN	DE	BOURGONDISCHE	KERNGEWESTEN	
De Nederlanden behoorden zoals gezegd tot de meest verstedelijkte regio´s in laat-
middeleeuws en vroegmodern Europa, maar binnen dit geografische kader bestonden 
aanmerkelijke regionale verschillen qua fasering en dynamiek van de economische en 
demografische processen die hieraan te grondslag lagen.123 Het is onmiskenbaar dat 
Vlaanderen, Brabant en vanaf de vijftiende eeuw ook Holland in demografisch, 
economisch en financieel opzicht de ‘kerngewesten’ van de Nederlanden vormden.124 In 
Vlaanderen kwam het verstedelijkingsproces al in de elfde eeuw van de grond.125 Rond het 
midden van de veertiende eeuw waren Gent, Brugge en Ieper verreweg de grootste steden 
binnen het stedelijke netwerk in Vlaanderen.126 De stedelijke lakennijverheid in Gent en 
Ieper en de centrale positie van Brugge als het belangrijkste knooppunt voor het 
handelsverkeer binnen het internationale commerciële netwerk in Noordwest Europa 
vormden de belangrijkste factoren voor de ongekende concentratie van mensen en 
kapitaal in deze drie steden.127 Deze factoren vormden ook de basis voor de uitzonderlijke 
machtspositie van deze steden binnen het graafschap Vlaanderen, vooral via de zich 
ontplooiende representatieve structuren.128   
 Toen de Bourgondische hertog Filips de Stoute in 1384 het grafelijke gezag in 
Vlaanderen aanvaardde vond hij zich geplaatst tegenover vast verankerde stedelijke 
machtsconcentraties.129 Gent, Brugge en Ieper stonden in de stedelijke hiërarchie binnen 
het graafschap Vlaanderen in zowel economisch als demografisch opzicht afgetekend 
bovenaan: rond het midden van de veertiende eeuw was Gent met ruim 60.000 inwoners 
zelfs (na Parijs) de een-na-grootste stad ten noorden van de Alpen. De opkomst van deze 
steden sinds de elfde eeuw werd gevoed door hun gunstige ligging en de opkomst van een 
stedelijke lakennijverheid.130 Brugge ontpopte zich vanaf de vroege veertiende eeuw 
bovendien tot hét commerciële centrum voor het economische verkeer in Noordwest-

                                            
123 De belangrijkste studies naar het Europese verstedelijkingsproces vormen De Vries, European urbanization en Clark, 
European cities and towns. Voor recente overzichten van de economische geschiedenis van de laatmiddeleeuwse 
Nederlanden die uitgaan van de regionale diversiteit en economische dynamiek tussen de verschillende regio´s zie 
Van Bavel, Manors and markets en Blockmans, Metropolen aan de Noordzee. 
124 Van Bavel, Manors and markets, 278-282; Zie verder hoofdstuk 1.2.  
125 Verhulst, Rise of cities. 
126 Blockmans, Metropolen, 379 en 540-541; zie verder Stabel, Dwarfs among giants. 
127 Voor de positie van Brugge als commercieel centrum in Noordwest-Europa zie Murray, Bruges, cradle of capitalism; 
zie verder Blockmans, Metropolen, 249-263 en Gelderblom, Cities of commerce, 19-42. 
128 Zie voor de machtspositie van de Vlaamse steden en de fiscale achtergronden daarvan Blockmans, 
Volksvertegenwoordiging, 116 en idem, ´Representation´, 53-57. 
129 Blockmans en Prevenier, De Bourgondiërs, 27-50. 
130 Voor de opkomst van deze steden vanaf de tiende eeuw zie voornamelijk Verhulst, Rise of towns; vgl. (meer 
algemeen) Petri, ´Anfänge´, 227-247 en Ennen, Europäische Stadt.  
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Europa.131 Het stedelijke netwerk bestond in Vlaanderen verder uit tientallen middelgrote 
en kleine steden, maar door hun omvang en hun effectieve controle over omvangrijke 
kapitaalstromen konden de drie grote Vlaamse steden zich ontpoppen tot de grote 
tegenstrevers van de oprukkende staatsmacht.132 Zij domineerden de politieke 
besluitvorming binnen de representatieve organen en vormden daarmee een geducht 
machtsblok tegenover hun landsheren, de graven van Vlaanderen en later de 
Bourgondische en Habsburgse vorsten.133 Stedelijk ´particularisme´ en landsheerlijke 
centralisatiepogingen botsten herhaaldelijk, niet in de laatste plaats vanwege de financiële 
eisen die de landsheren aan hun steden stelden (zie hieronder). Meermaals leidde dit tot 
opstanden tegen de landsheer, zoals bijvoorbeeld die van Brugge (1436-1438) en Gent 
(1451-1453 en 1488-1492), en interne sociale spanningen en regime-wisselingen.134 
 De vanaf de twaalfde eeuw opkomende representatieve instellingen vormden hier 
een eerste uiting van het politieke getouwtrek tussen de landsheer en zijn machtige steden: 
in de loop van de veertiende eeuw wisten de laatsten de besluitvorming binnen de Staten 
vrijwel te monopoliseren.135 De grote bevolkingsconcentraties en het uitgesproken 
stedelijk particularisme gaven voeding aan de opstandige houding die de Vlaamse steden 
tegenover de oprukkende staatsmacht innamen.136 Toch wisten de Bourgondische 
hertogen de Vlaamse steden in de loop van de vijftiende eeuw steeds meer in te palmen. 
De studies van vooral Belgische historici hebben de daarmee gepaard gaande sociaal-
politieke processen en conflicten, en de financiële consequenties daarvan duidelijk in beeld 
gebracht.137  
 In Brabant namen Brussel, Leuven, Mechelen en Antwerpen binnen het stedelijke 
netwerk zowel demografisch, economisch en politiek een leidende positie in.138 Vanaf het 
midden van de vijftiende eeuw kwam Antwerpen op als het nieuwe commerciële centrum 
in Noordwest-Europa. Tot de val van de stad aan het einde van de zestiende eeuw 
vormden de jaarmarkten van Antwerpen (en Bergen-op-Zoom) de belangrijkste 
ontmoetingsplaats voor handelaars uit Italië, Engeland, Spanje en het Oostzeegebied.139 
Maar ook daar zouden de Bourgondische vorsten na hun aantreden als hertogen van 

                                            
131 Murray, Bruges, cradle of capitalism. 
132 Ten aanzien van het stedelijke netwerk in Vlaanderen en de positie van Gent, Brugge en Ieper vgl. Stabel, Dwarfs 
among giants; voor de rol van de Vlaamse, Brabantse en Hollandse steden in het staatsvormingsproces in de laat-
middeleeuwse Nederlanden zie Blockmans, ´Impact of cities´.  
133 Blockmans, Volksvertegenwoordiging, 587-590. 
134 Haemers en Dumoleyn, ´Patterns of urban rebellion´; Boone en Prak, ´Rulers´, 107-109. 
135 Blockmans, Volksvertegenwoordiging, 587-588. 
136 Vgl. voor de achtergronden van deze ´tradition of revolt´ in Vlaanderen o.a. Boone en Prak, ´Rulers´, 128-129 en 
Haemers, For the common good. 
137 Boone, Geld en macht; idem, Gent en de Bourgondische hertogen; Blockmans en Prevenier, De Bourgondiërs; Haemers, For 
the common good; Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand. 
138 Vgl. Van Uytven, ´Brabantse en Antwerpse centrale plaatsen´, 31-33; Blockmans, ´Impact of cities´, 266-268. 
139 Zie hiervoor nog steeds het werk van Van der Wee, Growth of the Antwerp market. 



1 | T h e o r e t i s c h e  e n  m e t h o d o l o g i s c h e  k a d e r s | 35 

 

Brabant vanaf 1430 het machtsevenwicht tussen het hertogelijk gezag en de steden 
langzaam maar zeker in hun voordeel beginnen om te buigen.140 Bovendien hadden de 
Brabantse steden niet zo´n uitgesproken machtspositie weten te bemachtigen als de grote 
Vlaamse steden: de politieke macht in de steden bleef tot diep in de vijftiende eeuw stevig 
in handen van stedelijke patriciaten, terwijl de adel een belangrijke stem in de Staten had 
en de sociaal-politieke elites in de steden in het zadel hield, vooral vanwege de 
verwevenheid van de adelijke en stedelijke sociaal-politieke netwerken.141  
 Sinds de verwerving van Vlaanderen in 1384 breidden de Bourgondische hertogen 
hun machtsbasis in de Nederlanden geleidelijk verder uit. Na 1428 oefenden ze effectief 
het landsheerlijke gezag in Holland, Zeeland en Henegouwen uit, twee jaar later werden 
Brabant en Luxemburg definitief onderdeel van de Bourgondische personele unie.142 Sinds 
de tweede kwart van de vijftiende eeuw mengde hertog Filips de Goede zich in de interne 
problemen binnen het hertogdom Gelre, waarmee hij poogde zijn politieke invloed ook 
richting de Nederrijnse territoria uit te breiden.143 Na een drietal Bourgondische 
bezettingen, achtereenvolgens ten tijde van zijn zoon Karel de Stoute (1473-1477), diens 
opvolgers Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk (1481-1492) en hun zoon 
Filips de Schone (1505-1514) en een semipermanente staat van oorlog die de strijd om de 
Gelderse zelfstandigheid na 1492 met zich meebracht werd het hertogdom in 1543 
definitief door Karel V aan de Habsburgse Nederlanden toegevoegd. In de ogen van 
sommige historici werden hiermee de Nederlanden in territoriaal opzicht afgerond.144 Een 
dergelijke zienswijze draagt overigens een retrospectieve bias in zich, aangezien de 
uiteindelijke vorm en omvang van de Habsburgse Nederlanden en de latere Republiek niet 
vast omlijnd waren en geen duidelijk nagestreefd doel van de Habsburgse politiek is 
geweest. Gelre was, in de woorden van Noordzij, ´niet voorbestemd tot een Nederrijns, 
Nederlands, Noord-Nederlands of Oost-Nederlands verband´; staatsvorming op basis 
van dynastieke gronden had in deze periode meer dan ooit een dynamisch en 
onvoorspelbaar karakter.145  
 De stedelijke netwerken in deze territoria representeerden een niet te omzeilen 
machtsblok voor de landsheren en vorsten die hier trachtten hun macht en gezag uit te 
breiden.146 De steden vormden belangrijke kapitaalreservoirs voor de Bourgondische 
hertogen en hun Habsburgse erfgenamen ter financiering van hun machtspolitiek. De 
achtereenvolgende Bourgondische en Habsburgse vorsten hebben via verschillende 

                                            
140 Vgl. Van Uytven, ´Vorst, adel en steden´, 103-104. 
141 Stein, Hertog en zijn Staten, 71-84; Blockmans, ´Impact of cities´, 263 en 266-267. 
142 Voor een overzicht zie Stein, Hertog en zijn Staten, 30-52 en Blockmans en Prevenier, Bourgondiërs, 39-91. 
143 Ehm, Burgund und das Reich, 35-46; Petri, ´Nordwestdeutschland´, 481-485. 
144 Bijv. Mellink, ´Territoriale afronding´. In de voorgaande jaren waren Friesland (1520), Utrecht en het Oversticht 
met Drenthe (1528) en Groningen (1536) door Karel V aan zijn Nederlandse bezittingen toegevoegd.  
145 Noordzij, ´Zelfstandigheid´, 43; Vgl. ook Van de Pas, ´Tussen centraal en lokaal gezag´, 27-29. 
146 Blockmans, ´Impact of cities´, passim. 
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wegen de eenheid van en onderlinge samenhang tussen de samenstellende delen van hun 
composite state – ter schraging van hun eigen machtsaspiraties – trachten te vergroten.147 Eén 
van deze pogingen was gericht op het integreren van de uiteenlopende financiële systemen 
die zij in de verschillende gewesten aantroffen en het maximaliseren van hun 
belastinginkomsten, enerzijds door het invoeren van efficiëntere centrale bestuurlijke en 
administratieve instellingen, anderzijds door toegang te verwerven tot het voornamelijk 
binnen de steden geconcentreerde kapitaal. De stedelijke autonomie en de lokale, 
particuliere belangen van de stedelijke elites – beschermd door allerlei voorrechten en 
privileges en vooral gericht op de handelsbelangen van dezelfde elites – stond echter 
directe toegang tot dit stedelijke kapitaal in de weg. De stedelijke elites waren door het 
functioneren van de stad als autonoom publiek lichaam in staat de economische en 
financiële instituties in te richten ter ondersteuning van hun eigen machtspositie.148  
 Hier botsten de aspiraties van de Bourgondische en Habsburgse vorsten meermaals 
met de belangen van de steden, die trachtten hun autonomie te verdedigen. Het sterkst 
waren deze confrontaties tussen centralistische vorstelijke politiek en particularistische 
stromingen in Vlaanderen, die een grote invloed hadden op de stadsfinanciën en het 
financiële beheer van de Vlaamse steden, zoals de studie van Ryckbosch hiernaar voor 
Gent heeft aangetoond.149 De Vlaamse steden vormden een krachtig machtsblok. Vooral 
gedurende de regeringsperiodes van Karel de Stoute (1467-1477), Maximiliaan van 
Oostenrijk (1482-1506) en Karel V (1515-1555) nam de belastingdruk ter financiering van 
hun talrijke oorlogen tegen Frankrijk en Gelre hand over hand toe.150 In de laatste kwart 
van de vijftiende eeuw en de eerste jaren van de zestiende eeuw maakten de Bourgondische 
Nederlanden als gevolg van deze semipermanente oorlogssituatie, de daaruit voort-
vloeiende hoge belastingdruk en economische recessie een diepe politieke en economische 
crisis door.151   
 Het graafschap Holland transformeerde tussen het begin van de dertiende eeuw en 
het begin van de zestiende eeuw van een grotendeels agrarische samenleving tot de één 
van de meest verstedelijkte en gecommercialiseerde regio´s in Europa. Holland bereikte 
aan het begin van de zestiende eeuw een urbanisatiegraad van 45 %, waarmee het één van 
de meest verstedelijkte regio’s in Europa vormde.152 Die sterke verstedelijking vond zijn 

                                            
147 Ibidem, 18-21; Stein, Hertog en zijn staten. 
148 Zie voor het optreden van stedelijke elites en de rol van conflicten tussen stedelijke elites als drijvende kracht 
achter economische transities en het ontstaan van het kapitalistische systeem Lachmann, Capitalists in spite of themselves. 
149 Ryckbosch, ´Stedelijk particularisme’. 
150 Blockmans, ´Finances publiques´, 84-86. 
151 Van Uytven, ´Politiek en economie´ biedt nog steeds een goed overzicht van deze crisisperiode. Zie verder ook 
Noordegraaf, Hollands welvaren en voor de opstanden tegen de Bourgondische centralisatiepolitiek in de late vijftiende 
eeuw o.a. Blockmans, Metropolen, 520-531. Voor de intern-stedelijke financiële effecten van deze crisis zie ook 
Haemers, For the common good en Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand. 
152 Van Bavel, Manors and markets, 178 e.v.; Hoppenbrouwers, ´Van waterland tot stedenland´; zie ook Blockmans 
e.a., ‘Tussen crisis en welvaart’, 42-47; zie verder hierna, paragraaf 2.4. 
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wortels weliswaar al in de dertiende eeuw, maar de grote sprong voorwaarts vond vooral 
gedurende de vijftiende eeuw plaats.153 Stedelijke exportnijverheid, zoals de laken-
nijverheid in Leiden en de brouwnijverheid in Haarlem, Gouda en Delft, vormde een 
belangrijke economische sector, terwijl vanaf het begin van de vijftiende eeuw de 
graanhandel vanuit het Oostzeegebied, de visserij en de scheepsbouw belangrijke 
stimulansen gaven aan de economische groei. Na de economische crisis aan het einde van 
de vijftiende eeuw kenden de Habsburgse Nederlanden opnieuw een periode van 
economische opbloei. Toch moet benadrukt worden dat het Hollandse stedenlandschap 
in de late middeleeuwen een duidelijk policentrisch netwerk van overwegend middelgrote 
en kleinere steden was, die niet – zoals in het geval van de drie grote Vlaamse steden – een 
dominante, onafhankelijke positie konden innemen tegenover hun landsheren, de graven 
van Holland en vanaf 1428 de hertogen van Bourgondië.154  
 De stedelijke financiën in de Nederlanden werden gekenmerkt door het grote 
belang van de indirecte belastingen als belangrijkste inkomstenbron.155 De ontwikkeling 
van deze stedelijke financiële systemen was gebaseerd op de sterk gecommercialiseerde 
samenleving en de omvang van de stedelijke bevolking. Indirecte belastingen op productie 
en consumptie van de meest noodzakelijke verbruiksgoederen brachten – zeker in de 
grotere steden, waar vraag en aanbod als gevolg van hogere bevolkingsconcentraties en 
dus het aantal belastbare transacties automatisch hoger lagen – relatief eenvoudig veel geld 
in het laatje. De organisatie van dergelijke heffingen was binnen de relatief kleine, 
overzichtelijke en goed afgebakende stedelijke ruimte bovendien eenvoudig en efficiënt te 
realiseren. De studies van onder andere Knipping, Holländer, Van Werveke en Van 
Uytven hebben aangetoond dat de evolutie van de stedelijke financiële instituties in zowel 
de Nederlanden als ook in het Niederrheingebied vanaf de late twaalfde en vroege 
dertiende eeuw – met de economische opgang van steden – op gang kwam.  
 In ieder geval sinds het einde van de veertiende eeuw waren de Hollandse steden 
gewend om hun bijdragen in de landsheerlijke belastingen – de gewone bede – uit de 
stadskas te betalen. De gewone bede, die aan het begin van de vijftiende eeuw was 
uitgegroeid tot een structurele, meerjarige belasting, werd door de Hollandse steden 
gewoonlijk vanuit de accijnzen betaald.156 Daarmee raakten ook daar de lokale stedelijke 
financiën en het landsheerlijke belastingsysteem institutioneel met elkaar verbonden en 
werkten de landsheerlijke politiek en de ter financiering daartoe aangevraagde belastingen 
direct door op de stedelijke financiën. In Vlaanderen was de landsheerlijke belastingheffing 

                                            
153 Hoppenbrouwers, ´Town and countryside´, 56-59; vgl. Van Bavel en Van Zanden, ´Jump-start´ en Janssen, 
´Hollands voorsprong´. 
154 Zie Brand, Randstad, m.n. 70-73; Blockmans, ´Impact´, 263-264. 
155 Zie Boone, ́ Systèmes fiscaux´, 664-665; Blockmans, ́ Finances publiques´, 78-79; zie verder o.a. Marsilje, Financieel 
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156 Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, 135 en idem, ‘Incidentele gunst’, 22. 
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sinds het begin van de veertiende eeuw gebaseerd op een repartitiesysteem.157 In 1428 
werd in Holland hetzelfde systeem ingevoerd.158 Daarbij werden vooraf overeengekomen 
belastingsommen via een vaste verdeelsleutel over de belastingplichtige steden en 
plattelandsambten omgeslagen. Al gedurende de veertiende eeuw wisten de grote Vlaamse 
steden – in ruil voor hun instemming met nieuwe belastingen – aanzienlijke kortingen van 
hun quota te bedingen. Ook de zes grootste Hollandse steden wisten na de Bourgondische 
machtsovername via hun doorslaggevende stem in de Staten van Holland en in ruil voor 
hun consent in het toestaan van nieuwe beden via kortingen op de formele quota 
behoorlijk lagere belastingen te bedingen.159 Desondanks lag de per capita belastingdruk in 
Holland na 1428 aanzienlijk hoger dan in Vlaanderen, terwijl ruim de helft van deze 
belastingdruk op de schouders van de stedelingen kwam te rusten.160   
 Buitengewone beden, die vooral ter financiering van oorlogen werden aangevraagd 
en door de Staten werden goedgekeurd maakten echter het aangaan van leningen 
noodzakelijk. Nadat Dordrecht, het commerciële en financiële centrum van het graafschap 
Holland in de late dertiende eeuw renten verkocht en daarmee een gefundeerde 
schuldenlast creëerde, volgden in de loop van de veertiende eeuw ook de grotere 
Hollandse steden als Leiden, Haarlem, Amsterdam, Delft en Gouda. In 1345 verkochten 
zij voor het eerst onder gezamenlijke verantwoordelijkheid lijfrenten ten gunste van de 
graaf. Ook in het begin van de vijftiende eeuw, toen oorlogen en interne partijstrijd het 
graafschap Holland teisterden, liep de schuldenlast van de Hollandse steden verder op 
door de lijfrenten die zij ter financiering van deze oorlogen of de militaire steun die zij als 
individuele stad verleenden. Gedurende de politiek stabiele periode van het bewind van 
hertog Filips de Goede (1419-1467) verkochten de Hollandse steden nauwelijks renten, 
waardoor hun schuldenlast weer aanzienlijk daalde.161  
 De agressieve expansiepolitiek van Karel de Stoute (1467-1477), die in 1467 Filips 
de Goede (1419-1467) als hertog van Bourgondië was opgevolgd, bracht de 
Bourgondische Nederlanden in conflict met Frankrijk en verschillende Nederrijnse 
territoria – waaronder het hertogdom Gelre – in een poging om de machtspositie van 
Bourgondië ten opzichte van het Duitse Rijk te versterken.162 Na de dood van Karel de 
Stoute op het slagveld bij Nancy steeg de belastingdruk ter financiering van deze oorlogen 
onder Maximiliaan van Oostenrijk tot ongekende hoogte. Het grootste deel van deze 
belastingdruk werd op de schouders van de steden geplaatst: zij vormden immers de 
belangrijke concentratiepunten van kapitaal. Zo steeg het percentage van de bijdragen van 

                                            
157 Blockmans, ´Low Countries´, 287-288; Prevenier, ´Beden´. 
158 Marsilje, ´Modes d´imposition´, 102.  
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160 Blockmans, ´Low Countries´, 302-305. 
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Gent aan de landsheerlijke beden tot 25 % van de totale inkomsten van de stad in de jaren 
1468-1476, terwijl ook in Leiden en Haarlem de landsheerlijke belastingdruk tot sterke 
stijging van de uitgaven ten gunste van de landsheer leidde en een steeds groter beslag ging 
leggen op de stedelijke middelen.163   
 De reguliere stedelijke inkomsten – zoals we zagen voornamelijk opgebouwd uit 
indirecte belastingen – voldeden bij lange na niet om aan de financiële eisen van hun 
landsheer te voldoen, wat steden ertoe dwong om via al of niet gedwongen renteverkoop 
leningen aan te gaan om hun aandeel in de landsheerlijke belastingen te voldoen. In de 
jaren negentig van de vijftiende eeuw zwichtten verschillende steden in de Bourgondische 
Nederlanden onder de publieke schuldenlast die zij – grotendeels ten gunste van de 
landsheerlijke politieke aspiraties – hadden opgebouwd. In Holland leidde dit tot de 
verlening van uitstel van betaling aan Dordrecht, Leiden, Haarlem, Gouda en Amsterdam 
tussen 1492 en 1494.164 Voor Leiden en Haarlem bleef de financiële situatie tot diep in de 
zestiende eeuw uiterst zorgwekkend. Ook in Brabant leidde de landsheerlijke politiek aan 
het einde van de vijftiende eeuw tot grote financiële problemen. Zo kregen bijvoorbeeld 
ook Leuven en Den Bosch te maken met een torenhoge schuldenlast, die vanwege het 
tekort schieten van de inkomsten leidde tot wanbetaling.165 Zowel de Hollandse als ook 
de Brabantse stedelijke economieën werden als gevolg hiervan gehinderd door arrestaties 
en inbeslagname van handelsgoederen van hun burgers op basis van het represaille-
recht.166 Op deze wijze had, in grote lijnen samengevat, het Bourgondische staats-
vormingsproces en de daarmee gepaard gaande politiek-militaire verwikkelingen grote 
invloed op de publieke financiën op lokaal-stedelijk niveau. Maar ook op andere vlakken 
raakte de politiek-juridische uitbreiding van het overheidsgezag de stedelijke financiën.  
 Op de vraag wat de gevolgen waren van de grote politieke instabiliteit en frequente 
oorlogvoering in de Nederlanden aan het einde van de vijftiende en tijdens de eerste helft 
van de zestiende eeuw voor de stadsfinanciën, de stedelijke economie en de financiële 
relaties tussen landsheer en steden in de ´perifere´ regio´s in de kleinere steden in de 
landsheerlijke territoria in de Oostelijke Nederlanden – waaronder het hertogdom Gelre 
– is echter nog nooit een bevredigend antwoord gegeven. Welke financiële instituties lagen 
aan de politieke economie van de Gelderse steden ten grondslag, hoe zijn deze ontstaan, 
hoe hebben de stadsfinanciën zich tussen de veertiende en de zestiende eeuw ontwikkeld, 
in welke mate verschillen ze van het algemeen geschetste beeld, en hoe reageerden 
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stadsbesturen op de uitdagingen van financiële problemen? Het zijn de belangrijkste 
vragen die – zoals hierboven uiteen is gezet – centraal staan in deze studie.  

	
1.3.2.	DE	CASUS	GELRE:	VRAGEN	EN	UITGANGSPUNTEN	 		
In een omvangrijk artikel over Territorialbildung in het Duits-Nederlandse Nederrijngebied 
stelde de Duitse historicus Wilhelm Janssen dat Gelre wel eens de sleutel kan zijn voor het 
doorgronden van de geschiedenis van de laat-middeleeuwse en vroegmoderne 
samenleving in Noordwest-Europa.167 Het hertogdom vormde zowel in politiek als ook 
in economisch opzicht een transitieregio tussen de sterk verstedelijkte kustgewesten, die 
zoals we zojuist zagen sinds 1384 door de Bourgondische hertogen één voor één aan hun 
machtscomplex werden toegevoegd, en het Heilige Roomse Rijk. Het vormde een 
grensregio waar de machtsaspiraties van de Bourgondisch-Habsburgse vorsten stuitten op 
het verzet van de verschillende Nederrijnse territoria, die hun relatieve politieke 
zelfstandigheid binnen de traditionele verbanden van het Duitse Rijk trachtten te 
verdedigen.  
 De sterke politieke en juridische fragmentatie binnen de Nederlanden leidde tot 
talrijke conflicten tussen landsheren, die ter vergroting van hun machtsgebied diverse 
oorlogen uitvochten. Janssen wijst bovendien de verschillende Gelderse 
erfopvolgingscrises aan als de conflicten die de rode draad vormden voor de 
partijvorming, de allianties en de politieke dynamiek in het hele laatmiddeleeuwse 
Nederrijngebied.168 Deze politieke instabiliteit door (dreigend) oorlogsgeweld, leidde tot 
een vrijwel niet aflatende zoektocht naar geld, zowel op lokaal-stedelijk als ook 
landsheerlijk niveau. Volgens Stein leidde deze situatie tot vrijwel onoplosbare financiële 
en bestuurlijke crises voor de landsheerlijke dynastieën, die veelal de opmaat zouden 
hebben gevormd voor incorporatie in de Bourgondische personele unie.169   
 In het geval van Gelre gaat het vooral om de herhaalde oorlogen met Brabant 
gedurende de veertiende eeuw en de conflicten die de Hollandse graven en Utrechtse 
bisschoppen in de eerste decennia van de vijftiende eeuw met de hertogen van Gelre 
uitvochten. Daaronder vallen onder andere de Arkelse oorlog (1405-1412) en de Gelders-
Stichtse oorlogen (1419-1429), die de financiële spankracht van de Gelderse samenleving 
op de proef stelden. Ook conflicten met andere Nederrijnse territoria waren veelvuldig 
aan de orde: zo moest Gelre partij kiezen in de conflicten tussen de stad Keulen en de 
aartsbisschop van Keulen en de interne machtsstrijd tussen het Keulse patriciaat en de 
raadspartij aan het einde van de veertiende eeuw, en ontstond een langdurige oorlog met 
Gulik-Berg in de jaren dertig van de vijftiende eeuw vanwege de erfopvolgingskwestie in 

                                            
167 Janssen, ‘Niederrheinische Territorien´, 48. 
168 Ibidem, 53-54. 
169 Stein, Hertog en zijn staten, 276. 
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Gelre na 1423 (zie hieronder).170 Daarnaast moeten ook de verschuivende relaties met 
Kleef, vooral de Bourgondisch-gezinde politiek van hertog Johan van Kleef vanaf het 
midden van de vijftiende eeuw, en diens pogingen om zodoende zijn invloed in Gelre te 
vergroten, worden genoemd.  
 De ondertekening van het Verdrag en Tractaat van Venlo in september 1543 
markeerde het einde van de zelfstandigheid van het hertogdom Gelre.171 Na een 
decennialange strijd werd het hertogdom als laatste territorium definitief aan het 
Bourgondisch-Habsburgse machtscomplex toegevoegd. Na een drietal Bourgondische 
bezettingen (1473-1477, 1480-1492 en 1505-1514) en de jarenlange strijd die door Karel 
de Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schone met wisselende intensiteit werd 
gevoerd, wist Karel V het hertogdom uiteindelijk aan het Bourgondisch-Habsburgse 
machtscomplex in de Nederlanden toe te voegen. Binnen enkele jaren werd Gelre 
losgeweekt uit de Duitse leenrechtelijke structuren: in 1548 werd het hertogdom 
ondergebracht in de door keizer Karel V opgerichte Bourgondische Kreits. De langdurige 
strijd om de zelfstandigheid van het hertogdom had diepingrijpende gevolgen voor de 
bevolking, niet in de laatste plaats door de sterk toegenomen belastingdruk, veroorzaakt 
door een steeds frequentere heffing van landsheerlijke belastingen in de vorm van 
pondschattingen en ruitergelden die de Gelderse oorlogsmachine draaiende moesten 
houden. Verarming, demografische stagnatie en voortdurende onveiligheid en verwoes-
tingen door oorlogsgeweld eisten een zware tol. Op basis van zijn onderzoek naar de 
landsheerlijke belastingen en de bevolkingsontwikkeling in Gelre gedurende de late 
middeleeuwen concludeerde Remi van Schaïk dan ook dat het hertogdom rond 1543 ´min 
of meer als een uitgeput land beschouwd [moet] worden´.172  
 In economisch opzicht vormde Gelre een transitogebied, die de handelsmetropool 
Keulen en de landinwaarts gelegen territoria en steden in het Duitse Nederrijngebied en 
Westfalen verbond met andere economische regio’s: Vlaanderen, Holland en Engeland 
via de Waal en Rijn, en het Oostzeegebied via de IJssel en de Zuiderzee. Ook hier vormden 
de ontluikende steden de belangrijkste commerciële centra. Vanaf het einde van de 
twaalfde eeuw zien we de eerste aanzetten van het verstedelijkingsproces in Gelre, een 
proces dat vooral vanaf de eerste helft van de dertiende eeuw aan belang won. Aan het 
einde van de vijftiende eeuw lag de verstedelijkingsgraad in Gelre rond de 35%. Het 
stedelijke netwerk was – evenals in Holland – duidelijk polycentrisch: talloze middelgrote 
en kleine steden vonden hun plek binnen het stedelijke landschap.173   
 
 
                                            
170 Janssen, Niederrheinische Territorien´, 103-107. 
171 Zie omtrent dit verdrag de bundel onder redactie van Keverling Buisman ed., Tractaat van Venlo, en verder hierna, 
paragraaf 2.3. 
172 Van Schaïk, Belasting, 247-248. 
173 Ibidem, 183-185.  
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 De meeste stedelijke economieën dreven voornamelijk op de rivierhandel en hun 
functies als regionale marktcentra (zie hieronder, hoofdstuk 2). De welvaart in de 
veertiende eeuw kende echter een smalle basis: slechts een kleine economische elite 
bestaande uit handelaren, veelal afkomstig uit de families die ook de sociaal-politieke 
bovenlaag vormden en het stadsbestuur monopoliseerden, wist via de inkomsten uit hun 
bezittingen, handelsactiviteiten in de langeafstandshandel en de wijnhandel in de dertiende 
en veertiende eeuw hun kapitaal aanzienlijk te vergroten.174 Toen deze elites zich begin 
vijftiende eeuw terugtrokken uit de handel en zich meer en meer gingen richten op 
investeringen in grondbezit, onroerend goed en renten kalfde het economisch potentieel 
van de Gelderse steden af en werden zij teruggeworpen op hun regionale 
verzorgingsfunctie, die gestoeld was op een (in verhouding tot de Vlaamse en later 
Hollandse steden) zeer kleinschalige, op de lokale of hooguit regionale vraag gerichte 
nijverheidssector.  
 In politiek opzicht werd het hertogdom Gelre tot diep in de zestiende eeuw 
gekenmerkt door een sterk particularisme op het niveau van de vier samenstellende delen 
van het hertogdom: de vier kwartieren met haar respectievelijke hoofdsteden Nijmegen, 
Roermond, Zutphen en Arnhem.175 Mede daarom gaat ook Noordzij in zijn recente 
proefschrift over de ontwikkeling van de Gelderse politieke identiteit in de middeleeuwen 
uit van het meer pluriforme, heterogene karakter van middeleeuwse politieke eenheden. 
Middeleeuwse staatsvorming was in zijn ogen in eerste instantie een proces van 
´…ordening en regulering van de samenleving op zowel centraal als decentraal niveau´, 
een proces dat zich in Gelre dus in eerste instantie op het niveau van de samenstellende 
kwartieren heeft voltrokken.176   
 Eén van de factoren die hierin meespeelde was het gebrek aan geografische logica: 
het uiteindelijke Gelderse territorium strekte zich van noord tot zuid uit over een afstand 
van meer dan 160 kilometer en was met een oppervlakte van ruim 5600 km2 de grootste 
landsheerlijkheid in de Noordelijke Nederlanden.177 De voortschrijdende institutio-
nalisering en het uitkristalliseren van de landsheerlijke bestuurlijke en juridische organisatie 
voltrok zich hoofdzakelijk in de veertiende eeuw, toen de hoofdsteden vanwege hun reeds 
opgebouwde economische macht en de reeds bestaande financiële afhankelijkheidsrelaties 
tussen deze steden en de graven (sinds 1339 hertogen) van Gelre al tot vaste ijkpunten in 

                                            
174 Voor Arnhem zie Verkerk, Coulissen, 569. De commerciële activiteiten van deze kooplieden werden voornamelijk 
binnen familienetwerken ontplooid; Weststrate, Kielzog, 120. Zie verder hoofdstuk 2. 
175 Van Schaïk, ‘Taxation’, 256; vgl. Noordzij, Gelre. De institutionele ontwikkeling van het hertogdom Gelre is al in 
enige mate bestudeerd. Zie o.m. Kuys, ‘Landsheerlijkheid´, 324-345; voor het meest recente overzicht zie Janssen, 
‘Geschiedenis´, 18-32. De institutionele invulling van de territoriale ambten binnen de kwartieren van Nijmegen en 
Zutphen is door Jan Kuys nader onderzocht: Kuys, De ambtman en idem, Drostambt en schoutambt. 
176 Noordzij, Gelre, 36. 
177 Deze cijfers zijn ontleend aan Stein, Hertog en zijn staten, 20.  
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het sociaal-politieke weefsel van de landsheerlijkheid waren uitgegroeid.178  
 Ten aanzien van de vorming van het stedelijke landschap worden de Gelderse 
graven gezien als belangrijke initiatoren voor de juridische stadswording. Hun 
stadsrechtverleningen zouden primair gericht zijn geweest op het consolideren en 
uitbouwen van de eigen lokale machtspositie ten opzichte van andere domein- c.q. 
grondheren, de expansie van de landsheerlijke macht en het benutten van de kansen die 
de algemene economische opbloei bood door stadstichtingen in de grenszones van zijn 
territorium te realiseren.179 Zoals we hieronder (zie hoofdstuk 2) verder zullen betogen 
gaat deze visie van een doelbewuste en van bovenaf gestuurde landsheerlijke 
stedenpolitiek en planning voorbij aan de meer autonome economische, sociaal-politieke 
en institutionele ontwikkelingsprocessen van pre-stedelijke kernen binnen het 
machtsgebied van de Gelderse graven vóór hun juridische stadswording, ontwikkelingen 
die voor de latere institutionele, economische en financiële structuren van grote betekenis 
blijken te zijn. In veel gevallen blijkt de juridische stadswording door de verlening van 
stadsrechten vooral een bevestiging van in de praktijk geëvolueerde rechtsstructuren en 
opgebouwde voorrechten door de graaf te zijn geweest.  
 In het algemeen kan gesteld worden dat de financiële en economische geschiedenis 
van het hertogdom Gelre – in vergelijking met de hierboven genoemde kerngewesten 
Vlaanderen, Brabant en Holland – tot nu toe grotendeels terra incognita is gebleven.180 De 
meer recente studies, waaronder in eerste instantie de studies van Remi van Schaïk naar 
belastingheffing en bevolkingsstructuren, van Jan Kuys en Stefan Frankewitz naar de 
ontwikkeling van de Gelderse ambtsorganisatie, van Aart Noordzij naar de opkomst van 
een Gelderse politieke identiteit en het indrukwekkende recente Duitse proefschrift van 
Matthias Böck naar de interne en externe conflicten en de diplomatieke betrekkingen van 
het hertogdom gerekend mogen worden, hebben in de eerste plaats meer inzicht gegeven 
in de (financieel-)institutionele en politieke geschiedenis van het laatmiddeleeuwse 
hertogdom Gelre.181 Dat juist de financiële en sociaal-economische geschiedenis van de 
Gelderse steden zo onderbelicht is gebleven is verwonderlijk, aangezien de bronnen voor 
het bestuderen ervan in ruime mate aanwezig zijn (zie hieronder). Hier heeft zich jarenlang 
laten gevoelen dat juist de overvloed aan beschikbaar rekeningmateriaal en de relatieve 
‘onherbergzaamheid’ ervan veel onderzoekers zal hebben afgeschrikt om hieraan een 
intensieve, jarenlange studie te wijden.182 

                                            
178 Zie hiervoor o.a. Kuys, Drostambt en schoutambt, 41 en idem, ´Financiële instellingen´, 39-41. 
179 Rutte, Stedenpolitiek, 100-101; zie ook Noordzij, Gelre, 145-149 en Thissen, ´Stadsrechtverlening´, . Voor de 
stedenpolitiek van de Gelderse graaf Otto II  ten aanzien van Arnhem vgl. m.n. Verkerk, ´Arnhem´, 28-30 en 
Verhagen en Wientjes, ´Vroegste ruimtelijke ontwikkeling´, 32-39.  
180 Vgl. Kuys, ´Financiële instellingen´, 28. 
181 Van Schaïk, Belasting; idem, ´Taxation´; Kuys, De ambtman; idem, Drostambt en schoutambt; Frankewitz, Geldrische 
Ämbter; Noordzij, Gelre; Böck, Herzöge und Konflikt.  
182 ’t Hart en Van der Heijden, ‘Geld van de stad’, 6. 
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AFBEELDING 1: kaart van het hertogdom Gelre, inclusief kwartiersindeling en stedelijk netwerk circa 1450. 
Kaart ontleend aan: Van Schaïk, ´Annuities´, 111. Oorspronkelijke ontwerp: Willem Kuppers.   
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 Over de economische ontwikkeling van de steden wordt in het algemeen gesteld 
dat de Oost-Nederlandse steden aan het einde veertiende eeuw hun economische 
hoogtepunt hebben bereikt.183 Opvallend genoeg wordt dit beeld zeer sterk gekleurd door 
de historiografische traditie van de Nederlandse economische geschiedenis. De be-
studering van de economische geschiedenis van de Oost-Nederlandse steden heeft zich, 
onder invloed van oudere studies van onder andere P.A. Meilink en Wybe Jappe Alberts, 
voornamelijk gericht op de actieve handelscontacten die de Noord- en Oost-Nederlandse 
steden binnen het verband van het commerciële netwerk van de Hanze hebben 
onderhouden.184 De tegenstelling tussen Holland en de Hanze werd tot enkele decennia 
geleden scherp neergezet. Vooral Franz Petri en Alberts hebben het concept van een hecht 
geïntegreerde economische regio in het Nederrijn- en IJsselgebied op de kaart gezet.185 In 
1961 publiceerde Petri een nog vaak geciteerd artikel over de positie van de Zuiderzee- en 
IJsselsteden ten opzichte van de Hanze, waarin hij stelde dat Oost-Nederland en het 
Nederrijngebied in de late middeleeuwen ´onlosmakelijk´ één economische regio 
vormden.186 Deze regio vervulde een duidelijke intermediaire functie tussen de Vlaams-
Hollandse economische regio en de Hanze. Ook Alberts heeft meermaals de sterke 
verwevenheid van Gelre, het Oversticht, Westfalen en het Nederrijngebied benadrukt.187 
Het is vooral het werk van Job Weststrate geweest dat dit beeld verder heeft genuanceerd 
en verhelderd.   
 Wat betreft de Gelderse stadsfinanciën heeft voornamelijk Alberts, in navolging 
van Richard Knipping, Georges Espinas en Hans van Werveke, vanaf het begin van de 
jaren vijftig van de vorige eeuw meermaals gewezen op het belang van stadsrekeningen als 
bronnen voor onze kennis van zowel de stadsgeschiedenis als ook voor onze kennis van 
de territoriale ontwikkeling in de late middeleeuwen.188 Overigens was Alberts niet de 
eerste die het belang van de Gelderse stadsrekeningen onderkende. Al in 1895 publiceerde 
F.A. Hoefer uittreksels uit de stadsrekeningen van Hattem, terwijl aan het begin van de 
twintigste eeuw Schevichaven en Kleintjes hun teksteditie van de Nijmeegse 
stadsrekeningen tot 1543 publiceerden.189 Ook de Zutphense stadsarchivaris Gimberg 

                                            
183 Reeds Tadama wees eind veertiende en begin vijftiende eeuw aan als de periode van de ´hoogste bloei´ voor 
Zutphen en typeerde de daaropvolgende decennia als een periode van stilstand; Tadama, Geschiedenis, 114 e.v. Ook 
Alberts en Kuppers wijzen op de vijftiende eeuw als periode van relatieve stagnatie; vgl. Kuppers, ´Stad in stagnatie´. 
184 Meilink, Nederlandsche Hanzesteden; Alberts, Nederlandse Hanzesteden; zie voor deze constatering ook Looper, 
´Grenzen van de Hanze´, 13. 
185 Volgens Alberts vormde de IJssel de belangrijkste verkeersas voor deze economische regio, met de IJsselsteden 
als belangrijkste knooppunten voor de interregionale handel; Alberts, ´Overijssel´, 40-45. 
186 Petri, ´Stellung der Südersee- und IJsselstädte´, 43; zie ook Häpke, Entstehung der holländischen Wirtschaft. Vgl. Van 
Houtte, ´Nederlandse marktgebied´, die (mijns inziens ten onrechte) het bestaan van een weliswaar regionaal 
gedifferentieerde, maar in vergaande mate geïntegreerde economische regio in de Nederlanden veronderstelt. 
187 Zie o.a. Alberts, ´Overijssel und die benachbarten Territorien´; idem, ´Gelders-Keulse betrekkingen´. 
188 Alberts, ´Mittelalterliche Stadtrechnungen´; idem, ´Verslag´, XXV-XXVIII. Vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, 23-24. 
189 Hoefer, ´Rekeningen´; Schevichaven en Kleintjes, Rekeningen. 
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benutte voor zijn vele artikelen over verschillende aspecten van het stedelijke leven in 
Zutphen de stadsrekeningen van die stad. In 1929 publiceerde hij een artikel dat nader 
inging op het financiële beheer van de stad, een overzicht dat ook vandaag de dag nog een 
belangrijk uitgangspunt voor onderzoek naar de Zutphense stadsfinanciën is.190   
 Enkele overzichten van de ´Quellenlage´ in (Oost-)Nederland en de aangrenzende 
Duitse regio´s en de bespreking van de talloze onderzoeksmogelijkheden die de 
overgeleverde middeleeuwse stadsrekeningen ons bieden gingen vooraf aan een lange 
reeks edities van deze rekeningen, die door Alberts voor verschillende Gelderse steden 
werd geïnitieerd of door hem zelf werd gerealiseerd.191 Zijn grote aantallen publicaties, 
voornamelijk gebaseerd op Alberts´ kennis van de stadsrekeningen, bieden belangrijke 
aanknopingspunten voor verder onderzoek.192 Ook Alberts benadrukte zeer optimistisch 
het grote nut van de (Gelderse) stadsrekeningen voor historisch onderzoek, niet alleen ten 
aanzien van de stedelijke financiën an sich, maar ook voor onderzoek naar de economische, 
sociale en politieke geschiedenis van steden én voor de territoriale en regionale 
geschiedenis. Zijn benaderingswijze van de stadsrekeningen als feitenreservoirs, waaruit 
op positivistische wijze allerlei gegevens konden worden ontleend, komt hieruit duidelijk 
naar voren. De werkwijze van Alberts heeft dan ook de nodige kritiek te verduren 
gekregen. Zo waren zijn bronuitgaven niet vrij van vertalings- en interpretatiefouten, 
terwijl ook het ontbreken van een inhoudelijke annotatie en een uitgebreide inleiding de 
bruikbaarheid van de bronedities in de ogen van sommige historici verminderde.193 
Bovendien valt op dat de weinige studies die verschenen over de economische, financiële 
of monetaire geschiedenis van Gelre vaak chronologisch begrensd worden op basis van 
de uitgegeven boekjaren.194 Hierdoor zijn we relatief slecht ingelicht over de economische 
en financiële positie van de Gelderse steden in de tweede helft van de vijftiende en de 
eerste helft van de zestiende eeuw.  
 Tot een diepgravende en vergelijkende structuuranalyse van de stadsrekeningen 
van andere Gelderse steden, die ons meer inzicht zou kunnen verschaffen in de financiële 
handel en wandel van deze steden, de invloed van politiek-militaire ontwikkelingen in het 
kader van territorialiserings- en staatsvormingsprocessen en de daarmee samenhangende 
en zich evoluerende politieke economie van de lokale overheidsfinanciën in deze regio is 

                                            
190 Gimberg, ´Kapitaal´. 
191 Vgl. ibidem; Alberts, ́ Verslag´ en idem, ́ Financiële beheer´; zie voor een overzicht van zijn edities voor wat betreft 
de Gelderse steden Kuppers, Stadtrechnungen, 121. Alberts stond overigens als initiatiefnemer ook aan de wieg van de 
uitgave van de Deventer stadsrekeningen door Godelieve de Meyer; zie het ´woord vooraf´ bij het eerste deel van 
die rekeningen: De Meyer, Stadsrekeningen I, VII-X; vgl. Smit, ´Editie´, 19-20. 
192 Zonder volledig te kunnen en willen zijn kunnen hier genoemd worden Alberts, ́ Eerste Bourgondische bezetting´; 
idem, ´Financiële beheer´. 
193 Zie o.a. Smit, ´Editie´, 19-21. 
194 Zie bijvoorbeeld De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´; De Meyer en Van den Elzen, ´Wel en wee´; Van Gelder, 
´Oost-Nederlands geld´. 



1 | T h e o r e t i s c h e  e n  m e t h o d o l o g i s c h e  k a d e r s | 47 

 

het ondanks die inspanningen echter nog nooit gekomen.195 Wel moet gewezen worden 
op een aantal studies die hebben aangehaakt bij de door Alberts ingezette initiatieven. Het 
enige proefschrift dat tot nu toe over de Gelderse stadsfinanciën werd gepubliceerd betreft 
de studie van Willem Kuppers naar de stadsrekeningen van Geldern over de periode 1386-
1423. Het betreft een teksteditie van de stadsrekeningen met een zeer uitvoerige inleiding, 
waarin Kuppers onder andere ingaat op de boekhoudkundige aspecten, de competenties 
van het stadsbestuur en stedelijk personeel ten aanzien van het financiële beheer, taal, 
materiaal en muntgebruik in de rekeningen, en de achtergronden van de verschillende 
inkomstenbronnen.196 Remi van Schaïk benutte voor tal van artikelen én voor zijn 
proefschrift talrijke malen de stadsrekeningen van de Gelderse steden, onder meer voor 
loon- en prijsgegevens en stedelijke levensmiddelenpolitiek.197 In 1981 verscheen een nog 
steeds veel geciteerd gezamenlijk artikel van Kuppers en Van Schaïk, waarin zij op basis 
van de Zutphense stadsrekeningen de economische ontwikkeling en levensstandaard in 
Zutphen bestudeerden.198 In 1983 publiceerde Leontien de Leeuw bovendien een artikel 
over de institutionele aspecten van de Arnhemse stadsfinanciën op basis van de oudste 
stadsrekeningen, die tot het jaar 1417 waren gepubliceerd door Alberts.199 Deze artikelen 
vormden uitvloeisels van enkele gedurende de jaren zeventig en begin jaren tachtig van de 
twintigste eeuw aan de Katholieke Universiteit Nijmegen tot stand gekomen 
doctoraalscripties.200  
 Door het vrijwel ontbreken van vergelijkende studies op basis van het beschikbare 
Gelderse stedelijke rekeningmateriaal bestaat er feitelijk weinig kennis over de 
ontwikkeling van de stedelijke financiële instituties, de interne sociaal-politieke en 
economische dynamiek, het administratieve functioneren van Gelderse stadsbesturen, de 
ontwikkeling van de stedelijke economie en de politieke economie. Dat steden in Oost-
Nederland in dit opzicht ´de aandacht hebben gekregen die ze verdienden´ valt dan ook 
als onderschatting van hun grote belang voor de kennis van de economische en sociaal-
politieke ontwikkeling in de Oostelijke Nederlanden, én van het regionaal-vergelijkende 
perspectief in de bestudering van de geschiedenis van de laatmiddeleeuwse Noordelijke 
Nederlanden, aan te merken.201  

                                            
195 Kuppers, Stadtrechnungen, 24. In 1954 uitte Alberts reeds zijn voornemen om een dergelijke studie ten aanzien van 
de Arnhemse stadsfinanciën te ondernemen. Zie Alberts, ´Eerste Bourgondische bezetting´. Het uitblijven van 
dergelijke studies belemmert nog steeds in grote mate ons inzicht in de economische en financiële geschiedenis van 
het hertogdom Gelre. Vgl. Kuys, ´Financiële instellingen´, 33 en 50-51.  
196 Kuppers, Stadtrechnungen. 
197 Onder die studies vormen de belangrijkste Van Schaïk, ́ Bevolking´; idem, ́ Prijs- en levensmiddelenpolitiek´; idem, 
Belasting; idem, ´Taxation´ en meer recent idem, ´Culemborg´. 
198 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´.  
199 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´. 
200 Pieters en Van Schaïk, ´Fiskaliteit´; Kuppers, ´Stad in stagnatie´ en De Leeuw, ´Stadsfinanciën´. 
201 Vgl. ´Hart en van der Heijden, ´Het geld van de stad´, 10. 
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AFBEELDING 2: Eerste pagina van de Arnhemse stadsrekening over het boekjaar 1455/1456; GldA, 
OAA inv. nr. 1256, fol. 2r. 	 	
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1.4.	HET	BRONMATERIAAL:	DE	STADSREKENINGEN	
	
	
1.4.1.	HET	BESCHIKBARE	BRONMATERIAAL	EN	HUN	EDITIES	 	
Rekeningen vormen voor (politiek-)economisch en financieel historisch onderzoek zoals 
gezegd een onmisbare bron. Voor de Noordelijke Nederlanden is het gebruik van 
rekeningen als bron voor sociaaleconomisch onderzoek veel minder goed van de grond 
gekomen dan voor bijvoorbeeld Vlaanderen en Brabant.202 Het mag enige verwondering 
wekken dat het onderzoek naar de ontwikkeling van de publieke financiën en de daarmee 
samenhangende aspecten van de laat-middeleeuwse stedelijke samenleving in Gelre, 
ondanks een relatief gunstige bronnensituatie, nog vrijwel niet is opgepakt. Dit geldt zowel 
voor de landsheerlijke financiën als ook voor de financiën van de Gelderse steden, waarop 
we ons in het navolgende zullen concentreren.203 Wat betreft de bronoverlevering kan 
namelijk worden vastgesteld dat voor de Gelderse steden in relatief ruime mate 
stadsrekeningen bewaard zijn gebleven.204   
 De aard van dit brontype en de relatieve continuïteit van enkele reeksen stelt de 
onderzoeker in staat om de stedelijke ontwikkeling in het hertogdom Gelre kwantitatief 
en in een langetermijnperspectief te analyseren. Van enkele steden, zoals Arnhem, 
Zutphen en Venlo, zijn min of meer aaneengesloten (seriële) reeksen overgeleverd. De 
Arnhemse stadsrekeningen vormen, samen met de stadsrekeningen van Deventer, de 
oudste en meest complete reeks middeleeuwse stadsrekeningen in Nederland.205 De reeks 
Arnhemse stadsrekeningen begint met het boekjaar 1353/1354, en loopt vervolgens 
vrijwel zonder hiaten door tot het einde van het Ancièn Regime. Voor de hier onderzochte 
periode tot 1550 ontbreken slechts de boekjaren 1397/1398, 1406/1407, 1442/1443, 
1465/1466, 1472/1473, en de boekjaren 1495-1497.206 De integrale broneditie van de 
Arnhemse stadsrekeningen die in de periode 1967-1985 onder leiding van Alberts in vijf 
delen verscheen ontsluit de rekeningen over de jaren 1353 tot 1432, terwijl Alberts ook de 

                                            
202 Hoppenbrouwers, ‘Rekeningen´, 73; ’t Hart en Van der Heijden, ‘Het geld van de stad’, 4; Van der Heijden, 
‘Stadsrekeningen’, 129. Zie ook hierboven. 
203 De onderzoeksmogelijkheden die besloten liggen in de landsheerlijke rekeningen worden besproken door Thissen, 
´Landsheerlijke rekeningen´. Zie verder Kuys, ´Financiële instellingen´, 50-51. Zie ten aanzien van de Gelderse 
stadsrekeningen Kuppers, Stadtrechnungen, 23-24 en 58; Van Schaïk, ´Oorsprong´ en idem, ´Culemborg´, 105. 
204 Voor een (weliswaar onvolledig) overzicht van de Gelderse stadsrekeningen zie Alberts, ´Mittelalterliche 
Stadtrechnungen´, 77-80; zie voor een completer overzicht Kuppers, Stadtrechnungen, 37; voor een overzicht van de 
tekstedities van Gelderse stadsrekeningen zie ibidem, 121. In dit overzicht ontbreken de nadien (al of niet digitaal) 
verschenen tekstedities van de vijftiende-eeuwse stadsrekeningen van Elburg, de integrale editie van Harry de Groot 
van de Venlose stadsrekeningen over de periode 1348-1417 en de transcripties van de Zutphense stadsrekeningen 
over de jaren 1570-1605, beschikbaar via de website van het Regionaal Archief Zutphen 
(http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/informatiebladen/131-rekeningen-van-zutphen). 
205 Alberts, ´Mittelalterliche Stadtrechnungen´, 77-80; vgl. Smit, ´Editie´, 19. 
206 Het oud-archief van de gemeente Arnhem bevindt zich tegenwoordig in het Gelders Archief te Arnhem; voor het 
inventaris van het Arnhemse stadsarchief zie Graswinckel, Oud-Archief Arnhem. 
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boekjaren 1353 en 1447 apart uitgaf.207   
 De schriftelijke verantwoording van het financiële beheer in Zutphen is sinds 1381 
onderverdeeld in twee reeksen aparte rekeningen: de over- en onderrentmeesters-
rekeningen. De vroegste ons overgeleverde stadsrekening betreft een fragment van de 
rentmeestersrekening uit 1364. De eerste overrentmeestersrekening die ons in origineel is 
overgeleverd is die uit 1445. Vanaf 1445 loopt deze reeks dan door tot het einde van de 
achttiende eeuw; over de periode 1445-1581 zijn 82 rekeningen (60% van het totale aantal 
boekjaren) in origineel overgeleverd. De onderrentmeestersrekeningen zijn vanaf 1381 
zeer fragmentarisch overgeleverd. Pas vanaf 1445 wordt ook deze reeks constanter. Uit de 
periode 1381-1445 zijn de overrentmeestersrekeningen van de jaren 1381, 1403, 1421, 
1422-1423, 1430, 1432, 1436-1438 en 1441 bewaard gebleven. Daarna volgt een vrijwel 
complete reeks onderrentmeestersrekeningen die doorloopt tot halverwege de achttiende 
eeuw. Tot aan het jaar 1581 doen zich in deze reeks grotere hiaten voor in de jaren 1471-
1474, 1483-1486, 1496-1498, 1533-1541 en 1545-1559.  
 Zo bezien laat de Zutphense bronnenoverlevering althans wat betreft de originele 
stadsrekeningen veel te wensen over. In het stadsarchief bevindt zich echter ook de 
collectie Kreynck, die ons de mogelijkheid biedt de leemten in deze bronnenreeks te 
vullen. In deze collectie bevinden zich de uittreksels van de stadsrekeningen vanaf 1371, 
die burgemeester Gerhard Kreynck, burgermeester van Zutphen van 1642 tot zijn 
overlijden in 1691, naar de toen nog voorhanden zijnde rekeningen heeft gemaakt. 
Alhoewel het werken met uittreksels duidelijk zijn nadelen kent, vooral ten aanzien van de 
volledigheid der gegevens, kunnen de samenvattingen van Kreynck als zeer betrouwbaar 
worden gezien. Zij geven ons in ieder geval de mogelijkheid om belangrijke 
gegevensreeksen over de inkomsten uit accijnzen, stedelijk domein, lijf- en erfrenten en 
lonen en prijzen samen te stellen. Het zijn voornamelijk deze uittreksels geweest die R. 
Wartena in staat hebben gesteld om in 1977 de stadsrekeningen over de periode 1364-
1445/46 te publiceren.208   
 In 1964 publiceerde W.J. Alberts een integrale teksteditie van de oudste als origineel 
overgeleverde overrentmeestersrekening en de bijbehorende onderrentmeesters-rekening 
over het boekjaar 1445/1446, met daarbij een uitvoerige inleiding over het financiële 
beheer. Alberts publiceerde daarnaast nog integrale tekstedities van de rekeningen over de 
jaren 1457/1458 en 1472/1473. Met deze tekstedities zijn de stadsrekeningen van 
Zutphen één van de best ontsloten reeksen stadsrekeningen binnen het hertogdom, zij het 
dat het werken met deze bronnenreeks gezien het heterogene karakter en de geringe 
continuïteit van de gegevensreeksen een grondige bronkritische analyse vereist.   
 
 

                                            
207 Alberts, Stadsrekeningen van Arnhem (hierna: StRA); idem, Oudste stadsrekening; idem, ´Arnhemse stadsrekening´. 
208 Wartena, Stadsrekeningen van Zutphen (hierna: StRZ). 
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 Voor de andere Gelderse steden, waaronder Nijmegen, Doesburg, Roermond en 
Harderwijk zijn de stadsrekeningen slechts fragmentarisch of in het geheel niet 
overgeleverd.209 Voor een in deze studie ondernomen kwantitatieve vergelijking van de 
stedelijke inkomsten, uitgaven en schuldenlast over een langere tijdspanne komen deze 
rekeningen dan ook niet in aanmerking. Alleen de Venlose stadsrekeningen kunnen verder 
nog bogen op een relatief goede overlevering. Deels zijn deze uitgegeven, wat hun 
toegankelijkheid natuurlijk vergroot, maar vooral het gebrek aan interne structurering 
maakte dat een afgewogen analyse van de Venlose stadsfinanciën, hoe belangwekkend ook 
om meer zicht te krijgen op de belangentegenstellingen tussen de steden van het 
Overkwartier en de drie Nederkwartieren en de groeiende kloof tussen deze gebieden 
vanaf de vijftiende eeuw, buiten het bereik van deze studie is gebleven.210 Ook de 
stadsrekeningen van Culemborg zouden, alhoewel feitelijk niet tot het Gelderse 
landsheerlijke territorium behorend, het beeld nog hebben kunnen verbreden.211 Het is 
uitdrukkelijk de opzet van deze studie om een gedegen kader te bieden en om als 
referentiepunt te dienen voor de bestudering van het overige, nog niet bestudeerde 
stedelijke rekeningenmateriaal in de laatmiddeleeuwse (Oostelijke) Nederlanden.  
 

1.4.2.	STADSREKENINGEN	ALS	BRON:	CONTEXT,	MOGELIJKHEDEN	EN	PROBLEMEN	
De opvatting dat stadsrekeningen een belangrijke bron zijn voor onze kennis van de 
politieke, economische, sociale, culturele en talloze andere aspecten van de stedelijke 
samenleving in de late middeleeuwen wordt door vrijwel alle historici onderschreven. 
Stadsrekeningen vormen het sluitstuk van de stedelijke boekhouding en kunnen getypeerd 
worden als de schriftelijke neerslag van het door stadsbesturen gevoerde financiële beleid. 
Voor een onderzoek naar de ontwikkeling van de stedelijke financiën en de sociaal-
economische geschiedenis van steden vormen stadsrekeningen, ondanks hun vele 
interpretatieproblemen, dan ook het logische uitgangspunt.212 Maar stadsrekeningen 
bieden niet alleen informatie over de financiële geschiedenis van de stad. Ze bieden tevens 
zicht op de politieke en institutionele ontwikkeling en bepaalde aspecten van de stedelijke 
economie zoals loon- en prijsgegevens, die van belang zijn voor het debat rondom de 
ontwikkeling van de levensstandaard in de middeleeuwen.213   
 Ook bieden de stadsrekeningen (ruwe) productie- en consumptiecijfers via de in de 
rekeningen verantwoorde accijns- en tolinkomsten en de inkomsten uit de exploitatie van 
stedelijke bezittingen, zoals grondbezit of banale en regale rechten zoals gruit, waag of 
                                            
209 De Nijmeegse stadsrekeningen tot 1543 werden uitgegeven door Schevichaven en Kleijntjes, Stadsrekeningen. 
210 De bestudering van de Venlose stadsfinanciën blijft daarmee een belangrijk desideratum voor de Gelderse 
geschiedschrijving; zie voor aanzetten hiertoe De Groot, Venle; de stadsrekeningen van Venlo tot 1417 zijn uitgegeven 
door idem, Stadsrekeningen. Met diens recente overlijden is veel kennis over de Venlose stadsfinanciën weggevallen. 
211 Zie voor een eerste, meer algemene behandeling van de Culemborgse stadsrekeningen Van Schaïk, ´Culemborg´. 
212 ´t Hart en Van der Heijden, ´Geld van de stad´, 5. 
213 Hoppenbrouwers, ‘Rekeningen’, 75. 
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molens, waarmee zicht wordt verkregen op de economische conjunctuur.214 Daarnaast 
bevatten stadsrekeningen een schat aan informatie voor onze kennis over de monetaire 
geschiedenis en de sociaal-politieke geschiedenis, waarbij stedelijke elitevorming en sociale 
ongelijkheid binnen de steden, maar vooral ook de (financiële) relaties tussen stad en 
landsheerlijk gezag als recente onderzoeksthema´s op de voorgrond treden.215 Niet voor 
niets werd het ´polyvalente´ karakter van rekeningmateriaal al door verschillende auteurs 
onderstreept. Stadsrekeningen vormen een afspiegeling van een groot aantal aspecten van 
de laat-middeleeuwse stedelijke samenleving en bieden dus tal van onderzoeks-
mogelijkheden.216   
 Alhoewel de grote bruikbaarheid van stadsrekeningen vanwege de pluriformiteit 
van de daarin besloten gegevens door vrijwel alle historici wordt erkend, worden ook de 
moeilijkheden die het ´weerbarstige karakter´ van dit type bron met zich meebrengt 
onderstreept.217 De rijke inhoud van de stadsrekeningen kan de gebruiker in de verleiding 
brengen de gegevens zonder enige reserve over te nemen en te gebruiken in zijn 
onderzoek.218 Dit kan leiden tot misinterpretaties, die de historische werkelijkheid in 
verregaande mate geweld aan kunnen doen. Altijd dient in herinnering gehouden te 
worden dat de primaire functie van het ons overgeleverde bestuurlijk-administratieve 
schriftgoed het verantwoorden van het gevoerde financiële beleid was en dat de informatie 
diende als geheugen ter ondersteuning van de door de stadsbesturen ten overstaan van de 
samenleving uitgevoerde taken. De opsteller van dergelijke rekeningen hield geen rekening 
met de secundaire rol die deze bronnen konden vervullen, namelijk als bron voor 
historisch onderzoek door historici die, elk met hun eigen onderzoeksvragen, de 
informatie benutten voor het doen van uitspraken over maatschappelijke processen uit 
het verleden.219  
 Het doen van uitspraken over de economische ontwikkeling van steden in de late 
Middeleeuwen en vroegmoderne periode op basis van rekeningmateriaal vergt dan ook 
een bronkritische analyse van deze bronnen. En zelfs dan blijft het doen van uitspraken 
over bijvoorbeeld economische conjunctuur op basis van accijnsinkomsten een hachelijke 

                                            
214 Ibidem. Voor dergelijke economische benaderingen van de stadsfinanciën zie ook het overzicht bij ´t Hart en Van 
der Heijden, ́ Geld van de stad´, 18-22. Voor Gelre kan voor een dergelijke benadering van de stadsfinanciën gewezen 
worden op het artikel van Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´ en de dissertatie van Oppermans, Arbeid en 
levensstandaard.  
215 Zie voor de verschillende benaderingswijzen van het onderzoek naar de stadsfinanciën in de Nederlanden ´t Hart 
en Van der Heijden, ´Geld van de stad´, 11-30. Zij onderscheiden drie onderzoeksthema´s: een institutioneel-
beleidsmatige, een economische en een sociaal-economische benadering van de stadsfinanciën; vgl. ibidem, 4. 
216 Aerts, ́ Inhoud´ en idem, Laatmiddeleeuwse Brabantse rekeningen´; vgl. ten aanzien van de Gelderse landsheerlijke 
rekeningen ook Thissen, ´Landsheerlijke rekeningen´. 
217 Hoppenbrouwers, ́ Rekeningen´, 79. Zie verder Aerts, ́ Laatmiddeleeuwse Brabantse rekeningen´, 275-276; ́ t Hart 
en Van der Heijden, ´Het geld van de stad´, 5-9; Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´, 130-134. 
218 Hoppenbrouwers, ‘Rekeningen’, 75-76. 
219 Vgl. Thomassen, ´Korte introductie´, 13. 
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onderneming: zo dient in dit geval helderheid te bestaan over de vraag of het gaat om 
bruto- dan wel nettobedragen, welke inningsvorm (verpachting of inning in regie) er werd 
gehanteerd, welke producten er precies belast werden, welke tarieven en voorwaarden er 
gehanteerd werden en wie daadwerkelijk belastingplichtig was. Niet alleen dient gekeken 
te worden naar de overleveringssituatie van de beschikbare rekeningen, ook moet men 
stilstaan bij de volledigheid, betrouwbaarheid, representativiteit, homogeniteit en 
consistentie van de in dit bronnenmateriaal besloten liggende gegevens.220 Bovendien 
dient stilgestaan te worden bij de specifieke functie van het rekeningmateriaal en de 
context waarbinnen de rekeningen tot stand zijn gekomen. Desondanks mogen, zoals 
Hoppenbrouwers reeds terecht opmerkte, dit soort obstakels ons er niet van weerhouden 
om de relatief schaarse gegevens die we hebben aan te wenden om ons een completer 
beeld te vormen van en dieper inzicht te verwerven in de structuur van de 
laatmiddeleeuwse samenleving en economie, en de gegevens als ´proxy´ te nemen voor de 
ontwikkeling van de lokale en regionale economie.221   
 Het ontstaan van stadsrekeningen hangt nauw samen met de stedelijke 
ontwikkeling, processen van institutionalisering en schaalvergroting ten aanzien van de 
ontwikkeling van de stedelijke financiën en het beginnende bestuurlijke verschriftelijkings-
proces, dat in Noordwest-Europa sinds de twaalfde eeuw op gang kwam.222 De 
bestuurlijke verschriftelijking heeft zich in de Nederlanden vanaf het begin van de 
dertiende eeuw doorgezet.223 Aanvankelijk zal slechts mondeling en binnen de kleine kring 
van het stadsbestuur, ´in secreto´ rekenschap zijn afgelegd over de inkomsten die het 
stadsbestuur toekwamen en de besteding van deze collectieve gelden, waarbij vooral werd 
gesteund op het geheugen van de verantwoordelijke stadsbestuurders. Dergelijke vormen 
van mondelinge rekenschapsaflegging vloeiden voort uit de toenmalige rechtsstructuren, 
waarin het gewoonterecht de norm was.224 Van deze orale traditie of de overgang hiervan 
naar schriftelijke vastlegging van het financiële beheer vinden we in het geval van de 
Gelderse steden echter geen enkel spoor terug.   
 Sommige auteurs zien de noodzaak tot openbare verantwoording van het financiële 
handelen van de bestuurlijke elites ten overstaan van de ambachtsgilden of de gehele 
burgerij, al of niet voortvloeiend uit intern-stedelijke sociaal-politieke conflicten, als 

                                            
220 ´t Hart en Van der Heijden, ´Geld van de stad´, 5-6; Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´, 130-139 en 
Hoppenbrouwers, ´Rekeningen´, 79. Zie verder over het gebruik van fiscale bronnen N.J.P.M. Bos en R.C.J. van 
Maanen, Fiscale bronnen, 36-37 en 39-41. 
221 Hoppenbrouwers, ´Rekeningen´, 76. 
222 Zie voor het (bestuurlijke) verschriftelijkingsproces in middeleeuws Europa vnl. Clancy, From memory to writen record. 
Voor de Nederlanden kan ook gewezen worden op Benders, ‘Urban administrative literacy’.  
223 Voor een overzicht zie Mostert en Adamska ed., Urban literacy; voor de Oostelijke Nederlanden in deze bundel 
vooral het artikel van Benders, ´Urban administrative literacy´; Voor de ontwikkeling in het laat-middeleeuwse 
Deventer zie idem, Bestuursstructuur, 211-230. Zie verder o.a. Van Synghel, Camera scriptorum, m.n. 346-356. 
224 Zie voor dit proces o.a. Van Schaïk, ´Oorsprong´, 148; Prevenier, ´Quelques aspects´, 118-119 en Kirchgässner, 
´Frühgeschichte´, 10-11. 
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voornaamste verklaring voor het ontstaan van stadsrekeningen.225 Mijns inziens terecht 
hebben zowel Van Schaïk als ook Kuppers en Benders deze verklaring voor het ontstaan 
van de rekeningen van de Oost-Nederlandse steden van de hand gewezen.226 Zoals we 
hieronder in hoofdstuk 3 nader zullen uitwerken wisten de gilden in de Gelderse steden 
pas laat in de vijftiende eeuw invloed en controlemogelijkheden te krijgen op het door de 
stadsbestuurders gevoerde financiële beheer. Ook verantwoording tegenover en controle 
door het landsheerlijk gezag – zoals dat in Vlaanderen en Brabant veelal het geval was – 
speelde in het ontstaan van de rekeningen geen rol. Door de grote financiële autonomie, 
van de Gelderse hoofdsteden tegenover hun landsheer, die vaak (maar lang niet altijd) 
door privileges werd gewaarborgd, was het stedelijke financiële beheer een louter intern-
stedelijke kwestie.227 Veel meer wordt gewezen op de invloed van schaalvergroting en de 
toenemende complexiteit van de financiële transacties die noopten tot het opstellen van 
financiële overzichten.   
 In de jaren 1300-1350 nam de complexiteit van het financiële beheer door de 
verwerving van nieuwe inkomstenbronnen in de meeste Gelderse steden inderdaad hand 
over hand toe. Binnen het hertogdom Gelre moeten de vroegste aanzetten tot een 
geregelde schriftelijke verantwoording van het financiële beheer dan ook worden geplaatst 
in de eerste helft van de veertiende eeuw. De nieuwverworven inkomstenbronnen en hun 
administraties voegden zich bij de oudste inkomstenbronnen van de Gelderse 
stadsbesturen (boeten en burgergelden, zie hierna hoofdstuk 5), waarmee de noodzaak tot 
het creëren van een centrale boekhouding toenam om nog enig overzicht te kunnen 
houden op hoe de stedelijke financiën er voor stonden.228  
 Zowel Kuppers als Benders hebben betoogd dat voor de Gelderse steden in eerste 
instantie de groeiende complexiteit van de stadsfinanciën het noodzakelijk heeft gemaakt 
om over te gaan tot het creëren van een centrale boekhouding in de vorm van 
stadsrekeningen, om daarmee meer overzicht te krijgen over de financiële situatie van de 
stad.229 Kuppers gaat er in het geval van Geldern vanuit dat een schriftelijke 
verantwoording in de vorm van stadsrekeningen in de eerste helft van de veertiende eeuw 
ontstaan is vanwege het toenemende aantal inkomstenbronnen dat voor de aanleg van de 
stedelijke verdedigingswerken en het verwerven van privileges beheerd dienden te worden. 
Voor Zutphen kwam Benders tot de slotsom, dat een dergelijke centrale comptabiliteit in 

                                            
225 Becker, ´Beiträge´, 146-148; Isenmann, Deutsche Stadt, 179-181. 
226 Van Schaïk, ´Oorsprong´, 151; Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 96 en Kuppers, Stadtrechnungen, 38. 
227 Van Schaïk, ´Oorsprong´, 158-159. 
228 De noodzaak tot verantwoording van het stedelijke financiële beheer ten overstaan van zich politiek 
emanciperende sociale middengroepen zoals die zich in sommige Italiaanse en ook Vlaamse steden voordeed zal in 
Gelre minder aan de orde zijn geweest; Benders, ‘Boekhoudkundig systeem’, 96; vgl. voor deze ontwikkelingen in 
verscheidene Italiaanse en de (grote) Vlaamse steden respectievelijk Becker, ‘Beiträge´ en Prevenier, ‘Comptes 
communeaux’ en voor de Nederlanden als geheel Van Schaïk, ‘Oorsprong’.  
229 Kuppers, Stadtrechnungen, 37-39; Benders, ´Boekhoudkundig systeem´.  
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de periode 1320-1350 tot stand moet zijn gekomen.230   
 Op basis van de hierboven gestelde argumenten mag worden aangenomen dat ook 
het Arnhemse stadsbestuur ergens tussen 1315, het jaar waarin Arnhem het gruitrecht en 
de daaruit voortvloeiende inkomsten verwierf, en 1353 de verschillende kasboek-
houdingen, waarvan het bestaan ondanks het ontbreken van enige schriftelijke 
bewijsstukken hiervan voor deze periode kan worden aangenomen, zal hebben 
samengebracht onder één centrale rekening. Overblijfselen van dergelijke aparte 
boekhoudingen vinden we in de stadsrekeningen tot het einde van de veertiende eeuw 
terug. Zo werden tot 1382 de namen van personen die het burgerrecht verworven hadden 
aan het einde van de rekening genoteerd, terwijl het opvalt dat de uitgavenkant in de 
Arnhemse rekeningen tot de jaren zeventig van de veertiende eeuw wordt gedomineerd 
door uitgaven aan openbare werken.231 Het feit dat de registratie van burgerschaps-
verleningen in de rekeningen zijn plaats vond was overigens geen unicum: ook in de 
Overstichtse IJsselsteden werden tot diep in de vijftiende en zelfs zestiende eeuw de 
financiële kant van de burgerschapsverleningen in de stadsrekeningen genoteerd.232  
 In de stadsrekeningen worden de inkomsten en uitgaven van stadsbesturen 
verantwoord. Een belangrijk boekhoudkundig aspect dat de Gelderse stadsrekeningen 
gemeen hebben met rekeningen uit andere laatmiddeleeuwse administraties is het hanteren 
van een enkelvoudige boekhouding. Deze redactionele vorm van de middeleeuwse 
stadsrekening verraadt de nog rudimentaire administratieve methoden die werden 
gehanteerd: inkomsten en uitgaven werden in afzonderlijke, achter elkaar geplaatste delen 
geboekt.233 Het ontbreken van een dubbele boekhouding ontneemt zowel de hedendaagse 
onderzoeker als ook de contemporaine gebruikers van de stadsrekeningen – de schepenen, 
de rentmeesters en de stadsschrijvers – het zicht op de samenhang tussen inkomsten en 
uitgaven. Alleen wanneer specifieke inkomsten voor specifieke uitgaven werden 
gereserveerd kan een dergelijke samenhang worden geconstateerd. Bovendien vormen 
fictieve rekeningposten en het muntgebruik belangrijke struikelblokken bij het 
interpreteren van de stadsrekeningen.234  
 In de meeste rekeningen kristalliseerde zich in de loop van de veertiende eeuw 
weliswaar een rubricering uit, maar lokale verschillen in opbouw van het inkomstenpakket 
en uitgavenpatroon, lokale tradities en verschillen in de institutionele ontwikkeling maken 
dat deze rubrieken van stad tot stad anders werden ingedeeld. De vanaf 1353 reeds 

                                            
230 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 95-96. 
231 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 65-66. 
232 Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht, 100-101. 
233 Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´, 135; Kuppers, Stadtrechnungen, 54.  
234 Fictieve rekeningposten betreffen bijvoorbeeld het boeken van te verwachten, maar niet daadwerkelijk ontvangen 
inkomsten of het boeken van niet geëffectueerde uitgaven, die dus feitelijk als schuld geboekt hadden moeten worden; 
zie voor deze problematiek verder Van Uytven, Stadsfinanciën, 47-51. Zie voor de muntproblematiek in de rekeningen 
de hiernavolgende paragraaf, 1.4.3. 
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aanwezige ongewijzigde basisstructuur in de Arnhemse rekeningen doet vermoeden dat 
de rekening van dat jaar niet de eerste poging is geweest ter centralisatie en het schriftelijk 
vastleggen van het gevoerde financiële beheer. Het duurde echter nog enkele decennia 
voordat de interne structurering en rubricering van de rekeningen was uitgekristalliseerd. 
De Leeuw constateerde een grote mate van continuïteit voor wat betreft de structuur en 
inhoud van de Arnhemse rekeningen vanaf circa 1380, waarmee aangenomen kan worden 
dat de vorming van de centrale boekhouding rond deze tijd volledig is uitgekristalliseerd.235 
Om die reden heeft De Leeuw ten aanzien van de Arnhemse rekeningen reeds terecht 
betoogd dat aan kwantitatieve analyses op basis van deze bron pas vanaf 1380 enige 
zeggingskracht kan worden toegekend.236 De Venlose stadsrekeningen kennen 
daarentegen nauwelijks enige vorm van rubricering; hierin worden de uitgaven meest 
chronologisch geboekt, wat herleiding tot de belangrijkste uitgavengroepen zoals 
gedefinieerd voor dit onderzoek tot een zeer tijdrovend kwarwei zou hebben gemaakt.237 
 Andere studies naar bestuurlijke verschriftelijking in de Nederlanden versterken het 
hier geschetste beeld over de ontwikkeling van de Gelderse stadsrekeningen. Zo 
constateerden Burgers en Dijkhof voor de oudst bewaard gebleven stadsrekeningen van 
Dordrecht uit 1283-1287, op basis van onder meer hun structuur, de redactie en de latere 
aanpassingen daarin, dat deze ook daadwerkelijk als de eerste stadsrekeningen van de stad 
mogen worden beschouwd.238 Er was, zo stelden zij, nog geen vast ‘format’ ontstaan voor 
de registratie van de vaste inkomsten en uitgaven.239 Ook de Deventer rekeningen 
vertonen volgens Benders een dergelijke vormontwikkeling; hij veronderstelt met De 
Meyer en Van den Elzen dat de vorm van de vroegste stadsrekeningen van Deventer, 
ontstaan rond 1330, zich in de periode tot 1339 snel heeft uitgekristalliseerd.240 De 
Deventer rekeningen zijn in zijn optiek dan ook te zien als bundelingen van informatie uit 
verschillende deeladministraties. De noodzaak tot bundeling van deze gegevens zou zich 
volgens Benders rond 1330 hebben opgedrongen.241   
 Toch moet hier direct benadrukt worden dat stadsrekeningen in lang niet alle 
gevallen een compleet overzicht bieden van alle financiële transacties van het stadsbestuur, 
en dat we ons altijd moeten afvragen of de in de rekeningen vermelde gegevens volledig 
zijn. Veel middeleeuwse stadsrekeningen zijn niet meer dan saldo-boekhoudingen, waarin 
de positieve saldi van onderliggende deeladministraties werden geregistreerd. Daarmee 

                                            
235 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 66. 
236 Ibidem. 
237 De Groot, Stadsrekeningen Venlo. 
238 Burgers en Dijkhof, Stadsrekeningen van Dordrecht, LVI. 
239 Benders, ‘Boekhoudkundig systeem’, 72. 
240 Benders, Bestuursstructuur, 221-229; vgl. Schneider, Deventer, 25-29, die het ontstaan van de Deventer 
stadsrekeningen verbindt aan wijzigingen in de samenstelling van het stadsbestuur in het begin van de veertiende 
eeuw, en bovendien een verband legt met Gelderse invloed ten tijde van het Gelderse pandschap van het Oversticht 
in de jaren 1336-1339. 
241 Benders, Bestuursstructuur, 221-229; vgl. De Meyer en Van den Elzen, Verstening 3. 
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blijft een aanzienlijke ´verborgen geldstroom´ aan het zicht van de huidige onderzoeker 
onttrokken. Bovendien is het moeilijk te bepalen in welke mate belastingontduiking en 
fraude de inkomsten van de steden heeft beïnvloed. De eerste vraag die dus gesteld moet 
worden in het kader van dit onderzoek is die naar de volledigheid van de Gelderse 
rekeningen.   
 Dit gebrek aan kaseenheid vormt het voornaamste struikelblok voor historici om 
een goed overzicht te krijgen van de stedelijke geldstromen. Uit verschillende studies naar 
premoderne overheidsfinanciën komt naar voren dat vooral grote en middelgrote steden 
meerdere kassen beheerden voor het doen van specifieke uitgaven, die werden gevuld met 
(soms wisselende of speciaal toegewezen) inkomsten.242 In sommige gevallen kwam dit 
voort uit de organische evolutie van de stadsfinanciën, waarbij de inkomsten uit 
verschillende nieuw verworven inkomstenbronnen aanvankelijk in aparte kassen vloeiden, 
waarover afzonderlijke administraties werden bijgehouden en die eerst later in een 
overkoepelende stadsrekening samen werden gebracht.243 Het feit dat kleinere steden 
meestal slechts één stadskas beheerden wijst echter nog op een ander fenomeen: de 
beperkte omvang en relatieve overzichtelijkheid van de stadsfinanciën van dergelijke 
steden gaf geen aanleiding tot het inrichten van aparte kassen. Dit hing uiteraard ook 
samen met het kleinere pakket aangeboden stedelijke diensten en de minder complexe 
(economische) infrastructuur die in stand gehouden diende te worden.  
 In veel middelgrote en grote steden werden ook in latere periodes aparte kassen 
van de stadsfinanciën afgescheiden om de steeds complexere boekhouding te ontlasten. 
In deze gevallen was het bestaan of ontstaan van aparte kassen een puur pragmatische 
kwestie.244 Zo bestonden niet alleen in Dordrecht en Zwolle, maar ook in Zutphen aparte 
kassen en boekhoudingen voor de uitbetaling van de stedelijke renten.245 In de late 
vijftiende eeuw creëerde ook Gent een aparte rentenkas met als duidelijk oogmerk de 
zware schuldenlast en de bijbehorende, complexe schuldenboekhouding uit de stads-
financiën af te zonderen en beter beheersbaar te maken. Bovendien zou dit initiatief 
bedoeld zijn geweest om de kredietwaardigheid van de stad te verbeteren.246   
 In Zutphen bestond een aparte gruitkas, waarin de inkomsten uit de exploitatie van 
het sinds 1326 verworven gruitrecht vloeiden en die het aanvankelijke fundament 

                                            
242 Kirchgässner, ´Frühgeschichte´, 38-39; Van Uytven, Stadsfinanciën, 9-12; idem, ´Stadsgeschiedenis´, 241; Van 
Werveke, Stadsfinanciën, 93-95. Ook in Gent bestonden aparte rekeningen voor de inkomsten uit de boeten, maar ook 
voor oorlogsuitgaven en vanaf de late vijftiende eeuw ook voor (een deel van) de rentenadministratie bestonden in 
Gent verschillende rekeningen; vgl. Boone, Geld en macht, 20-22 en Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand.  
243 Prevenier, ´Quelques aspects´, 117. In Leuven bestonden aanvankelijk aparte kassen, waaronder een schepenkas, 
één voor het onderhoud van de wegen en een accijnskas; pas rond 1378 ontstond in Leuven kaseenheid tussen de 
verschillende kassen; Van Uytven, Stadsfinanciën, 9-14. 
244 Ranft, ´Basishaushalt´, 258 en 279. 
245 Voor Dordrecht zie Van der Heijden, Geldschieters van de stad, 19-20. 
246 Ryckbosch, Van Gavere tot Cadzand, 271-274. 
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vormden voor de stedelijke rentenverkoop sinds 1330 (zie verder hoofdstuk 6).247 Met de 
afsplitsing van het zogenaamde pensieambt uit het centrale rentmeestersambt in 1381 
creëerde het Zutphense stadsbestuur ook een aparte rentenkas, die het overzicht over de 
groeiende publieke schuldenlast moest verbeteren en de uitbetaling van lijf- en erfrenten 
(en daarmee de kredietwaardigheid van de stad) moest garanderen op het moment dat de 
gruitinkomsten begonnen in te zakken.248 Daarnaast beheerden de Zutphense wijnheren 
tot het begin van de vijftiende eeuw een aparte kas, waarin de inkomsten uit de wijnaccijns 
vloeiden en die (sterk wisselende) bedragen overmaakten aan zowel de over- en 
onderrentmeesters.249   
 Voor Arnhem kan, mede op basis van de conclusies van De Leeuw, worden 
aangenomen dat naast de ‘centrale’ kas, waarover de stadsrekeningen rekenschap afleggen, 
een aparte schepenkas moet hebben bestaan waar de inkomsten uit boeten en 
burgerschapsverleningen in werden samengebracht, en van waaruit de onkosten voor 
rechtsbedeling werden bestreden.250 Elders heb ik betoogd dat het aannemelijk is dat ook 
in Arnhem in of vlak na 1315 een aparte gruitadministratie moet zijn ontstaan, waarmee 
de Arnhemse gruitmeesters hun beheer van deze belangrijke stedelijke inkomstenbron ten 
overstaan van het stadsbestuur verantwoordden.251 Een goed voorbeeld van de organische 
groei van de Arnhemse financiële administratie, de incorporatie van onderliggende 
registraties en het uitkristalliseren van de verschillende boekhoudingen en hun interne 
structuur in de tweede helft van de veertiende eeuw vormt de optekening van nieuwe 
burgers aan het slot van de Arnhemse rekeningen tot 1382 onder de aparte rubriek 
´oppidani recepti´.252 Dit lijkt een overblijfsel uit de periode, dat het burgergeld nog één 
van de voornaamste reguliere inkomstenbronnen van de stad is geweest. Soortgelijke 
processen werden door Benders ook al in Deventer aangetoond.253 De eerste 
burgerboeken van Arnhem zijn ons pas vanaf 1436 overgeleverd; of er na 1382 meteen 
een aparte burgeradministratie op gang is gekomen is daarmee onzeker.  
 Bovendien werden in sommige Gelderse steden aparte rekeningen bijgehouden 
voor uitgaven voor bouwwerkzaamheden. In Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Doesburg en 
Elburg werden aparte kassen beheerd door de timmermeesters. Voor Arnhem zijn 
timmermeesters-rekeningen bewaard gebleven uit de jaren 1368, 1388, 1417 en 1418, maar 
ook in andere jaren (1386, 1403, 1410, 1435 en 1447) worden timmermeesters en hun 

                                            
247 Ibidem. Ook in Münster betaalden de ´gruitheren´ de schulden van de stad uit aan diens crediteurs; vgl. Alberts, 
Kämmereirechnungen, 83 en Kuppers, Stadtrechnungen, 55. 
248 Van Schaïk, ´Annuities´, 114; Benders, ´Boekhoudkundig systeem´. 
249 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 84-85 
250 De Leeuw, ‘Stedelijke financiën’, 85-89. 
251 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 92-93; zie verder hieronder, paragrafen 3.1 en 5.3. 
252 StRA II, 54. 
253 Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur, 239-243. 



1 | T h e o r e t i s c h e  e n  m e t h o d o l o g i s c h e  k a d e r s | 59 

 

rekeningen genoemd, zonder dat die laatste ons zijn overgeleverd.254 Dat er daadwerkelijk 
een permanente kas voor de timmer-meesters heeft bestaan is niet aannemelijk.255 
Weliswaar kunnen enkele deelboekhoudingen van de timmermeesters worden 
geconstateerd, maar deze zijn slechts incidenteel opgesteld en lijken niet structureel van 
de stadsrekeningen losgekoppeld te zijn geweest: uitgaven voor bouwwerkzaamheden 
vinden we namelijk in iedere rekening in de meest omvangrijke rubriek aan het einde van 
de rekeningen terug. Aparte timmermeestersrekeningen werden alleen opgesteld wanneer 
de financiering van grote bouwwerkzaamheden, vooral die aan de stedelijke 
verdedigingswerken, hiertoe aanleiding gaven. In veel van die gevallen werden namelijk 
tijdelijk bestanddelen uit het inkomstenpakket van de stad afgezonderd en gereserveerd 
voor deze doeleinden. Zodoende ontstond een tijdelijke kas, waaruit de timmermeesters 
hun uitgaven konden dekken en waarover zij via een aparte rekening rekenschap dienden 
af te leggen. De uitgaven van de timmermeesters die in de rekeningen van de jaren dertig 
en veertig van de vijftiende eeuw worden genoemd lijken – gezien de hoogte van de 
uitgaven voor bouwwerkzaamheden zoals die in de stadsrekeningen worden verantwoord 
– na rekenschapsaflegging door de timmermeesters integraal in de stadsrekeningen te zijn 
opgenomen.256  
 Zo werden in het boekjaar 1388 de inkomsten uit de wijnaccijnzen en de inkomsten 
uit de boeten van een aantal voorgaande jaren ter beschikking gesteld aan timmermeesters, 
waarmee deze kalk en 136.000 stenen inkochten.257 Het jaar daarop werden deze 
materialen verwerkt in de muurtoren naast de Rijnpoort waar de St. Jansbeek de stad 
verliet.258 De uitgaven van de Arnhemse timmermeesters in 1417 werden gefinancierd uit 
het positieve saldo van 1414 en een fors bedrag van 1881 lb. uit de centrale stadskas, die 
voortvloeide uit de verhoogde opbrengsten van de Stadswaard (zie hierna, paragraaf 
5.2.2).259 Dit geeft aanleiding om ervan uit te gaan dat deze handelswijze de 
representativiteit en de volledigheid van de rekeningen niet noemenswaardig en structureel 
nadelig heeft beïnvloed. Hetzelfde geldt voor de aparte rekeningen van de Zutphense 
hoofdmeesters uit de jaren 1421, 1423 en 1424 en de bouwrekeningen uit de jaren 1424, 
1444 en 1445.260 In 1536-1538 gaven de omvangrijke werkzaamheden aan de 
verdedigingswerken, die in voorgaande jaren in verval waren geraakt, opnieuw aanleiding 
tot het opstellen van aparte rekeningen door de timmermeesters.261  
 
                                            
254 Idem, ´Stadsrekeningen´, 62; GldA, OAA inv. nr. 1245, rekening 1447/1448, fol. 58-61. Zie voor de rekeningen 
van de Elburgse bouwmeesters SNWV, OAE inv. nr. 1545. 
255 Vgl. De Leeuw, ‘Stadsrekeningen’, 62-63. 
256 Zie hiervoor verder hieronder, paragraaf 4.3. 
257 StRA II, 185-186. 
258 Ibidem, 201. Zie verder hoofdstuk 4. 
259 StRA III, 330. 
260 StRZ II, 296-302; 348-352; 360-366. 
261 RAZ, OAZ inv. nr. 2010. 
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 Gegevens uit allerhande andere brontypen – zoals oorkonden, brieven, 
ordonnanties en schepenresoluties, verpachtingsregisters, belastinglijsten, lijsten met tol- 
en accijnstarieven – zijn onmisbaar voor het correct interpreteren van de soms moeilijk te 
duiden cijfermatige gegevens en de summiere omschrijvingen van die gegevens die de 
stadsrekeningen ons bieden.262 Zo moet in Arnhem een apart ´ciseboek´ hebben bestaan, 
een aparte administratie die ten grondslag lag aan de in de stadsrekeningen vermelde 
accijnsinkomsten en andere stedelijke ‘renten’, waarvan echter geen enkel exemplaar 
echter bewaard is gebleven. Wel bewaard gebleven is een groot aantal verpachtings-
cedulen, waarvan het vroegste ons overgeleverde exemplaar stamt uit het jaar 1361. Vanaf 
de laatste kwart van de vijftiende eeuw zijn voor vrijwel ieder boekjaar verpachtings-
cedulen beschikbaar. Zij bevatten onder meer de namen van diegenen die een bod 
uitbrachten tijdens de jaarlijkse accijnsverpachtingen, informatie over het aantal biedingen 
dat werd gedaan en het verloop van de verpachtingen, de eventueel te stellen borgen, de 
uiteindelijke pachtsommen en in veel gevallen ook de wijnkoopbedragen voor de wijn 
waarmee de pachtovereenkomst werd beklonken.263   
 Uitgaande van de inhoud van accijnsboeken in andere steden mag er ook in het 
geval van Arnhem vanuit gegaan worden dat in deze deelboekhouding nauwkeurig de 
pachters, de borgen, verpachtingsbedragen en eventuele verpachtingsvoorwaarden voor 
de verschillende inkomsten-bronnen per jaar werden bijgehouden. In Arnhem bepaalde 
het nieuw aangestelde stadsbestuur in ieder geval sinds 1428 aan de hand van dergelijke 
´accijnsboeken´ het minimale bedrag waarvoor de accijnzen dat jaar verpacht zouden 
worden, en ook werden hierin de tarieven en voorwaarden in bijgehouden.264 Een 
dergelijke registratie is voor Zutphen vanaf 1465 bewaard gebleven, maar Benders heeft 
aangetoond dat de vroegste, rudimentaire exemplaren van een verpachtingsadministratie 
in de vorm van eenvoudigde cedulen zeker sinds de laatste kwart van de veertiende eeuw 
werden bijgehouden.265 In Deventer werd een soortgelijke administratie rond 1345 voor 
het eerst ingevoerd.266 Ook het voor Harderwijk bewaard gebleven rentenboek bevat 
talrijke gegevens over de verpachtingen van de stadsaccijnzen en overige stadsbezittingen 
vanaf 1431, en vormt daarmee een belangrijke bron voor de economische geschiedenis 
van die stad bij gebrek aan de veertiende- en vijftiende-eeuwse stadsrekeningen, die bij de 

                                            
262 Ibidem, 6; zie ook Van Uytven, Stadsfinanciën, 50-51; Aerts, ´Inhoud´, 169; ´t Hart en Van der Heijden, ´Geld van 
de stad´, 6. 
263 Deze verpachtingscedulen zijn voor het grootste deel uit de rekeningen gehaald en ondergebracht in de bijlagen 
tot de stadsrekeningen (GldA, OAA inv. nr. 1298). Voor enkele boekjaren vinden we ze echter op hun 
oorspronkelijke plaats terug, namelijk bij de rekeningen ingestoken. 
264 Bijvoorbeeld StRA V, 321: “Primo in festo Brigide Virginis ende overlasen dat ciseboick ende vernyden voele 
dairyn van den brouweren […]”. In 1428 lieten de twee stedelijke rentmeesters een nieuw ´register van den stat 
renthen´ vervaardigen; ibidem, 28. 
265 RAZ, OAZ inv. nr. 1367. 
266 Benders, Bestuursstructuur, 230-237. 
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stadsbrand van 1503 verloren zijn gegaan.267   
 Bovendien moet nog een derde element onderscheiden worden, namelijk de 
schulden van de stad, een onderwerp dat, zoals we hierboven al hebben vermeld, de laatste 
jaren steeds meer in de belangstelling van historici is komen te staan. Probleem hierbij is 
echter dat deze schulden niet of nauwelijks hebben geleid tot een aparte administratie. 
Alleen ten tijde van financiële crises gingen sommige stadsbesturen – zoals in Leuven in 
de jaren 1377-1389 en de Hollandse steden aan het einde van de vijftiende eeuw het geval 
was – ertoe over om al of niet onder druk van het landsheerlijk gezag een schulden-
overzicht, een zogenaamde ‘staat’ van schulden, op te stellen.268 Voor Zutphen is een 
dergelijk summier schuldenoverzicht voor het eerst uit 1410 overgeleverd.269 Een geheel 
andere vorm van schuldeninventarisatie vormt het overzicht van de sinds het begin van 
de vijftiende eeuw van jaar tot jaar door Zutphen verkochte lijf- en erfrenten, vermoedelijk 
onder druk van gedelegeerde rentmeesters vanuit de Zutphense gilden rond 1535 
opgesteld, die inzichtelijk moest maken waarom de stad in financieel opzicht in zulk zwaar 
weer terecht was gekomen. In Arnhem werden pas tijdens de eerste Bourgondische 
bezetting (1473-1477) – waarschijnlijk onder Bourgondische invloed – dergelijke lijsten 
opgesteld om zicht te houden op de groeiende stedelijke schuldenlast.270   
 Bij de interpretatie van kwantitatieve gegevens ontleend aan de rekeningen ten 
behoeve van seriële analyses van de stedelijke financiën en economie lopen we tegen tal 
van problemen op, zeker wanneer de stadsfinanciën van twee of meerdere steden met 
elkaar vergeleken worden.271 Daarbij doet zich tevens het probleem voor van verschillen 
in terminologie, structuur en muntgebruik in de rekeningen van de verschillende steden. 
Ook discussies rondom het al of niet herschikken van de gegevens uit de stadsrekeningen 
voor het doen van verantwoorde uitspraken over de relatieve schaalgrootte, het financiële 
potentieel of de economische ontwikkeling van onderling te vergelijken steden hebben 
onderzoekers van de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden bezig gehouden.272 
 Vooral bij een meer kwalitatief onderzoek naar het ontstaan van de rekeningen, 
hun interne logica en de hieraan ten grondslag liggende instituties en de administratieve 
gebruiken van stadsbesturen is de vorm waarin de rekeningen zijn opgesteld van belang. 
Bij kwantitatief vergelijkend onderzoek, voornamelijk gericht op het ontwaren en 
vergelijken van economische en financiële evoluties, is het agregeren van het uit de 
rekeningen verkregen cijfermateriaal echter onontbeerlijk: zonder een dergelijke 
                                            
267 Het in het Harderwijkse stadsarchief bewaard gebleven rentenregister heeft vermoedelijk dezelfde functie gehad 
als de registraties in Zutphen en Deventer, maar bevat ook andere optekeningen van financiële aard, zoals 
rentenverkopen, koopcontracten en aantekeningen over de regulering van de Harderwijkse lakennijverheid; SNWV, 
OAH inv. nr. 473. 
268 Van Uytven, Stadsfinanciën, 47-48 en 209-216; Zuijderduijn, Capital markets.  
269 StRZ I, 203. 
270 Vgl. Alberts, ´Eerste Bourgondische bezetting´, 70-71; zie voor een uitgebreide analyse hierna, hoofdstuk 6. 
271 Kuppers, Stadtrechnungen, 58. 
272 Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´, 136-137. 
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herschikking verzanden analyses al snel in chaos.   
 Voor dit onderzoek is daarom, in navolging van onder andere Marc Boone, 
gekozen voor een hybride benadering, aangezien we beide aspecten van de Gelderse 
stadsfinanciën (zowel de ontwikkeling van financiële instituties en de bestuurlijke en 
administratieve keuzes van de stadsbesturen als ook de daadwerkelijke ontwikkeling van 
de inkomsten en uitgaven) willen bestuderen.273 Voor de financiële analyses zijn de 
gegevens in een database gerangschikt in een aantal uniforme inkomsten- en 
uitgavenrubrieken. Door deze indeling, voor zover de eigenheid van de Arnhemse en 
Zutphense rekeningen dit tenminste toelaat, zoveel mogelijk te laten aansluiten op de 
indelingen die door eerdere onderzoekers zijn gehanteerd, is getracht om de onderlinge 
vergelijkbaarheid van de gegevens te maximaliseren. 

	 	
1.4.3.	DE	MONETAIRE	PROBLEMATIEK	IN	DE	GELDERSE	STADSREKENINGEN	

 
1.4.3.1. Algemene voorbeschouwing op de middeleeuwse muntproblematiek 
In vrijwel iedere studie naar de stadsfinanciën komt het laatmiddeleeuwse monetaire 
systeem aan de orde en de problemen die het muntgebruik in de rekeningen voor de 
interpretatie van de daarin besloten gegevens opwerpt. Niet voor niets vergeleek Raymond 
van Uytven het middeleeuwse muntsysteem met een ´Gordiaanse knoop´.274 Vooral voor 
vergelijkende studies zoals deze is een goed begrip van de gehanteerde reken- en 
rekeningmunten, hun verhouding tot de reële, in omloop zijnde munten en de van jaar tot 
jaar wisselende onderlinge waardeverhoudingen tussen de verschillende zilver- en 
goudmunten, onontbeerlijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling, de 
overeenkomsten en de verschillen van inkomsten- en uitgavenstromen van verschillende 
steden.275 Bovendien speelt de voortdurende inflatie die de laatmiddeleeuwse economie 
kenmerkt, onder andere als gevolg van de op muntverzwakking ingestelde monetaire 
politiek van landsheren, ons parten in het vergelijken van financiële data over de grotere 
tijdspanne die voor dit onderzoek als uitgangspunt is genomen.   
 Deze paragraaf is echter niet bedoeld als detailstudie naar de monetaire 
geschiedenis in laatmiddeleeuws Gelre, alhoewel daar – zeker ten behoeve van 
comparatieve economisch-historisch onderzoek – nog steeds grote behoefte aan is.276 Het 

                                            
273 Boone, Geld en macht, 27-31. 
274 Van Uytven, Stadsfinanciën, 56. 
275 Wartena, ´Zutphense groot´, 35; Kuppers, Stadtrechnungen, 61-62.  
276 Vgl. Van Schaïk, Belasting, stelling 10, die stelt dat de grote aandacht voor numismatiek in de Nederlanden het 
onderzoek naar de monetaire geschiedenis in de Noordelijke Nederlanden op achterstand heeft gezet. In dit opzicht 
bieden de studies van o.a. Spufford, Monetary problems; Munro, Wool, cloth and gold en ook de op basis van de Leidse 
rekeningen ondernomen studie van Marsilje, Financieel beleid, m.n. 148-247 weliswaar een goede basis voor de 
Bourgonische Nederlanden; voor de Oostelijke Nederlanden zijn we vooral aangewezen op de artikelen van Van 
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is vooral bedoeld als onderbouwing voor de wijze waarop de financiële gegevens uit de 
stadsrekeningen van beide steden onderling vergelijkbaar zijn gemaakt.  
 Voor een goed begrip van de financiële administraties dient allereerst helderheid 
gegeven te worden over de verschillende functies van geld en de gebruikte terminologie. 
Daarbij dienen om te beginnen, in navolging van Spufford, de begrippen klinkende munt 
en rekenmunt uit elkaar gehouden te worden.277 Klinkende munten waren reële, in het 
dagelijkse betalingsverkeer circulerende munten waarmee transacties werden gedaan of die 
als vorm van vermogensopbouw werden geaccumuleerd. Vanaf de Karolingische periode 
tot diep in de hoge middeleeuwen was de zilveren penning de enige klinkende zilvermunt 
in West-Europa geweest. Als rekeneenheid werd het pondensysteem de maatstaf: het pond 
was een rekenkundig instrument, een muntveelvoud die een vaste hoeveelheid van 240 
zilveren penningen representeerde, en die op haar beurt weer kon worden onderverdeeld 
in 20 schellingen van ieder 12 penningen. Gelre vormde overigens het overgangsgebied 
tussen dit pondensysteem en het in het Duitse Rijk dominante markensysteem, dat als 
muntveelvoud van oudsher een vaste hoeveelheid van 144 penningen representeerde. Zo 
hanteerden ook de stadsbesturen van Geldern en Venlo (net als in de rest van het Gelderse 
Overkwartier en het Nederrijngebied, inclusief Keulen) de mark als rekeningmunt in haar 
stadsrekeningen.278  
 De oorzaak voor de muntproblematiek in rekeningen ligt in beginsel in de sterke 
fragmentatie van het koninklijke muntrecht sinds de hoge middeleeuwen en de grote 
variatie in het aantal soorten in omloop gebrachte munten, die qua gewicht en gehalte van 
regio tot regio en van jaar tot jaar aan continue wijzigingen onderhevig waren, waarmee 
hun intrinsieke en nominale waarde en hun onderlinge waardeverhoudingen niet 
vastlagen.279 Het muntrecht, van oorsprong een regaal dat het monopolie op de muntslag 
binnen een bepaald territorium inhield, was een lucratieve inkomstenbron en een 
waardevol financieel instrument voor de opkomende territoriale landsheren. Niet alleen 
trokken landsheren inkomsten uit de muntslag binnen hun territoria via de zogenaamde 
sleischat, namelijk een bepaald percentage van de opbrengsten die voortvloeiden uit het 
verschil tussen de intrinsieke en nominale waarde van de door de muntateliers geslagen 
munten, maar via continue devaluaties van het in omloop gebrachte zilvergeld wisten ze 
ook de financiële druk van hun schuldenlast te reduceren.280 Muntverzwakking, waarmee 
de vermindering van de intrinsieke waarde van munten ten opzichte van de nominale 
waarde wordt bedoeld, hetzij door de hoeveelheid edel metaal te verlagen bij 

                                            
Gelder, De Meyer en Van den Elzen en het sterk verouderde, negentiende eeuwse numismatische standaardwerk van 
Van der Chijs, Munten der voormalige graven en hertogen van Gelderland.  
277 Spufford, Monetary problems, 13. 
278 Kuppers, Stadtrechnungen, 59; De Groot, Stadsrekeningen I, 32; De Meyer en Van den Elzen, ´Wel en wee´, 29. 
279 Van Bavel, Manors and markets, 194. 
280 Spufford, Monetary problems, 144-145; zie voor Holland Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, 34; Van Bavel, Manors 
and markets, 195. 
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gelijkblijvende nominale waarde, danwel door het verhogen van de nominale waarde ten 
opzichte van andere munten zonder het gewicht of gehalte van de munt te verhogen, was 
een continue verstorende factor.281 Voor de economische activiteiten van kooplieden en 
steden was deze monetaire instabiliteit echter zeer nadelig. De invloed van deze voort-
durende muntverzwakkingen door muntheren op de laatmiddeleeuwse economie is 
overigens verschillend beoordeeld. Daar waar Spufford vooral heeft gewezen op de 
destabiliserende werking van plotselinge muntverzwakkingen, voornamelijk ter finan-
ciering van oorlogvoering, heeft Munro hierin verdere nuancering aangebracht door 
onderscheid te maken tussen defensieve en agressieve muntverzwakking.282   
 De toenemende diversiteit van de in omloop zijnde munten bemoeilijkte het 
werken met vaste rekeneenheden (zoals het pond) om een vast aantal van een bepaalde 
munt aan te duiden. De invoering van grotere denominaties zilvergeld, allereerst de groot, 
die gedurende de dertiende eeuw de over de jaren sterk gedevalueerde penning ging 
vervangen als belangrijkste zilveren betaalmunt, verdween de directe connectie tussen de 
klinkende betaalmunt en het tot dan toe in de administraties gehanteerde pondensysteem 
als muntveelvoud van de klinkende zilveren betaalmunt. Bovendien werden – naast het in 
het dagelijkse betalingsverkeer gebruikte zilvergeld – vanaf de dertiende eeuw ook in 
toenemende mate weer verschillende goudmunten aangemunt, die vooral voor grote 
transacties in de internationale handel of het vastleggen van grote financiële verplichtingen 
zoals leningen, schulden en renten werden gebruikt.   
 Met de commercialisering van de samenleving en geleidelijke fiscalisering van het 
bestuur vanaf de vroege twaalfde eeuw werd geld als betaalmiddel én als waardemeter 
steeds belangrijker. De toenemende geldbehoefte voor het voldoen van grotere transacties 
leidde onder andere tot de behoefte aan grotere denominaties.283 Vanaf de dertiende eeuw 
deed de zilveren groot als veelvoud van de penning zijn intrede in Noordwest-Europa: 
vanaf 1266 werden in Frankrijk groten Tournoois geslagen, terwijl sinds 1337 in de 
Vlaamse munt te Gent grote hoeveelheden Vlaamse groten werden geslagen.284 In de 
veertiende eeuw heeft de Vlaamse groot in de Nederlanden breed ingang vonden als basis 
voor het muntstelsel en vormde het voorbeeld voor de aanmunting van groten in de 
munthuizen van de graven van Holland, de bisschoppen van Utrecht en later ook de 
hertogen van Gelre. Nadat eerder al de Hamalandse graven penningen hadden geslagen, 
kwam de muntslag van de Zutphense en Gelderse graven in de twaalfde eeuw op gang. 
Aanvankelijk werd in Zutphen gemunt, maar in het begin van de dertiende eeuw werd het 
grafelijke munthuis naar Arnhem verhuisd.285 Tussen 1290 en 1380 werden Roermond, 

                                            
281 Fierst van Wijnandsbergen, Ghenge en de gheve, 59-61; Spufford, Money and its use, 289-291. 
282 Spufford, Money and its use, 289-318; Munro, ´Introduction´, 6-7. 
283 Van Gelder, Nederlandse munten, 38; Van Bavel, Manors and markets, 194. 
284 Van Gelder, Nederlandse munten, 42. 
285 Thoma, ´Muntslag´, 267 en 272; Benders, ´Muntslag´, 163.  
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Harderwijk en ook Nijmegen de belangrijkste muntplaatsen binnen het hertogdom.286 
Alhoewel in Gelre de penning nog relatief lang als belangrijkste betaalmunt gold, was de 
groot aan het begin van de hier bestudeerde periode als belangrijkste zilveren betaalmunt 
volledig ingeburgerd.287  
 Het artikel van Hans van Werveke uit 1934 over het muntgebruik in middeleeuwse 
financiële administraties vormt voor de gedachtenvorming over de verschillende wijzen 
waarop munten in de rekeningen worden gebruikt nog steeds een goed uitgangspunt.288 
Hij onderscheidde drie typen rekenmunten, waarvan vooral de eerste twee typen als 
algemeen aanvaard mogen worden beschouwd en die voor het doorgronden van de cijfers 
in de Gelderse stadsrekeningen van belang zijn. Ten eerste konden munten als reken- 
danwel rekeningmunt worden toegepast die al of niet nog als reële betaalmunt in het 
betalingsverkeer circuleerden, maar die niet meer geslagen werden en daarmee een 
vaststaand gewicht en gehalte hadden. Dergelijke munten representeerden daarmee een 
vaste hoeveelheid zilver of goud en hadden dus een algemeen aanvaarde, gefixeerde 
waarde (type A).289 Daarnaast konden rekeningmunten gehanteerd worden die wél 
gekoppeld waren aan een reële, klinkende munt die nog werden geslagen. Aangezien de 
intrinsieke waarde van deze munten doorgaans aan schommelingen (als gevolg van 
bewuste de- of revaluatie in het kader van de landsheerlijke monetaire politiek of door 
inflatie) onderhevig was, maakte ook de rekeningmunt deze waardeverandering door. 
Door het stijgen dan wel dalen van de muntkoers representeren de in de rekeningen 
genoteerde bedragen niet dezelfde intrinsieke waarde (type B).290   
 De term rekeningmunt is, in navolging van onder andere De Meyer en Marsilje, 
voorbehouden aan die muntsoort waarin de boekhouding werd gevoerd.291 Het gaat om 
die rekenmunt, die door de opsteller van de rekening werd gebruikt om alle in de financiële 
administratie voorkomende, in verschillende muntsoorten geformuleerde geldbedragen te 
uniformeren, en waarin de uiteindelijke bedragen van alle rekeningposten en summae 
summarum werden uitgedrukt.292 Marsilje onderscheidde in zijn proefschrift bovendien nog 
de basismunt, waarmee hij die klinkende zilveren betaalmunt aanduidde waarin de waarde 
van de rekeningmunt werd uitgedrukt en waarmee de boekhouder de relatie tussen reële 

                                            
286 De machtsstrijd in het hertogdom tussen 1343 en 1372 maakte dat Arnhem als muntplaats van Eleonora en 
Edward weer aan belang won. 
287 Van Gelder, Nederlandse munten, 39; De Meyer en Van den Elzen, ´Wel en wee´, 26. 
288 Van Werveke, ‘Monnaie de compte’. 
289 Ibidem, 123; zie ook Spufford, Monetary problems, 13-15; Marsilje, Financieel beleid, 149 en De Boer, Graaf en grafiek, 
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290 Van Werveke, ´Monnaie de compte´, 123-124. 
291 De Meyer, ´Middeleeuwse munten´, 200; De Meyer en Van den Elzen, ´Geschenk tot getal´, 333. 
292 Zie voor het begrip ‘rekeningmunt’ o.a. De Meyer en Van den Elzen, ‘Wel en wee’, 23; idem, ‘Geschenk tot getal’, 
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munt en alle gehanteerde rekenmunten vastlegde.293 Fierst van Wijnandsbergen 
onderscheidt daarnaast nog de transactiemunt als aparte rekenmunt die bij het vastleggen 
van financiële overeenkomsten (zoals het aangaan van leningen, lijf- en erfrentenverkoop 
en pachtcontracten) werd gehanteerd.   
 In de Arnhemse rekeningen vinden we ook de gewoonte terug om bij het 
vastleggen van oude rechten en verplichtingen veelal de oorspronkelijke muntsoort als 
transactiemunt te gebruiken, en die bedragen vervolgens om te rekenen naar de op dat 
moment gehanteerde rekeningmunt.294 Zo werd het Arnhemse accijnspond, getuige de 
verpachtingscedulen en de in de stadsrekeningen genoteerde pachtsommen, nog tot diep 
in de zestiende eeuw bij de verpachtingen van de accijnzen als transactiemunt gehanteerd, 
waarbij de verhouding tussen de rekeningmunt en het pond als transactiemunt werd 
uitgedrukt in de op dat moment gehanteerde zilveren basismunt. De zoektocht naar een 
waardevaste ´common denominator´ om alle in de rekeningen voorkomende bedragen in 
zilver- danwel goudgeld in uit te drukken en daarmee onderling vergelijkbaar te maken 
heeft veel onderzoekers beziggehouden.295 Doordat gedurende de hier onderzochte 
periode in de onderzochte steden gebruik werd gemaakt van verschillende rekening-
munten, is vergelijking van inkomsten en uitgaven zonder omrekeningen onmogelijk.  
 Om deze problemen te overwinnen zijn voor de financiële analyse alle bedragen 
omgerekend naar hun tegenwaarde in de waardevaste goudmunt die in de gehele 
Oostelijke Nederlanden tot in de zestiende eeuw als belangrijke waardemeter voor alle 
overige munten werd gehanteerd, namelijk de oude Franse schild.296 Deze gouden munt, 
die in twee emissies in 1337 en 1343 door koning Filips VI van Frankrijk in grote aantallen 
werd aangemunt ter financiering van zijn oorlogsinspanningen in de beginjaren van de 
Honderdjarige Oorlog, kende een brede verspreiding in de Nederlanden, representeerde 
een vaste hoeveelheid van 4,532 gram goud.297 Deze munt was daarmee, zeker in de 
Oostelijke Nederlanden, tot diep in de vijftiende eeuw één van de belangrijkste 
waardevaste waardemeters waartegen de waarde van alle overige rekenmunten werd 
afgezet. Dit resulteerde in het hanteren van zogenaamde ´geïndexeerde´ rekeningponden 
door ze te koppelen aan een niet meer geslagen goudmunt, in dit geval de oude schild. 
Daarmee ging het rekeningpond een vaste hoeveelheid goud representeren.298   

                                            
293 Marsilje, Financieel beleid, 150; vgl. Fierst van Wijnandsbergen, Ghenge en gheve, 55, die met het concept basismunt 
niet uit de voeten komt. Wél hanteert hij het begrip ´standaardmunt´, wat mijns inziens feitelijk op hetzelfde 
neerkomt; een kwestie van semantiek derhalve. In deze studie wordt de term basismunt wel toegepast; het vormt 
namelijk die munt die de relatie tussen klinkende munt en rekenmunt legt en daarmee aan de basis ligt van alle 
koersnoteringen. Zie ook Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, 60. 
294 Fierst van Wijnandsbergen, Ghenge ende gheve, 54. 
295 Vgl. o.a. Spufford, Monetary problems, 15. 
296 Vgl. De Meyer, ´Middeleeuwse munten´, 214-215; Kuppers, Stadtrechnungen, 61.   
297 Van Gelder, Nederlandse munten, 41; De Boer, Graaf en grafiek, 174-175. Voor de snelle verspreiding van de oude 
gouden schild in de Oostelijke Nederlanden zie De Meyer en Van den Elzen, ´Honderd schilden´. 
298 De Meyer, ´Middeleeuwse munten´, 206-207. 
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 Ook door verschillende historici is de oude schild gebruikt om de 
muntproblematiek die zich in de rekeningen voordoet op te lossen. In navolging van De 
Meyer, De Boer en Kuppers is er in deze studie voor gekozen om alle financiële gegevens 
te herleiden tot bedragen in oude schilden.299 Alhoewel er ook kritiek is geuit op de 
methode om de in rekeningen voorkomende nominale bedragen te herleiden tot zilver- of 
goudgewichten of gouden munten met een vast goudgehalte, blijft dit de enige methode 
die het mogelijk maakt om vergelijkingen tussen meerdere boekhoudingen en over een 
langere periode te doen.300 De omrekeningen zijn vooral benut in de kwantitatieve analyses 
en voor het samenstellen van de grafieken en tijdreeksen, zodat de cijfers voor Zutphen 
en Arnhem onderling vergelijkbaar worden. Voor het betoog zullen zoveel mogelijk de 
nominale bedragen worden gebruikt, omdat het muntgebruik ook veel kan vertellen over 
de wijze waarop stadsbesturen de monetaire situatie en de uiteenlopende muntsoorten 
benutten ten gunste van het financiële beheer.  
 
1.4.3.2. Muntgebruik in de Arnhemse rekeningen   
In de Arnhemse stadsrekeningen werd tot 1422 het Arnhemse pond als rekeningmunt 
gehanteerd. De zilveren groot was in het begin van deze periode in vrijwel alle Gelderse 
steden de meest courante betaalmunt, waarin ook de waarde van de rekeningmunt werd 
uitgedrukt en die dus als basismunt fungeerde die de verhouding tussen de circulerende 
klinkende munten en de rekeningmunt definieerde.301 Het Arnhemse rekeningpond bleef 
tot 1371 een vaste hoeveelheid van vijftien groten vertegenwoordigen. Daarmee werd de 
waarde van de rekeningmunt, het Arnhemse pond, bepaald door de intrinsieke waarde van 
de courante zilvermunt. Tussen 1353 en 1371 kende de groot echter een aanzienlijke 
devaluatie als gevolg van voortdurende muntmanipulatie. De groot verloor op basis van 
de koers ten opzichte van het oude gouden schild binnen twintig jaar tijd de helft van zijn 
waarde.302 Daarmee verminderde ook de waarde van het Arnhemse rekeningpond van 
vijftien groten ten opzichte van de waardevaste oude gouden schild, tot uitdrukking 
komend in grafiek 1.   
 Ook in de Arnhemse rekeningen komen we het oude gouden schild als 
transactiemunt tegen, voornamelijk bij het aangaan en het wederom aflossen van leningen, 
maar ook bijvoorbeeld bij de aankoop van grote partijen wijn door het stadsbestuur.303 
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Zeer verwarrend is het feit dat oude schilden in de vroegste rekeningen zowel als klinkende 
munt, als ook als rekenmunt kan worden gebruikt. Als voorbeeld kan de uitbetaling van 
een jaarlijks handgeld aan meester Johannes Cock, de keukenmeester van de hertog van 
Kleef in 1367 dienen. Hij ontving jaarlijks 27 klinkende gouden schilden; in de betreffende 
rekeningpost wordt het bedrag via het rekeningschild (´clipeis computatis´) naar het 
bedrag in rekeningponden omgerekend.304 Ook de mottoen, een andere klinkende gouden 
munt, leende zijn naam voor een gouden muntveelvoud die een constante hoeveelheid 
van 26 Vlaamse groten representeerde.305 Dergelijke waardevaste gouden muntveelvouden 
werden in de boekhouding vooral gebruikt om de effecten van de devaluatie van het 
zilvergeld op de stedelijke financiën op te vangen. Zo werd, in een poging om de 
accijnsinkomsten in de financiële chaos die na 1372 ontstond nog enigszins op peil te 
houden, tussen 1373 en 1379 de rekeningmottoen als transactiemunt bij de 
accijnsverpachtingen gehanteerd.306   
 De scherpe koersdaling van de groot na 1366 die uit de Arnhemse rekeningen naar 
voren treedt past in het beeld dat ook voor Holland en Deventer door De Boer en De 
Meyer is vastgesteld. Zij zoeken de oorzaken hiervoor in de introductie van de zilveren 
plak met een nominale waarde van twee groten.307 Op 8 december 1370 werd door hertog 
Edward een muntordonnantie uitgevaardigd, die voorzag in het slaan van een nieuwe 
groot waarvan het gehalte door de schepenen van de vier hoofdsteden zou worden 
vastgesteld.308 Daarnaast werd een nieuw rekeningpond ingevoerd, dat een waarde van 
vijftien van deze nieuwe groten zou gaan representeren. Deze maatregelen kwamen tot 
stand onder invloed van de stadsbesturen van de Gelderse hoofdsteden. De schrikbarende 
geldontwaarding in Gelre als gevolg van de vele muntmanipulaties in de politiek instabiele 
jaren ten tijde van de partijstrijd werkte nadelig voor de commerciële belangen van de 
steden. In de totstandkoming van de twee landsheerlijke muntregelingen uit december 
1370 en februari 1371 hadden de vier hoofdsteden dan ook een belangrijke adviserende 
rol gespeeld.   
 Toch was hun rol in dit tijdsgewricht nog niet doorslaggevend voor de monetaire 
politiek in het hertogdom: de aanstelling van de landsheerlijke muntmeester bleef een zaak 
van de hertog zelf, getuige de aanstellingsbrieven van de muntmeesters uit de jaren tachtig 
van de veertiende eeuw.309 Wel komt de controlerende rol van de hoofdsteden naar voren: 
zij kregen het recht om iedere twee maanden schepenen naar Arnhem te zenden, waar in 
deze periode de landsheerlijke munt was gevestigd, om de muntslag van de landsheerlijke 

                                            
304 StRA I, 303. 
305 De Meyer, ´Middeleeuwse munten´, 204. 
306 StRA I, 434 e.v. en StRA II, 24-25. 
307 De Boer, Graaf en grafiek, 178-179; zie voor Deventer De Meyer, StRD I, XLVIII. 
308 Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 176; zie ook Winfried Thoma, ‘Muntslag op het grondgebied van het hertogdom 
Gelre – de stand van het onderzoek’ in: Stinner en Tekath ed., Hertogdom Gelre, 264-281, aldaar 269. 
309 Alberts, Staten I, 91. 



1 | T h e o r e t i s c h e  e n  m e t h o d o l o g i s c h e  k a d e r s | 69 

 

munt te controleren.310 Daarnaast werden twee Arnhemse schepenen als ´waardijns´ 
aangewezen, die toezicht op het gehalte en de muntproductie van de landsheerlijke munt 
dienden te houden.311 Ook moest de landsheer vanaf 1371 goedkeuring van onder meer 
de steden krijgen voor het vestigen of verplaatsen van een munt of wissel binnen het 
hertogdom.312  
 De hoofdsteden werd niet alleen een belangrijke rol bij het toezicht op de naleving 
van de muntordonnantie toebedeeld; ze kregen tevens het recht om voor de lokaal in 
omloop zijnde munten, waarvan de waarde niet in de hertogelijke ordonnanties waren 
vastgelegd, de koersen vast te stellen.313 Het Arnhemse stadsbestuur waardeerde de nieuwe 
groot op iets meer dan 1,5 keer de waarde van een oude groot. Zoals uit grafiek 1 valt af 
te leiden maakte deze ordonnantie tijdelijk een einde aan de vrije val die waarde van de 
oude groot in de voorgaande jaren had gemaakt. In de rekeningen vinden we oude en 
nieuwe groten terug onder de benamingen parva- of levi pecunia (‘licht’ geld) en bona pecunia 
(‘goed’ of ‘zwaar’ geld).314   
 Het invoeren van ´zwaardere´ rekeningponden was een van de methoden waarmee 
stadsbesturen trachtten om de stedelijke inkomsten te beschermen tegen de nadelige 
effecten van de voortdurende inflatie.315 Het Arnhemse stadsbestuur bepaalde 
bijvoorbeeld in 1371 ook dat vanaf dat jaar alle betalingen aan de stad in goed geld voldaan 
dienden te worden, terwijl de uitgaven van de stad in licht geld geboekt werden.316 
Hierdoor ontstond een discrepantie tussen de gehanteerde ponden tussen de inkomsten 
en uitgaven in de rekeningen, waarmee stadsbesturen de devaluatie van de in ponden 
geformuleerde inkomsten enigszins wisten te compenseren.317 Het lichte rekeningpond 
bleef echter de rekeningmunt: alle inkomsten in goed geld werden voor het berekenen van 

                                            
310 Noordzij, Gelre, 178. 
311 Ibidem; Alberts, Staten I, 91-92. Overigens was ook dit geen vanzelfsprekendheid geworden; zo bepaalde hertog 
Willem in 1385 ten aanzien van het slaan van (Gelderse) guldens in de Arnhemse munt dat de verantwoording over 
die muntslag uitsluitend door landsheerlijke waardijns zou geschieden. Zie Doorninck, Acten 1, 23; vgl. De Meyer, 
´Middeleeuwse munten´, 202, die voor Deventer ten opzichte van de Hollandse steden een grotere mate van 
autonomie veronderstelt op basis van de aanwezigheid van stedelijke waardijns in plaats van landsheerlijke 
waardijns; zie voor Holland Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, 34, die overigens vermeldt dat bij de controle van de 
muntslag van de Hollandse munt ook meestal vertegenwoordigers van de steden aanwezig waren. Bos-Rops laat 
verder zien dat de Hollandse steden al sinds de late dertiende eeuw door de graaf werden betrokken in het 
totstandkomen van muntordonnanties en andere monetaire maatregelen; zie ibidem, 36. 
312 Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 190. 
313 Ibidem. 
314 De Leeuw, ´Stadsfinanciën´, 27.  
315 De Meyer, ‘Middeleeuwse munten’, 213; De Leeuw, ´Stedelijke financiën´, 27. 
316 De Meyer noemt deze zwaardere ponden ´tijnsponden´; vgl. idem, ´Wel en wee´, 31 en idem, ´Middeleeuwse 
munten´, 213. Terecht heeft De Leeuw er echter op gewezen dat in Arnhem het zware pond in eerste instantie 
uitsluitend werd toegepast op de belangrijkste inkomstenbron, namelijk de accijnzen, en dat in het Arnhemse geval 
beter van ´accijnspond´ gesproken kan worden; vgl. De Leeuw, ´Stedelijke financiën´, 27, noot 49. 
317 De Meyer, ´Middeleeuwse munten´, 202, geeft het voorbeeld van de rekeningen van de rekeningen van de Dom 
te Utrecht, waar men op eenzelfde wijze de effecten van teruglopende inkomsten trachtte te compenseren. 
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de totalen per rubriek omgerekend naar licht geld. Hierdoor zien we het effect van de 
revaluatie van de groot in 1371 niet terug in de hieronder weergegeven grafiek.  
 Tussen 1376 en 1380 daalde de koers van de courante zilveren groot nog verder, 
wat zeer nadelig doorwerkte op de stedelijke economische en financiële belangen. Mede 
hierom heeft hertog Willem van Gulik met medewerking van de hoofdsteden krachtens 
de muntordonnantie van 17 september 1381 een nieuwe zilveren groot, de zogenaamde 
Gelderse of ‘herengroot’ naar Hollands voorbeeld geïntroduceerd.318 De koers van deze 
nieuwe groot werd zodanig vastgesteld dat er 40 stuks in een oude schild zouden gaan. 
Deze nieuwe groot zou 1,183 gram zuiver zilver gaan bevatten.319 Tevens werd wederom 
een nieuw rekeningpond geïntroduceerd, dat een waarde van 15 van deze nieuwe groten 
ging representeren. In het volgende boekjaar revalueerde het Arnhemse stadsbestuur 
inderdaad de gehanteerde rekeningmunt, door het in de Arnhemse rekeningen 
gehanteerde rekeningpond gelijk te stellen aan 15 nieuwe groten. Deze revaluatie van de 
groot en de daaraan gekoppelde waarde van de rekeningmunt komt duidelijk tot 
uitdrukking in de aanmerkelijke koersstijging van het Arnhemse rekeningpond ten 
opzichte van de waardevaste oude schild (grafiek 1).   
 

 

GRAFIEK 1: Verhouding tussen rekeningmunt en oude gouden schild o.b.v. de koersnoteringen in de 
Arnhemse stadsrekeningen, 1353-1550. 

                                            
318 De Meyer en Van den Elzen, ´Wel en wee´, 37; Van Gelder, ´Oostnederlands geld´, 48. De betrokkenheid van 
Arnhem bij de totstandkoming van de nieuwe muntordonnantie blijkt onder andere uit het feit dat een Arnhemse 
delegatie twee dagen voor de uitvaardiging van de ordonnantie naar Nijmegen reisde om over de valuatie van de 
munt te vergaderen; zie StRA II, 48. 
319 Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, nr. 86; uit de muntordannantie blijkt dat er 104 groten uit de Trooise mark (= 
246,084 gram) met een zilvergehalte van zes penningen (=50 %) zuiver zilver geslagen zouden gaan worden. Zie ook 
De Meyer en Van den Elzen, ´Wel en wee´, 37 en vgl. Van Gelder, ´Oostnederlands geld´, 64 noot 11, waar het aantal 
munten uit de Trooise mark ten onrechte op 104 wordt gesteld. 
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 Ondanks toezeggingen van de hertog dat de nieuwe herengroot in ieder geval de 
eerste zeven jaar zijn waarde zou behouden en dat wijzigingen in de waarde ervan alleen 
met goedkeuring van de steden zouden mogen plaatsvinden, begon deze munt echter al 
in 1385 te devalueren.320 Gebrek aan muntmetaal was een belangrijke factor: zo trachtte 
hertog Willem door het verbieden van geldwisselpraktijken door iedereen behalve de 
landsheerlijke en stedelijke wisselaars binnen de stad de toevoer van muntspecie naar het 
Arnhemse muntatelier veilig te stellen. In de voorgaande jaren hadden kooplieden namelijk 
grote hoeveelheden goud- en zilvergeld uitgevoerd naar de munthuizen in omliggende 
territoria.321 De continue concurrentie tussen landsheren ten aanzien van de munt en de 
gevoerde monetaire politiek, gericht op het aantrekken van zoveel mogelijk edelmetaal 
naar de eigen munthuizen ten koste van die van omringende muntheren leidde tot een 
vicieuze cirkel van devaluaties. Ook de doorlopende aanmunting van Gelderse (´nije´) 
guldens tijdens de regeringsperiode van Willem van Gulik kon alleen plaatsvinden door 
het goudgehalte gefaseerd steeds verder te verlagen: van 21,5 karaat (overeenkomend met 
het gehalte van de Rijnse gulden) in 1381 naar circa 12 karaat aan het begin van de 
vijftiende eeuw.322   
 Tussen 1385 en 1406 verloor de nieuwe herengroot volgens de koersnoteringen in 
Arnhemse rekeningen ruim 86 % van zijn waarde ten opzichte van het oude schild, en 
representeerde de herengroot nog slechts iets meer dan een derde van zijn oorspronkelijke 
waarde.323 Deze schrikbarende devaluatie van de courante zilvermunt in Gelre zal het 
economisch verkeer en daarmee ook de stedelijke financiën onder druk hebben gezet. Om 
de nadelige gevolgen van de voortdurende devaluatie op de stedelijke inkomsten in te 
dammen werd door veel stadsbesturen gezocht naar manieren om hun inkomsten veilig 
te stellen. Eén van die manieren was het invoeren van zwaardere ponden voor bepaalde 
inkomstenbronnen, vooral voor pachten en accijnzen. De nominale waarde van de 
financiële verplichtingen bleef daarmee gelijk, maar in klinkende munt ontving het 
stadsbestuur een hoger bedrag aan zilvergeld vanwege de hogere koers in groten van deze 
´zware´ ponden. Zo voerde het Arnhemse stadsbestuur in 1391 een zwaarder tijnspond 
in, waarvan de waarde bij zijn invoering werd vastgesteld op 18 groten, tegenover het 
gebruikelijke rekeningpond van 15 groten.324   
 De snelle devaluatie van de herengroot leidde tot de introductie van een nieuwe, 
grotere zilvermunt in 1402, in Arnhem als blenk, maar in Zutphen als coppert aangeduid, 
die een nominale waarde van vier nieuwe groten ging representeren, maar die qua gewicht 
en gehalte aanzienlijk minder zilver per groot bevatte dan de oorspronkelijke herengroot 
uit 1381. Deze nieuwe denominatie verdrong de herengroot relatief snel als meest courante 
                                            
320 Alberts, Staten I, 89-90; Wartena, Stadsrekeningen, XV. 
321 GldA, OAA inv. nr. 221, briefnrs. 18 en 19. 
322 Van Gelder, ´Oostnederlands geld´, 48-49. 
323 Zie ook De Meyer en Van den Elzen, ´Wel en wee´, 37 en 44-45, tabellen 2 en 3. 
324 De Meyer, ´Middeleeuwse munten´, 213. 
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betaalmunt in Gelre.325 In 1407 stapte Arnhem in zijn financiële administratie over op een 
zwaar rekeningpond, die een waarde van dertig herengroten ging representeren. In 1413 
had de blenk de rol als basismunt overgenomen: in de koersnoteringen van de gehanteerde 
rekeningmunt die de Arnhemse stadsschrijvers vanaf dat jaar in de kop van de rekeningen 
opnamen wordt de koers van het rekeningpond niet langer in groten, maar in blenken 
uitgedrukt.326 In datzelfde jaar werd het rekeningpond bovendien nogmaals gerevalueerd: 
vanaf dat jaar representeerde het Arnhemse pond een vast aantal van tien blenken, ofwel 
veertig nieuwe groten. Veel effect had deze ingreep niet voor de stadsfinanciën: binnen 
een jaar werd het effect deze revaluatie van het rekeningpond tenietgedaan door de niet 
aflatende waardevermindering van het zilvergeld waaraan deze gekoppeld was.  
 In de boekjaren 1418 en 1419 werd in Arnhem kortstondig geëxperimenteerd met 
een ‘lichte’ rekeninggulden als rekeningmunt, gevalueerd op 15 blenken, terwijl in de 
daaropvolgende twee jaar een ‘zwaar’ pond van 15 blenken als rekeningmunt werd 
gehanteerd.327 Na 1421 stapte Arnhem definitief over op gouden rekeningmunten, eerst 
de Arnhemse, later de Rijnse gulden. In 1422 werd in de Arnhemse rekeningen overgestapt 
op de Arnhemse gulden als rekeningmunt, waarmee het Arnhemse stadsbestuur een 
nieuwe poging ondernam om de invloed van de voortdurende geldontwaarding op de 
stedelijke financiën in te dammen.328 De gouden Arnhemse gulden werd naar het 
voorbeeld van de overlandse Rijnse gulden door Reinald IV geïntroduceerd om de qua 
goudgehalte sterk gedevalueerde Gelderse gulden van zijn voorganger te vervangen. 
Aanvankelijk kwam de Arnhemse Rijnse gulden qua gewicht en gehalte exact overeen met 
de Overlandse Rijnse gulden, maar na 1410 moest het goudgehalte van de Arnhemse 
gulden geleidelijk worden verlaagd om de muntslag van deze guldens voort te kunnen 
zetten en daarmee de landsheerlijke inkomsten uit de munt te garanderen.329  
 Deze geleidelijke devaluatie van de Arnhemse gulden ten opzichte van de 
Overlandse Rijnse gulden leidde ertoe dat rond 1430 de Arnhemse gulden 45 % van zijn 
waarde ten opzichte van de relatief waardevaste Rijnse gulden had verloren.330 Waarom 
het Arnhemse stadsbestuur er in 1422, ondanks deze devaluaties, toch voor koos om de 
Arnhemse gulden als rekeningmunt te introduceren valt wellicht te verklaren uit een zeker 
vertrouwen van de Arnhemse bestuurders in de afspraken die in het verbond van 1418 
ten aanzien van de muntslag waren vastgelegd, namelijk dat het gehalte van zilveren en 

                                            
325 In Nijmegen stond deze munt ook bekend als meeuw; vgl. Van Gelder, ´Oostnederlands geld´, 50 en De Meyer 
en Van den Elzen, ´Wel en wee´, 37, die op basis van de eerste vermeldingen in de stadsrekeningen ten onrechte 
veronderstellen dat de introductie van de blenk in 1407 plaatsvond. 
326 StRA III, 234. 
327 StRA III, 355; vgl. De Meyer, ´Middeleeuwse munten´, 206, die deze definitieve overgang op rekeningguldens in 
1418 situeert. 
328 De Meyer en Van den Elzen, ‘Wel en wee’, 34. 
329 Van Gelder, ´Nieuwe guldens´, 356-358. 
330 Ibidem. 
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gouden munten niet zonder toestemming van de hoofdsteden mocht worden verlaagd.331 
 De muntontwaarding van het Gelderse zilvergeld ging ondertussen onverminderd 
door, tot uitdrukking komend in de voortdurend stijgende koers van de oude schild ten 
opzichte van de blenk: ieder jaar nam het aantal blenken dat voor een oude schild 
neergeteld moest worden toe. Tussen 1422 en 1435 verloor de blenk volgens de Arnhemse 
koersnoteringen meer dan de helft van haar waarde.332 De koers van de Arnhemse gulden, 
uitgedrukt in blenken, steeg als gevolg van de stapsgewijze devaluatie van deze gulden 
minder snel. Bij de introductie van de Arnhemse gulden als rekeningmunt in 1422 was 
deze op 48 blenken gevalueerd, in 1435 was de koers gestegen tot 60 blenken.333 Tussen 
1427 en 1433 representeerde de Arnhemse gulden een vast aantal van 56 blenken, waarmee 
de Arnhemse gulden als rekeningmunt wederom een muntveelvoud werd van de 
devaluerende zilvermunt. Ondertussen werd de verhouding tussen het accijnspond en de 
rekeningmunt stapsgewijs verbeterd, waarmee het stadsbestuur de inkomsten uit de 
stedelijke accijnzen trachtte te verhogen (grafiek 2). Qua chronologie past dit naadloos in 
de kortstondige periode van financiële problemen aan het einde van de jaren twintig van 
de vijftiende eeuw, waarin het stadsbestuur verschillende manieren zocht om de 
inkomsten te verhogen en de stedelijke schulden weg te werken. Na 1434 werd de 
verhouding nog verder verbeterd, waardoor de in ponden uitgedrukte pachtsommen van 
de stedelijke accijnzen verhoudingsgewijs meer waard werden. Een deel van de groeiende 
accijnsinkomsten uit de eerste helft van de vijftiende eeuw was daarmee, zoals we in 
hoofdstuk 5 verder zullen uitwerken, het resultaat van doelgericht monetair beleid van het 
Arnhemse stadsbestuur.  
 In 1435, toen de kromstaart de blenk als basismunt in de rekeningen afloste, werd 
de Arnhemse gulden op 15 kromstaarten gevalueerd.334 Van Gelder heeft betoogd dat de 
sinds 1432 in de Gelderse rekeningen gehanteerde kromstaarten in feite Gelderse imitaties 
waren van de Vlaamse kromstaarten, die tussen 1418 en 1433 in grote hoeveelheden waren 
geslagen en een grote verspreiding in de Nederlanden kenden. Na 1433 representeerde de 
Vlaamse kromstaart dus een vast zilvergehalte, in tegenstelling tot de Gelderse kromstaart, 
die aanvankelijk bij de invoering ervan rond 1430 als viervoud van de blenk wel dezelfde 
zilverinhoud en hetzelfde gewicht hadden als hun Vlaamse tegenhanger, maar waarvan in 
latere aanmuntingen opnieuw het zilvergehalte werd verlaagd.335 Dit bleef natuurlijk niet 
onopgemerkt: in de verbondsbrief van 1436 herinnerden de Staten hertog Arnold er nog 
eens aan dat het aanpassen van gewicht of gehalte van de in Gelre geslagen gouden en 

                                            
331 Alberts, Staten I, 120; vgl. De Meyer, ´Middeleeuwse munten´, 206. 
332 In 1422 werd het oude schild op 81,5 blenken gevalueerd; in 1435 was het aantal blenken per oude schild al 
opgelopen tot 164.  
333 De Meyer en Van den Elzen, ´Wel en wee´, 47. 
334 Van Gelder, ´Nieuwe guldens´, 359. In Holland was de Vlaamse kromstaart met een zilvergewicht van 1,59 gram 
in 1429 de basis van het monetaire stelsel geworden; vgl. Marsilje, Financieel beleid, 205.  
335 Van Gelder, ´Oostnederlands geld´, 54-55; De Meyer en Van den Elzen, ´Wel en wee´, 46, tabel IV. 
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zilveren munten niet zonder goedkeuring van hen mocht gebeuren.336 De ontwaarding 
van het zilvergeld ging echter onverminderd door: in 1441 werd de Arnhemse 
rekeninggulden al op 20 (Gelderse) kromstaarten gevalueerd, terwijl ook de Arnhemse 
gulden steeds verder werd uitgehold.337  

 
 
GRAFIEK 2: aantal blenken per Arnhemse rekeninggulden (doorgetrokken lijn) en het aantal blenken per 
accijnspond te Arnhem, 1422-1441.  
  
 De invoering van de Rijnse gulden als rekeningmunt in 1442 vormde het antwoord 
van het Arnhemse stadsbestuur op de sterke waardevermindering van de Arnhemse 
gulden ten opzichte van het oude schild. De Rijnse of Overlandse gulden ontstond aan 
het einde van de veertiende eeuw uit een reeks muntverdragen tussen de keurvorsten van 
Keulen, Trier, Mainz en de Palts, die tot doel had een stabiele munt te creëren die bestand 
was tegen de concurrentie van minderwaardige guldens van andere muntheren.338 De 
relatief stabiele waarde van deze goudgulden, gewaarborgd door het nagenoeg 
gelijkblijvende goudgehalte, maakte het één van de meest gebruikte muntsoorten die tot 
diep in de zestiende eeuw in de Oostelijke Nederlanden als waardemeter werd 
gehanteerd.339 De klinkende Rijnse Overlandse gulden kende een groot verspreidings-
gebied en was zelfs in de Noord-Duitse Hanzesteden Lübeck en Hamburg de meest 
courante goudmunt.340 Tussen 1446 en 1459 werd in de Arnhemse financiële boekhouding 

                                            
336 Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, nr. 154;  
337 De Meyer en Van den Elzen, ‘Wel en wee’, 47. 
338 Van Gelder, ‘Nieuwe guldens’, 356. 
339 Ondanks zijn reputatie als waardevaste munt was ook de reële Rijnse gulden aan een (naar laatmiddeleeuwse 
begrippen zeer bescheiden) devaluatie onderhevig; vgl. Spufford, Money and its use, 320. 
340 North, Geldumlauf, 64-65. 
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gerekend met de Rijnse gulden als rekeningmunt, die een vaste hoeveelheid van 50 zilveren 
(Gelderse) kromstaarten vertegenwoordigde. Daarmee was de Rijnse gulden in de 
rekeningen een gouden rekenmunt geworden, die losgekoppeld was van de klinkende 
Rijnse gulden, die ter onderscheiding als ´gouden´ of ´overlandse´ Rijnse gulden werd 
aangeduid. De in de Arnhemse rekeningen gebruikte Rijnse rekeninggulden was daarmee 
een veelvoudsgulden ter aanduiding van een vast aantal courante zilvermunten.341  
 De stabiliteit die de Bourgondische muntpolitiek na de munthervorming van 
hertog Filips de Goede in 1433 kenmerkte had ook zijn doorwerking op de omliggende 
territoria.342 De in 1434 nieuw ingevoerde zilveren plak (dubbele groot) in de 
Bourgondische Nederlanden, die in grote aantallen werd geslagen en zich weldra als stuiver 
door de gehele Nederlanden verspreidde, vond als rekenmunt in de Gelderse 
boekhoudingen al snel ingang.343 Alhoewel inheems Gelders zilvergeld, in deze periode 
vooral immitaties van de Vlaamse kromstaart en daarvan afgeleide kleinere denominaties, 
en Rijnlandse goudguldens in het dagelijkse betalingsverkeer waarschijnlijk domineerden, 
kreeg het stabiele Bourgondische muntstelsel wél navolging in de boekhoudingen in de 
Oostelijke Nederlanden. Rond het midden van de vijftiende eeuw waren de Rijnse gulden 
en de Bourgondische stuiver de belangrijkste rekenmunten, waarbij de waarde van een 
Rijnse gulden overeenkwam met 20 Bourgondische stuivers.344 Vanaf de invoering van de 
Rijnse gulden als rekeningmunt in 1442 hanteerde men in Arnhem een vaste waarde van 
20 (Bourgondische) stuivers per Rijnse gulden.345   
 In 1447 kristalliseerde bovendien een vaste verhouding uit tussen de Rijnse 
rekeninggulden en het oude schild: de Rijnse rekeninggulden representeerde tweederde 
van de waarde van het oude schild, die in die periode een vaste hoeveelheid van 75 
kromstaarten representeerde. Daarmee was de Rijnse gulden in de Arnhemse rekeningen 
feitelijk een geïndexeerde rekeningmunt geworden. Het is niet ondenkbeeldig dat de 
overgang van een aan voortdurende waardeveranderingen blootstaande rekeningmunt van 
het type A naar een geïndexeerde rekeningmunt van het type B in 1446 is geïnitieerd door 
de in dat jaar als rentmeester aangestelde Derick van der Molen om het financiële beheer 
van de stad te verbeteren. Alleen tussen 1458 en 1462, toen de politieke chaos in het 
hertogdom toenam, deden zich kortstondig problemen voor. Vanaf 1460 werd de Rijnse 
rekeninggulden op 60 kromstaarten gevalueerd, maar de koers van het oude schild, 
uitgedrukt in het aantal kromstaarten, was al sinds 1458 gestegen, waardoor een 
                                            
341 De Meyer, ́ Middeleeuwse munten´, 200 en 205, die soortgelijke veelvouds-rekeningguldens uit Utrecht en Leuven 
al voorbeelden aandraagt. De term ´veelvoudsgulden´ wordt ontleend aan het begrip muntveelvoud, dat door De 
Meyer gebruikt als aanduiding van vaste hoeveelheden munten, die zijn naam ontleent aan een gouden muntstuk.  
342 Spufford, Monetary problems, 137-141; zie ook Marsilje, Financieel beleid, 224-225. 
343 Van Gelder, ‘Nieuwe gulders’, 359. 
344 Vgl. Spufford, Monetary problems, 18 en Van Gelder, ´Oost-Nederlands geld´, 62. 
345 Vgl. idem, ´Nieuwe guldens, 359-360, waar Van Gelder onterect impliceert dat deze rekeningmunt als eerste door 
de fabrieksmeesters van de Dom te Utrecht in hun rekeningen vanaf 1464 werd toegepast, en dat andere 
administraties pas later volgden. 
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discrepantie ontstond tussen de waarde van de rekeningmunt en het oude schild als 
waardemeter. Dit was echter van korte duur: in 1462 werd de gebruikelijke verhouding 
tussen Rijnse gulden en oude schild weer hersteld.  
 De politieke ontwikkelingen na 1473 hebben voor een hernieuwde golf van 
muntverzwakkingen gezorgd, wat mede bijgedragen heeft aan de financiële crisis die 
Arnhem in het laatste kwart van de vijftiende eeuw te verduren kreeg. Van Gelder merkte 
reeds op dat de muntverzwakkingen in de Bourgondische Nederlanden in de periode 
1474-1489 ook grote uitwerking hebben gehad op de omliggende, niet-Bourgondische 
territoria.346 Daar waar tot 1467 de muntpolitiek van Filips de Goede zich had gekenmerkt 
door stabiliteit, die indirect doorwerkte op de omliggende territoria, betekende de 
verovering van Gelre in 1473 en de daarop volgende bezettingen tot 1492 dat de monetaire 
politiek voor Gelre direct door de Bourgondische hertogen werd bepaald. Deze monetaire 
politiek van Karel de Stoute en Maximiliaan van Oostenrijk was vooral gericht op de 
exploitatie van het muntrecht door middel van voortdurende muntverzwakkingen. De 
ratio hierachter was helder: beide hertogen, maar vooral Maximiliaan, gebruikten de 
opbrengsten die de voortdurende muntverzwakkingen hen opleverden voor het 
financieren van de vele oorlogen die zij voerden. Vooral de oorlog met Frankrijk (1477-
1480), de bestrijding van de Vlaamse opstand (1482-1485) en de oorlogen met Gelre 
(1480-1481 en 1492-1505) werden voor een groot deel via deze weg gefinancierd.347  
 De directe invloed van de Bourgondische muntpolitiek op de Gelderse 
muntkoersen in de jaren 1473-1492 komt uit de Arnhemse rekeningen duidelijk naar 
voren. De in de Arnhemse rekeningen gehanteerde Rijnse rekeninggulden bleef in die 
periode een vast aantal van zestig kromstaarten of twintig rekenstuivers representeren. In 
1478 en opnieuw in 1482 en 1486 werden via nieuwe munttarieven de koersen van alle in 
omloop zijnde munten verhoogd.348 Het dubbele vuurijzer, die in 1474 als nieuwe 
Bourgondische zilvermunt werd geïntroduceerd en 2,44 gram zilver bevatte, had een 
waarde van twee rekenstuivers, waarmee de rekenstuiver nominaal gelijk was aan de 
klinkende stuiver.349 Die situatie was echter van korte duur: in 1478 werd de koers van de 
dubbele en enkele vuurijzers met 12,5 procent verhoogd door de nominale waarde van het 
dubbele vuurijzer uitgedrukt in rekentuivers te verhogen van 2 naar 2,25 rekenstuivers. In 
1482 werd via het nieuwe munttarief van 28 juli de koers opnieuw verhoogd naar 2,5 
stuiver, en in 1486 volgde opnieuw een revaluatie van het dubbele vuurijzer naar 2,75 
rekenstuivers. Het aantal grammen fijn zilver die de rekenstuiver representeerde daalde 
hiermee van 1,22 gram in 1474 naar 0,50 gram in januari 1489.350  
 
                                            
346 Van Gelder, ‘Muntevaluatie’, 71-72. 
347 Zuijderduijn, ´Monetaire politiek´, 33; Spufford, Monetary problems, 133-146; Van Gelder, ‘Muntpolitiek’, 47-50. 
348 Van Gelder, ‘Munttarieven’, 31-32; zie ook Groustra-Werdekker, Rekeningen, 30-31.  
349 Van Gelder, ‘Munttarieven’, 33; zie ook Thoma, ´Muntslag´, 277. 
350 Van Gelder, ‘Munttarieven’, 35, tabel I; Groustra-Werdekker, Rekeningen, 30-31. 
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  De ontwaarding van het courante zilvergeld in Gelre tussen 1473 en 1492 is in de 
Arnhemse rekeningen aan het hand van de koers van het oude schild ten opzichte van de 
aan de devaluerende zilveren kromstaart en stuiver gekoppelde rekeningmunt goed te 
volgen, wat tot uitdrukking komt in grafiek 1. Tot 1473 was de koers van de kromstaart 
relatief stabiel gebleven, maar na 1473 liep het aantal kromstaarten per oude schild snel 
op, van 99 kromstaarten in 1473 naar 162 kromstaarten in 1487; een devaluatie van 64 % 
in veertien jaar tijd. Dit percentage komt nagenoeg overeen met de hierboven op basis van 
de officiële tarieflijsten berekende devaluatie in het aantal grammen zilver per rekenstuiver. 
De schoksgewijze waardeverminderingen van de rekeninggulden ten opzichte van de oude 
gouden schild zoals die in de grafiek voor de jaren 1478 en 1482 kunnen worden 
waargenomen, vormen het resultaat van de hierboven genoemde tariefwijzigingen. De 
revaluatie van het zilvergeld door Maximiliaan van Oostenrijk in 1489 heeft de verhouding 
van de rekeningmunt en de oude schild weliswaar enigszins verbeterd, maar dit was slechts 
van korte duur. Na 1495 bleef de door het stadsbestuur voor het financiële beheer 
gehanteerde verhouding tussen Rijnse gulden en oude schild gelijk, waarbij de revaluatie 
van Maximiliaan van Oostenrijk ongedaan werd gemaakt.351   
 Het Arnhemse stadsbestuur heeft via monetaire weg getracht de negatieve effecten 
die de Bourgondische muntverzwakkingen hadden op de waarde van de rekeningmunt, en 
die de toch al teruglopende accijnsinkomsten nog verder in waarde deed verminderen, te 
dempen door het gehanteerde accijnspond in 1485 ten opzichte van de rekeningmunt te 
revalueren. De koers van het Arnhemse accijnspond, uitgedrukt in zilveren kromstaarten, 
was tot 1464 langzaam gestegen, waarbij een min of meer stabiele verhouding met de 
gehanteerde rekeningmunt werd nagestreefd. Tussen 1464 en 1484 had een vaste 
verhouding tussen beide rekenmunten bestaan: de Rijnse rekengulden representeerde 
zestig kromstaarten, het accijnspond werd op 25 kromstaarten gevalueerd, resulterend in 
een verhouding van 1:2,4. In 1485 werd de koers van het accijnspond ten opzichte van de 
rekeningmunt verbeterd, door de koers van het accijnspond te verhogen naar dertig 
kromstaarten: een revaluatie derhalve van 20 %, waarmee het rekeningpond op een halve 
rekeninggulden werd gevalueerd. Deze verhouding tussen het Arnhemse accijnspond en 
de Rijnse rekeninggulden werd daarna blijvend. Het wordt hiermee duidelijk dat het 
hanteren van een apart accijnspond vooral een pragmatische keuze was: hiermee hield het 
Arnhemse stadsbestuur, zelfs wanneer een sterk landsheerlijk gezag volledig eigenhandig 
de muntkoersen bepaalde, een monetair instrument in handen waarmee het de inkomsten 
van de stad kunstmatig kon opkrikken.  
 Zoals gezegd: na de machtsovername door hertog Karel van Gelre in 1492 
normaliseerde de verhouding tussen de Rijnse rekeninggulden en het oude schild: 
voortaan representeerde de rekeninggulden een vaste waarde van 0,37 oude schild, ofwel 

                                            
351 Voor de negatieve gevolgen van de revaluatie van 1489 voor de stedelijke schuldenlast van de Hollandse steden 
zie Zuijderduijn, ´Monetaire politiek´, 34-45. 
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een verhouding van 1:2,7. Daarmee was de Arnhemse rekeningmunt net iets lichter dan 
het Zutphense rekeningpond. De stabiliteit van de rekeninggulden lijkt erop te wijzen dat 
het Arnhemse stadsbestuur eindelijk definitief heeft gekozen voor een daadwerkelijk 
geïndexeerde rekeningmunt, waarmee de financiële problemen van de stad niet verder 
verergerd zouden worden door de muntpolitiek van hertog Karel. Die liet sinds 1492 in 
Nijmegen nieuwe Rijnse guldens, en (naar Bourgondisch voorbeeld) hele, halve en kwart 
vuurijzers slaan, maar bij de aanstelling van Nicolaas Nyber als nieuwe muntmeester in 
1496 werd het gehalte van deze stuivers alweer verder verlaagd.352 In datzelfde jaar alleen 
al moesten tot drie keer toe de munten lichter gemaakt worden, omdat de kooplieden hun 
zilver naar de munthuizen in de omliggende vorstendommen brachten vanwege de lagere 
koersen aldaar en het beschikbare muntmetaal in de Gelderse munthuizen terugliep. 
Meermaals werd het ingezetenen dan ook verboden biljoen uit te voeren.353   
 De hoofdsteden reageerden in een klachtenlijst uit maart 1497 onder andere op het 
´groite verloip´ in de hertogelijke munt, en drongen aan op handhaving van de door de 
gedeputeerden goedgekeurde muntordonnantie.354 Op aandringen van de Staten werd de 
muntslag halverwege dat jaar stilgelegd tot het moment dat maatregelen tegen het verloop 
van de munt had getroffen.355 De problemen duurden nog lange tijd voort: nadat de Staten 
tijdens een landdag te Huissen in 1500 de waarde van de gangbare munten had vastgelegd, 
werd pas in 1501 een nieuwe muntordonnantie door hertog Karel vastgesteld, waarbij 
tevens nieuwe halve vuurijzers en stuivers werden ingevoerd, waarbij de koers van de 
enkele gulden op 35 van deze nieuwe Gelderse stuivers werd gevalueerd.356 Dit betekende 
een forse verlaging van de muntvoet, waardoor de nieuw te vervaardigen Gelderse stuivers 
nog slechts ¾ van zijn Bourgondische tegenhanger, de Brabantse stuiver, waard was.357 
 Al met al zijn er kortom genoeg redenen om aan te nemen dat de politieke en 
economische chaos in Gelre in het laatste decennium van de vijftiende eeuw ook de 
monetaire situatie sterk nadelig heeft beïnvloed. Toch komt dit beeld niet uit de Arnhemse 
rekeningen naar voren: de waardevastheid van de rekeningmunt van 20 rekeningstuivers 
behoedde de Arnhemse stadsfinanciën voor de negatieve gevolgen van devaluaties voor 
de stedelijke inkomsten. In de Arnhemse rekeningen blijft de stuiver als de basismunt 
gehandhaafd. Voor de inning van de accijnzen en de opgelden komen we de stuiver en de 
kleinere, hiervan afgeleide zilveren denominaties (halve en kwart stuivers (´oirtkens´), 
muterkens en groitkens) veelvuldig tegen. Wat opvalt is dat de controle van de 
                                            
352 Van Gelder, Nederlandse munten, 71; Thoma, ´Muntslag´, 278. In 1496 werd overigens ook een veel zwaardere 
zilvermunt, de zogenaamde ´sleper´, geïntroduceerd, die we echter in de rekeningen niet of nauwelijks tegenkomen. 
Aan het einde van de vijftiende eeuw waren stuivers de meest gangbare zilvermunten. Zie Van der Chijs, Munten, 294-
298. 
353 Zie bijv. RAZ, OAZ inv. nr. 2366, fol. 1r.-1v. (= Gelderse landdagen, nr. 1746). 
354 GldA, OAA inv. nr. 5459, fol. 1v. (= Gelderse landdagen, nr. 1195). 
355 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 215.  
356 RAZ, OAZ inv. nr. 230, briefnr. 1191 (= Gelderse landdagen, nr. 742). 
357 Van Gelder, Nederlandse munten, 71. 
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muntmeestersrekeningen niet meer ten overstaan van de hoofdsteden, maar alleen 
tegenover de landsheerlijke raad diende te geschieden. De door Noordzij reeds 
geconstateerde pogingen van hertog Karel om zich te ontworstelen aan de macht van de 
Gelderse hoofdsteden werden dus ook ten aanzien van de monetaire politiek gedaan.358    
 Tot na 1515 komen we vervolgens weinig aan de weet over de Gelderse 
muntpolitiek: pas uit 1517 stamt de eerstevolgende muntordonnantie waarmee de 
hertogelijke raad en de vier hoofdsteden de muntkoersen van de meest gangbare goud- en 
zilvermunten vaststelde.359 Daartoe had de hertog reeds halverwege 1516 enkele 
afgevaardigden van de vier hoofdsteden voor een dagvaart naar Zutphen uitgenodigd. Zo 
werd Arnhem verzocht enkele afgevaardigden te sturen ´... die des handels tbeste verstant 
hebben´.360 Daarmee wordt duidelijk dat de financiële expertise en de economische 
belangen van de stedelijke economische elites vooropstonden bij de totstandkoming van 
deze muntordonnanties. Aanleiding was het feit dat ´…een wyll tytz herwaertz vorder 
verloips ende dwalinge inden payment van golde ende silver gefallen ende woe langer woe 
meer te verlopen gelegen is, tot groten achterdeell des gemeynen besten´. De Brabantse 
stuiver, de belangrijkste Bourgondische zilvermunt, werd op 1,5 Gelderse stuiver 
gevalueerd. Daarnaast werd voor 34 gouden en 42 andere zilveren munten, die binnen 
Gelre circuleerden de waarde in stuivers vastgelegd.  
 Daarna werd pas weer in 1531 een nieuwe muntordannantie door hertog Karel 
uitgevaardigd, opnieuw ´… bij raidt ind avijss onser vier hoefft ind etzelicke van den 
cleijnen steden, dair die meeste neeronge is´.361 In de Arnhemse rekeningen vinden we de 
koersen van de verschillende munten ten opzichte van de rekeninggulden tussen 1531 en 
1547 terug: de goudgulden werd gevalueerd op 30 Brabantse stuivers of vijf Gelderse 
snaphanen, terwijl een rekeninggulden (á 20 rekenstuivers) een waarde van 0,364 
goudgulden representeerde. De Gelderse snaphaan, die sinds 1509 in relatief grote 
aantallen was geslagen, representeerde een vaste waarde van 11 rekenstuivers. In 1547, 
enkele jaren na de incorporatie van het hertogdom in de Habsburgse Nederlanden, 
schakelde de Arnhemse rentmeester voor het opmaken van zijn rekeningen tenslotte over 
op de daalder, een goudgulden die in de Arnhemse rekeningen werd gevalueerd op 28 
gevalueerde Brabantse stuivers, omgerekend naar ´lopend geld´ 30 Brabantse stuivers, 
waarbij een Brabantse stuiver een waarde van 22 inheemse blenken representeerde.    
 

 
 

                                            
358 Vgl. Noordzij, Gelre, 216-218. 
359 GldA, OAA inv. nr. 5819 (= Gelderse landdagen, nr. 402, d.d. 22 maart 1517). 
360 GldA, OAA inv. nr. 237 (=Gelderse landdagen, nr. 780). 
361 SNWV, OAE inv. nr. 112 (= Gelderse Landdagen, nr. 746). 
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1.4.3.3. Muntgebruik in de Zutphense rekeningen  
In de Zutphense stadsrekeningen hanteerde men tot diep in de zestiende eeuw het 
Zutphense pond als rekeningmunt. In de oudste rekeningen wordt de plak (dubbele groot) 
als rekenmunt gebruikt. Ook de Zutphense rentmeesters rekenden tussen 1381 en 1391 
in rekeningponden ter waarde van 15 nieuwe groten.362 In de navolgende jaren werd deze 
herengroot de meest courante betaalmunt in zowel Arnhem als Zutphen, terwijl het ook 
in Deventer de Vlaamse groot geleidelijk aan verdrong.363 Vanwege de vaste verhouding 
tussen het rekeningpond en de klinkende zilveren groot was ook het Zutphense 
rekeningpond aan een even grote waardedaling onderhevig. Tussen 1385 en 1390 liep de 
koers van de oude schild, uitgedrukt in nieuwe groten, dan ook gestaag op (tabel 1). 

Boekjaar 
 

Aantal gr. per lb. Aantal gr. Per oude sc. Verhouding lb. / oude sc. 

1381 15 40 2,67 
1383 15 40 2,67 
1385 15 42 2,80 
1386 15 43 2,87 
1388 15 45 3,00 
1390 15 48,25 3,22 
1391 18 54 3,00 

 
TABEL 1: Aantallen nieuwe ‘herengroten’ per lb. en per oude schild en de verhouding tussen het Zutphense 
rekeningpond en de waardevaste oude gouden schild, 1381-1391. Tabel ontleend aan Wartena, 
Stadsrekeningen I, XV.  

 Wartena heeft middels de koersnoteringen in de Zutphense rekeningen aangetoond 
dat ook in Zutphen de groot en de daarop volgende zilveren denominaties, de wit en de 
meeuw, van jaar tot jaar zeer snel bleven devalueren.364 Het zal mede daarom geweest zijn 
dat de Zutphense rentmeesters in 1391 in hun financiële administraties overstapten op een 
geïndexeerd rekeningpond als rekeningmunt, dat niet langer gekoppeld was aan de 
courante, devaluerende zilvermunt, maar een vaste waarde van 1/3 oude gouden schild 
ging representeren. Daarmee representeerde het Zutphense rekeningpond een vaste 
hoeveelheid goud.365 Deze oude (Franse) gouden schild, nadrukkelijk te onderscheiden 
van andere, latere aanmuntingen van gouden schilden, was zoals we hierboven reeds 

                                            
362 De Meyer en Van den Elzen, ‘Wel en Wee’, 33; Wartena, Stadsrekeningen, XV. De Meyer en Van den Elzen 
constateerden terecht dat ook Nijmegen en Culemborg in hun financiële administraties aanvankelijk de pond als 
rekeningmunt hanteerden. Opvallend is overigens wel dat in een kleiner stadje als Culemborg al tussen 1378 en 1398 
werd overgestapt op de oude schild als rekeningmunt; met dank aan dr. R. van Schaïk voor het beschikbaar stellen 
van zijn onderzoeksgegevens m.b.t. Culemborg.  
363 De Meyer en Van den Elzen, ‘Wel en wee’, 37. 
364 Wartena, ´Zutphens pond´. 
365 De Meyer, ´Middeleeuwse munten´, 214, die deze omslag voor de Oostelijke Nederlanden aan het einde van de 
veertiende eeuw situeert. Overigens stapte Deventer pas in 1448 volledig over op het geïndexeerde pond als 
rekeningmunt in de cameraarsrekeningen; vgl. idem, StRD V, XV-XXVI. Zie ook Wartena, ´Zutphens pond´, 34. 
Het oude Franse gouden schild bevatte oorspronkelijk 4,532 gram goud. 
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vermeldden de belangrijkste waardevaste goudmunt die in de rekeningen van de Oost-
Nederlandse steden werd gehanteerd en daarmee als betrouwbare waardemeter voor alle 
andere goud- en zilvermunten die in omloop waren.366 Het Zutphense stadsbestuur bleef 
tot 1528 vasthouden aan het gebruik van het geïndexeerde Zutphense pond als 
rekeningmunt.   
 

	
1.5.	BESLUIT	

 
Met de voorgaande paragraaf hebben we de complexiteit van de in het bronmateriaal 
besloten liggende gegevens blootgelegd. Voor het inzichtelijk maken van de wijze waarop 
de in verschillende muntsoorten genoteerde inkomsten en uitgaven vergelijkbaar zijn 
gemaakt hebben we de muntproblematiek uitvoerig behandeld. De beschreven 
problematiek rondom het muntgebruik in de middeleeuwse stedelijke administraties vormt 
het sluitstuk van het hoofdstuk waarin we de krijtlijnen hebben uitgezet, de mogelijkheden 
en beperkingen van ons bronmateriaal bespraken en de casus Gelre positioneerden binnen 
de relevante historiografische debatten.  
 In dit hoofdstuk zijn de theoretische, methodologische en brontechnische 
uitgangspunten voor dit onderzoek verder uitgewerkt. We hebben kunnen zien dat 
onderzoek naar stadsfinanciën op basis van de laatmiddeleeuwse stadsrekeningen een 
verre van onbetreden pad in de historiografie van de Nederlanden is. Impulsen hiertoe 
gingen vooral uit van de studies die sinds de late negentiende eeuw door voornamelijk 
Duitse en Vlaamse historici zijn ondernomen. Voor de noordelijke Nederlanden heeft 
W.J. Alberts een belangrijke rol gehad in het overbrengen van het belang van 
stadsrekeningen voor het onderzoek naar allerlei aspecten van het stedelijke leven. Voor 
een dieper begrip van de economische, sociaal-politieke en financiële processen die 
schuilgaan achter de abstracte cijferreeksen en de afzonderlijke rekeningposten hebben 
zijn bronedities van vooral Gelders stedelijk rekeningmateriaal voornamelijk toegankelijk 
bronmateriaal opgebracht. Tot een structurele, integrale en vergelijkende analyse van de 
stedelijke financiën is het echter nog nooit gekomen. Zoals we hebben kunnen zien biedt 
de Gelderse casus echter tal van spannende uitgangspunten die onze kennis over de 
wisselwerking tussen politiek, economie en openbare financiën tegelijk kan verdiepen en 
verbreden.  
 De onderzoekstradities, gedragen door de studies van onder andere Van Uytven, 
Blockmans, Boone en Stabel die tussen de jaren zestig en de jaren negentig van de 

                                            
366 Van Gelder, Nederlandse munten, 41; Spufford, Money and its use, 275; De Boer, Graaf en grafiek, 174-175. Zie voor de 
verspreiding en het gebruik ervan in de Oostelijke Nederlanden De Meyer en Van den Elzen, ‘Van geschenk tot 
getal’, 318 e.v. 
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twintigste eeuw verschenen, die in de Nederlanden zijn ontstaan, gaan juist in op de 
effecten van het Bourgondische staatsvormingsproces, de economische dynamiek, en de 
wisselwerking tussen maatschappelijke, sociaal-politieke en financiële ontwikkelingen in 
de drie ‘kerngewesten’, namelijk de sterk verstedelijkte gewesten Vlaanderen, Brabant en 
Holland. Door het onderzoek toe te spitsen op de ‘succesregio’s’ werden causale 
verbanden gelegd tussen synchroon verlopende processen van economische groei, 
politieke schaalvergroting en de specifieke rol die de steden via de ontluikende 
representatieve instellingen in de dialoog tussen vorst en onderdanen hebben gespeeld. 
Studies van onder andere Boone, Marsilje, Van der Heijden en Zuijderduijn wezen uit dat 
vooral de financiële eisen van de Bourgondische vorsten ten behoeve van hun 
machtspolitiek, die vooral via de landsheerlijke belastingen op de steden werden 
afgewenteld, vormden de dynamische factor achter de ontwikkeling van de financiële 
systemen in de Vlaamse, Brabantse en Hollandse steden tussen de veertiende en zestiende 
eeuw. Deze resultaten vormden belangrijke bewijzen voor de onderbouwing van meer 
algemene staatsvormingsmodellen die een relatie veronderstellen tussen kapitaal, stedelijke 
ontwikkeling en de uiteindelijke machtsverhoudingen tussen stad en staat.  
 Voor de meer als ‘perifeer’ omschreven gewesten in het algemeen, en het 
hertogdom Gelre in het bijzonder is het onderzoek naar deze ontwikkelingen binnen de 
hierboven beschreven interpretatiekaders minder goed uit de verf gekomen, ondanks het 
beschikbare bronmateriaal. We constateerden dat dit in relatief ruime mate beschikbaar is, 
maar dat vergelijkend onderzoek dezelfde moeilijkheden ten aanzien van volledigheid, 
representativiteit en continuïteit met zich meebrengt als reeds verricht onderzoek elders. 
Bovendien is het belangrijk duidelijk onderscheid te maken tussen de termen 
stadsfinanciën en stadsrekeningen. Beide begrippen zijn niet uitwisselbaar. Ook in de 
Gelderse steden bestonden verschillende deeladministraties, die op een of andere wijze 
samenhingen met de sinds de eerste helft van de veertiende eeuw ontstane centrale 
boekhouding, de stadsrekening.   
 De behandeling van de kenmerken van het beschikbare rekeningmateriaal heeft 
aangetoond dat de situatie in de bestudeerde Gelderse steden veel overeenkomsten 
vertoont met de ontwikkeling in steden als Deventer of Den Bosch, en dat een 
toenemende complexiteit van de stedelijke samenleving ook in de Gelderse steden de 
noodzaak tot verdere uitbouw van de administratieve activiteiten. Ook voor de Arnhem 
en Zutphen geldt bovendien dat de stadsrekeningen niet een compleet overzicht van alle 
financiële transacties van het stadsbestuur weergeven; het bestaan van deeladministraties 
voor onder andere het beheer van de gruit, accijnzen, boete-inkomsten, en specifieke 
bouwwerkzaamheden tonen aan dat het gebrek aan kaseenheid de volledigheid van de 
rekeningen beïnvloed heeft. Daarom is het voor een bestudering van de stadsfinanciën in 
relatie met de politieke en economische gegevenheden waarbinnen de financiële instituties 
functioneerden van belang om een veel breder scala aan bronnen in de analyse te 
betrekken. We hebben de stadsfinanciën dan ook opgevat als het geheel van bestuurders, 
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personeel, instituties, administraties, financiële transacties en sociaal-politieke netwerken 
dat vormgaf aan de financiële relaties tussen stedelijke overheid, burgers en landsheerlijk 
gezag.   
 Ten aanzien van het muntgebruik in de stadsrekeningen van Arnhem en Zutphen 
hebben we kunnen constateren dat het Zutphense stadsbestuur veel eerder is overgestapt 
op een geïndexeerde rekeningmunt, het aan de oude gouden schild gekoppelde Zutphense 
rekeningpond, dan in Arnhem het geval was. Daar hebben de monetaire chaos en 
herhaalde de- en revaluaties van zilvermunten en van jaar tot jaar veranderende 
verhoudingen tussen klinkende munt en rekeningmunt een veel sterkere invloed gehad op 
de stadsfinanciën. Dit geldt niet alleen voor de ten tijde van de economisch desastreuze 
muntpolitiek die ten tijde van Maximiliaan van Oostenrijk aan het einde van de vijftiende 
eeuw werd gevoerd, maar in een nog veel sterkere mate de inkomsten en uitgaven zoals 
die in de veertiende- en vijftiende-eeuwse rekeningen zijn geadministreerd hebben 
beïnvloed. De in de Arnhemse stadsrekeningen genoteerde bedragen zijn daarom, ten 
behoeve van dit onderzoek, omgerekend naar hun waarde in waardevaste oude gouden 
schilden.  
 Voor het contextualiseren van dit geheel is het noodzakelijk om eerst de grote lijnen 
van de politieke en economische geschiedenis in het hertogdom Gelre te schetsen. Dit 
gebeurt in het hiernavolgende hoofdstuk, waarbij hoofdzakelijk die ontwikkelingen 
worden beschreven die relevant zijn voor het duiden van de wijze waarop Arnhem en 
Zutphen hun machtspositie binnen de politieke en economische netwerken hebben 
trachten uit te bouwen dan wel te consolideren, en hoe de interne sociaal-politieke 
machtsverhoudingen het financiële beheer van de stadsbesturen heeft beïnvloed.



 



 

HOOFDSTUK	2	
	

POLITIEK	EN	ECONOMIE	IN	LAAT-MIDDELEEUWS	GELRE	
	

2.1.	INLEIDING	 	
	

Een studie naar de ontwikkeling van de stedelijke financiën en de instituties die de 
financiële relaties tussen landsheer en steden in middeleeuws Gelre vormgaven kan zoals 
gezegd niet ondernomen worden zonder eerst een overzicht te schetsen van de 
belangrijkste politieke, institutionele en sociaaleconomische ontwikkelingen die zich 
binnen de gekozen onderzoeksperiode hebben voltrokken. In de hiernavolgende 
paragrafen zullen deze kaders uiteen worden gezet. Daar waar de politieke en institutionele 
geschiedenis van Gelre relatief veel aandacht heeft gehad, vormt de economische 
geschiedenis van het hertogdom Gelre in de middeleeuwen en de vroegmoderne periode 
echter één van de meest opvallende slecht ontgonnen gebieden in de historiografie 
betreffende de economische geschiedenis van de Nederlanden. Hier zal niet worden 
geprobeerd een volledig beeld te schetsen: daarvoor is het hier niet de plaats. Wél is het 
van belang om de krachtenvelden te schetsen waarbinnen de Gelderse steden vorm 
moesten geven aan hun financiële beleid.   
 Het functioneren van die steden in het politieke territoriale systeem werd in eerste 
instantie bepaald door hun machtspositie binnen de opkomende Staten, die in de loop van 
de veertiende eeuw op basis van de kapitaalkracht van de steden en de financiële 
ondersteuning van de landsheerlijke machtspolitiek aanzienlijk werd versterkt (zie 
hieronder). Met de verkiezing van Arnold van Egmond tot hertog door de Staten in 1423 
werd die machtspositie tegenover de landsheer nog verder versterkt: de leden van het 
politieke netwerk van steden en ridderschap zagen zich als dé vertegenwoordigers van de 
Gelderse belangen.367 Met de toenemende externe druk op het hertogdom, vooral door 
de Bourgondisch-Habsburgse pogingen tot incorporatie van het hertogdom na 1473, 
bleven de steden in de nederkwartieren (Nijmegen, Zutphen en Arnhem) zich fel verzetten 
tegen een mogelijk verlies van de in de voorgaande decennia zorgvuldig opgebouwde 
machtspositie. Het behoud van hun greep op de interne politieke besluitvorming 
tegenover een relatief zwak landsheerlijk gezag bleef tot het einde van de hier onderzochte 

                                            
367 Noordzij, Gelre, 203-207. 
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periode de inzet van hun politieke handelen.  
 De opstelling van de hoofdsteden, die sinds het midden van de veertiende eeuw 
hun machtspositie tegenover de kleine steden én de ridderschap binnen het eigen kwartier 
wisten te versterken, is onlangs treffend gekarakteriseerd als één van ‘eigenzinnige 
zelfstandigheid’.368 De ervaringen met het centralistische Bourgondisch model in de 
periode 1473-1477, waarin de steden zich geconfronteerd zagen met machtsverlies 
tegenover een oppermachtig centraal bestuur door verlies van privileges en beperking van 
hun rol via de Staten in het landsbestuur, sterkten de steden in hun gezamenlijke verzet 
tegen de Bourgondisch-Habsburgse veroveringspogingen. In Karel van Egmond vonden 
zij sinds 1492 een partner in die strijd, maar toen deze de stedelijke autonomie via 
repressieve maatregelen sinds de jaren twintig van de zestiende eeuw begon te 
ondermijnen, schoven de steden hun hertog uiteindelijk aan de kant. Zij zagen hun 
belangen, die in de ogen van de steden het meest gebaat waren bij de onafhankelijkheid 
van Gelre ten opzichte van de machtige Habsburgse dynastie die in het grootste deel van 
de Nederlanden de lakens uitdeelde, beter vertegenwoordigd door Willem van Gulik, die 
in 1538 Gelre, Kleef, Gulik-Berg en Mark in een personele unie verenigde.369    
 Deze voornamelijk op verdediging van de stedelijke autonomie gerichte, 
particularistische politieke koers vergde veel inspanning, voornamelijk omdat de steden 
binnen zowel de politieke als ook de economische netwerken, waarbinnen zij zich op 
verschillende niveau’s bewogen, rekening te houden hadden met de uiteenlopende 
belangen van haar burgers, de elites, de eigen landsheer, de landsheren en steden van 
omringende territoria en de economische belangen tegenover het achterland enerzijds, en 
binnen de interregionale commerciële netwerken met andere steden anderzijds. Het bleef 
een voortdurend schaakspel van belangen, in de eerste plaats van de sociaal-politieke elites 
die hun positie binnen de territoriale machtsnetwerken wilden bestendigen, hetgeen 
meermaals leidde tot conflicten met andere steden, met spanningen tussen verschillende 
facties binnen de steden en onrust of zelfs openlijk verzet onder de bevolking. In de 
hiernavolgende hoofdstukken zal duidelijk worden welke financiële consequenties deze 
voortdurende politieke evenwichtsoefening voor de onderzochte Gelderse steden heeft 
gehad, en op welke wijze is getracht om deze te blijven financieren. 

 	

                                            
368 Van Driel, ‘Arnhem’, 127. 
369 Noordzij, ´Zelfstandigheid´, 47-52; zie verder hierna, paragraaf 2.3.3. 
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2.2.	POLITIEKE	ONTWIKKELING	TOT	1473	
	

2.2.1.	DE	ONTWIKKELING	VAN	DE	LANDSHEERLIJKHEID	GELRE	TOT	1350	
In de Nederlanden en het aangrenzende Nederrijngebied consolideerden zich territoriale 
vorstendommen in de twaalfde en dertiende eeuw.370 Middeleeuwse ´staatsvorming´ in 
Noordwest-Europa was tussen circa 1100 en 1400 vooral een proces van territorialisering, 
waarin landsheren via verovering, usurpatie, schenking, huwelijkspolitiek, pandschap of 
aankoop van verschillende graafschappen en jurisdicties, goederen en rechten een min of 
meer aaneengesloten territorium wisten op te bouwen, waarbinnen zij hun gezag wisten te 
vestigen.371 Desalniettemin bleef de complexe situatie bestaan waarin talloze instanties, 
sociale groepen en personen macht, hetzij in politieke, militaire of economische zin, 
konden uitoefenen. Mann spreekt in dit kader van ´multiple power networks´, waarin 
verschillende sociale groepen een grote mate van lokale autonomie genoten en geen enkele 
instantie een machtsmonopolie bezat.372 Janssen benadrukt het heterogene en verstrooide 
karakter van de verzamelde rechten en de samenstellende delen van de landsheerlijke 
territoria in wording tot in de dertiende eeuw, waarbij het beheer nog voornamelijk op de 
schouders van leenmannen en ministerialen rustte. Pas in de loop van de dertiende en 
veertiende eeuw zou het landsheerlijke gezag op basis van de samenstellende ambten – 
bestuurd door als ambtman aangeduide functionarissen – een meer territoriaal karakter 
krijgen.373   
 De processen van fiscalisering en bureaucratisering die gepaard gingen met dit 
territorialiseringsproces in de Nederlanden verliepen dan ook sterk gefragmenteerd, 
ondanks de opkomst van de landsheerlijke rentmeester als sleutelfiguur in het beheer van 
de grafelijke inkomsten.374 Ook Noordzij benadrukt – in navolging van Blockmans – het 
dynamische en onvoorspelbare karakter van deze processen. Ondanks de grilligheid van 
de politieke gebeurtenissen en van grenzen – voor zover die bestonden – konden politieke 
structuren, instituties en identiteiten behoorlijk hardnekkig zijn, wat vergaande 
belemmeringen opleverde voor pogingen tot integratie van samenstellende delen van een 
middeleeuws landsheerlijk territorium en latere staatsverbanden.375  

                                            
370 Janssen, ´Niederrheinische Territorialbildung´, 96-99. 
371 Voor een overzicht van de ontwikkeling van de landsheerlijkheid Gelre zie meest recentelijk Noordzij, Gelre, 133-
143. Zie ook Schiffer, Entwicklung en meer algemeen voor de Noordelijke Nederlanden Monté ver Loren en Spruyt, 
Hoofdlijnen, 113 en de daar genoemde literatuur. Zie voor het Duitse Nederrijngebied verder ook de vele bijdragen 
van Wilhelm Janssen, waaronder ´Niederrheinischen Territorien´, ´Niederrheinische Territorialbildung´ en 
´Landesherrliche Verwaltung´. Zie ook Petri, ´Territorienbildung´, m.n. 420-422. 
372 Mann, Sources of social power, 397 en 412.  
373 Janssen, ´Landesherrliche Verwaltung´, 88-101; Zie voor de ontwikkeling van het landsheerlijke bestuur en de rol 
van de Gelderse ambtmannen Kuys, De ambtman en Frankewitz, Geldrische Ämter. 
374 Van Schaïk, Belasting, 40-42. 
375 Noordzij, ´Zelfstandigheid´, 43. 
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 Binnen de grenzen van het latere Gelderse machtsgebied verwierven de Gelderse 
graven, al of niet via usurpatie van vroegere koninklijke regalia, in de loop van de twaalfde 
eeuw ook de inkomsten uit tolheffing en tienden, wat voortvloeide uit de verwerving van 
het stroomregaal en het wildregaal.376 De inkomsten hieruit moeten van dermate omvang 
zijn geweest dat ze de Gelderse graven de financiële middelen hebben verschaft om hun 
territorialiseringspolitiek, die voornamelijk was gebaseerd op de verwerving van overheids-
rechten ter afronding van een zoveel mogelijk aaneengesloten territorium, voort te 
zetten.377 Maar pas rond het einde van de dertiende eeuw kan voor het eerst worden 
gesproken van een min of meer samenhangend geografisch cluster, een territorium 
waarbinnen de graven van Gelre als landsheer optraden.378   
 Het territorialiseringsproces en het uitkristalliseren van het landsheerlijke 
bestuursapparaat – bestaande uit ambtmannen, richters, drosten en rentmeesters – kan 
voor Gelre (evenals de omringende Nederrijnse territoria) pas rond het midden van de 
veertiende eeuw als min of meer voltooid worden beschouwd. Belangrijk is om hierbij in 
gedachten te houden dat deze territorialisering via de ambtsindeling zich voornamelijk op 
het niveau van de samenstellende kwartieren heeft afgespeeld. Ook de sociaal-politieke 
netwerken én de economisch-institutionele structuren (zoals het jaarmarktensysteem, zie 
hieronder, paragraaf 2.4) waren vooral op kwartiersniveau georganiseerd, waarmee de 
vraag gesteld kan worden of Gelre ooit echt als één territorium heeft gefunctioneerd, of 
eerder als ‘bondsstaat’ van vier relatief autonome territoria kan worden gezien, samen-
gebonden door een voornamelijk dynastieke politieke identiteit.379  
 Het toenemende belang van de tolinkomsten voor de landsheerlijke financiën staat 
in direct verband met de commercialisering van de middeleeuwse samenleving. 
Aanvankelijk werd tol geheven bij Driel, Rijnwijk en Zuilinchem, maar rond het einde van 
de twaalfde eeuw werden deze tollen verlegd naar Arnhem en Nijmegen, terwijl ook bij 
Zutphen waarschijnlijk al eind twaalfde eeuw tol werd geheven. Deze ontwikkeling 
onderstreept het groeiende belang van deze stedelijke centra als schakel tussen het 
omliggende platteland en de regionale en ‘internationale’ handelsnetwerken, vooral 
gedragen door de rivierhandel over de Rijn, Waal en IJssel.380 Toen in 1222 de tol van 
Arnhem met toestemming van de keizer naar Lobith werd verlegd, ondernam de Utrechtse 

                                            
376 Monté Ver Loren en Spruyt, Hoofdlijnen, 111-133. 
377 Janssen, ´Niederrheinische Territorienbildung´, 100; Noordzij, Gelre, 137-143; Schiffer, ´Ontwikkeling´, 50-51. 
378 Noordzij, Gelre, 135-137; Kuys, ´Landsheerlijkheid´. 
379 Vgl. ibidem, 207 en 321-322 en de recensie van deze studie door Van Schaïk, ´A. Noordzij, Gelre. Dynastie, land 
en identiteit in de late middeleeuwen´, BMGN 126 (2011).  
380 Pfeiffer, Rheinische Transitzölle, 274-275 en 547-668 en Weststrate, Kielzog, 57. Dat vóór de dertiende eeuw juist op 
deze plaatsen tol werd geheven hing o.a. samen met de verkeersgeografische situatie op de Veluwe en de aansluiting 
van deze wegen met de belangrijkste doorgaande handelsroutes in de Betuwe richting Nijmegen en het Rijn- en 
Maasgebied; vgl. Heidinga, Medieval settlement, 224-229. Noordzij, Gelre, 138 leidt mijns inziens terecht uit de 
tolvrijstelling voor schepen die de Zutphense markten bezochten af dat hier in ieder geval sinds 1190 tol moet zijn 
geheven. 
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bisschop direct stappen, aangezien hiermee ook het handelsverkeer over de IJssel werd 
belast en daarmee de handelsbelangen van Deventer schade werd berokkend. Het 
daaropvolgende verbod tot tolheffing werd echter in 1224 alweer teruggedraaid.381 In de 
volgende eeuwen zou het Gelderse tolsysteem, naast de tollen te Lobith, Nijmegen en 
Zutphen, nog verder worden uitgebreid met tollen in Tiel, Zaltbommel en Herewaarden 
(Waal), IJsseloord (IJssel), Mook, Ravenstein, Venlo en Middelaar (Maas).382  
 Een volgende fase in de consolidatie en verdere ordening van dit landsheerlijke 
territorium vormde de ontwikkeling van een landsheerlijke bestuursorganisatie. Dit 
proces, dat zich voornamelijk gedurende de dertiende eeuw onder druk van het 
toenemende aantal taken die in verband stonden met de toenemende complexiteit en het 
daardoor groeiende noodzaak tot regulering van de laatmiddeleeuwse samenleving, 
voltrok zich sinds de dertiende eeuw en kan rond het midden van de veertiende eeuw als 
nagenoeg voltooid beschouwd worden.383 Eén van de instrumenten voor de consolidatie 
van het machtsgebied en de structurering van het territorium was de landsheerlijke 
stedenpolitiek. Meer dan in Holland lijkt het initiatief tot stadsrechtverlening in Gelre bij 
de graven te hebben gelegen.384 In Zutphen vormden de steden waarschijnlijk zelfs het 
uitgangspunt voor de ambtsorganisatie, die in de dertiende eeuw langzaam maar zeker 
vorm kreeg en in de veertiende eeuw uitkristalliseerde.385   
 Toch moet ervoor worden gewaarschuwd niet in alle verleningen van 
stadsrechtprivileges stadsstichtingen vanuit een bewuste landsheerlijke territoriale 
machtspolitiek te zien, zoals Rutte in zijn proefschrift heeft gesuggereerd.386 Alhoewel 
machtspolitieke overwegingen hieraan niet vreemd zullen zijn geweest, kenden 
verschillende steden die in de dertiende eeuw stadsrechten ontvingen al veel eerder 
belangrijke centrale functies, als versterkte nederzetting en grafelijk machtscentrum 
(Zutphen) of als domaniaal marktcentrum (Arnhem). Dit aspect komt hieronder verder 
aan bod. Terecht merkt Thissen bovendien op dat veel van de vroeg-dertiende-eeuwse 
stadsrechten (o.a. Zutphen, Arnhem, Doetinchem, Harderwijk, Doesburg) vooral de 
bevestiging van een reeds bestaande situatie inhielden en de machtspositie tegenover 
eventuele concurrerende stadsheren moesten veiligstellen. Pas de latere stadsrecht-
verleningen, voornamelijk die tijdens het bewind van Reinald I aan het begin van de 
veertiende eeuw, waren gericht op de bewuste structurering van het stedelijke landschap.387 

                                            
381 Vgl. Schiffer, Grafen von Geldern, 315-319. 
382 Weststrate, Kielzog, 57-59. 
383 Kuys, ´Centraal en regionaal bestuur´, 158-162; idem, Drostambt en schoutambt, 81; Janssen, ´Landesherrliche 
Verwaltung´, 100; Van Schaïk, Belasting, 47-51. 
384 Thissen, ‘Stadsrechtverlening’; zie ook Janssen, ´Geschiedenis´, 22. 
385 Kuys, Drostambt en schoutambt, 43. 
386 Rutte, Stedenpolitiek, 83-101, m.n. 97-101; vgl. voor eenzelfde voornamelijk juridische benadering Noordzij, Gelre, 
145-153, die de Gelderse stadswording ook in eerste instantie benadert vanuit de stadsrechtverleningen als instrument 
van het landsheerlijke territoriale consolidatiestreven. 
387 Thissen, ‘Stadsrechtverlening’, 50-51. 
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 In tegenstelling tot de ontwikkelingen in bijvoorbeeld Holland kwam het in Gelre 
niet tot een centrale, landsheerlijke rechtspraak via de landsheerlijke raad.388 Dit 
belemmerde niet alleen de vestiging van een krachtig landsheerlijk gezag, het deed ook 
afbreuk aan de  rechtszekerheid binnen het hertogdom. Juist het gebrek hieraan zou, 
volgens de inzichten van de NIE, op de lange termijn nadelig hebben doorgewerkt op de 
bescherming van bezitsrechten en van economische investeringen in de handel en de 
nijverheid. Sommige auteurs wijzen daarom juist op het fenomeen van de veemgerichten, 
die vooral in Oost-Nederland en de aangrenzende Duitse territoria, waaronder Westfalen 
en het Nederrijngebied, in de loop van de vijftiende eeuw bijzonder sterk aan belang 
wonnen als belangrijkste vorm van conflictbeheersing tussen (vreemde) kooplieden, 
steden en heren uit verschillende territoria binnen deze regio, ter compensatie van het 
ontbreken van voldoende landsheerlijk juridisch gezag in deze territoria.389   
 Inderdaad heeft het landsheerlijk onvermogen om zorg te dragen voor voldoende 
rust, veiligheid en rechtszekerheid binnen het Gelderse territorium, en als gevolg daarvan 
voornamelijk de onveiligheid voor kooplieden (tot uitdrukking komend in de vele 
inbeslagnames van goederen), zoals we hieronder nog verder uit zullen werken, de 
economische ontwikkeling van het hertogdom op de lange termijn geen goed gedaan. Zo 
werd de Veluwe nog in 1432, toen het een nieuw landrecht kreeg, door hertog Arnold 
bestempeld als een ‘… wilt bijster lant, dair voele auergrepen in geschien plegen’.390 Het 
onvermogen van landsheerlijke ambtlieden om de veiligheid van handelaars tegen 
struikrovers zelf te handhaven wordt des te duidelijker door het feit dat de inwoners zelf 
het recht kregen om ‘stratenschinders’ eigenhandig te arresteren en uit te leveren. Die 
onveiligheid zou in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw als gevolg van de vrijwel 
constante oorlogsdreiging of daadwerkelijk oorlogsgeweld binnen de landsgrenzen alleen 
nog maar groter worden.   
 Pas onder Karel van Gelre werden, na eerste aanzetten ten tijde van de 
Bourgondische bezettingen, serieuze pogingen ondernomen om de landsheerlijke raad te 
institutionaliseren en daarmee de landsheerlijke rechtspraak verder te professionaliseren. 
Uit deze raad ontwikkelden zich twee aparte instituties. Aan de ene kant stond het Hof, 
dat zich bezighield met bestuur en rechtspraak, terwijl een aparte Rekenkamer de 
landsheerlijke financiën controleerde en taken kreeg ten aanzien van het domeinbeheer.391 
Binnen het kader van dit onderzoek zal op deze ontwikkeling niet verder in worden 
                                            
388 Zie voor de ontwikkeling in Holland o.a. Le Bailly, Recht voor de raad; vgl. ook Zuijderduijn, Capital markets, 27-45, 
die het belang van dergelijke juridische insituties voor de rechtszekerheid en het vertrouwen ten aanzien van 
investeringen in de schuldenlast van publieke lichamen benadrukt. 
389 Kossman-Putto, Heimelijk gerecht. 
390 Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, nr. 95. 
391 Kossman-Putto, ´Bestuur´, 45-46; Noordzij, Gelre, 186-187. In december 1473 was in Arnhem reeds een ´camer 
van justicien´ ingericht, terwijl ook in Zutphen een gerechtshof voor de graafschap Zutphen werd opgericht. Vgl. 
Alberts, ´Eerste Bourgondische bezetting´, 75-78. Zie verder Maris, ´Raadkamers´ en idem en Driessen, Archief van 
het hof, 130-132. 
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gegaan. Het is voldoende om de ontwikkelingen vanaf het einde van de dertiende eeuw in 
hoofdlijnen te schetsen.  
 
De Limburgse Successieoorlog (1284-1288) vormde een belangrijk scharnierpunt in de 
Gelderse geschiedenis, zeker wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de 
bestuursorganisatie, de publieke financiën en de financiële en politieke relaties tussen de 
Gelderse steden en het landsheerlijke gezag. Reinald I, die in 1271 zijn vader Otto II was 
opgevolgd, was rond 1276 getrouwd met Irmgard van Limburg.392 In 1280 werd zij na de 
dood van haar vader, hertog Walram IV van Limburg, erfgename van het hertogdom 
Limburg. Na haar dood in 1283 probeerde graaf Reinald met militair machtsvertoon zijn 
aanspraken op het hertogdom door te drukken. Daarin vond hij steun bij ondermeer de 
aartsbisschop van Keulen. Hertog Jan I van Brabant, die ook aanspraken maakte op het 
hertogdom, verzette zich echter (samen met zijn bondgenoten, onder wie de graven van 
Berg en Gulik en de stad Keulen) van meet af aan tegen een toenemende Gelderse invloed 
in het voor de handel tussen Keulen, Brabant en Vlaanderen zo cruciale gebied tussen 
Schelde en Rijn.393 De daarlangs voerende landshandelsroutes vormden in financieel-
economisch opzicht een begerenswaardige prijs van groot verkeersgeografisch en 
strategisch belang.   
 Ter financiering van de verschillende militaire campagnes ging Reinald aanzienlijke 
leningen aan.394 De climax volgde in 1288, toen de legers van de hertog van Brabant, de 
graaf van Berg en de Keulse stadsmilities enerzijds en die van Gelre, Gulik en Luxemburg 
elkaar troffen in de Slag bij Woerringen (5 juni 1288). Na een verbeten en bloedige strijd 
kwam de Brabantse coalitie als winnaar uit de bus. Daarmee werd de positie van Brabant 
in het Maas-Rijngebied aanzienlijk verstevigd, terwijl de overwinning ook voor de stad 
Keulen een belangrijke uitbreiding van de stedelijke autonomie tegenover de aartsbisschop 
van Keulen met zich meebracht. De nederlaag van de Geldersen resulteerde erin dat 
Reinald in Brabantse krijgsgevangenschap raakte, terwijl de toch al aanzienlijke 
schuldenlast van het graafschap als gevolg van de talloze leningen bij geldhandelaars nog 
werd verzwaard met het torenhoge losgeld dat voor diens vrijlating werd geëist.395 Nadat 
de Gelderse graaf in 1289 door bemiddeling van de Franse koning uit Brabantse 

                                            
392 Jahn en Van Winter, ´Genealogie´, 36-38. 
393 Zie o.a. Van Peteghem, ´Schlacht von Worringen´, 291-292; Corsten, ´Limburgische Erbfolgekrieg´. Vgl. Alberts, 
Geschiedenis, 72-73, die mijns inziens de invloed van dit conflict op de ontwikkeling van het landsheerlijke gezag en de 
sociaal-politieke verhoudingen tussen de landsheer en de sociaal-politieke elites binnen het graafschap, afgezien van 
de financiële gevolgen in de daaropvolgende decennia, te veel bagatelliseert. Al sinds het einde van de twaalfde eeuw 
hadden de Gelders-Brabantse belangentegenstellingen in het Maas-Rijngebied, vooral ter beheersing van de 
handelsroutes over de grote rivieren en de landhandelsroutes, geleid tot conflicten, o.a. in 1195; Kuys, 
´Landsheerlijkheid´, 329-333. Zie voor een beknopt overzicht van de Gelders-Brabantse conflicten in de veertiende 
eeuw Jahn, ´Gelre en Brabant´, 121-126.  
394 Kusman, ´Assymétrie´, 80-90; zie verder hieronder, hoofdstuk 7. 
395 Kusman en Demeulemeester, ´Regional capital markets´; Kusman, ´Assymétrie´, 80-90. 
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gevangenschap was bevrijd, zag Reinald zich in 1290 genoodzaakt om vrijwel het volledige 
graafschap Gelre aan zijn schoonvader, graaf Gwijde van Vlaanderen, te verpanden.396 
Deze nam de schulden, die een slordige 75.000 lb. tournois beliepen, van de Gelderse graaf 
over.397  
 De Vlaamse pandschap (1290-1295) bracht de bestuurlijke ontwikkeling in Gelre 
in een stroomversnelling. Het bestuur over Gelre kwam effectief in handen van Vlaamse 
ambtenaren onder leiding van Lambert van Bouvignes en Walter Ronne, aan wie alle 
rekenplichtige Gelderse ambtsdragers verantwoording dienden af te leggen.398 Zo werden 
belangrijke stappen gezet in de richting van een op het Vlaamse voorbeeld geënte 
financiële organisatie en administratie.399 De vroegste landsheerlijke rekening uit 
1294/1295 vormt de schriftelijke neerslag van de toenemende rationalisering en 
centralisatie van het landsheerlijke financiële beheer onder Vlaamse invloed.400 In dit 
opzicht had de vernieuwing in Gelre als gevolg van de financiële crisis aan het einde van 
de dertiende eeuw een belangrijke voorbeeldfunctie voor de overige Nederrijnse 
landsheerlijke territoria, waar zich soortgelijke ontwikkelingen eerst vanaf de veertiende 
eeuw beginnen af te tekenen.401 Onder een deel van de Gelderse adel en steden groeide 
echter de onvrede over het autoritaire optreden van de Vlaamse bewindvoerders, wat ertoe 
leidde dat er wegen werden gezocht om het bestuur over het graafschap weer in handen 
van Reinald I te brengen.  
	 De diepe politieke én financiële crisis aan het einde van de dertiende eeuw vormde 
dan ook de opmaat voor de toenemende invloed van de steden, die in ruil voor hun 
financiële steun meer inspraak wensten in het landsbestuur. Dit is het startpunt voor de 
opkomst van de Gelderse representatieve instellingen, de Gelderse Staten geweest.402 Voor 
het eerst traden de steden uit de coulissen op het politieke toneel. Hun betrokkenheid bij 
de totstandkoming van deze regeling wijst op het toenemende besef dat het landsbestuur 
én de landsheerlijke financiën een publiek karakter hadden waarvoor de steden zich 
collectief verantwoordelijk voelden, ook al bleven privaat en publiek in de landsheerlijke 
financiën nog tot diep in de vijftiende eeuw nauwelijks gescheiden. In 1293 waren 
ridderschap en steden bereid om via een buitengewone bede gelden bijeen te brengen om 

                                            
396 Böck, Herzöge und Konflikt, 58-60; zie ook Venner, ´Geldern vor und nach Worringen´, 283-286. 
397 Meihuizen, Rekening, 21. 
398 Zie voor een overzicht van deze Vlaamse functionarissen Van Peteghem, ´Schlacht vor Worringen´, 31-34. 
399 Van Schaïk, ´Taxation´, 257-258. 
400 Meihuizen, De rekening, 7-37. Zie ook Kuys, ´Financiële instellingen´, 38-40. 
401 Zie voor het belang van de Vlaamse invloed op de modernisering van de landsheerlijke financiën en de 
voorbeeldfunctie van de (vanuit Duits perspectief) vroeg intredende centralisatie van het landsheerlijke 
rekeningswezen Mersiowsky, Anfänge, 128-130; zie ook Janssen, ´Landesherrliche Verwaltung´, 89-98 en Van Schaïk, 
´Taxation´, 258. 
402 Idem, Belasting, 46-48. Van Zanden, Buringh en Bosker zien in transitie- en crisisperioden het startpunt van 
representatieve instellingen in premodern Europa, vgl. Van Zanden, Buringh en Bosker, ́ Representative institutions´, 
846. Vgl. ook Nikolay, Ausbildung, 57-58 en Kokken, Steden en Staten, 13. 
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de schulden van de graaf af te betalen en daarmee de verpanding aan Vlaanderen te 
beëindigen.403 In 1296 kon graaf Reinald het pandschap met Franse financiële steun lossen, 
maar het duurde tot 1311 voordat ook allerlei andere schulden waren afbetaald.404 De 
financiële problemen van hun landsheer vormden voor de steden een uitgelezen 
mogelijkheid om in ruil voor hun financiële steun allerlei bezittingen, rechten en privileges 
te verwerven.405 Hierdoor wisten zij de financiële én juridische basis voor hun 
machtspositie binnen het politieke territoriale netwerk te leggen, en tevens hun financiële 
autonomie uit te bouwen.   
 Tot die tijd hadden persoonlijke, feodale structuren het bestuur van de Gelderse 
grafelijke bezittingen gekenmerkt, waarbij vooral ministerialen optraden als belangrijkste 
vertegen-woordigers van de grafelijke macht.406 Deze constatering is zowel voor de 
kwestie rondom de ontwikkeling van de stedelijke machtspositie binnen de politieke 
structuren van het laat-middeleeuwse hertogdom als ook voor ons begrip van de interne 
sociaal-politieke positie van de stedelijke bestuurlijke elites ten overstaan van de stedelijke 
samenleving én het beheer van de stadsfinanciën van groot belang. Zoals hieronder verder 
zal worden uitgewerkt waren het namelijk vooral deze ministerialen die, op basis van hun 
status als onvrije dienstlieden van de graaf het domeinbeheer, het plaatselijke bestuur en 
de rechtspraak in de pre-stedelijke nederzetting hadden uitgeoefend, en die na de 
stadswording het stadsbestuur en dus ook het financiële beheer naar zich toe hebben 
weten te trekken.407   
 Ook in Gelre werden de stedelijke sociaal-politieke elites gevormd door een klein 
aantal families, die via coöptatie een oligarchische bestuurscultuur ontwikkelden. De studie 
van Verkerk naar het stedelijke patriciaat in Arnhem heeft overtuigend aangetoond dat de 
verdeling van de politieke macht aldaar tussen de twee clans terug te voeren is op de oude 
banden van de veelal ministeriale families met enerzijds het domein van de abdij Prüm en 

                                            
403 Noordzij, Gelre, 171 en Alberts, Staten I, 22. Het gaat hier om de eerste poging van ridderschap en steden om een 
buitengewone bede te organiseren. De door Noordzij aangehaalde brief die de graaf van Vlaanderen aan ridderschap 
en steden van Gelre stuurde bevestigt de bereidwilligheid van de Gelderse politieke elites om mee te werken aan deze 
nieuwe buitengewone bede, om daarmee de schuldenlast van de graaf te verminderen. Vgl. Van Schaïk, Belasting, 43 
en ook Nikolay, Ausbildung, 58-59. De aflossingssom bedroeg, na tussenkomst van de hertog van Brabant, 60.000 lb. 
parisis; zie Kusman, ´Asymétrie´, 92 en Meihuizen, Rekening, 21 en 28. 
404 Kusman, ´Regional capital markets´; zie ook Meihuizen, Rekening, 22-23. In 1305 werd een verdrag gesloten tussen 
graaf Robrecht van Vlaanderen en graaf Reinald I voor de vereffening van diens resterende schulden, nog steeds een 
som van 25.000 lb., waarvoor Reinald een aantal Franse bezittingen die hij via zijn moeder, Philipote van Dammatin, 
had geërfd aan Vlaanderen afdroeg. Vgl. Van den Bergh, Gedenkstukken, nr. LX.  
405 Van Schaïk, Belasting, 46-48. 
406 Voor een overzicht zie Noordzij, Gelre, 154-159 en 164-170. Zie verder Kuys, Ambtman, 19-25; idem, 
´Landsheerlijkheid´, 335 en idem, ´Centraal en regionaal bestuur´, 157-158. Voor de ontwikkeling van de 
ministerialiteit in Gelre zie Van Winter, Ministerialiteit, m.n. 110-122 en voor een breder geografisch perspectief 
Janssen, ´Niederrheinische Territorien´ en idem, ´Landesherrliche Verwaltung´, 88-91. 
407 Van Bavel, Manors and markets, 102-103 en 117-119; Nicholas, Stad en platteland, 88-89. Vgl. voor eenzelfde 
constatering voor het vroegste financiële beheer in Leuven Van Uytven, Stadsfinanciën, 5. 
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anderzijds het domein van de graven van Gelre.408 Ook voor Wageningen, Harderwijk en 
Emmerich is het bestaan van dergelijke machtsverhoudingen die teruggrijpen op de pre-
stedelijke domaniale situatie aantoonbaar.409 Bovendien bestonden vanuit de families 
binnen de Gelderse stedelijke elites sterke banden met de ridderschap van het eigen 
kwartier. De monopolisering van het stadsbestuur door deze elites had belangrijke 
consequenties voor de inrichting van de stedelijke financiën en de stedelijke politieke 
economie.410 Bovendien waren politieke keuzes en beleid in belangrijke mate gericht op 
de lokale belangen van deze elites, die via connecties binnen de sociaal-politieke 
netwerken, voornamelijk op kwartierlijk niveau en pas in tweede instantie (en minder 
frequent) op het landsheerlijke territoriale niveau via de opkomende representatieve 
instellingen op elkaar werden afgestemd.  
 De introductie van een efficiënter en rationeler ingericht financieel beheer in de 
eerste helft van de veertiende eeuw werd grotendeels geboren uit de noodzaak tot het 
saneren van de landsheerlijke financiën na de ingrijpende financiële crisis, die het gevolg 
was van de politieke instabiliteit in het Maas-Rijngebied, voortvloeiend uit de 
machtspolitiek van de landsheren in deze regio in de voorgaande decennia. Alleen via 
financiële innovaties (zoals de introductie van de buitengewone bede) en samenwerking 
van de lokale elites kon de verpanding van het graafschap gelost worden en de 
zelfstandigheid van het graafschap worden hersteld. De politieke crisis en de verpanding 
van het graafschap aan het einde van de dertiende eeuw vormen in dit opzicht de opmaat 
voor het politieke proces dat tot 1543 de Gelderse geschiedenis zou kenmerken. Telkens 
zouden de Gelderse Staten op momenten van politieke crisis – zij het vanwege interne 
dynastieke problemen dan wel op momenten van externe dreiging – het behoud van de 
territoriale samenhang en de zelfstandigheid van het hertogdom blijven verdedigen.411  
 Ten aanzien van de financiële organisatie vormde de opkomst van de (overste) 
rentmeester tussen circa 1290 en 1350 de belangrijkste uiting van pogingen tot 
modernisering en centralisatie van het financiële beheer. Hij vormde de spil in de 
landsheerlijke bestuursorganisatie, en was (naast de landsheerlijke richters) de belangrijkste 
landsheerlijke functionaris waarmee stadsbesturen in dialoog traden ten aanzien van de 
financiële aangelegenheden in het hertogdom.412 De bestuurlijke en financiële organisatie 
kreeg daarmee zijn beslag gedurende de eerste helft van de veertiende eeuw.413 Eerst vanaf 

                                            
408 Verkerk, Coulissen, 307-309 en 381-382; vgl. voor de achtergronden van deze twee domeinen idem, ‘Arnhem’ en 
Verhagen en Wientjes, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’. 
409 Voor Wageningen zie Bosch, ‘Kleine stad’, 95-96. 
410 Zie hieronder, hoofdstuk 3. 
411 Nikolay, Ausbildung, 59 stelt dat ´…schon zum Ende des 13. Jahrhunderts ein ausgeprägtes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Städte und der Ritterschaft Gelderns vorhanden war´. Zie ook Noordzij, Gelre, 318 en Alberts, 
Geschiedenis, 75. 
412 Kuys, ´Financiële instellingen´, 38; Janssen, ´Landesherrliche Verwaltung´, 97-100. 
413 Bij de ambtsorganisatie in het kwartier van Zutphen vormden de pre-stedelijke nederzettingen het uitgangspunt; 
Zutphen vormde al sinds de volle middeleeuwen het grafelijke machtscentrum binnen het graafschap Zutphen; zie 
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het midden van de veertiende eeuw kristalliseerde de indeling in kwartieren zich uit. Sinds 
1347 werkten Nijmegen, Roermond, Zutphen en Arnhem zich op tot hoofdsteden van de 
vier samenstellende kwartieren van het hertogdom. Zij gingen in de tweede helft van de 
veertiende eeuw optreden als vertegenwoordigers van de kleinere steden binnen het eigen 
kwartier tegenover het landsheerlijke bestuur. Het ontstaan van de kwartierlijke indeling 
werd dan ook grotendeels gedragen door de vier hoofdsteden.414   
 De steden kwamen daarmee binnen het eigen kwartier aan de top van het stedelijke 
netwerk te staan, waardoor feitelijk vier stedengroepen ontstonden. Toen ook de 
ridderschap van de kwartieren sinds het begin van de vijftiende eeuw aansluiting zocht bij 
dit ‘territoriale netwerk’, ontstond daarmee een dualistisch politiek systeem, waarin de 
steden en ridderschap, verbonden op kwartierlijk niveau, als machtsblok optraden 
tegenover het landsheerlijke bestuur.   
 Door Noordzij is hierbij gewezen op de gelaagde structuur binnen het Gelderse 
politieke netwerk, die er echter wel toe leidde dat samenwerking tussen steden en 
ridderschap zich vooral op kwartierlijk niveau ging afspelen.415 Op basis van de 
bevindingen van Alberts en Nüsse over het functioneren van de Gelderse Staten, namelijk 
dat het overleg tussen steden en ridderschap vooral op kwartierlijk niveau plaatsvond en 
alleen bij zaken die het gehele hertogdom aangingen vergaderingen op landsniveau werden 
georganiseerd, heeft Van Schaïk dan ook terecht de kanttekening geplaatst dat de Gelderse 
politieke identiteit ook gelaagd was en in de eerste plaats de belangen van het eigen 
kwartier de boventoon voerden voor de door de hoofdsteden uitgestippelde politieke 
koers. Het bestaan van een vast omlijnd, het gehele hertogdom omvattend sociaal-politiek 
territoriaal netwerk zoals onlangs verondersteld werd door Noordzij is dan ook niet 
aannemelijk. Het functioneren van sociaal-politieke, maar zoals we hieronder zullen zien 
ook economische netwerken waren in eerste instantie een zich op kwartierlijk niveau 
afspelend fenomeen. Zoals we hieronder zullen aantonen had dit ook zijn uitwerking op 
de politiek van de hoofdsteden, en daarmee ook op de keuzes ten aanzien van de stedelijke 
financiële koers.  
 De Gelderse steden, die sinds de late twaalfde eeuw opkwamen en vooral 
gedurende de dertiende eeuw via de verlening van stadsrechten als (semi-)autonome 
rechtslichamen, als communitas, in de domaniale structuren (die tot dan toe de samenleving 
hadden vormgegeven) werden ingevlochten, hadden tot het einde van de dertiende eeuw 
weinig politieke invloed gehad.416 Hun sterk toegenomen kapitaalkracht – voornamelijk 

                                            
hiervoor Kuys, Drostambt en schoutambt, 26-45 en 126 en hierna, hoofdstuk 1.2. Ook in het kwartier van Nijmegen 
onstond deze ambtsorganisatie gedurende de dertiende eeuw; vgl. idem, Ambtman, 281. Voor de ambtsorganisatie in 
het Overkwartier zie Frankewitz, Geldrischen Ämbter. Vooralsnog ontbreekt een studie naar de ontwikkeling van de 
landsheerlijke bestuursorganisatie op de Veluwe. 
414 Vgl. Van Schaïk, Belasting, 47-49. 
415 Noordzij, Gelre, 230-231. 
416 Zie voor de stedelijke ontwikkeling in Gelre hieronder, paragraaf 2.4. 
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gebaseerd op de handel – vormde tijdens de crisisperiode aan het einde van de dertiende 
eeuw een belangrijke hefboom voor de steden om toegang tot het politieke toneel af te 
dwingen. Hun betrokkenheid bij de verpanding van het graafschap in 1290, waaraan 
dertien steden hun goedkeuring hechtten, getuigt van het feit dat dergelijke transacties niet 
langer meer gezien werden als louter grafelijke aangelegenheid, maar iets dat de 
goedkeuring van het ´gemene´ land, meer concreet de edelen, ministerialen én de steden 
behoefde.417  
 Ook de eerste buitengewone bede, die op initiatief van de ridderschap en steden in 
1293 werd toegezegd ter aflossing van de verpanding van het graafschap, onderstreept de 
toenemende betrokkenheid van de steden bij het landsbestuur en het besef van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de landsheerlijke financiën en de landsheerlijke 
schulden.418 Van Schaïk ziet in de opkomst van nieuwe directe landsheerlijke belastingen 
in de vorm van buitengewone beden de belangrijkste drijvende kracht voor de vorming 
van de Staten als representatief orgaan, waarin steden en ridderschap – primair op 
kwartiersniveau – overleg pleegden over hun opstelling tegenover de landsheer inzake het 
al of niet goedkeuren van belastingen.419 Deze relatie tussen groeiende stedelijke macht via 
de representatieve instellingen en de opkomst van de landsheerlijke beden als nieuw 
financieringsmiddel in Gelre staat niet op zichzelf: ook voor Holland, Vlaanderen en 
Brabant kwamen onder andere Blockmans en Kokken in het licht van het hierboven reeds 
genoemde debat rondom de ´new fiscal history´ tot soortgelijke conclusies.420   
 De crisis van de late dertiende eeuw vormde het begin van de collectieve 
betrokkenheid van de Gelderse steden in het landsbestuur en bij de landsheerlijke 
financiën. Het legde de basis voor de ontwikkeling van de Gelderse Staten als 
representatief orgaan, alhoewel pas enkele jaren later tijdens de dynastieke tweestrijd 
tussen Reinald I en zijn zoon, Reinald II, de Gelderse ridderschap en steden door hun 
gezamenlijk optreden ten aanzien van de bestuursregeling van 1318 weer op het politieke 
toneel verschenen.421  
  De onenigheden tussen Reinald I en zijn zoon begonnen in 1316 aan het daglicht 
te treden.422 Niet alleen hadden de religieus-ideologisch geïnspireerde plannen van Reinald 
I voor het omvormen van het Gelderse stedenlandschap diens aandacht volledig in beslag 
genomen en daarmee afgeleid van andere taken ten aanzien van het landsbestuur.423 De 

                                            
417 Noordzij, Gelre, 171; zie ook Böck, Herzöge und Konflikt, 73-74 en Meihuizen, Rekening, 15. 
418 Nikolay, Ausbildung, 58-59; Van Schaïk, Belasting, 43; Alberts, Staten I, 22; Meihuizen, Rekening, 17. 
419 Van Schaïk, ´Taxation´, 260-262; idem, Belasting, 46-51. 
420 Blockmans, ´Representation´, 52-53; idem, ´Low Countries´, 286 en Kokken, Steden en staten, 216, die overigens de 
nuance aanbrengt dat juist dynastieke (of financiële?) crises belangrijke breekpunten zijn ten aanzien van de 
ontwikkeling van representatieve instellingen in relatie tot de introductie van nieuwe vormen van belastingheffing. 
Zie ook Stein, Hertog en zijn staten, 67-72 en 243-246. Zie voor de ´new fiscal history´ hierboven, paragraaf 1.2. 
421 Noordzij, Gelre, 173-175; vgl. Kokken, Steden en staten, 216. 
422 Alberts, Geschiedenis, 74; Böck, Herzöge und Konflikt, 75-87. 
423 Zie hierover o.a. Moors, ´Frenetieke activiteit?´ en Noordzij, Gelre, 150-153. Vgl. Schneider, ´Kreuzzugsidee´. 
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onvrede onder de steden over diens aanpak van de altijd nog aanzienlijke landsheerlijke 
schuldenlast blijkt wederom een belangrijke oorzaak voor de inmenging van de steden in 
de landsheerlijke politiek te zijn geweest. Die schuldenlast was overigens wel ontstaan met 
medewerking van de steden. Hun dubbelrol in deze financiële kwesties laat duidelijk zien 
hoe de steden hun machtspositie binnen het Gelderse politieke netwerk op basis van hun 
kapitaalkracht ten nadele van de landsheer hebben uitgebuit. In de voorgaande jaren had 
de graaf zich namelijk meer dan eens gedwongen gezien om de stedelijke krediet-
waardigheid aan te spreken om leningen aan te kunnen gaan.424 Het vormde voor de steden 
een welkome manier om hun positie te verstevigen: in ruil voor dergelijke leningen of 
borgstellingen voor leningen, onder andere aangegaan bij Keulse en Brabantse 
geldschieters of Lombarden, wisten ze in het bezit te komen van belangrijke grafelijke 
inkomstenbronnen.425 Zoals we hieronder verder zullen uitwerken, legde deze financiële 
dynamiek tijdens de eerste helft van de veertiende eeuw de basis voor de vermogenspositie 
van de steden door de verwerving van onder andere accijnsrechten, domeinbezit en 
molen-, tol- en visserijrechten.   
 De verpanding van het gehele Overkwartier (exclusief Roermond) aan de graaf van 
Gulik begin 1316 voor een som van 20.000 lb. was voor verschillende stedelijke elites een 
belangrijke steen des aanstoots geweest.426 Ook de nalatigheid van de graaf ten aanzien 
van het behartigen van de territoriale belangen in de graafschap Zutphen en – als meest 
zwaarwegende reden – de tegen vernieuwingen en toenemende stedelijke invloed geënte 
algemene politieke koers van Reinald I moeten volgens Böck als oorzaken worden gezien 
voor het feit dat de aanzetten tot, en de kern van het verzet tegen de oude graaf vooral in 
de graafschap Zutphen te vinden waren.427 Reeds in 1314 waren in Zutphen onlusten 
uitgebroken, onder meer vanwege de heffing van grafelijke belastingen, die in combinatie 
met de toenemende graantekorten en dreigende hongersnood niet in goed aarde vielen.428 
In het najaar van 1316 erkende Zutphen Reinald II als landsheer, en niet lang daarna sloten 
Nijmegen, Doesburg en Emmerich zich aan bij de opstand tegen de oude graaf.429 Begin 
1317 werd Reinald II door de ridderschap en steden een buitengewone bede toegezegd.430 
Op 3 september 1318 deed graaf Willem III van Holland als scheidsrechter uitspraak, 

                                            
424 Voor de parallelle ontwikkeling in Holland, waar dit mechanisme al sinds de regeerperiode van Floris V werd 
toegepast zie Zuijderduijn, Capital markets, 73-85. 
425 Bosch, ‘Zaak Henrick Haeck’, 90-93 en Noordzij, Gelre, 175-176. Zie verder hoofdstuk 6. 
426 Noordzij, Gelre, 174 en 189-190; Moors, ´Frenetieke activiteit?´, 40. 
427 Böck, Herzöge und Konflikt, 76-79. Daarnaast voert Böck als mogelijke reden de grote hongersnood in de jaren 
1315-1317 aan, die in Gelre geleid zou hebben tot sociale spanningen en destabilisatie. Zie ook Kuys e.a. ed., Tielse 
kroniek, 101. 
428 Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, nr. 159. 
429 Ibidem, nr. 168. Enkele maanden daarvoor had Zutphen uit handen van Reinald I nog het recht tot het houden 
van een nieuwe jaarmarkt gekregen; vgl. ibidem, nr. 166. 
430 Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, nr. 170. 
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nadat vier eerdere arbitrale uitspraken in de geschillen geen effect hadden gesorteerd.431  
 De steden kregen een belangrijke rol toebedeeld in het beheer van en de controle 
op de landsheerlijke financiën, in ieder geval totdat de landsheerlijke schulden afgelost 
zouden zijn.432 Daarnaast werd een bede toegezegd waarmee de grafelijke schuldenlast kon 
worden teruggedrongen. In 1319 werd bovendien nog vastgelegd dat de landsheer geen 
beslissingen zou nemen zonder instemming van zijn steden.433 Vooral in tijden van 
dynastieke crises traden de steden naar voren en namen het heft in handen.434 Het 
markeerde het begin van een schoksgewijze evolutie van de stedelijke invloed op het 
landsbestuur, een dynamiek die – evenals elders in de Nederlanden en het Duitse Rijk – 
bepaald werd door de toenemende geldnood van de landsheren. Zodoende werd de 
landsheer financieel steeds afhankelijker van zijn steden, die hun invloed op het 
landsbestuur stapsgewijs wisten te vergroten.435 Naast het te gelde maken van 
hoogheidsrechten, ambten en domeinen via verpanding, een proces dat onlosmakelijk was 
verbonden met de financiële eisen die de vestiging van het landsheerlijk gezag stelden, 
deed ook de buitengewone bede zijn intrede, die alleen geheven kon wording met 
instemming van de representanten van de ridderschap en de steden.436   
 Voor het aangaan van leningen maakte Reinald II al sinds 1317 dankbaar gebruik 
van de groeiende kapitaalkracht van de steden, die meer dan eens individueel of als 
stedelijk collectief  borg stonden voor grafelijke leningen bij Lombarden en rijke 
geldschieters uit onder andere Keulen en Dortmund.437 In 1339 werd door Reinald II voor 
het eerst een gefundeerde schuldenlast gecreëerd met de verkoop van grote aantallen lijf- 
en erfrenten op de Brabantse kapitaalmarkten. Een collectief van tien steden nam door 
medebezegeling van de verkochte lijfrentenbrieven de verantwoordelijkheid op zich om, 
in geval van wanbetaling door de graaf, de verschuldigde termijnen uit te betalen.438 De 
steden werd schadeloosstelling uit de landsheerlijke inkomsten beloofd. Zij kregen als 
onderpand hiervoor belangrijke lokale inkomstenbronnen in handen. Zo verwierf 
Nijmegen rechten op de stedelijke gruit, Zutphen werd in het vooruitzicht gesteld van de 
visserijrechten rondom de stad en Doesburg de inkomsten uit de dagelijkse tol en het 
kargeld. De uitbetaling van de renten aan de geldschieters uit onder andere Brussel, Leuven 
en Antwerpen vinden we in de landsheerlijke rekening van 1340 terug.439   

                                            
431 Noordzij, Gelre, 174 en Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, nrs. 172, 175, 176. Zie voor een uitvoerige beschrijving van 
het conflict ook Böck, Herzöge und Konflikt, 77-87. 
432 Nikolay, Ausbildung, 63. 
433 Alberts, Staten I, 51. 
434 Nikolay, Ausbildung, 65. 
435 Noordzij, Gelre, 173-178; Kuys, ‘Landsheerlijkheid’, 338. 
436 Van Schaïk, Belasting, 43-46. 
437 Bosch, ´Zaak´, 91-92; vgl. Noordzij, Gelre, 175-176. Zie voor de rol en de sociale positie van Lombarden en Joden 
als geldhandelaars in Gelre en het Nederrijngebied o.a. Van Schaïk, ´Social position´.  
438 Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, nr. 355. 
439 Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, CXXXIII. 
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 Uiteindelijk waren het echter toch de steden die opdraaiden voor de terugbetaling 
van deze gelden: landsheerlijke financiële problemen dwongen de steden alsnog de 
afbetaling van de landsheerlijke schulden in 1401 op zich te nemen.440 Hiermee wordt 
duidelijk dat collectieve verantwoordelijkheid van de steden voor landsheerlijke leningen 
als instrument om de stedelijke kredietwaardigheid in te zetten ten behoeve van de 
financiering van de politieke aspiraties van de landsheer niet alleen in Holland maar ook 
in Gelre al voor het midden van de veertiende eeuw werd toegepast.441 Maar daar waar in 
Holland dit instrument sinds het begin van de vijftiende eeuw steeds vaker werd toegepast, 
wat aan het einde van de vijftiende eeuw leidde tot de noodgedwongen centralisatie van 
de gecreëerde schuldenlast om de stadsfinanciën van de in diepe financiële problemen 
verkerende steden te ontlasten, bleef deze ontwikkeling in Gelre uit.442   
 In 1343 overleed hertog Reinald II, een gebeurtenis die een turbulente periode van 
dynastieke conflicten, partijstrijd en regelrechte binnenlandse oorlogen inluidde. In 
hetzelfde jaar sloten de Gelderse steden, voor het eerst op eigen initiatief, een verbond. 
Wederom vormden de financiële toestand en de hoge schuldenlast die het kersverse 
hertogdom – Reinald II kreeg in 1339 de hertogstitel toebedeeld – met zich meetorste 
twee van de belangrijkste punten van zorg.443 De schuldenlast had grotendeels te maken 
met de Gelderse betrokkenheid bij één van de grootste conflicten van de late 
middeleeuwen: de Honderdjarige Oorlog tussen de twee grootmachten op het West-
Europese politieke toneel Engeland en Frankrijk. Reinald II had daarin de zijde gekozen 
van zijn zwager, koning Edward III van Engeland, voor wie hij meerdere malen (met 
medewerking van zijn steden) leningen aanging op de Brabantse en Keulse kredietmarkten 
(zie hierboven).444 Na de dood van Reinald II bestond er echter onenigheid over de 
politieke koers: de keuze voor de Engelse of Franse zijde bleek één van de splijtzwammen 
die in de daarop volgende jaren de interne partijstrijd zou blijven aanwakkeren.  
  

2.2.2.	PARTIJSTRIJD,	PERSONELE	UNIE	EN	STEDELIJKE	INVLOED	(1350-1423)	
Het begin van onze eigenlijke onderzoeksperiode, het jaar 1350, markeert in meerdere 
opzichten dus een turbulente tijd. Naast de Zwarte Dood, die zich in de jaren 1348-1350 
ook in Gelre aandiende en onder andere in de IJsselsteden harder toesloeg dan elders in 
de Nederlanden, kreeg het hertogdom te maken met de partijstrijd die de 
geschiedenisboeken in zou gaan als de Bronkhorstse en Hekerense twisten.445 In die 
decennia werd het hertogdom van tijd tot tijd verscheurd door binnenlandse oorlogen 
                                            
440 Bosch, ´Zaak´, 91. Voor de aflossing van deze lijfrenten door de steden zie hieronder, hoofdstuk 4. 
441 Vgl. Zuijderduijn, Medieval capital markets, 85-90 en 252. 
442 Ibidem, 94-105. 
443 Noordzij, Gelre, 190; Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 1. 
444 Alberts, Landsheerlijkheid, 79; zie ook Fryde, ´Financial resources´. 
445 Zie voor wat betreft de effecten van de uitbraak van de pestepidemie in de Nederlanden vnl. Blockmans, ´Social 
effects´. 
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tussen verschillende facties van ridders en steden. Ook de hertogelijke familie was 
verdeeld: vanaf 1349 steunden de Hekerens Reinald III, terwijl de Bronkhorsten de 
machtsaanspraken van diens broer Edward ondersteunden. De Gelderse partijvorming 
had ook ingrijpende gevolgen voor de politieke stabiliteit in het gehele Nederrijngebied, 
aangezien ook Kleef, Gulik en Mark partij kozen en op deze wijze werden meegezogen in 
het conflict.446  
 In 1350 braken de eerste vijandelijkheden uit, toen Reinald acties ondernam tegen 
Nijmegen en Tiel, die Edward ondersteunden in zijn streven om diens aanspraken op de 
erfenis van zijn vader in macht om te zetten. Ondanks verschillende regelingen braken in 
1354 opnieuw gevechten uit, ditmaal in de Betuwe en op de Veluwe. Doesburg, Tiel en 
Venlo hadden al de zijde van Reinald gekozen of waren door hem veroverd. Nu trachtte 
Reinald (tevergeefs) ook Arnhem en de Veluwe in handen te krijgen, waarbij hij steun 
kreeg van de horigen op de Veluwe, die hij in ruil voor hun steun bevrijding uit de 
horigheid beloofde.447 Arnhem kreeg het in die jaren, als strategisch belangrijkste stad op 
de Veluwe en in het hart van het hertogdom gelegen, zwaar te verduren. Bedreigd door 
het leger van Reinald en de opstandige boeren op de Veluwe schaarde de stad zich korte 
tijd aan de zijde van Edward, wat een ongelukkige keus bleek. De stad werd hierop korte 
tijd belegerd en raakte uiteindelijk, nadat Reinald zich na de dood van Alianora, de weduwe 
van Reinald II die als regentes onder meer het gezag over de Veluwe had gevoerd, in het 
voorjaar van 1355 van de Veluwe had meester gemaakt, in handen van Reinald. In oktober 
1355 werden de Arnhemse rechten door hem bevestigd.448 Uiteindelijk namen de vier 
hoofdsteden, Nijmegen, Roermond, Zutphen en Arnhem (in 1347 voor het eerst als 
zodanig genoemd) stappen om de rust en vrede in het hertogdom te herstellen. Nijmegen 
had in 1343 nog als initiatiefnemer gegolden voor het toen overeengekomen verbond, 
maar in de jaren 1355-1359 traden de vier hoofdsteden meermaals gezamenlijk naar voren 
als bemiddelaars.   
 In 1358 kwam het tot een uitspraak door een arbitragecommissie, bestaande uit 
schepenen van de vier hoofdsteden, in de geschillen tussen de beide broers. Zij trachtten 
hun invloed op het centrale gezag duidelijk uit te breiden, onder meer door de aanstelling 
van ambtmannen en de financiële controle op hun beheer aan zich te nemen.449 De 
afbetaling van landsheerlijke schulden met behulp van alle inkomstenbronnen die daartoe 
in handen van de stedelijke arbiters werden gesteld, was één van de belangrijkste 
opdrachten die deze commissie meekreeg.450 In hetzelfde jaar legden ook Arnhem en 
Nijmegen hun geschillen bij, maar tot 1361 bleven de partijen elkaar met wisselende 
intensiteit, ondanks de Gelders-Kleefse landvrede van 1359, het gezag over het gehele 
                                            
446 Böck, Herzöge und Konflikt, 145; Janssen, ´Niederrheinische Territorien´, 81-82. 
447 Ibidem, 82-83; Noordzij, Gelre, 192; Alberts, Geschiedenis, 82-83. 
448 Van Driel, ‘Arnhem’, 134. 
449 Böck, Herzöge und Konflikt, 167-169; Kuys, ‘Financiële instellingen’, 41 en Alberts, Staten I, 72-74. 
450 Böck, Herzoge und Konflikt, 168. 
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hertogdom betwisten.451 In 1361 wist Edward met hulp van Nijmegen en Tiel zijn broer 
te verslaan, die door Edward werd gevangengezet. Alle steden huldigden daarop Edward 
als nieuwe hertog van Gelre.452 Kortstondige conflicten met Holland en Kleef konden 
betrekkelijk snel worden bijgelegd, ook al leidden ook deze oorlogshandelingen opnieuw 
tot de noodzaak om aanzienlijke sommen geld te lenen, waardoor de landsheerlijke 
financiën wederom onder druk kwamen te staan.  
 Terecht is er door verschillende auteurs op gewezen dat vooral de steden deze 
periode van interne verdeeldheid hebben benut om hun invloed op het landsheerlijk 
bestuur te vergroten.453 Het stelde hen tevens in staat om hun financiële machtspositie te 
vergroten door het steunen van een partij te verbinden aan het al of niet verkrijgen van 
nieuwe privileges, of doordat hen voor het verlenen van steun aan de ene dan wel de 
andere partij nieuwe privileges in het vooruitzicht werden gesteld. Daarmee werd hun 
financiële capaciteit een belangrijke hefboom voor de verwerving van politieke macht. Dat 
de hoofdsteden in deze kringloop van stedelijk eigenbelang, vorstelijke ambities en 
privilegiëring in ruil voor stedelijke steun het succesvolst zijn geweest blijkt ook wel uit het 
grote aantal voorrechten dat zij in dit zelfversterkende proces gedurende de periode tot 
1550 wisten op te bouwen: zij steken in dit opzicht duidelijk met kop en schouders boven 
de overige steden uit.454 Het ‘bargaining-principe’ werd voor de Gelderse hoofdsteden, 
evenals voor de steden in zovele andere territoria in de Nederlanden, de hoeksteen voor 
hun politieke en economische machtspositie.   
 Nieuwe problemen ontstonden na de tragische dood van Edward tijdens de slag 
bij Baesweiler in 1371, tijdens het zoveelste Gelders-Brabantse conflict. Reinald III werd 
hierop hersteld als hertog, maar moest allerlei concessies doen aan de steden om zijn 
zwakke positie te schragen. Zo wisten de hoofdsteden invloed te krijgen op de 
landsheerlijke muntpolitiek. Na de dood van Reinald III in 1372 onstond echter opnieuw 
partijstrijd. Ditmaal werd de erfopvolgingsstrijd uitgevochten tussen de halfzusters van de 
overleden hertogen, Mechteld en Maria. Mechteld, weduwe van de graaf van Kleef, vond 
steun bij de Hekerense partij en de bisschop van Utrecht en trouwde daarop met Jan van 
Blois. Maria was de echtgenote van Willem van Gulik en vond steun bij de Bronkhorsten. 
Daarmee ontstond opnieuw partijstrijd en werd het land opnieuw verscheurd door oorlog 
en geweldpleging. Vrijwel alle steden kozen de zijde van Maria van Gulik; alleen Arnhem 
en Wageningen kozen de zijde van Mechteld.455  

                                            
451 Noordzij, Gelre, 193. 
452 Alberts, Staten I, 76-77. 
453 Janssen, ´Niederrheinische Territorien´, 82 ziet in de doorslaggevende rol van onder meer Nijmegen en Kleef, die 
door hun stellingname in het conflict uiteindelijk het verschil maakten, signalen voor de sterke positie die de steden 
in de ontwikkeling van de landsheerlijkheid hebben gehad. 
454 Flink en Thissen, ‘Gelderse steden’, 246-263. 
455 Op 24 februari 1372 bevestigden Mechteld en Jan van Blois de Arnhemse rechten en privileges; vgl. Nijhoff, 
Gedenkwaardigheden III, nr. 3. 
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Jaren  Conflict Aard en aanleiding  
 

1350 – 1361 Partijstrijd tussen Heekeren en 
Bronkhorsten 

Erfopvolging Reinald II; interne factiestrijd; 
eerste binnenlandse successieoorlog tussen 
Reinald III en Edward 

1366 – 1368 Oorlog Gelre-Brabant Inmenging Brabant in machtsstrijd Reinald III 
en Edward; grensconflict 

1371 Slag bij Baesweiler Conflict met Brabant 
1371 – 1377 Tweede Gelderse 

Successieoorlog 
Interne factiestrijd; binnenlandse successieoorlog 
tussen Mechteld en Maria c.q. Willem van Kleef 

1386 – 1388 Oorlog Gelre-Brabant Grensconflict rondom Grave 
1405 – 1412 Arkelse oorlog Grensconflict Holland/Utrecht/Gelre rondom 

het land van Arkel 
1419 – 1422 Gelders-Utrechtse oorlog  
1425 – 1447 Conflicten Gelre – Gulik-Berg Successieoorlog tussen Arnold van Gelre en 

hertogen van Berg rondom de beleningskwestie 
1425 – 1429 Gelders-Utrechtse oorlog Conflict rondom investituur Utrechtse 

bisschopszetel;  
1444 Soester Stiftsvete  
1455 Münsterse Stiftsvete Inmenging hertog Arnold in Münsterse 

bisschopsbenoeming 
1465 – 1468 Interne 

machtsstrijd/burgeroorlog 
Machtsovername Adolf; interne strijd tussen 
aanhangers Arnold en Willem van Egmond 
enerzijds en die van Adolf anderzijds 

1473 – 1477 Eerste Bourgondische bezetting Machtsaanspraken van Karel de Stoute na 
jarenlange inmenging van Bourgondië in de 
Gelderse politiek; verpanding door Arnold in 
1471 

 
TABEL 2: Overzicht van de belangrijkste politieke en militaire conflicten, 1350-1477.  
 
 Wederom werd Arnhem een belangrijk strijdtoneel, en opnieuw bleek de 
partijkeuze van Arnhem ongelukkig uit te pakken: de stad werd in 1372 door Willem van 
Gulik belegerd en veroverd, waarbij aanzienlijke schade aan de stad en aan de bezittingen 
van diens burgers werd toegebracht.456 Kort daarop werd echter overeengekomen om het 
land van Zutphen en delen van de Veluwe buiten de strijd te houden: Zutphen en 
Doesburg kregen bovendien het recht om handel te drijven met de vijanden van Willem 
van Gulik, terwijl Doesburg van Jan van Blois toestemming kreeg om ongestoord handel 
te mogen drijven op de IJssel.457 In 1374 werd het hertogdom, tegen de zin van de steden, 
opgedeeld tussen de twee partijen: de Nederkwartieren kwamen in handen van Mechteld, 
terwijl de gebieden ten zuiden van de Waal (uitgezonderd Geldern) in handen van Maria 
en Willem van Gulik kwamen.458 Pas met het meerderjarig worden van Willem van Gulik 
(1377-1402) werd hij door de Duitse keizer met Gelre beleend. Nog twee jaar had de jonge 
hertog nodig om de weerstand van Mechteld te breken: alhoewel Arnhem en Zutphen al 

                                            
456 Van Driel, ‘Arnhem’, 135; vgl. Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, nr. 11. 
457 Noordzij, Gelre, 197; zie ook Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, nrs. 16 en 19. 
458 Noordzij, Gelre, 197. 
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in 1377 de zijde van de nieuwe hertog kozen gaf Mechteld pas in 1379 haar strijd om de 
macht op.  
 In de daaropvolgende regeringsperiode van Willem I ontstond een goede 
samenwerking tussen landsheer en steden en herstelde zich de rust in het hertogdom. 
Vooral in de landsheerlijke muntpolitiek kregen de hoofdsteden een belangrijke stem in 
het kapittel: hun invloed hierop was voornamelijk voor hun handelspositie, die een sterk 
en stabiel monetair beleid vereiste, van groot belang. Uit de stadsrekeningen van Arnhem 
blijkt het veelvuldig overleg over monetaire zaken, terwijl de muntregelingen van 1379 en 
1381 duidelijk onder goedkeuring van de vier hoofdsteden tot stand zijn gekomen.459 Ook 
waren de steden in deze periode meermaals betrokken bij de controle van de landsheerlijke 
rekeningen.460 Alberts heeft er echter voor gewaarschuwd om de politieke invloed van de 
steden in deze periode niet te overschatten: zo zouden de steden in zaken betreffende de 
externe politieke betrekkingen met andere territoria niet of nauwelijks betrokken zijn 
geweest, wat door Alberts wordt verklaard door het al of niet aanwezig zijn van een 
leenrechtelijk element in deze betrekkingen.461   
 Die toenemende betrokkenheid bij het landsbestuur kan mede ingegeven zijn door 
pogingen de economische malaise die volgens contemporaire bronnen als gevolg van de 
interne machtsstrijd was ontstaan te keren.462 De verwoesting van het Arnhemse achter-
land, de Veluwe en grote delen van de Betuwe, kunnen hun weerslag op de Arnhemse 
economie niet hebben gemist. Deze crisis en de uitwerking daarvan op de stedelijke 
economieën komt in de hieronder volgende analyse van de stadsfinanciën verder aan bod. 
Vooruitlopend hierop kan wel reeds vermeld worden dat ondanks de interne stabiliteit en 
de goede verstandhouding tussen de steden en hertog, in het geval van Arnhem een 
duidelijke neergaande lijn in de economische conjunctuur tussen 1380 en 1400 te 
bespeuren valt. Mede daarom zal zijn getracht om, voornamelijk door verlening van 
tolprivileges en andere economische stimulansen de economische positie te verbeteren.463 
 Vooral naar buiten toe manifesteerde Willem I, die in 1393 Gulik en Gelre in een 
personele unie met elkaar verbond, zich als een krachtig landsheer. Met name de talrijke 
conflicten met Brabant (in de periode 1386-1388 en wederom in 1397-1399), waarbij 
vooral de afbakening van het grensgebied tussen Brabant en Gelre en de heerschappij over 
Grave (in 1400 in Gelderse handen gekomen) inzet van de strijd was, vormden belangrijke 

                                            
459 Bijv. StRA II, 26-27 en 46; Alberts, Staten I, 89-90; zie ook hiervóór, paragraaf 1.4. 
460 Noordzij, Gelre, 198-199; Kuys, ‘Financiële instellingen’, 42-43, die beide wijzen op een toenemende invloed van 
de steden op basis van de conclusies van Nüsse, Entwicklung, 44-61 en Alberts, Staten I, 89-91, die een steeds 
zelfstandiger en zelfbewuster optreden van de steden sinds het midden van de veertiende eeuw vaststellen. 
461 Alberts, Staten I, 99. 
462 Noordzij, Gelre, 199 citeert in dit verband de kroniek van Willem van Berchen, die melding maakt van ontvolking, 
het braak liggen van landbouwgronden en verwoesting van akkers in de periode sinds 1350. 
463 Zo werd ten behoeve van de Nijmeegse handel in 1394 de landtol en de tol op de in- en uitslag op de Waal aldaar 
opgeheven, waarschijnlijk om de concurrentiepositie van Nijmegen als overslagplaats voor de wijnhandel te 
verbeteren ten opzichte van Keulen; zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, nr. 188; vgl. Weststrate, Kielzog, 79-81. 



104 | S t e d e l i j k e  m a c h t  t u s s e n  o v e r v l o e d  e n  s t a g n a t i e  
 

  

momenten waarop stedelijke inzet van militaire machtsmiddelen vereist was.464 Ook de 
betrokkenheid van de hertog bij de de strijd van de Duitse Orde in Pruisen wordt veelal 
gezien als bewijs voor de krijgslustigheid van Willem I. Overigens moesten de steden in 
1389 diep in de buidel tasten voor het vrijkopen van de hertog, toen deze in Pruisen 
gevangen was genomen. Een landsheerlijke bede moest eraan te pas komen om de 
benodigde geldsom bijeen te krijgen.465   
 Ook mengde de hertog zich in de interne machtsstrijd in Keulen, waar tussen 1391 
en 1396 een conflict was uitgebroken tussen het oude patriciaat en de raadspartij, 
voornamelijk bestaande uit gegoede burgers die via hun in de wijnhandel vergaarde fortuin 
toegang tot de bestuurskringen hadden verworven. Willem I koos de zijde van de 
raadspartij; het conflict leidde tot een aanmerkelijke achteruitgang van de Keulse 
wijnhandel en een verplaatsing van de Rijnhandel waarvan vooral Nijmegen wist te 
profiteren.466 Het lijkt erop dat de partijkeuze van de hertog mede is ingegeven door de 
handelsbelangen van de Gelderse steden in de wijnhandel tussen Keulen en Dordrecht. 
Zo beklaagde hertog Willem zich in 1393 over de invoering van nieuwe indirecte 
belastingen in Keulen, die de commerciële belangen van de Gelderse kooplieden ernstig 
zouden schaden.467 Door zijn krachtige optreden naar buiten en de interne stabiliteit 
hadden interne aangelegenheden minder zijn aandacht, waardoor er voldoende ruimte was 
voor de hoofdsteden om zich als spelers op het politieke toneel te ontplooien.468   
 Na de dood van Willem I in 1402 kwam diens broer, Reinald IV (1402-1423) aan 
de macht. Zijn regeringsperiode wordt gekenmerkt door toenemende bemoeienis van de 
Gelderse Staten met het landsbestuur en groeiende onenigheid tussen vooral de 
hoofdsteden en de hertog. Vooral het eigenmachtig optreden van de hertog was een 
belangrijke steen des aanstoots. In deze periode zocht de ridderschap op kwartierlijk 
niveau aansluiting bij de hoofdsteden, omdat hun rol in het landsbestuur verder werd 
teruggedrongen.469 Alhoewel de stedelijke invloed op monetair beleid verder toenam, 
getuige de muntregelingen van 1402, 1405 en 1406, leidden verschillende factoren tot 
toenemende spanningen. De groeiende activiteiten van de Gelderse Staten – blijkend uit 
een toenemend aantal vergaderingen – kwamen voort uit de onvrede over het bestuur van 
Reinald, die zich meer bezighield met de aangelegenheden in Gulik dan met het besturen 

                                            
464 Vgl. Alberts, Geschiedenis, 93-97; Jahn, ‘Gelre en Brabant’. 
465 Al in februari bezocht de proost van Oudmünster te Utrecht als stadhouder van hertog Willem (vgl. Nijhoff, 
Gedenkwaardigheden II, nr. 141) Arnhem om over het toekennen van een bede te onderhandelen. In de tweede helft 
van oktober vergaderden de hoofdsteden hierover in Nijmegen en Zutphen. StRA II, 171-172. Vgl. Nijhoff, 
Gedenkwaardigheden II, nrs. 147, 148, 149 en 150, waaruit blijkt dat de hertog in Pruisen 6000 mark had geleend bij de 
Duitse Orde, die op 3 februari 1390 in Dordrecht werd terugbetaald. 
466 Weststrate, Kielzog, 79-81. 
467 Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 186. 
468 Böck, Herzöge und Konflikt, 244-245 en 257-260; Alberts, Staten I, 104. 
469 Noordzij, Gelre, 183-185. 
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van het hertogdom Gelre.470 De toenemende ontevredenheid komt bovendien tot uiting 
in verschillende klachten. Zo werden in de loop van 1410 de ridderschap en steden in de 
Veluwe door Arnhem opgeroepen om hun grieven tegenover de landsheer te uiten.471  
 Het conflict tussen de graven van Holland en heer Jan van Arkel met als 
uiteindelijke inzet de heerlijkheid Arkel (1401-1412), waarin naast het Sticht Utrecht ook 
Gelre zich sinds 1405 mengde, leidde tot herhaalde veldtochten waarbij eveneens 
omvangrijke stedelijke contingenten van onder andere Arnhem en Zutphen betrokken 
waren.472 Wederom raakte Gelre betrokken bij de overkoepelende, West-Europese 
machtspolitiek. Daarin vormde de opkomst van de Bourgondische dynastie en de 
machtsuitbreiding in de Nederlanden de belangrijkste variabele. De Gelderse politieke 
koers was aanvankelijk anti-Bourgondisch, wat zich onder andere uitte in het aanhalen van 
de betrekkingen tussen Gelre en Frankrijk en het huwelijk van Reinald IV met Maria van 
Harcourt in 1405.   
 Het kinderloos blijven van dit huwelijk en de angst voor nieuwe partij- en 
erfopvolgingsstrijd in het hertogdom, alsmede de door de steden gevoelde grieven rondom 
het landsbestuur, culmineerden in 1418 tot een nieuw verbond, waarmee de hoofdsteden 
tegelijkertijd een belangrijke stap zetten in hun politieke koers om het landsbestuur verder 
naar hun hand te zetten. Ook de voorkeuren voor eventuele opvolgingskandidaten liepen 
uiteen: Reinald IV gaf de voorkeur aan Adolf van Berg als zijn mogelijke opvolger, terwijl 
de steden juist de voorkeur naar Willem van Arkel lieten uitgaan. Reeds in 1410 hadden 
de steden daarom erop aangedrongen dat hun stadsrechten mede door Willem van Arkel 
werden bevestigd.473 Na diens plotselinge dood in 1417 kwamen de steden in alle 
kwartieren haastig bijeen om tot een standpunt te komen. De verbondsakte van 1418 
betekende de definitieve onderstreping van de machtsopbouw van de Gelderse steden.  
 Toch zou het tot de dood van Reinald IV in 1423 duren voordat de steden hun 
belangrijkste machtselement tegenover de landsheer konden toepassen, namelijk dat de 
ridderschap en steden alleen met instemming van alle hoofdsteden en de meerderheid van 
de kleine steden en ridderschap een nieuwe hertog zouden inhuldigen. Ook zouden zij als 
gezamenlijk blok blijven optreden tegenover de landsheer: het ́ dualisme´ tussen landsheer 
enerzijds en Staten anderzijds kwam daarmee des te sterker naar voren. Bovendien 
eigenden de Staten zich het recht toe om zonder toestemming van de landsheer te 
vergaderen. Toch moet hierbij benadrukt worden, in lijn met wat Robert Stein voor de 
Bourgondische Nederlanden heeft geconcludeerd, dat de belangen van de hertog en de 
(stedelijke) elites veel vaker in elkaars verlengde lagen, en dat dit dualisme minder scherp 

                                            
470 Alberts, Staten, 105; Janssen, ‘Geschiedenis’, 28. 
471 StRA III, 159: “der stat brieve gesant ridderen ende knapen yn Veluwen onsen genedigen here van Ghelre oer 
gebreck te thoenen tot Arnhem […]”. 
472 Voor een gedetailleerde analyse van dit conflict zie Waale, Arkelse oorlog. Wat betreft de aanleiding voor dit conflict 
zie idem, 80-90. Zie verder hierna, paragraaf 4.4. 
473 Noordzij, Gelre, 203-204; zie voor deze bevestigingen Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, nrs. 317-320. 
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is dan die term doet vermoeden. Uiteindelijk ging het om het overeind houden van de 
eigen machtspositie en privileges tegenover die sociale groepen die die macht niet hadden. 
In dit krachtenveld wisten hertog en steden hun eigen belangen te bevorderen door de 
dialoog over landsbestuur, financiële middelen en daarvoor verlangde tegenprestaties 
gaande te houden.474 

	
2.2.3.	STATEN,	STEDEN	EN	BOURGONDIË	(1423-1473)	
Met het overlijden van hertog Reinald IV eind juni 1423 kwam een einde aan de personele 
unie tussen Gelre en Gulik. Slechts enkele dagen na het overlijden van Reinald verkozen 
de Gelderse Staten tijdens een dagvaart te Nijmegen de nog minderjarige Arnold van 
Egmond (1423-1473) tot hun nieuwe landsheer.475 Naast de gebruikelijke bevestiging van 
de oude rechten en privileges moest Arnold belangrijke concessies doen aan de Staten. 
Daarbij was de erkenning van het in 1418 door ridderschap en steden gesloten verbond 
de belangrijkste voorwaarde om door de Staten tot hertog gekozen te worden. Hiermee 
wisten de Staten hun machtspositie ten opzichte van de landsheer aanzienlijk te 
verstevigen. Voortaan kon hij enkel met toestemming van de Gelderse Staten huwelijken 
sluiten, oorlog voeren, landsheerlijke domeinen verpanden of leningen op ambten of 
burchten sluiten.   
 Bovendien werd zwart op wit vastgelegd dat alle ambtmannen uit Gelre dienden te 
komen, dat er ter vergroting van de monetaire stabiliteit op voorschriften van de Staten 
munten werden geslagen en dat wijzigingen in de monetaire politiek uitsluitend met 
instemming van de Staten mochten worden doorgevoerd.476 Bovendien zouden bij het 
afhoren van de landsheerlijke rekeningen uit elk kwartier vertegenwoordigers van de 
ridderschap en de kwartiershoofdstad aanwezig moeten zijn. Daarmee werden ook de 
controlemogelijkheden van de Gelderse Staten op de landsheerlijke financiën, in ieder 
geval op papier, aanzienlijk verscherpt.477 Toch was van enige vorm van institutionalisering 
geen sprake: ridderschap en steden bleven ook los van elkaar vergaderingen houden en 
stelden zich – daar waar het de eigen belangen ten goede kwam – onafhankelijk van elkaar 
op.478  
 
 
 

                                            
474 Vgl. Stein, Hertog en zijn Staten, 85. 
475 Böck, Herzöge und Konflikt, 377-382. 
476 Alberts, Staten I, 118-122. 
477 Noordzij, Gelre, 205-207; Kuys, ´Financiële instellingen´, 42-43; Alberts, Geschiedenis, 106-107; zie voor de originele 
tekst van de bevestigingsoorkonde van het verbond Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, nr. 2. 
478 Vgl. Hoppenbrouwers, ´Middeleeuwse medezeggenschap´, 147-151, die op basis van onder andere het onderzoek 
van Kokken en Smit concludeert dat ook in Holland de Staten van Holland tot in de zestiende eeuw een ´hoogst 
onvolkomen organisatiegraad´ had. 
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 Arnold erfde van zijn voorganger een hertogdom dat belast was met een 
aanzienlijke schuldenlast.479 Bovendien diende zich vrijwel meteen een groot politiek 
conflict aan, dat verstrekkende gevolgen zou hebben voor de ´internationale´ positie van 
het hertogdom in de daaropvolgende decennia. Naast Arnold maakten ook Adolf van Berg 
en Johan van Heinsberg aanspraak op het hertogdom Gelre. De positie van Arnold 
tegenover Adolf van Berg werd weliswaar verstevigd door een reeds in juli 1423 gesloten 
militair verbond met de hertog van Kleef, een bondgenootschap dat werd bekrachtigd 
door het huwelijkscontract dat tussen Arnold en Catharina van Kleef werd gesloten, en 
een verdrag met de aartsbisschop van Keulen, Diederik van Meurs, maar de belening door 
Rooms-koning Sigismund resulteerde in een jarenlange strijd om de macht in de 
Nederrijnse territoria.480   
 In augustus 1424 beleende Sigismund, na onderhandelingen van Gelderse 
gezanten, inderdaad Arnold met het hertogdom Gelre. Deze belening gebeurde echter 
onder voorwaarde dat daarvoor 14.000 Rijnse guldens zouden worden betaald.481 
Pogingen om het benodigde geld via een pondschatting bijeen te krijgen liepen spaak: het 
tekent de ambivalente houding van de Gelderse ridderschap en steden ten opzichte van 
hun landsheer die zij ook in de daarop volgende jaren ten aanzien van de verzoeken tot 
financiële ondersteuning via het toekennen van nieuwe belastingen tentoon zouden 
spreiden.482 Daarnaast werd getracht om leningen in Vlaanderen en Holland aan te gaan, 
maar al eind 1424, toen het geld kennelijk nog niet bijeen gebracht was, trok Sigismund 
zijn besluit in.483 Op 24 mei 1425 beleende hij vervolgens Adolf van Berg met Gelre.484 
 De weigering van de Gelderse Staten om hem in plaats van Arnold te huldigen 
leidde er uiteindelijk toe dat Sigismund in 1431 de rijksban over Gelre afkondigde.485 
Daarmee werd de handelspositie van de Geldersen ernstig aangetast: enerzijds werd het 
Duitse kooplieden verboden handel te drijven in Gelre, anderzijds werden Gelderse 
                                            
479 Zo had Reinald IV in de jaren kort voor zijn overlijden nog aanzienlijke delen van het landsheerlijke domein 
verpand vanwege aangegane leningen om de oorlog met het Sticht Utrecht (1419-1421) te kunnen bekostigen. Zie 
Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, nrs. 396, 397, 400, 403, 404, 407-412; zie verder Böck, Herzöge und Konflikt, 355 en 
Nijsten, Shadow of Burgundy, 94-96. 
480 Zie voor de totstandkoming van het verbond tussen Gelre en Kleef Böck, Herzöge und Konflikt, 382-386. 
481 Van Gent, ‘Ban van het Rijk’, 33; Böck, Herzöge und Konflikt, 389-392. 
482 Al in 1423 was overleg gevoerd over het al dan niet toekennen van een schatting; deze zou pas door de Staten 
worden ingewilligd wanneer Arnold in alle steden was ingehuldigd en daar de privileges en vrijheden had bevestigd. 
Vgl. Landdagen, nr. 1037. Bewijzen voor onderhandelingen voor een schatting in 1425 vindt men onder andere in 
de stadsrekeningen van Arnhem: StRA IV, 310-311. In Arnhem werd eind oktober uiteindelijk pas begonnen met de 
daadwerkelijke uitzetting van deze schatting. 
483 Van Gent, ‘Ban van het Rijk’, 33; Böck, Herzöge und Konflikt, 394-396.  
484 Van Gent, ´Bondgenoot´, 87; zie ook Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, nr. 34. 
485 Van Gent, ´Bondgenoot´, 91; Böck, Herzöge und Konflikt, 399; Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, nr. 86 en Lacomblet, 
Urkundenbuch IV, nr. 202. Sigismund sprak al in 1426 de Rijksban over Holland uit vanwege de Bourgondische 
machtsovername. Filips de Goede had zich aanvankelijk aan de zijde van Berg geschaard, maar steunde uiteindelijk, 
onder invloed van Johan van Kleef, de Egmondse aanspraken op de Gelderse hertogstitel; vgl. Van Gent, ‘Ban van 
het Rijk’, 34-35 en Petri, ‘Nordwestdeutschland’, 484-485. 
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kooplieden buiten de grenzen van het hertogdom geconfronteerd met willekeurige 
inbeslagname van hun goederen.486 Vooral de partijkeuze van de stad Keulen had, gezien 
de belangrijke handelsbetrekkingen tussen de Gelderse steden en de Rijnmetropool, 
nadelige gevolgen. Keulen bewerkstelligde wel, vooral vanwege de eigen handelsbelangen, 
dat de handel in levensmiddelen met de Hollandse en Gelderse steden in beperkte mate 
toegestaan bleef, en dat de Rijnhandel zoveel mogelijk ongemoeid gelaten werd.487 De 
steun van Keulen aan Gulik-Berg leidde echter wel tot herhaalde rivierblokkades van 
Gelderse zijde (onder andere in de jaren 1426-1427 en 1430-1431) en de aantasting van 
Keulse handelsbelangen, onder andere door inbeslagname van goederen, terwijl Gelderse 
kooplieden geen bescherming meer kregen in Keulen. Pogingen van de steden, onder meer 
door het toestaan van een schatting in 1431, om met de opbrengsten hieruit de belening 
van Arnold alsnog te bewerkstelligen en daarmee de handel met Keulen te herstellen, 
mislukten. De vijandigheden bleven, met kortere intermezzo’s van relatieve rust, 
voortbestaan tot 1435, toen een vredesbestand tussen Gelre en Gulik-Berg werd gesloten. 
Daarmee kwam een einde aan de wederzijdse plundertochten in de grensgebieden van het 
Overkwartier.488  
 In dezelfde periode raakte Gelre ook betrokken bij de politieke conflicten in 
Holland en Utrecht. In Holland woedde al sinds 1417 een verbitterde machtsstrijd tussen 
Jacoba van Beieren en haar oom Jan van Beieren, waarin ook hun volle neef, de 
Bourgondische hertog Filips de Goede (1419-1467), zich sinds 1425 actief ging mengen. 
Sinds hun verwerving van Vlaanderen in 1384 hadden de Bourgondische hertogen hun 
invloed en hun machtsgebied in de Nederlanden langzaam maar zeker weten uit te 
bouwen.489 Vanaf het begin van de vijftiende eeuw mengden zij zich steeds uitdrukkelijker 
in de machtsstrijd die in Holland door Hoekse en Kabeljauwse facties werd uitgevochten. 
Dit resulteerde erin dat hertog Filips de Goede sinds 1428 de facto, en in 1433 de jure het 
landsheerlijke gezag over Holland, Zeeland en Henegouwen van het Beierse gravenhuis 
kon overnemen. In 1430 werd bovendien de decennialange inmenging in Brabant, waar 
zwakke hertogen zich geplaatst zagen tegenover de grote en machtige Brabantse steden, 
bekroond met de incorporatie van het hertogdom Brabant in het Bourgondische 
landencomplex.490   
 In 1423 ontstond na het overlijden van bisschop Frederik van Blankenheim 
bovendien een conflict rondom de Utrechtse bisschopsverkiezing, waarbij Rudolf van 
Diepholt en Zweder van Culemborg elkaar de bisschopstroon betwistten.491 Rudolf van 
Diepholt werd onder andere gesteund door Jacoba van Beieren en haar Hoekse 

                                            
486 Van Gent, ‘Ban van het Rijk’, 37; Böck, Herzöge und Konflikt, 398-401, Alberts, Staten I, 141-142. 
487 Alberts, ‘Gelders-Keulse betrekkingen’, 89-93. 
488 Alberts, Geschiedenis, 110. 
489 Zie voor een overzicht Blockmans en Prevenier, De Bourgondiërs; Stein, Hertog en zijn staten, 30-49. 
490 Stein, Hertog en zijn staten, 42. 
491 Post, Utrechtse bisschopsverkiezingen, 126-163. 



2 | P o l i t i e k  e n  e c o n o m i e  i n  G e l r e | 109 

 

partijgangers in Holland, de stad Utrecht en door vrijwel het volledige Oversticht en de 
drie grote Overstichtse steden, Deventer, Kampen en Zwolle, en sinds 1427 ook door de 
hertog van Brabant. Zweder van Culemborg kon rekenen op steun vanuit Gelre, terwijl 
hij in maart 1426 een bondgenootschap met Filips de Goede aanging.492 Niet lang daarna 
sloot ook Arnold een militair verbond met Bourgondië, en nog in dat jaar braken in het 
Stichts-Gelderse grensgebied vijandelijkheden uit.493 Amersfoort werd in 1426 door een 
Gelders leger ingenomen, maar moest korte tijd later alweer uit handen gegeven worden. 
De overige vijandelijkheden beperkten zich grotendeels tot plundertochten van beide 
zijden in het Utrechts-Gelderse grensgebied, wat nadelige gevolgen had voor het 
platteland én de veiligheid voor het handelsverkeer in de zuidwesthoek van de Veluwe in 
de jaren 1426-1428.494   
 Ook de landsheerlijke financiën hadden in die jaren te kampen met aanzienlijke 
tekorten als gevolg van de oorlogsinspanningen.495 In 1429 sloten Gelre en Utrecht vrede, 
waarbij hertog Arnold Rudolf van Diepholt als bisschop van Utrecht erkende.496 Filips de 
Goede had al een jaar eerder bij de zoen van Delft de strijd tegen Utrecht gestaakt.497 
 Met de expansie van het Bourgondische machtscomplex door de annexatie van het 
tot het Duitse Rijk  behorende graafschap Holland door Filips de Goede in 1428 wierpen 
de machtsaspiraties van de Bourgondische hertogen ten aanzien van de Nederrijnse 
territoria hun schaduw ver vooruit. Petra Ehm heeft – in navolging van Franz Petri – 
betoogd dat de Bourgondische hertogen nergens anders zo sterk een veerdeel-en-heers-
politiek hebben toegepast als in het hertogdom Gelre. Voor Bourgondië vormde Gelre 
een belangrijke springplank voor een verdere machtsuitbreiding richting het oosten.498 
Hertog Filips de Goede greep de groeiende verdeeldheid binnen Gelre aan om zijn invloed 
in de Nederrijnse territoria stap voor stap te vergroten, wat grote invloed zou hebben op 
de politieke machtsbalans in de Nederlanden.499 Pas onder Karel de Stoute (1467-1477) 

                                            
492 Böck, Herzöge und Konflikt, 406.  
493 Van Gent, ´Ban van het Rijk´, 35-36. 
494 Böck, Herzöge und Konflikt, 408 en Alberts, Geschiedenis, 107-108. Overigens had dit ook directe gevolgen voor de 
handelspositie van Arnhem ten opzichte van het directe achterland. Vanwege de onveiligheid op de Veluwe als gevolg 
van de krijgsperikelen op de Veluwe liepen bijvoorbeeld de inkomsten uit de landtollen bij Arnhem in 1428 aanzienlijk 
terug, terwijl de landtollen bij Wageningen en Terschuur dat jaar onverpacht bleven. GldA, HA inv. nr. 263, fol. 18v. 
en 24r. 
494 Blockmans en Prevenier, Bourgondiërs, 134. 
495 Nijsten, Shadow of Burgundy, 95, tabel 2; hertog Arnold zocht in deze periode meermaals een uitweg via verpanding 
van domeinbezittingen, wat de relatie met de Staten steeds meer onder druk zette, aangezien dit zonder hun 
instemming gebeurde; zie Alberts, Geschiedenis, 108-109.  
496 Böck, Herzöge und Konflikt, 409.  
497 Blockmans en Prevenier, Bourgondiërs, 134. 
498 Zie voor de machinaties van de Bourgondische hertogen in het Nederrijngebied Ehm, Burgund und das Reich, 35- 
en idem, ‘Oppermachtige buurman’, 140-142. Nog bij het sluiten van het verdrag van Atrecht in 1435 stond hertog 
Arnold aan de zijde van Filips de Goede; zie Van Gent, ´Ban van het Rijk´, 39-40. 
499 Kuys, ´Hertogdom´, 25. 
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zou de oostwaartse expansie gewapenderhand ter hand worden genomen (zie hieronder). 
De groeiende interne verdeeldheid tussen de steden en het landsheerlijke gezag, die onder 
meer werd aangewakkerd door de rol van de Bourgondische hertog Filips de Goede in de 
strijd tussen Gelre en Berg, verscherpte zich in de loop van de jaren vijftig van de vijftiende 
eeuw. Voor zijn handhaving als hertog van Gelre was Arnold aanvankelijk in steeds grotere 
mate afhankelijk geworden van Bourgondië, tegen welke invloed de Gelderse Staten zich 
(onder leiding van Walraven van Meurs) hebben verzet.500 In de jaren dertig van de 
vijftiende eeuw werden de tegenstellingen tussen Bourgondië en Gelre echter langzaam 
maar zeker groter.  
 In 1431 verbond Philips de Goede zich namelijk met Adolf van Gulik en Berg, en 
ook met Kleve onderhield hij dankzij een geslaagde huwelijkspolitiek goede banden.501 De 
groeiende anti-Bourgondische politiek van hertog Arnold – onder invloed van Walraven 
van Meurs – komt onder meer tot uiting in de deelname van Arnold in de Soester en 
Münsterse Stiftsvetes, waarbij zowel Arnhem als Nijmegen aan de zijde van de hertog 
stonden. Ondanks deze militaire steun van Arnhem en Nijmegen lijken de Gelderse steden 
zich in de zich opstapelende conflicten met hertog Arnold steeds meer te hebben ingelaten 
met Philips de Goede, om zodoende hun positie ten opzichte van Arnold te versterken.502 
Met name Nijmegen stelde zich in toenemende mate op als regelrechte tegenstrever van 
Arnolds gezag. Dat hierbij ook de handelsbelangen van de Gelderse steden (met name de 
handel met Keulen) een belangrijke rol speelden, staat buiten kijf.503  
 In de loop van de jaren dertig van de vijftiende eeuw groeide de onvrede onder de 
ridderschap en steden over de door Arnold gevoerde landsheerlijke politiek. Reeds in 1430 
uitten de Staten hun onvrede over het landsheerlijke bestuur van Arnold, en in 1431 
verbonden zij voorwaarden aan de toezegging van een nieuwe pondschatting.504 De steden 
spraken af geen belasting te betalen totdat aan hun bezwaren tegemoet was gekomen. Eén 
van die bezwaren richtte zich tegen de financiële politiek van hertog Arnold, die zonder 
toestemming van de Staten delen van het domein verpandde en daarmee de afspraken van 
het verbod van 1418 schond. In 1432 werd evenwel toch een nieuwe bede toegezegd, 
waarvan de opbrengsten in de hoofdsteden dienden te worden verzameld. De 
hoofdsteden kregen zeggenschap over de besteding van deze belastinggelden, die vooral 
voor de lossing van de verpande domeingoederen zouden moeten aangewend.505 In 1436 
kwam een nieuw verbond tot stand: de onveiligheid op de rivieren en wegen, de 
voortdurende verpanding van domeinen en schendingen van de stads- en landrechten 

                                            
500 Ehm, Burgund und das Reich, 35-36. 
501 Ehm, Burgund und das Reich, 28-29. 
502 Alberts, Geschiedenis, 107; idem, ´Anti-Bourgondische politiek´, 18-21. 
503 Alberts, ‘Gelders-Keulse betrekkingen’, 92 e.v. 
504 Alberts, Staten I, 139-140. Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, nr. 70. 
505 Ligthart, ´Involvement´, 54-55; zie verder GldA, OAA inv. nr. 1075, fol. 33r.-33v. (= Gelderse Landdagen, nr. 
120). 



2 | P o l i t i e k  e n  e c o n o m i e  i n  G e l r e | 111 

 

waren de belangrijkste thema’s. Pas in 1441 trad Arnold tot dit verbond toe, nadat de 
steden wederom hadden geweigerd om hem via nieuwe belastingen verder financieel te 
ondersteunen.506   
 Hierop volgde de toekenning van een nieuwe bede in 1442, waarbij de steden 
opnieuw het beheer van die gelden naar zich toe trokken. De sanering van de 
landsheerlijke financiën door het lossen van verpandingen stond wederom voorop.507 
Toch bleef de financiële situatie uiterst problematisch: door de terughoudendheid van de 
Staten in de toekenning én de uitbetaling van de buitengewone beden enerzijds, en de 
voortdurende geldnood van de landsheer anderzijds zag de hertog zich telkens 
genoodzaakt tot nieuwe verpandingen om aan geld te komen voor het landsbestuur en 
oorlogen, onder andere de hernieuwde oorlog met Berg en Gulik (1444-1445) en de 
deelname aan de Soester vete tussen Keulen en Kleef (1444-1449) en de Münsterse 
Stiftsvete (1455-1456).508 Daarmee komt de zwakke positie van Arnold tegenover de 
Staten en vooral ook de hoofdsteden tot uitdrukking. Hun financiële wurggreep vormde 
een duidelijk agressieve onderhandelingstactiek om hun macht nog verder te vergroten en 
hun eigen belangen veilig te stellen. Ook bij de toekenningen van de pondschattingen in 
de jaren 1445-1446 en 1447-1449 vormde het lossen van vervreemde domeingoederen de 
belangrijkste factor.509  
 Nieuwe conflicten tussen de Staten en de landsheer bleven ondertussen niet uit. In 
1448 kwam onder bemiddeling van Filips de Goede een nieuwe bestuursregeling tot stand, 
de Nye Ordinancie, die evenwel nooit volledig geëffectueerd is, wat vervolgens weer leidde 
tot nieuwe onvrede onder de steden. In afwezigheid van Arnold, die tussen 1450-1452 
door een pelgrimage richting Rome en Jeruzalem afwezig was, haalden zijn vrouw 
Catharina en de Gelderse steden de banden met Bourgondië verder aan. Arnolds zoon 
Adolf begon zich af te zetten tegen zijn vader en gesteund door hertogin Katharina en 
vooral Nijmegen werd vanaf 1456 getracht om onder Bourgondische goedkeuring Arnold 
te vervangen door de Bourgondisch-gezinde Adolf.510 De onzekerheid rondom de 
bedoelingen van Bourgondië, die in 1456 met een groot leger door de Veluwe trok om de 
Overstichtse steden (voornamelijk Deventer) te dwingen David van Bourgondië als 
bisschop van Utrecht aan te nemen, deed zich zeker ook in Arnhem voelen. Zutphen en 
Arnhem bleven in dit opzicht nog enigszins halfslachtig in hun positionering in de 

                                            
506 Noordzij, Gelre, 207-208.  
507 Ligthart, ´Involvement´, 55, tabel 1. 
508 Ibidem, 51-58; Alberts, Geschiedenis, 111-114. 
509 Ligthart, ´Involvement´, 54-55. 
510 Zie voor een uitstekende uiteenzetting van de politieke machinaties aan het Gelderse hof Brussen, ´Ik tracht naar 
hoger´, 54-58. Zie verder Noordzij, Gelre, 212 en Ehm, ´Oppermachtige buurman´, 140; zie ook Alberts, Geschiedenis, 
116-122 en idem, ‘Anti-Bourgondische politiek’. 
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toenemende conflicten.511  
 In de daaropvolgende jaren groeiden de problemen binnen het hertogdom 
dusdanig, dat een regelrechte partijstrijd vrijwel onafwendbaar leek. In 1459 werd met het 
sluiten van het verdrag van Batenburg nog een nieuwe bestuursregeling getroffen. De 
hoofdsteden beloofden elk een som van 3000 Rijnse guldens bij te dragen en er werd 
opnieuw een schatting toegezegd, wederom bedoeld voor het saneren van de 
landsheerlijke financiën, waarop de hoofdsteden toezicht zouden houden. Door 
onenigheid tussen de steden en hertog Arnold en geringe medewerking door verschillende 
steden konden de eerste inkomsten pas in de loop van 1462 worden geïnd.512 Uit het feit 
dat Zutphen slechts 10 % van de oorspronkelijke som van 1000 Rijnse gulden, afdroeg 
aan de hertogelijke schatmeesters en de resterende gelden in de stadskas liet vloeien, 
waarschijnlijk ter financiering van aanpassingen aan de verdedigingswerken, kan men de 
sterk toegenomen machtspositie van de hoofdsteden inzake de landsheerlijke belastingen 
aflezen.513 Het door hertog Arnold opnieuw niet nakomen van zijn verplichtingen in deze 
maakte dat Nijmegen, Zutphen en Arnhem zich tegen hem met elkaar verbonden.514 De 
tegenstellingen mondden ten slotte uit in de gevangenname van Arnold door zijn zoon 
Adolf in 1465.515 Hierop ontstonden twee partijen, waarvan de ene de belangen van 
Arnold nastreefde, terwijl de andere Adolf als nieuwe hertog accepteerde. Nijmegen, 
Zutphen en Arnhem erkenden dan ook Adolf als hun nieuwe landsheer: een krachtiger 
landsheer die hun belangen beter behartigde door een politiek die primair gericht was op 
territoriale zelfstandigheid tegenover de Bourgondiërs. De Egmondse partij daarentegen 
ging steeds meer steunen op Bourgondische hulp. Daarmee kwam de steeds intensiever 
wordende Bourgondische inmenging in de reeds langer sluimerende politieke tegen-
stellingen binnen het hertogdom duidelijk aan de oppervlakte.  
 In 1466 brak de strijd in het hertogdom tussen de beide partijen los. Arnhem werd 
begin dat jaar door Willem van Egmond veroverd, ondanks de wens van de stad om 
afzijdig te blijven.516 In juli van dat jaar sloeg Adolf met een groot leger het beleg voor de 

                                            
511 Van Gent gaat ervan uit dat de breuk tussen hertog Arnold en Filips van Bourgondië begin 1456 definitief moet 
zijn geworden; vgl. Van Gent, ´Bondgenoot´, 103-104; zie ook Alberts, ´Anti-Bourgondische politiek´, 18-21; zie ook 
Bakker, ´Beleg´, m.n. 95. 
512 Van Schaïk, Belasting, 104-106. 
513 Ibidem, 106. 
514 Alberts, Geschiedenis, 112. 
515 Brussen, ´Ik tracht naar hoger´, 62-63 en Alberts, ´Anti-Bourgondische politiek´, 114. Zie voor de verdere 
verwikkelingen in de jaren 1456-1465 de uitvoerige bespreking van Van Veen, De laatste regeeringsjaren. Zie ook Van 
Veen, ‘Bijdragen tot de geschiedenis des jaars 1466’, 1-59. 
516 De gevolgen van deze strijd in de periode 1466-1468 komt duidelijk naar voren uit de stadsrekeningen. Zo werd 
een nieuw stadsbestuur gekozen, waarin blijkbaar ook de gilden een stem hebben gehad; GldA, OAA inv. nr. 1248, 
rekening 1466/1467, fol. 6r.: “[…] op die raetcamer daer myn here van Egmont mit synre vrienden ende onss 
scepenen ende die gilden te rade saten, ende seyden sij hadden verstaen dat sij te rade waren om enen nyen raet te 
kyesen, ende oir vriende en mage die nu uyter stat waren, uyt der stat te leggen, ende in oire vriend ende maeghe 
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stad, dat op 15 september met een bestand werd beëindigd.517 Willem van Egmond bleef 
Arnhem bezetten en herhaalde plundertochten in de Betuwe en de Veluwe legden het 
gehele omliggende platteland lam.518 De partijkeuze binnen de stad voor hetzij Willem van 
Egmond of hertog Adolf, die dus feitelijk neerkwam op een keuze voor een respectievelijk 
anti-Bourgondische of pro-Bourgondische koers, verliep grotendeels langs de lijnen van 
de clanverdeling. Daar waar de Gruuthuysclan overwegend Willem van Egmond steunde, 
waren de meeste leden van de Van Arnhemclan op de hand van hertog Adolf. De 
scheiding van geesten leidde ertoe dat een flink aantal Adolf-getrouwe stadsbestuurders 
de stad (al of niet gedwongen) verliet.519   
 De voortdurende onrust in de stad en de angst voor een verrassingsaanval door 
een aantal van deze verbannen lieden wordt mede geïllustreerd door het verzoek van 
Willem van Egmond aan hertog Johan van Kleef om ‘… deels der ballingen die uit 
Arnhem gelacht siin … [die] gerne mit anderen behulp van Huesschen te schipe hiir 
bynnen Arnhem komen ind ons belestigen solden’ te verdrijven.520 De blokkade van 
Arnhem als gevolg van het beleg van hertog Adolf bleef voortbestaan tot eind 1468, toen 
een vrede tussen Kleef en Adolf tot stand kwam en de stad Adolf weer aannam als 
hertog.521 De gevolgen van deze oorlogshandelingen laten zich raden. Naast de politieke 
consequenties zal ook het economische leven in de stad als gevolg van deze oorlog totaal 
zijn ontwricht. De herhaalde conflicten met Keulen – die zich tussen 1431 en 1465 bleven 
versterken – zullen de handelspositie en dus de stedelijke economie zeker niet ten goede 
zijn gekomen. De uit de verschillende oorlogen en vetes voortvloeiende onveiligheid voor 
het handelsverkeer en de herhaaldelijke sluitingen van de Rijn en andere handelswegen 
speelden hierin een belangrijke factor.522  
 Na een jaar van relatieve rust nam de Bourgondische dreiging vanaf 1470 weer toe. 
Karel de Stoute drong aan op de vrijlating van de oude hertog Arnold, wat leidde tot diens 
ontslag uit gevangenschap begin 1471. Toen onderhandelingen over de positie van Arnold 
binnen het hertogdom faalden, nam Karel van Bourgondië Adolf in 1471 gevangen, en 
trachtte hij Arnold door de Gelderse Staten erkend te krijgen.523 De Gelderse steden 
                                            
steden anderen te setten […]”. Zie ook Verkerk, Coulissen, 326-337 en Van Veen, ‘Bijdragen tot de geschiedenis der 
jaren 1467 en 1468’, 45-127. 
517 Verkerk, Coulissen, 335; Mooy ed., Gelderse kroniek, 104; zie ook GldA, OAA inv. nr. 1248, stadsrekening 1466/1467, 
o.m. fol. 5v. 
518 Van Veen, ‘Bijdragen geschiedenis 1467 en 1468’, 45 en 47; Van Schaïk, Belasting, 107. 
519 Verkerk, Coulissen, 329-337. 
520 Geciteerd bij Van Veen, ‘Bijdragen geschiedenis 1467 en 1468’, 48. Een aantal schepenen die de partij van Adolf 
aanhingen had na de machtsovername door Willem van Egmond gedwongen de stad verlaten en hadden zich 
blijkbaar in Huessen teruggetrokken. De angst dat deze groep vanuit wraak en via nog in de stad aanwezige familie- 
of partijgenoten zou trachten om Arnhem weer in het kamp van Adolf te brengen was dus wel degelijk aanwezig; 
vgl. Verkerk, Coulissen, 335-343. 
521 Ibidem, 59-60. 
522 Kuske, Quellen II, nr.’s 817, 821, 830, 834. Zie voor een overzicht Alberts, ‘Gelders-Keulse betrekkingen’. 
523 Ehm, ‘Oppermachtige buurman’, 143. 
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bleven echter Adolf trouw, wat de steden op economische sancties van Karel de Stoute 
kwam te staan. Ondertussen probeerde Arnold op eigen houtje het hertogdom voor zich 
te herwinnen. De opnieuw oplaaiende tegenstellingen tussen hem en zijn onderdanen 
mondden ten slotte uit in de verpanding van het hertogdom in 1472 aan Karel de Stoute, 
die in 1473 met een grote legermacht het hertogdom binnentrok.524 In datzelfde jaar 
overleed ook hertog Arnold, waarmee Gelre in 1473 na een periode van ruim veertig jaar 
onrust uiteindelijk voor een periode van vier jaren in handen kwam van Bourgondië.   

 

2.3.	POLITIEKE	ONTWIKKELING	TUSSEN	1473-1550	
 
Dat de periode tussen 1473 en 1550 hier als tweede venster op de politieke ontwikkelingen 
in het hertogdom Gelre gedurende de onderzoeksperiode wordt gepresenteerd heeft 
verschillende redenen, en heeft bovendien belangrijke consequenties voor het verdere 
betoog. We hebben kunnen zien dat het lot van Gelre als zelfstandige politieke entiteit al 
vóór 1473 steeds meer werd bepaald door de dynamiek van de politieke gebeurtenissen 
en processen die zich op het ‘internationale’ Europese politieke toneel afspeelden zonder 
dat hertog noch de Gelderse Staten, laat staan de Gelderse steden hierop werkelijk direct 
invloed konden uitoefenen. Na 1473 werd echter de spanning tussen politieke 
zelfstandigheid als territorium en de integratie in een groter staatsverband steeds groter, 
kortom kwamen de staatsvormende krachten onder druk van de Bourgondische 
machtsaspiraties centraal te staan in de politieke realiteit in Gelre.   
 Terecht heeft Noordzij erop gewezen dat juist de interne tegenstellingen rondom 
het conflict tussen hertog Arnold en zijn zoon Adolf vanaf circa 1469, toen Bourgondië 
in plaats van Adolf de Egmondse partij ging steunen, uitmondden in een conflict tussen 
een pro-Bourgondische en anti-Bourgondische factie, waarin de vraag centraal kwam te 
staan of het hertogdom onderdeel van de Bourgondische Nederlanden zou moeten 
worden, of zijn zelfstandigheid als territorium diende te verdedigen.525 Alhoewel zich 
onder de stedelijke elites van Zutphen en vooral van Arnhem ook pro-Bourgondische en 
pro-Kleefse elementen bevonden, waren de steden en ridderschap in de kwartieren 
Nijmegen, Zutphen en Arnhem fel gekant tegen een mogelijke incorporatie van het 
hertogdom in de Bourgondische Nederlanden.   
 Ondanks dit verzet moest Gelre in de daaropvolgende decennia drie keer een 
Bourgondische bezetting ondergaan: in de jaren 1473-1477, 1481-1492 en 1505-1515 was 
het hertogdom geheel of voor een deel onderworpen aan de Bourgondisch-Habsburgse 
vorsten. Nadat Gelre in 1543 met het Verdrag en Tractaat van Venlo werd geïncorporeerd 
in de Habsburgse Nederlanden werd weliswaar een begin gemaakt met de integratie van 
                                            
524 Ibidem, 144. 
525 Noordzij, Gelre, 213. 
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dit territorium in de bestuurlijke kaders van het Habsburgse imperium van Karel V, maar 
via het Tractaat wisten de steden ook veel van hun oude privileges te handhaven, waarmee 
de financiële onafhankelijkheid van de steden – ook ten aanzien van de landsheerlijke 
belastingheffing – vooralsnog gehandhaafd bleef.526 

	
2.3.1.	TUSSEN	GELRE	EN	BOURGONDIË:	DE	BOURGONDISCHE	BEZETTINGEN	(1473-1492)	
Het jaar 1473 vormde een keerpunt in de geschiedenis van het hertogdom Gelre. Het kan 
gezien worden als een ´point of no return´, waarbij de centripetale, staatsvormende 
krachten die uitgingen van de Bourgondische en later de Habsburgse machtsaspiraties 
definitief greep kregen op de Gelderse politieke realiteit. Dit bracht met zich mee dat Gelre 
werd meegezogen in de dynamiek van vrijwel constante oorlogvoering en interne 
opstanden die de machtspolitiek van met name Karel de Stoute en Maximiliaan van 
Oostenrijk in de Bourgondische Nederlanden en de daar omheen gelegen territoria 
ontlokte aan de zwaar op de proef gestelde inwoners. Terecht hebben Blockmans en 
Prevenier gewezen op de grote gevolgen die de vrijwel onophoudelijke oorlogs-
handelingen tussen circa 1465 en 1492 en de ter financiering daarvan gehanteerde fiscale 
en monetaire politiek hebben gehad op de economie en de levensstandaard in de 
Nederlanden.527  
 Na de gevangenname van hertog Adolf door Karel de Stoute begin 1471, na de 
vluchtpoging van Adolf uit het Bourgondische hof, steunde de Bourgondische hertog de 
oude hertog Arnold en diens broer Willem van Egmond in hun pogingen tot 
machtsherstel van Arnold. De Gelderse Staten verzetten zich hier fel tegen: de drie 
nederkwartieren keerden zich tegen Arnold en de Bourgondische inmenging in de 
Gelderse aangelegenheden en sloten, na veel onderling overleg, op 27 juni 1471 opnieuw 
een verbond, dat de eenheid en zelfstandigheid van het hertogdom moest waarborgen.528 
Nadat Arnold Karel de Stoute in december 1471 als voogd c.q. beschermheer van Gelre 
en Zutphen had aangewezen in een poging om met diens steun het verzet van de 
nederkwartieren tegen hem te breken en als hertog erkend te worden, verpandde hij op 7 
december 1472, zonder medeweten en instemming van de Staten, het gehele hertogdom 
voor 300.000 Rijnse gulden aan Karel de Stoute.529   
 Dit effende de weg voor de effectuering van de Bourgondische machtsaanspraken, 
ondanks het feit dat vooral Nijmegen, Zutphen en Arnhem de legitimiteit van de 

                                            
526 Van de Pas, ´Centraal en lokaal gezag´, 50-56; idem, ´Gelre´s eigen gelden´, 108-110; vgl. Alberts, ´Gelderland 
1543-1566´, die vooral ook de continuïteit van de bestuurlijke en financiële verhoudingen in de periode na 1543 
benadrukt. 
527 Blockmans en Prevenier, Bourgondiërs, 224-225; zie ook Van Uytven, ´Politiek en economie´ en idem, ´Crisis als 
cesuur´. 
528 Blockmans en Prevenier, Bourgondiërs, 214, Böck, Herzöge und Konflikt, 527, Paravicini, ´Kleve, Geldern und 
Burgund´, 59 en Alberts, Staten II, 71-77. Voor het verbond zie Nijhof, Gedenkwaardigheden IV, nr. 509. 
529 Böck, Herzöge und Konflikt, 529-535; Ehm, Burgund und das Reich, 58-59; Kuys, ‘Hertogdom’, 26. 
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verpanding door Arnold aan Karel weigerden te erkennen. De Gelderse Staten, die in hun 
verzet tegen deze Bourgondische machtsaanspraken ondanks de benoeming van Vincent 
van Meurs als ´hoefftman´ op 29 juli 1472 vrijwel alleen stonden, hadden geen gehoor 
gegeven aan brieven waarin Karel de Stoute hen opriep om zich aan hem te onderwerpen 
en bereidden zich voor op de dreigende militaire aanval.530 Na de dood van Arnold van 
Egmond in februari 1473 besloot Karel de Stoute zijn gezag in Gelre definitief te vestigen 
en het hertogdom toe te voegen aan de personele unie van landsheerlijke territoria in de 
Bourgondische Nederlanden. De Bourgondische dreiging leidde in 1472 en begin 1473 tot 
koortachtig overleg van de hoofdsteden en gedeputeerden van de ridderschap in de drie 
nederkwartieren om maatregelen voor de landsverdediging te nemen.531  
 In mei en begin juni 1473 verzamelde Karel de Stoute een grote legermacht in 
Maastricht, van waaruit hij de aanval op het Overkwartier opende. Roermond gaf zich 
zonder slag of stoot over; Venlo en ook Goch en andere kleinere steden werden na 
belegeringen van enkele dagen ingenomen, waarna ook het graafschap Meurs werd 
veroverd.532 De verovering van Gelre werd militair ondersteund door Kleef, waartoe in 
december 1472 al afspraken waren gemaakt.533 De nauwe banden tussen Bourgondië en 
Kleef, die al met het huwelijk tussen hertog Adolf I van Kleef en Maria van Bourgondië 
in 1405 werden aangehaald, maakten Kleef de belangrijkste militaire bondgenoot in deze 
onderneming.534 Zo werden de strategische aanvoerlijnen naar Nijmegen door troepen 
van de hertog van Kleef grotendeels afgesneden door de inbeslagname van 
oorlogsmateriaal dat via schepen over de Rijn werd aangevoerd.535 Nijmegen viel na een 
belegering van ruim drie weken. De inname van de grootste en machtigste Gelderse stad 
brak de verdere weerstand onder de Gelderse adel en ook van Arnhem en Zutphen: begin 
augustus huldigden beide steden Karel de Stoute als nieuwe landsheer.536  
 
 
 

                                            
530 Alberts, Staten II, 86-88; zie hierna, paragraaf 4.4. 
531 Ibidem, 83-88; zie ook idem, ´Eerste Bourgondische bezetting´, 52-53. Tijdens een dagvaart op 7 maart 1473 werd 
besloten een troepenmacht op de been te brengen, waarvan de kosten via een schatting over de steden en dorpen 
zouden moeten worden omgeslagen; zie Landdagen, nr. 710. 
532 Vaughn, Charles the Bold, 119-120. 
533 Böck, Herzöge und Konflikt, 537-538 en Ehm, Burgund und das Reich, 61; Paravicini, ´Kleve, Geldern und Burgund´, 
59. 
534 Adolf I van Kleef (1417-1448) groeide op aan het Brabantse hof te Brussel, terwijl zijn zoon, hertog Johan I van 
Kleef, opgroeide aan het Bourgondische hof in Gent; zie hiervoor o.a. Ehm, Burgund und das Reich, 28-33, Paravicini, 
´Kleve, Geldern und Burgund´, 55-57. 
535 Alberts, ´Bourgondische bezetting´, 56. 
536 Böck, Herzöge und Konflikt, 539. Nijmegen gaf zich op 19 juli over, na fel verzet door het binnen de stad gelegerde 
garnizoen onder leiding van Reinier van Broekhuizen. Vgl. Alberts, ‘Bourgondische bezetting’, 56-57. De 
aanwezigheid van de kinderen van Adolf van Gelre, Karel en Philippa, op de Nijmeegse burcht wordt door Böck 
gezien als belangrijkste motivatie voor dit felle verzet.  
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 Voor deze militaire hulp werd de hertog van Kleef door Karel de Stoute rijkelijk 
beloond: hij kreeg hiervoor Goch, Wachtendonk, het huis Nergena en de tol te Lobith in 
zijn bezit.537 Dit laatste betekende een grote aderlating voor de landsheerlijke financiën, 
aangezien de tol te Lobith als hoofdtol binnen het systeem van Gelderse riviertollen één 
van de belangrijkste landsheerlijke inkomstenbronnen was.538 Het had bovendien 
verstrekkende gevolgen voor verschillende geldschieters van de Gelderse hertogen: zo 
werden Arnhem, Zutphen en Nijmegen uit de Lobithse tolinkomsten gecompenseerd 
voor hun rentenverkopen ten behoeve van hertog Arnold, terwijl ook verschillende 
rentmeesters en ambtmannen verschrijvingen op de tol te Lobith hadden voor hun 
leningen aan de landsheer.539   
 Ondanks gewapend verzet, vooral van Venlo en Nijmegen, was het hertogdom half 
augustus 1473 volledig in Bourgondische handen gevallen. Op de militaire onderwerping 
van het hertogdom volgden harde strafmaatregelen: Karel de Stoute legde de vier 
kwartieren een zware strafschatting op, terwijl verschillende steden, waaronder Zutphen, 
Arnhem en ook de kleinere steden in deze kwartieren, hun privileges kwijtraakten.540 Met 
de incorporatie van het hertogdom in de Bourgondische machtsstructuur werd een begin 
gemaakt via introductie van een Bourgondisch bestuursmodel, ingevuld met 
Bourgondisch-gezinde ambtenaren onder leiding van stadhouder Willem van Egmond en 
een nieuw opgerichte gewestelijke raadkamer die zetelde in het hertogelijke hof te 
Arnhem.541 De positie van overste landrentmeester werd afgeschaft; in plaats daarvan 
werden vier kwartierrentmeesters aangesteld, die aangestuurd werden door twee 
Bourgondische commissarissen van de domeinen. Zij waren verantwoording schuldig aan 
de Bourgondische centrale instellingen: het Parlement en de Rekenkamer in Mechelen.542 
Via de in 1474 opgestelde ´staten van het domein´ trachtte het nieuwe gezag inzicht te 
krijgen in de toestand van de landsheerlijke financiën.543 De uitkomsten waren weinig 
rooskleurig: in het kwartier van Arnhem was een kleine 44 % van de totale 

                                            
537 Weststrate, Kielzog, 63, Alberts, Rheinzoll, 14 en Groustra-Werdekker, ‘Gevaarlijke grenzen’, 144; Nijhoff, 
Gedenkwaardigheden V, nrs. 9, 10 en 11. De aanspraken van de hertog van Gulik-Berg op Gelre, die sinds 1423 de inzet 
van de conflicten tussen beide territoria waren geweest, werden door Karel de Stoute voor 80.000 Rijnse guldens 
afgekocht. De steden Leuven, Brussel, Antwerpen, Den Bosch en Mechelen stonden hiervoor garant; Nijhoff, 
Gedenkwaardigheden V, nrs. 4 en 5. 
538 Weststrate, Kielzog, 57-59 en idem, ‘Riviertolrekeningen’, 231-232. 
539 Zie voor de financiële gevolgen van het verlies van de tol te Lobith in 1473 voor de drie hoofdsteden Bosch, ‘Zaak 
Hendrick Haeck’, 101-102. 
540 Van Schaïk, Belasting, 66-67; Alberts, ´Bourgondische bezetting´, 58-59.  
541 Alberts, Staten II, 89-96; Kuys, ´Hertogdom´, 27; Vaughan, Charles the Bold, 121-122. Zie voor een overzicht van 
de ontwikkeling van de landsheerlijke financiële organisatie in de Nederlanden Stein, Hertog en zijn staten, 192-204. 
542 Stein, Hertog en zijn Staten, 221-222; Böck, Herzöge und Konflikt, 546-547; Vaughan, Charles the Bold, 121. Aanvankelijk 
ressorteerde Gelre onder de rekenkamer van Brussel, voordat Karel de Stoute de rekenkamers van Brussel en Rijssel 
in 1473 samenvoegde en in Mechelen vestigde; vgl. Stein, Hertog en zijn staten, 221 en Alberts, ´Bourgondische 
bezetting´, 74-75. 
543 Kuys, ´Financiële instellingen´, 47; idem, ´Gelderse domeinen´. 
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domeininkomsten verpand, in het kwartier van Zutphen was zelfs ruim 70 % van alle 
domeininkomsten verpand.544  
 De interne politieke stabiliteit die de militaire bezetting met zich mee zou hebben 
gebracht laat onverlet dat de Bourgondische overheersing vooral bij de Gelderse 
hoofdsteden veel verzet heeft opgeroepen. Niet alleen stond de stedelijke autonomie op 
het spel, ook financieel trokken de eisen van het nieuwe bewind een zware wissel op de 
stadsfinanciën.545 De strafschattingen die Karel de Stoute de kwartieren oplegde vanwege 
hun verzet logen er zoals gezegd niet om: het kwartier van Nijmegen moest 80.000 Rijnse 
guldens betalen, het kwartier van Zutphen werd een schatting van 40.000 Rijnse guldens 
opgelegd, terwijl het kwartier van de Veluwe zelfs een bedrag van 90.000 Rijnse gulden 
aan ´compositiepenningen´ binnen vier jaar tijd moest zien op te hoesten.546 Met deze 
strafschattingen maakten de Gelderse onderzaten voor het eerst kennis met het instituut 
van de meerjarige bede en een repartitiemodel, zoals dat in de Bourgondische Nederlanden 
al enkele decennia eerder was geïntroduceerd.547 Het verzet en de vertragingstactieken die 
de Gelderse steden inzetten om deze betalingen zoveel mogelijk uit te stellen zijn 
duidelijke uitingen van de felheid van de anti-Bourgondische sentimenten die door deze 
repressieve fiscale politiek onder de stedelijke elites werden aangewakkerd.   
 Deze zullen nog verder zijn toegenomen door de inperking van de invloed die zij 
via de Gelderse Staten op het landsbestuur uitoefenden: tussen 1473 en 1477 werden de 
Staten als representatief orgaan vrijwel volledig buitenspel gezet. Voor vergaderingen van 
ridderschap en steden op eigen initiatief om landszaken te bespreken en voorwaarden en 
eisen rondom het landsbestuur richting de landsheer te formuleren lieten de Bourgondiërs 
in die periode geen ruimte bestaan.548 Daarmee werd de bijl gelegd aan de wortel van de 
sterke machtspositie van de hoofdsteden, die vooral gedurende de vijftiende eeuw was 
opgebouwd. Samenkomsten van ridderschap en steden volgden alleen nog op initiatief 
van de landsheer en waren vooral bedoeld voor het bekendmaken en opleggen van 
besluiten ten aanzien van belastingen, het domeinbeheer en de rechtspraak.549   
 Bovendien speelde mee dat vooral de aanhangers van Adolf na 1473 hun pandbezit 
werd afgenomen. Nadat Karel de Stoute bij zijn machtsovername aanvankelijk alle 
verpandingen van hertog Arnold ongeldig had verklaard, wisten de aanhangers van Arnold 
alsnog een uitzonderingspositie te verwerven: zij werden in bescherming genomen, waarbij 

                                            
544 Ligthart, ´Verpanding´, 52. 
545 Böck, Herzöge und Konflikt, 546-547; Alberts, ́ Bourgondische bezetting´, 61-62. Overigens moet opgemerkt worden 
dat de financiële positie van de Gelderse steden, zeker die van Arnhem, al voor de introductie van de Bourgondische 
strafschattingen in 1473 onder druk waren komen te staan. Deze ontwikkeling zal in hoofdstuk 6 uitgebreid aan bod 
komen. 
546 Van Schaïk, Belasting, 66; Böck, Herzöge und Konflikt, 539; Alberts, ´Bourgondische bezetting´, 58.  
547 Vgl. Van Schaïk, Belasting, 121-122; idem, ´Taxation´, 262 en Stein, Hertog en zijn Staten, 250-255. 
548 Alberts, Staten II, 89-106. 
549 Böck, Herzöge und Konflikt, 547. 
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ook hun pandbezit werd veiliggesteld.550 Een groot deel van de stedelijke elites (zeker in 
de drie nederkwartieren) had zich juist in het kamp van Adolf geschaard. De dreiging van 
hernieuwd verlies van pandbezittingen (en daarmee de aantasting van de eigen, particuliere 
vermogenspostie) bij een volgende Bourgondische machtsovername zal na de eerste 
Bourgondische bezetting de drang naar zelfstandigheid onder de stedelijke elites alleen 
maar hebben aangewakkerd.  
 Na de plotselinge dood van hertog Karel de Stoute op het slagveld bij Nancy in 
januari 1477 stortte het Bourgondische gezag in Gelre snel ineen. De Gelderse Staten 
vulden dit machtsvacuüm op: de kwartierhoofdsteden hervatten op eigen initiatief hun 
intensieve contacten om het landsbestuur te organiseren en schoven Katharina – de zus 
van hertog Adolf – in zijn afwezigheid naar voren om het bestuur op zich te nemen.551 De 
institutionele veranderingen, waaronder de centralisatiepogingen en de financiële 
reorganisatie die ten tijde van de Bourgondische bezetting waren ingezet werden rap 
teruggedraaid.552 Adolf zelf kwam vrij uit Bourgondische gevangenschap en werd in april 
1477 door de Gelderse Staten opnieuw als hertog van Gelre aangenomen. Vooralsnog 
streed hij in dienst van Maria van Bourgondië als bevelhebber van de Vlaamse contin-
genten tegen de troepen van de Franse koning, die van de chaos in de Bourgondische 
Nederlanden gebruik trachtte te maken om zijn macht verder noordwaarts uit te breiden. 
Adolf verzocht de Gelderse Staten om ter ondersteuning van zijn militaire campagnes 
tegen Frankrijk in Vlaanderen en Brabant extra financiële en militaire middelen 
beschikbaar te stellen.553   
 Op 27 juni sneuvelde Adolf echter tijdens de slag bij Doornik. De vier hoofdsteden 
namen direct nadat dit nieuws Gelre had bereikt het heft nu in eigen handen om zich 
teweer te stellen tegen de aanspraken die Maria van Bourgondië en haar kersverse 
echtgenoot, Maximiliaan van Oostenrijk, lieten gelden op de Gelderse erfenis. De 
Gelderse Staten erkenden echter Karel, de zoon van hertog Adolf, als erfgenaam en wezen 
zijn tante Katharina van Kleef aan als regentes, bijgestaan door een regentschapsraad van 
zestien personen, voor de helft bestaande uit representanten van de vier hoofdsteden.554 
Terecht geeft Alberts aan dat met name de hoofdsteden het initiatief namen om zich via 
deze weg aan de Bourgondische machtsaanspraken te ontworstelen. In die jaren werd 
koortsachtig overleg gevoerd door ridderschap en steden, maar toch stonden 
meningsverschillen over de te varen koers een krachtige vuist tegen Bourgondische 
inmenging in de weg.   
 De partijstrijd tussen pro- en anti-Bourgondische facties verdeelde niet alleen de 
Staten; ook in de steden, en dan vooral in Arnhem, waren hierdoor scherpe tegenstellingen 
                                            
550 Ligthart, ´Verpanding´, 53. 
551 Ibidem, 555-558; Alberts, Staten II, 107-110. 
552 Van Schaïk, ´Taxation´, 263; Kuys, ´Financiële instellingen´, 48. 
553 Kuys, ´Financiële instellingen´, 48. 
554 Böck, Herzöge und Konflikt, 558-559; Kuys, ´Hertogdom´, 27; Alberts, Staten II, 112-118. 
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ontstaan.555 Onder een deel van de Arnhemse burgerij heersten nog steeds sterke pro-
Bourgondische c.q. pro-Kleefse sentimenten, aangewakkerd door aanhangers van de 
Egmondse partij. Dit leidde tot nieuwe onlusten en de uiteindelijke inname van de stad 
met hulp van een deel van de Arnhemse burgerij door Willem van Egmond in maart 
1478.556 Op 17 juli van dat jaar verbonden de Egmondse partij en Arnhem zich met hertog 
Johan van Kleef om de stad in Bourgondisch-gezinde handen te houden en erkenden deze 
als hun landsheer. Daardoor was de splijting in het hertogdom compleet, aangezien 
Nijmegen en Zutphen Katharina en de Gelderse zaak bleven steunen.557 Arnhem kwam 
geïsoleerd te staan door belegering vanaf de rivierzijde door Nijmegen, terwijl de Veluwse 
landdrost met de kleine Veluwse steden, die geweigerd hadden gehoor te geven aan de 
oproep van hun hoofdstad om tot het Bourgondisch-Kleefse verbond toe te treden, de 
Rijnstad vanaf de landzijde belegerden.558   
 Ondertussen hadden Maria en Maximiliaan hun aanspraken op Gelre nog niet 
opgegeven: in april 1478 waren zij door keizer Frederik III met Gelre beleend, waarmee 
de juridische legitimiteit van hun aanspraken werd versterkt. Ze sloten begin november 
1478 een verbond met hertog Johan van Kleef, met als doel diens actieve militaire bijdrage 
bij de herovering van Gelre ten gunste van Bourgondië veilig te stellen. Kleefse troepen 
trokken hierop plunderend het Overkwartier binnen, terwijl een Bourgondisch leger onder 
aanvoering van Adolf van Nassau vanuit het westen richting Gelre marcheerde, wat er 
uiteindelijk toe leidde dat Roermond zich op 20 februari 1479 gedwongen zag Maximiliaan 
als landsheer te huldigen. Daarmee kwam de positie van Katharina steeds verder onder 
druk te staan.559 Het kwartier van Zutphen zocht in die periode toenadering tot de 
bisschop van Münster, die in 1475 reeds pandheer van de Graafschap was geworden. In 
augustus 1479 werd hij door de Staten voor een periode van zes jaar tot beschermer van 
Gelre aangewezen.560   
 De vertegenwoordigers van de ridderschap en steden in de drie nederkwartieren, 
en vooral Nijmegen en Zutphen, drongen bovendien aan op een verbond met Frankrijk, 
dat sinds 1477 oorlog voerde tegen de Bourgondische Nederlanden in de hoop territoriale 
winst te slaan uit de interne chaos daar na de dood van Karel de Stoute. De Gelderse 
Staten hoopten met Franse steun de dreigende Bourgondische inval in de nederkwartieren 

                                            
555 Reeds in juli 1477 wordt melding gemaakt van verdeeldheid en oproer onder de Arnhemse burgerij; ibidem, 116. 
556 Böck, Herzöge und Konflikt, 561-562; Verkerk, Coulissen, 349-351. Uit enkele posten uit de stadsrekening van 1478 
blijkt inderdaad dat de burgerij sterk verdeeld was en er grote onrust in de stad heerste; reeds op 24 februari had een 
groep pro-Egmondse burgers de sleutels van de stadspoorten uit handen van de schepenen weten te krijgen om 
daarmee de poorten voor Willem van Egmond te openen. Hun tegenstanders wisten echter de sleutels weer in handen 
te krijgen en aan het stadsbestuur terug te geven, waardoor deze actie mislukte; GldA, OAA inv. nr. 1250, 
stadsrekening 1478/1479. fol. 32v.-33r. 
557 Böck, Herzöge und Konflikt, 562; Alberts, Staten II, 125. 
558 Alberts, Staten II, 125; Verkerk, Coulissen, 350. 
559 Alberts, Staten II, 124-125. 
560 Ibidem, 129-132; vgl. Böck, Herzöge und Konflikt, 563-568. 
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af te wenden, terwijl Frankrijk trachtte via de oppositiebeweging in de Nederlanden tegen 
Maximiliaan de oorlogskansen in haar eigen voordeel te keren.561 Het mocht echter niet 
baten, want een tijdelijke wapenstilstand met Frankrijk medio 1480 gaf de legers van 
Maximiliaan de ruimte om hun pijlen op Gelre te richten. Op militaire steun van de 
bisschop van Münster tegen deze dreiging hoefden Nijmegen en Zutphen nauwelijks te 
rekenen, aangezien de Münsterse inmenging in het Gelderse conflict niet door de stad 
Münster en het Domkapittel werd ondersteund.562 Adolf van Nassau veroverde met zijn 
troepen eerst de Betuwe, belegerde vervolgens (ondersteund door het Bourgondisch-
gezinde Arnhem) langdurig het strategisch gelegen Wageningen en wist kort daarna de 
gehele Veluwe, inclusief de kleinere steden Harderwijk, Elburg en Hattem te bezetten.563  
 Zutphen en Nijmegen, die het felst verzet boden tegen een terugkeer onder 
Bourgondische heerschappij, trachtten wanhopig bondgenoten in hun strijd tegen 
Maximiliaan te vinden, maar toen deze in het voorjaar van 1481 een nieuw offensief tegen 
Nijmegen voorbereidde zwichtten beide steden: Nijmegen capituleerde op 23 mei 1481, 
Zutphen volgde anderhalve maand later.564 Tot die tijd bleef de Veluwe het belangrijkste 
strijdtoneel, waar de inwoners en kooplieden ondanks tijdelijke bestanden werden 
geteisterd door zowel de rondtrekkende troepen van Maximiliaan, als ook Gelders-gezinde 
ruitercontingenten die voornamelijk vanuit Elburg en Hattem overvallen en rooftochten 
pleegden.565 De handel leed hieronder aanzienlijk: zo werden onder andere ´oosterlingen´, 
kooplieden uit Danzig, Lübeck en Hamburg, in Kampen van hun goederen beroofd en 
werden kooplieden bij het blokhuis bij Beekbergen en bij Nunspeet beroofd of gevangen 
genomen.566 Deze rooftochten werden voornamelijk uitgelokt door de gebrekkige 

                                            
561 Böck, Herzöge und Konflikt, 570; zie ook Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, nr. 119. Zie voor het beleg van Wageningen 
in 1480 ook Bosch, ´Kleine stad in de marge´, 99; vgl. voor de gevolgen van de oorlogsperikelen in Zuid-Vlaanderen 
en Noord-Frankrijk o.a. Van Uytven, ´Crisis als cesuur´. 
562 Alberts, Staten II, 132. Zowel Maximiliaan als ook keizer Frederik III maanden het kapittel en de stad Münster 
zich niet met de Gelderse kwestie te bemoeien. Zie ook RAZ, OAZ inv. nr. 2377, briefnrs. 359, 360, 363 en 368. In 
deze laatste brief van 19 juli 1481 verontschuldigde de bisschop zich voor het feit dat hij geen troepen naar 
Wageningen had kunnen sturen, ter ondersteuning van de door Zutphen ingezette huurlingencontingenten die het 
stadje trachtten te ontzetten; zie hierna, paragraaf 4.4. In een lang vertoog berichtten de in Zutphen vezamelde 
ridderschap en steden van het Zutphense kwartier op 1 augustus 1481 aan de bisschop van Münster dat het 
Maximiliaan had moeten huldigen als landsheer; de stad wees hem er met niet mis te verstane woorden op dat het 
meermaals tevergeefs om hulp had gevraagd. Vgl. RAZ, OAZ inv. nr. 2377, briefnr. 523 (= Gelderse Landdagen, nr. 
2065). 
563 Böck, Herzöge und Konflikt, 571; Alberts, Staten II, 132-133; zie voor de voorwaarden voor de overgave van 
Harderwijk, Elburg en Hattem Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, nr. 120.  
564 Böck, Herzöge und Konflikt, 572-573. 
565 Alberts, Staten II, 137. Op 12 januari 1481 werd op een dagvaart te Nunspeet een bestand gesloten tussen 
Maximiliaan, de hertog van Kleef, Willem van Egmond en Arnhem, Wageningen en Hattem enerzijds en de bisschop 
van Münster, Winant van Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Doesburg, Hattem en Elburg anderzijds om de 
vijandelijkheden tijdelijk te staken; RAZ, OAZ inv. nr. 396, briefnr. 396.  
566 RAZ, OAZ inv. nr. 209, briefnrs. 399, 404, 408, 419, 423, 428, 439 en 463; vgl. voor de onveiligheid van de handel 
en de conflictbeheersing en bemiddeling binnen Hanzeverband ook De Boer, ´Zaak Jorien Voet´. 
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soldijbetaling door Zutphen en een haperende bevoorrading, die door de graanschaarste 
in de jaren 1480-1482 zal zijn verergerd.567  
 In tegenstelling tot de eerste Bourgondische bezetting volgden op de hernieuwde 
vestiging van het Bourgondische gezag in Gelre door Maximiliaan minder zware eisen en 
werd minder rigoreus ingegrepen in de bestuurlijke en financiële instituties van het 
hertogdom.568 Weliswaar werden opnieuw strafschattingen opgelegd aan de kwartieren 
van Nijmegen en Zutphen, maar de verschuldigde sommen van respectievelijk 10.000 en 
16.500 Rijnsgulden vielen lager uit dan de strafschattingen van Karel de Stoute.569 De 
inning ervan geschiedde ditmaal door Gelderse schatmeesters, wat ertoe leidde dat 
betalingen opnieuw aanzienlijk werden vertraagd: de eerste betaling van het Zutphense 
kwartier werd pas in 1484 geëffectueerd.570 Dit weerspiegelt ook het relatief zwakke gezag 
dat Maximiliaan in Gelre wist te ontplooien, wat grotendeels voortkwam uit het feit dat 
deze zijn handen vol had aan het neerslaan van de talrijke opstanden tegen zijn bewind in 
Vlaanderen, Holland en Utrecht.571 Van de controle van de stadsrekeningen door 
landsheerlijke ambtenaren, die in de tractaten met zowel Nijmegen als met Zutphen werd 
vastgelegd en dus een potentiële inperking van de stedelijke financiële autonomie zou 
betekenen, vinden we in de periode tot 1492 geen enkel spoor in de rekeningen terug. 
 Daar kwam bij dat de nieuwe hertog van Kleef, Johan II, brak met de pro-
Bourgondische politiek van zijn vader en via zijn pandheerschap van Arnhem trachtte zijn 
invloed in Gelre te vergroten.572 Hij liet zich op 18 november 1481 door Arnhem huldigen 
en bezette de stad in de nacht van 8 op 9 januari 1482, onder andere met hulp van 
Utrechtse en Amersfoortse troepen.573 De situatie in Arnhem was in die dagen chaotisch: 
het zittende stadsbestuur had zowel Willem van Egmond (als stadhouder van Maximiliaan) 
als ook Johan van Kleef gehuldigd, en in de stad waren zowel voor- als tegenstanders voor 
de Kleefse machtsovername te vinden. Ook waren er nog steeds tal van personen, vooral 
onder de zittende bestuursfamilies en de geestelijkheid, die een pro-Egmondse c.q. pro-
Bourgondische koers aanhingen. Vandaar dat de hertog van Kleef, ondanks oproepen van 
de Bourgondische stadhouder Adolf van Nassau om vooral de belangen van Maximiliaan 
bij de verkiezing van het stadsbestuur voor ogen te houden, in juni 1482 het stadsbestuur 

                                            
567 RAZ, OAZ inv. nr. 209, briefnrs. 425, 428, 441 en 471, met onder andere mededelingen dat de ruiters van 
ritmeester Derick van Lyntell Elburg dreigen te verlaten, tenzij hun soldij wordt uitbetaald. Op 17 mei 1481 werd het 
ambt Ermelo gesommeerd om binnen een week 200 malder haver te leveren; OAZ, RAZ inv. nr. 209, briefnr. 491.  
568 Kuys, ´Financiële instellingen´, 48 
569 Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, nrs. 122 en 123. 
570 Van Schaïk, Belasting, 67. 
571 Zie voor Vlaanderen o.a. Haemers, For the common good, passim; voor Utrecht zie o.a. Janse, Oorlog en partijstrijd, 19-
27 en Van Kalveen, Bestuur, 1-2 en 31-34; voor Holland zie o.a. Van Gent, Perteijelike saken en Brand, Macht en overwicht, 
92-98.  
572 Of hij uit was op territoriale uitbreiding ten koste van Gelre, zoals Alberts stelt, is niet zonder meer uit de bronnen 
af te leiden; vgl. Alberts, Geschiedenis, 134. 
573 Van Driel, ´Arnhem´, 138; Verkerk, Coulissen, 353-354 en Vollmer, ‘Belagerung’, 144-146. 
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verzette en verving door Kleefsgezinde bestuurders.574   
 Het gevaar bestond zelfs dat Arnhem volledig voor Gelre verloren zou gaan en tot 
Kleef zou gaan behoren: voor die jaren constateerde Alberts al dat de contacten met de 
overige Gelderse steden tot een minimum beperkt waren, en dat ook van bijeenkomten 
van de hoofdsteden en de ridderschap voor onderling overleg of formeel door de 
stadhouder-generaal bijeengeroepen landdagen niet of nauwelijks sprake was.575 De 
centrale splijtzwam die Gelre in die jaren verdeelde waren de Bourgondisch-Kleefse 
tegenstellingen die leidden tot sterk gepolariseerde verhoudingen.    
 Ondertussen mengde de hertog van Kleef zich ook in de Utrechtse perikelen. Daar 
hadden anti-Bourgondische Hoekse ballingen, die Holland waren ontvlucht na de 
tevergeefse poging om Leiden in te nemen, de anti-Bourgondische stemming in de stad 
Utrecht verder aangewakkerd.576 Utrecht en Amersfoort kwamen niet lang daarna in 
opstand tegen het Bourgondische gezag en werden daarin ondersteund door een Kleefs 
leger, dat eind 1481 via de Veluwe het Utrechtse Nedersticht bereikte.577 De Stichtse 
Oorlog (1481-1483) werd voor een belangrijk deel ook op de Veluwe uitgevochten: zo 
werd Wageningen begin 1482 door Utrechtse en Arnhemse troepen ingenomen en verloor 
Maximiliaan zijn greep op de Veluwe nadat de kleine steden op de Veluwe, met name 
Elburg en Hattem maar ook Harderwijk, en ondersteund door Kampen en ruiters uit 
Nijkerk diens medestander Herman de Vos van Steenwijk op de knieën dwongen door de 
inname van huis Putten.578   
 Ter pacificatie van de anti-Bourgondische elementen in Utrecht, die de stabiliteit 
in Holland bedreigden en Maximiliaans gezag in Gelre ondermijnden, verzamelde 
Maximiliaan in 1482 een grote legermacht waarvoor hij de Hollandse steden via massale 
rentenverkoop (onder andere de collectieve verkoop van de zogenaamde 
´gemenelandsrenten´) diep in de buidel liet tasten.579 De Gelderse steden, waaronder 
Arnhem en Zutphen, weigerden hem in deze strijd bijstand te verlenen en hielden zich 
afzijdig, wat symptomatisch is voor het zwakke Bourgondische gezag in Gelre tijdens de 
tweede Bourgondische bezetting onder Maximiliaan.580  
 In de loop van de jaren 1482-1483 begonnen de kansen langzaam maar zeker te 
keren en kon de situatie in Gelre enigszins stabiliseren. Eind 1482 sloot Maximiliaan, onder 
druk van de Staten-Generaal en de medio 1482 door de drie opstandige grote Vlaamse 

                                            
574 Verkerk, Coulissen, 355-361. 
575 Alberts, Staten II, 143-144. 
576 Vgl. Brand, Macht en overwicht, 95-98 en Janse, Oorlog en partijstrijd, 19. 
577 Janse, Oorlog en partijstrijd, 19-20; Böck, Herzöge und Konflikt, 576. 
578 Bosch, ´Kleine stad´, 99 en Alberts, Staten II, 140-141. Zie over de inname van huis Putten (in de bronnen ook 
wel het ´Vossenestken´ genoemd) Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, nr. 141 en SANV, OAE inv. nr. 68, reg. nrs. 509, 
512 en 515 en inv. nr. 1597, reg. nrs. 510 en 511. 
579 Kokken, Steden en staten, 228-229 en 236; Zuijderduijn, Medieval capital markets, 100-101 
580 Alberts, Staten II, 140-142. 
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steden ingestelde regentschapsraad, vrede met Frankrijk.581 Vervolgens wist hij in septem-
ber 1483 Utrecht in het gareel te brengen en werd ook de Veluwe door Bourgondische 
troepen onder controle gebracht.582 Eind december 1483 kwam een bestand tussen 
Maximiliaan en Johan van Kleef tot stand, waarbij de laatste zijn pandrechten op Arnhem 
opgaf.583 Kort daarna in januari 1484 werd Maximiliaan door Arnhem opnieuw als 
landsheer gehuldigd, die daarop door zijn zaakwaarnemer, de heer van Polhain, orde op 
zaken liet stellen.584 Door af te zien van het instellen van een pro-Bourgondisch 
stadsbestuur in Arnhem, maar in plaats daarvan het stadsbestuur naar oude gewoonte te 
laten samenstellen, trachtte Maximiliaan rust en stabiliteit te creëren. Ook Zutphen, dat 
zich tamelijk afzijdig had gehouden en zowel contacten onderhield met Maximiliaan en de 
hertog van Kleef (die een deel van het Zutphense kwartier beheerste), werd weer strakker 
binnen het Bourgondische bestuur gebracht.585 De stadhouder-generaal en zijn raden 
vestigden zich in Arnhem.586 Alhoewel Böck terecht opmerkt dat Maximiliaan, veel meer 
dan Karel de Stoute, gebruik maakte van het bestaande Gelderse bestuursapparaat met 
overwegend Gelderse ambtslieden, was juist de sleutelpositie van landrentmeester in 
handen van een Bourgondische ambtenaar, Simon van Ungersbach.587  
 Ondanks de losjes georganiseerde bestuursstructuur en de ruimte die dit de steden 
en ridderschap bood om, ondanks een formeel verbod, eigenstandig en zonder inmenging 
van Bourgondische zijde te vergaderen, de bevestiging of teruggave van oude rechten en 
privileges en het uitblijven van sterke repressie van Bourgondische zijde kan van integratie 
in de Bourgondische Nederlanden van de bestuurlijke elites niet of nauwelijks sprake zijn. 
Het zwakke gezag blijkt ook uit de weigering van de Gelderse Staten in 1485 om de heffing 
van een twaalfde penning op alle goederen toe te staan, waarmee Maximiliaan de 
onderdrukking van de Vlaamse opstand wilde bekostigen. Ook de invoering van een voor 
ditzelfde doel bestemd haardstedengeld via een lokaal georganiseerde repartitie werd 
geblokkeerd.588 Toen uiteindelijk onder grote druk van Maximiliaan toch een dubbele 
pondschatting werd toegestaan werd de inning ervan sterk getraineerd, zodat pas in de 
loop van 1486 en 1487 de betalingen binnendruppelden. Ondanks deze problemen 
worden echter deze jaren voor Gelre als over het algemeen rustig omschreven, zeker 
relatief ten opzichte van de overige perifere gewesten binnen de Bourgondische 
Nederlanden.589  

                                            
581 Blockmans en Prevenier, Bourgondiërs, 221. 
582 Böck, Herzöge und Konflikt, 576-579. 
583 Ibidem, 577; Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, nr. 147. 
584 Verkerk, Coulissen, 361-364. 
585 Alberts, Staten II, 144. Eind 1484 moest de stad een eerste termijn van de uitstaande compositiepenningen aan de 
Bourgondische rentmeester afdragen; vgl. Van Schaïk, Belasting, 67. 
586 Van Driel, ´Arnhem´, 139. 
587 Ibidem, 150; vgl. Böck, Herzöge und Konflikt, 577. 
588 Van Schaïk, Belasting, 67-68; zie ook Alberts, Staten II, 151-156. 
589 Böck, Herzöge und Konflikt, 581. 
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  De hernieuwde oorlog tussen Frankrijk en Bourgondië die in 1487 opflakkerde 
noodzaakte Maximiliaan opnieuw al zijn aandacht op de Zuidelijke Nederlanden te 
richten. Tijdens de slag van Béthune werd het Bourgondische leger verslagen, waarbij ook 
Karel van Egmond, die sinds zijn gevangenname op de burcht van Nijmegen in 1473 als 
gevangene zijn tijd aan het Bourgondische hof had doorgebracht en nu als Bourgondische 
legeraanvoerder het slagveld had betreden, gevangen genomen werd.590 Toen Maximiliaan 
bij zijn poging de opnieuw in opstand gekomen steden Gent en Brugge te onderdrukken 
door de opstandelingen in Brugge gevangengenomen werd, werden ook de Gelderse 
steden bij de Staten-generaal in Mechelen ontboden. Ook werden ze door stadhouder 
Adolf van Nassau en keizer Frederik III opgeroepen om militairen te leveren voor een 
legermacht ter onderdrukking van de Vlaamse opstand en ter bevrijding van 
Maximiliaan.591 Uiteindelijk stelden de Gelderse steden in plaats van militairen 
geldbedragen ter beschikking, die echter maar mondjesmaat werden afgedragen.592   
 Vanaf 1489 stelde Karel van Egmond zich in verbinding met Oswald van Bergh en 
de Gelderse Staten, met het verzoek de benodigde losgelden voor zijn vrijkoping uit 
Franse gevangenschap bijeen te brengen. Ondanks deze eerste pogingen om zich op deze 
wijze te ontworstelen aan het Bourgondische gezag consenteerden de Gelderse Staten in 
1491 nog een dubbele pondschatting, bedoeld voor de financiering van de 
krijgsverrichtingen van Albrecht van Saksen in zijn (uiteindelijk succesvolle) poging om 
de opstand in Vlaanderen neer te slaan, terwijl de hoofdsteden ook met de betaling van 
dienstgeld ter afkoping van de door de stadhouder gevraagde krijgshulp tegen de 
opstandelingen instemden.593 Toen de legers van Albrecht van Saksen in de jaren 1491-
1492 echter hun volledige aandacht dienden te richten op het onderdrukken van de 
opstanden in Vlaanderen en in Holland, zagen de Gelderse Staten hun kans schoon en 
werd de inmiddels tot 80.000 goudguldens teruggebrachte losprijs door de hoofdsteden 
deels bijeengebracht. Voor het resterende deel werd de kleinzoon van Vincent van Meurs 
als gijzelaar in plaats van Karel van Egmond in Franse gevangenschap gegeven, waarna 
deze laatste na 19 jaar gevangenschap vrijkwam.594 

 	

                                            
590 Ibidem; Blockmans en Prevenier, Bourgondiërs, 222-223. 
591 Böck, Herzöge und Konflikt, 580-581; Rotthoff-Kraus, ´Gelre en Habsburg´, 152; Alberts, Staten II, 157. 
592 Alberts, Staten II, 158-159. 
593 Rotthoff-Kraus, ´Gelre en Habsburg´, 153; Alberts, Staten II, 163-165 en 170. 
594 Alberts, Staten II, 171 en Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 17. 
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2.3.2.	GELRE	ONDER	HERTOG	KAREL	VAN	EGMOND:	DE	GELDERSE	OORLOGEN	(1492-1538)	
Eind maart 1492 keerde Karel van Egmond na een jarenlange gevangenschap in het Franse 
Péronne onder begeleiding van Franse troepen naar Gelre terug. De sterke anti-
Bourgondische sentimenten die leefden onder grote delen van de Gelderse bevolking, 
aangewakkerd door de centralisatiepolitiek en het collectieve trauma dat het autoritaire 
optreden van Karel de Stoute tijdens de eerste Bourgondische bezetting teweeg had 
gebracht, zullen voor een groot deel hebben bijgedragen aan de bereidheid om de in 1492 
herwonnen Gelderse zelfstandigheid tegen vrijwel elke prijs te verdedigen.595 Van 
weerstand was nauwelijks sprake, aangezien de legers van Albrecht van Saksen de handen 
vol hadden aan het neerslaan van de opstanden in Vlaanderen en Holland. De 
binnenlandse oorlogen in de Bourgondische kerngewesten leidden tot een diepe 
economische crisis in de laatste decennia van de vijftiende eeuw.596  
 De inwoners van het hertogdom Gelre benutten de interne crisis in de 
Bourgondische Nederlanden om hun zelfstandigheid te veroveren en tegenover de 
Bourgondisch-Habsburgse machtsaanspraken te verdedigen. De Bourgondische 
stadhouder Adolf van Nassau werd korte tijd in Arnhem gevangengezet en verliet 
voetstoots stad en hertogdom.597 Kort na Karels terugkomst kwamen de Staten in mei 
1492 in Nijmegen bijeen om het landsbestuur, de landsverdediging én de financiële situatie 
te bespreken. Die laatste was verre van rooskleurig te noemen: de hoge uitgaven voor de 
betaling van de nog in het hertogdom aanwezige Franse ruiters, de lossing van Bernard 
van Meurs én de kosten voor de hertogelijke hofhouding konden bij lange na niet 
opgebracht worden uit de traditionele inkomsten van de hertog. Ter bekostiging van deze 
uitgaven werd in 1492 voor het eerst een meerjarige bede toegekend, terwijl voor het beleg 
van Wageningen, dat nog door een Bourgondisch garnizoen werd bezet, de eerste van vele 
nog volgende zogenaamde ´ruitergelden´ werd geheven.598  
 Ten aanzien van de landsheerlijke instituties deden zich voorzichtige pogingen tot 
modernisering van de administratie, het financiële beheer en de fiscaliteit voor. Deze 
ontwikkeling kwam voornamelijk onder druk van de constante oorlogsdreiging in 
beweging, maar werd ook ingegeven door het feit dat de Gelderse bestuurlijke elites tijdens 
de Bourgondische bezettingen kennis hadden gemaakt met de efficiëntie van de 
Bourgondische administratie.599 Het financiële beheer werd geprofessionaliseerd, onder 
andere door de introductie van een permanente Rekenkamer, waar gespecialiseerde 

                                            
595 Van Driel, ´Gelre vóór 1543´, 86. 
596 Blockmans en Prevenier, De Bourgondiërs, 222-225; Van Uytven, ´Politiek en economie´; idem, ´Crisis als cesuur´, 
430. 
597 Böck, Herzöge und Konflikt, 587; Van Driel, ´Arnhem´, 139. 
598 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 18-19; zie voor de positie van Wageningen als Bourgondisch bolwerk na 1492 en 
de Gelderse pogingen om dit strategische grensstadje weer in te nemen, wat uiteindelijk pas in 1495 lukte Bosch, 
´Kleine stad´, 99. 
599 Van Schaïk, ´Taxation´, 265. 



2 | P o l i t i e k  e n  e c o n o m i e  i n  G e l r e | 127 

 

rekenmeesters tot taak kregen de landsheerlijke rekeningen te controleren.600   
 De grootste zorg van de Staten ging uit naar de deplorabele staat van de 
landsheerlijke financiën, waarbij vooral de hoge hertogelijke schuldenlast en de vele 
verpandingen van domeingoederen een groot probleem vormden. In maart 1493, toen de 
hertog opnieuw een verzoek voor een bede bij de Staten indiende, eisten deze een volledig 
overzicht van de hertogelijke inkomsten en uitgaven, waarvan iedere hoofdstad een 
exemplaar diende te ontvangen.601 In juni van hetzelfde jaar moest de hertog, onder druk 
van de Staten, alle verschrijvingen en verpandingen rustend op ambten en domeinen die 
hij sinds zijn aantreden had gedaan terugdraaien.602 Pas daarna willigden de Staten de 
heffing van een nieuwe schatting in, te heffen samen met de derde termijn van de reeds 
uitgezette meerjarige pondschatting, waarvan de gelden zouden worden verzameld in de 
hoofdsteden en die uitdrukkelijk waren bestemd voor het inlossen van de verpande 
domeinen. Uit de onderliggende beweegredenen blijkt duidelijk dat de Gelderse Staten 
bleven vasthouden aan de traditionele gedachte dat de vorst in principe diende rond te 
komen van zijn domeininkomsten, en dat belastingheffing meer uitzondering dan regel 
diende te blijven. Hertog Karel verzuchtte: “…want onse lantscap ende ondersaeten gerne 
syen ende liever hebben solden, dat wij van onsselffs gueden end renthen leeffden, dair 
wij oick gantsse toe geneicht sijn, dan dat wij onse lande ende ondersaeten myt 
ongewoentlicken beden off schattyngen besweren end belasten”.603  
 De landrentmeester en de landsheerlijke rekenmeesters van de recent ingerichte 
Rekenkamer kregen daarom eind 1493 de opdracht om via het opstellen van een Staat van 
domeinen meer inzicht te krijgen in de financiële situatie. De uitkomsten waren weinig 
rooskleurig: de totale domeininkomsten uit de nog niet verpande delen bedroegen volgens 
de hertogelijke rekenmeesters niet meer dan 4000 Rijnse gulden per jaar, waar nog bijkwam 
dat de hertog bij verschillende van zijn rentmeesters diep in het krijt stond. Alleen al de 
schuld bij de rentmeester van de Veluwe beliep met 5000 Rijnse gulden meer dan de 
jaarlijkse opbrengsten van de domeinen.604 Met de hoge kosten voor de hofhouding en 
vooral ook de kostbare militaire operaties in het kader van de landsverdediging, die 

                                            
600 Ibidem; Kuys, ´Financiële instellingen´, 49. 
601 GldA, OAA inv. nr. 5467 (= Gelderse Landdagen, nr. 180). Vooral de stadsbestuurders op de Veluwe eisten 
inzicht in de besteding van de reeds geïnde schattingsgelden voordat een nieuwe pondschatting door hen zou worden 
toegekend GldA, Archief Hof van Gelre, inv. nr. 1590 (= Gelderse Landdagen, nr. 1861). Al tijdens de landdag in 
Nijmegen van 26 februari tot 5 maart 1493 was ter sprake gekomen dat de schattingen minder opbrachten dan 
verwacht en dat de landsheerlijke domeininkomsten nauwelijks meer dan 4000 gulden per jaar opbrachten vanwege 
de vele verpandingen, waarop inzicht in de landsheerlijke inkomsten en uitgaven werd geëist door middel van het 
opstellen van overzichten. Want, zo stelden de afgevaardigden, ´… sold men sijn gnaden helpen, mustens weten wair 
dattz letzell weer, sold men een wonde heylen, men must den groit ende den last van den wonden weten´; zie RAZ, 
OAZ inv. nr. 2232, fol. 2r.-9v. (= Gelderse Landdagen, nr, 47). 
602 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 19; Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 70. 
603 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 70, geciteerd bij Noordzij, Gelre, 216 en Böck, Herzöge und Konflikt, 592. 
604 GldA, HA inv. nr. 46, fol. 41r. 
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gepaard gingen met het inhuren van grote aantallen huurlingencontingenten, konden de 
Staten niet anders dan keer op keer nieuwe belastingen, in de vorm van pondschattingen, 
ruitergelden, de sinds 1495 geheven landsheerlijke bieraccijns en andersoortige heffingen 
toe te zeggen.605 De belastingdruk die op de Gelderse bevolking rustte steeg daardoor 
aanzienlijk, wat in de loop van de jaren negentig van de vijftiende eeuw tot steeds grotere 
weerstand leidde.606   
 De Staten stonden daarmee voor een groot dilemma: enerzijds was men zich ervan 
bewust dat al deze heffingen bittere noodzaak waren om de zelfstandigheid van het 
hertogdom tegenover de Bourgondisch-Habsburgse machtsaanspraken te bevechten en 
dus de bijna grenzeloze politieke ambities van hertog Karel te financieren, anderzijds ging 
het in tegen hun gewoonten en privileges en de particuliere belangen van de vermogende 
stedelijke elites. Van Schaïk heeft overtuigend aangetoond dat deze elites via hun stem in 
de Staten het belastingsysteem in hun voordeel wisten vorm te geven. Het gehanteerde 
belastingsysteem en de toegepaste tarieven wijzigden in de periode tussen de veertiende 
en zestiende eeuw nauwelijks. Toen aan het einde van de vijftiende eeuw de 
financieringsbehoefte steeg werd het maximumtarief dan ook ongemoeid gelaten. 
Tegelijkertijd werd echter via het verlagen van de ondergrens van het belastbaar vermogen 
(onder deze grens werd men als ´pauper´ vrijgesteld van belastingbetaling) de groeiende 
belastingdruk vooral op de lagere vermogensgroepen afgewenteld.607 Doordat de 
belastingen bovendien steeds frequenter werden aangevraagd en toegekend, waardoor 
soms meerdere heffingen per jaar moesten worden opgehoest, werd de financiële 
spankracht van vooral de lagere sociale groepen tot het uiterste op de proef gesteld.   
 De vrijwel constante dreiging die uitging van de nabije aanwezigheid van 
Bourgondische en Kleefse legers die ieder moment een inval in het hertogdom konden 
wagen noopte de Staten tot flexibel en snel handelen. Daar waar Noordzij de confrontatie 
tussen de hertog en de Staten (het ´territoriale netwerk´ in Noordzij´s bewoordingen) 
benadrukt, legt Böck juist sterk de nadruk op de consensus die, ondanks 
meningsverschillen over de concrete invulling van het Gelderse onafhankelijkheids-
streven, voornamelijk in de beginjaren tussen de landsheer en de Staten bestond over de 
noodzaak om die zelfstandigheid ten allen tijde te verdedigen.608  
 Dat die noodzaak er was blijkt duidelijk uit de talloze pogingen die de 
Bourgondische en later Habsburgse vorsten ondernamen om Gelre toe te voegen aan de 
onder hen samengegroeide Nederlandse gewesten. De belening met Gelre van Rijkswege 
was een belangrijk politiek doel van Karel van Egmond, maar zijn aanspraken werden niet 
door keizer Frederik III erkend. Deze beleende zijn zoon Maximiliaan met Gelre, die 
                                            
605 Voor een uitgebreide behandeling van de consequenties van de invoering van deze nieuwe landsheerlijke 
bieraccijns voor de stedelijke financiën zie paragraaf 4.5. 
606 Van Schaïk, Belasting, 116-119. 
607 Ibidem, 81. 
608 Noordzij, Gelre, 216; vgl. Böck, Herzöge und Konflikt, 593. 
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daarmee de jure de hertogtitel verwierf; de facto oefende Karel van Egmond echter nog 
steeds het hertogelijke gezag uit, wat voor Maximiliaan een doorn in het oog bleef.609 De 
Franse steun voor een onafhankelijk Gelre onder Karel van Egmond leidde opnieuw tot 
een kortstondige oorlog tussen Frankrijk en Habsburg, terwijl in de Bourgondische 
Nederlanden opstanden in Holland en Vlaanderen bedwongen moesten worden.610 Pas 
nadat in mei 1493 het verdrag van Senlis de vrede tussen Frankrijk en Habsburg had 
hersteld en ook in de twee grootste verzetshaarden in de Bourgondische Nederlanden, 
Gent en Brugge, het verzet was gebroken kon Maximiliaan zich weer richten op het 
effectueren van zijn machtsaanspraken op Gelre.611 Door zijn in 1492 gesloten verbond 
met de hertogen van Kleef en Gulik-Berg was Gelre nu volledig omringd door 
Bourgondisch-gezinde territoria, waardoor de druk op de Staten om een krachtig en 
eensgezind beleid uit te stippelen en hun lokale c.q. particularistische belangen 
ondergeschikt te maken aan het gezamenlijke streven naar zelfstandigheid onder leiding 
van hertog Karel toenam.  
 In 1494 opende Maximiliaan met Kleefse en Gulikse steun de aanval op het 
Gelderse Overkwartier en belegerde Roermond, terwijl Albrecht van Saksen met zijn 
troepenmacht de Veluwe binnenviel. Arnhem bleef weliswaar buiten schot, maar kreeg 
wel de lasten te dragen van de inkwartiering van grote aantallen krijgsknechten en ruiters: 
de hoofdstad was daarmee ook de belangrijkste garnizoensstad op de Veluwe en de 
uitvalsbasis voor de verdediging van de Veluwe. Het nabij gelegen Wageningen bleef tot 
1494 in handen van Maximiliaan en vormde vanwege zijn strategische ligging in het 
Utrechts-Gelderse grensgebied een gevaarlijke uitvalsbasis voor Bourgondische troepen 
voor raids op de Veluwe. Ondanks de verovering van Nijkerk door Bourgondische 
troepen en de grote onveiligheid op de Veluwe, veroorzaakt door rondzwervende 
huurlingencontingenten, bleef Arnhem buiten schot. Ook Zutphen werd niet bedreigd, 
maar moest wel de verdediging van de Graafschap tegen mogelijke invallen vanuit Kleef 
op zich nemen en coördineren.   
 Op 18 augustus 1494 kwam met het verdrag van Ravenstein een wapenstilstand 
tussen Maximiliaan en Karel tot stand.612 Dat de steden weinig vertrouwen hadden in dit 
verdrag was niet onterecht: tot het terugkeren van rust en veiligheid in het hertogdom 
leidde het nauwelijks.613 In 1495 ondernamen Gelderse troepen vanuit Arnhem een 

                                            
609 De beleningskwestie werd ook tijdens de in juli 1495 bijeengekomen Rijksdag in Worms niet in het voordeel van 
Karel van Egmond beslecht, ondanks pogingen van Gelderse afgezanten om hertog Karel als hertog erkend te krijgen. 
Daarin speelde mee dat Maximiliaan in 1493 zijn vader als Rooms-Koning was opgevolgd en dus als leenheer direct 
belang had in de kwestie. 
610 Van Uytven, ´Crisis als cesuur´, 430. 
611 Böck, Herzöge und Konflikt, 599. 
612 Ibidem, 600; Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 20. 
613 Zo berichtten de twee Zutphense afgevaardigden, Coenraat Schimmelpenninck en Willem Iseren, op de dag 
waarop het verdrag van Ravenstein gesloten werd aan de Arnhemse stadssecretaris Derick van Berck dat deze zich 
van het gesloten verdrag niet al te veel moest voorstellen; zie GldA, OAA inv. nr. 6380, reg. nr. 471. 
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succesvolle poging om Nijkerk te heroveren, waarna een groot deel van deze troepen 
samen met burgercontingenten en huurlingen in dienst van Zutphen en Doesburg het 
kasteel Baer (bij Zevenaar), dat door de Bourgondisch-gezinde Jan van Egmond werd 
bezet, belegerden, innamen en vervolgens met de grond gelijk maakten.614 Het verdwijnen 
van de Bourgondische troepen van de Veluwe leidde niet tot herstel van de rust: door 
gebrekkige soldijbetaling aan het Gelderse garnizoen in Nijkerk bleven plundering en 
brandschatting de Veluwe onveilig maken.615   
 Filips de Schone, die na het eindigen van het regentschap van Maximiliaan in 1494 
als hertog van Bourgondië het landsheerlijke gezag in de Bourgondische Nederlanden van 
zijn vader had overgenomen, koos een andere politiek ten aanzien van Gelre. Hij zag de 
herovering van Gelre niet als direct belang voor de Nederlanden; daarmee kwam zijn 
standpunt overeen met de gevoelens die leefden in de Staten-Generaal en met name ook 
de Hollandse steden, die belang hadden bij goede handelsbetrekkingen met Gelre in 
verband met de transitohandel richting Keulen.616 Toch bleef Maximiliaan grote invloed 
uitoefenen: hij riep in 1495 opnieuw op tot een veldtocht om Gelre te onderwerpen, terwijl 
de troepen van Albrecht van Saksen verrassingsinvallen pleegden, zoals in de Tieler- en 
Bommelerwaarden (1496) en de inname van Batenburg (1497). Daarmee komen de 
tegenstellingen in de opstelling ten aanzien van de Gelderse kwestie binnen de 
Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden duidelijk naar voren: enerzijds de Bourgondisch-
‘nationale’ richting, vertegenwoordigd door Filips de Schone, diens raadsheer Willem van 
Croy, heer van Chièvres en landvoogdes Margaretha van Oostenrijk, en anderzijds de 
Habsburgse dynastieke stroming, gericht op de expansie van het Habsburgse imperium, 
waarvan Maximiliaan van Oostenrijk en keizer Karel V de belangrijkste vertegen-
woordigers waren. Volgens Groustra-Werdekker was het juist de interne verdeeldheid in 
de Bourgondische Nederlanden ten aanzien van de Gelderse kwestie, en niet zozeer de 
politiek-militaire positie van Gelre zelf, die ervoor heeft gezorgd dat Gelre zijn 
zelfstandigheid tot 1543 heeft kunnen bewaren.617   
 Ook Karel van Gelre liet zich in deze periode niet onbetuigd: Gelderse troepen 
veroverden in 1496 Leerdam en teisterden tijdens plundertochten herhaaldelijk het 
Hollandse en Brabantse platteland. Aangezien de vijandigheden ook leidden tot 
hernieuwde rivierblokkades, die zowel aan Gelderse als ook aan Brabantse en Hollandse 
zijde tot dalende handelsinkomsten leidden en dus de stedelijke commerciële belangen 
schaadden, waren de steden aan beide zijden gebaat bij het bijleggen van de geschillen. 
Eind 1497 kwamen Filips en hertog Karel een nieuwe wapenstilstand overeen.618  

                                            
614 Voor de financiering van deze militaire onderneming waren de opbrengsten van de vijfde en zesde pondschatting 
in het kwartier van Zutphen bestemd; zie Van Schaïk, Belasting, 62. 
615 GldA, OAA inv. nr. 215, reg. nrs. 476, 481, 493, 501, 504-508. 
616 Böck, Herzöge und Konflikt, 603-604. 
617 Groustra-Werdekker, ´Gevaarlijke grenzen´. 
618 Ibidem; zie ook Struick, Gelre en Habsburg, 43-44. 
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 Toch was ook hiermee het gevaar niet geweken: Maximiliaan bleef zijn doel om 
Gelre definitief aan de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden toe te voegen 
onvermoeibaar nastreven. Hij hernieuwde in 1496 zijn banden met de Nederrijnse vorsten 
van Kleef-Mark en Gulik-Berg en kwam in 1498 met deze bondgenoten een verdrag 
overeen dat tot doel had om Gelre met gezamenlijke inzet te onderwerpen.619 In augustus 
1498 vielen Gulikse en Kleefse troepen het hertogdom binnen.620 Deze laatsten 
belegerden Doetinchem en bedreigden het Zutphense kwartier, maar door vereende 
krachten onder aanvoering van Zutphen wist men de inval in de Graafschap vroegtijdig 
tot staan te brengen. Nadat de Staten-Generaal in de Bourgondische Nederlanden in 1498 
andermaal financiële hulp voor het voortzetten van de Gelderse oorlog hadden geweigerd 
moest de tweede poging Gelre te heroveren door Maximiliaan worden opgegeven.621 
 De goede banden tussen Gelre en Frankrijk werden ingezet voor bemiddeling 
tussen Gelre enerzijds en Kleef en Gulik anderzijds. De onderhandelingen voor een 
vredesverdrag vonden medio 1499 in Frankrijk plaats en noodzaakten hertog Karel tot 
een kostbare reis naar Frankrijk, waarvoor verschillende kloosters en steden (waaronder 
Zutphen en Deventer) hem geld leenden.622 Hertog Karel stelde Frederik van Bronkhorst 
aan als stadhouder, met wie de hoofdsteden een verbond sloten om het hertogdom in 
afwezigheid van hertog Karel bijeen te houden.623   
 Het is uiterst lastig om in kort bestek de complexe politieke situatie in de 
navolgende periode vanuit stedelijk perspectief te beschrijven. Uit de toekenning van 
meerjarige beden, de invoering van een landsheerlijke bieraccijns in 1495 en het 
instemmen met de heffing van vele ad-hoc benodigde ruitergelden voor militaire operaties 
blijkt echter wel dat bij de Gelderse Staten, en meer specifiek de hoofdsteden van de drie 
nederkwartieren, grote bereidheid bestond om de financiële offers die het verdedigen van 
de Gelderse zelfstandigheid met zich meebracht te dragen. Zoals we later zullen zien 
wisten de steden de toenemende landsheerlijke belastingdruk vooral op het platteland af 
te wentelen. De burgers in de steden hadden weliswaar ook te lijden van de inkwartiering 
van troepen en de schuldenlast die de steden op zich hadden genomen in de voorgaande 
jaren, maar de niet in de Staten vertegenwoordigde plattelandsbewoners konden weinig 
inbrengen tegen de financiële politiek van de hoofdsteden. Toch berokkende de bijna 
onafgebroken oorlogssituatie ook enorme schade aan de economische en financiële 
belangen van de steden. Met het wijken van het accute gevaar van een nieuwe 
                                            
619 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 239. 
620 Albrecht van Saksen kreeg medio augustus 1498 opdracht van Maximiliaan om met zijn leger Erkelenz te belegeren 
en het Overkwartier te brandschatten; pas in november 1498 kwam het leger van Maximiliaan in het Overkwartier 
aan en bedreigden korte tijd Geldern, Straelen, Echt en Nieuwstadt; Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 242; Böck, 
Herzöge und Konflikt, 606. 
621 Böck, Herzöge und Konflikt, 606; zie ook Struick, Gelre en Habsburg, 49-54 en Blockmans, Metropolen, 592. 
622 Böck, Herzöge und Konflikt, 607-608; Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 24; zie ook Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, 
nrs. 253, 256, 257, 259. 
623 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 260. 
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Bourgondische inval traden dan ook al snel de geschillen tussen de steden en de landsheer 
weer op de voorgrond.   
 In 1500 legden de hoofdsteden tijdens een landdag te Nijmegen hun klachten aan 
de hertog voor. Hun onvrede richtte zich vooral op de aantasting van hun privileges, de 
voortdurende oorlogstoestand en de onveiligheid binnen het hertogdom, die de 
commerciële belangen van de steden ernstig schaadden en bovendien de belastingdruk 
enorm had doen toenemen, wat op zijn beurt weer leidde tot armoede onder een steeds 
groter wordend deel van de Gelderse bevolking.624 Die verarming als gevolg van de hoge 
belastingdruk had er volgens de hertogelijke rekenmeesters al sinds 1494 voor gezorgd dat 
de inkomsten uit de belastingen door een steeds groter aantal zogenaamde ´fiscale 
paupers´ waren teruggelopen, ondanks de reeds genoemde pogingen om middels het 
verlagen van de belastingvrije voet door lagere minimumtarieven toe te passen steeds meer 
mensen bij te laten dragen en zodoende de belastingopbrengsten te verhogen.625 Deze 
negatieve fiscale spiraal was met alle negatieve financiële en economische gevolgen die de 
voortdurende oorlogssituatie met zich meebracht nauwelijks te stuiten.   
 Terecht heeft Van Schaïk er dan ook op gewezen dat de sociaal-politieke elites op 
deze wijze via hun vertegenwoordiging in de Staten hun eigen financiële belangen hebben 
weten veilig te stellen ten koste van het minder gefortuneerde deel van de bevolking.626 
De machtspositie van de steden ging zelfs zover dat de stadsbesturen zich de competentie 
om de taxatie en de inning van de landsheerlijke pondschattingen binnen de eigen stad 
toe-eigenden, naar eigen zeggen omdat dit altijd de gewoonte was geweest. Het vermoeden 
van de landsheerlijke ambtenaren dat de steden onterechte vrijstellingen verleenden, 
voornamelijk aan de leden van het stadsbestuur zelf, maar ook aan kerk- en gildemeesters 
en hoge stadsfunctionarissen, of slechts een vaste (lagere) som afdroegen, was blijkens het 
overgeleverde bronmateriaal niet onterecht.627 Hiertegen stond het landsheerlijk bestuur 
echter machteloos, vooral omdat controle van de schatcedulen door de schatmeesters 
werd verhinderd vanwege het feit dat veel steden in het Arnhemse en Zutphense kwartier 
weigerden de schatboeken uit handen te geven.628  
 Ondanks het feit dat de stadsbestuurders in zowel Zutphen als Arnhem ten aanzien 
van de landsheerlijke belastingheffing zoveel autonomie hadden, wist men niet te 
voorkomen dat ook in die steden de financiële en economische gevolgen van de 

                                            
624 Noordzij, Gelre, 217; Meij, Gelderland 1492-1543´, 24-25. 
625 Van Schaïk, Belasting, 81. 
626 Ibidem. 
627 Zo vinden we in de schattingslijsten voor Arnhem in de jaren 1493-1495 bij alle schepenen, burgemeesters, kerk- 
en gildemeesters, de rentmeester en de stadssecretaris de kanttekening dat zij vanwege hun positie ´vrij´ waren van 
betalingbetaling, ondanks het feit dat ze vanwege hun vermogenspositie veelal in de hoogste belastingklassen waren 
aangeslagen; zie bijv. GldA, HA inv. nr. 993, fol. 55r.-fol. 80r. Dit ging in tegen de expliciete verordening van hertog 
Karel dat niemand, ongeacht diens status of functie, vrijstelling mocht ontvangen; vgl. Nijhoff, Gedenkwaardigheden 
VI/I, nr. 90. 
628 Van Schaïk, Belasting, 88-89 en 116. 
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landsheerlijke politiek werden gevoeld. Zutphen had al in 1498 te kampen had met het 
uitwijken van burgers vanwege de te hoge belastingdruk. Het verzet in het kwartier van 
Zutphen was sowieso erg groot.629 Ook in Arnhem had de oorlogstoestand al in 1495 
geleid tot lagere belastinginkomsten, wat volgens de schatmeesters kwam doordat ´… die 
lude woe lanck woe meere verarmen ind dat die burgere mytten knechten, die men in oir 
huyss hefft doin leggen, versweert zijn, avermytz dat zij den knechten den kost hebben 
moten geren´.630 Om diezelfde reden weigerden Harderwijk, Elburg en Hattem de 
belastingopbrengsten af te dragen, omdat alleen hiermee de in die steden ingekwartierde 
huursoldaten betaald konden worden.631 Maar zoals we hieronder zullen aantonen werkte 
de landsheerlijke fiscaliteit niet direct, zoals dit in de Hollandse en Vlaamse steden duidelijk 
wél het geval was, door op de stedelijke financiën.  
 Ondanks hun dubbele moraal ten aanzien van de landsheerlijke belastingen eisten 
de Staten in 1500 ingrijpende maatregelen, die hen meer zeggenschap in de financiële 
politiek en het landsbestuur zouden moeten geven. Zo werd (opnieuw) geëist dat alleen 
met toestemming van de Staten belastingen geheven mochten worden, dat de 
landsheerlijke rekeningen in het bijzijn van vertegenwoordigers van de ridderschap en de 
steden jaarlijks dienden te worden gecontroleerd en dat ze ook betrokken moesten worden 
bij verpanding van domeinen of ambten, oorlogvoering en het monetaire beleid.632 Het 
waren de aloude eisen die ook tijdens de eerdere verbonden en regelingen van 1418, 1436 
en 1459 door de Staten waren geformuleerd. Na aanvankelijke weigering stemde hertog 
Karel, onder grote financiële druk, in 1501 toch in. In ruil daarvoor werden hem een 
pondschatting en de verlenging van de sinds 1495 geheven bieraccijns toegezegd. De 
machtspositie van de hoofdsteden komt ook hier weer duidelijk naar voren: zij wisten het 
voor elkaar te krijgen dat deze accijns aan hen werd verpacht en dat ze de opbrengsten 
voor het herstel van de stedelijke verdedigingswerken mochten aanwenden.633   
 De steden hadden echter nauwelijks kans om hun verdedigingswerken op orde te 
krijgen voordat zich opnieuw oorlogswolken boven Gelre samenpakten: in 1502 brak 
hertog Karel de wapenstilstand met Kleef en viel (met militaire steun van Arnhem, 
Zutphen en Nijmegen) de Kleefse exclave Huissen aan, waar de Geldersen echter door 
een Kleefs leger werden verslagen. In reactie op de Gelderse inval pleegden Kleefse 
troepen invallen in het kwartier van Zutphen, die de stad Zutphen ertoe noodzaakten 
opnieuw de landsverdediging te coördineren.634 Ondertussen mengde ook Maximiliaan 
                                            
629 Ibidem, 117. 
630 GldA, HA inv. nr. 996, fol. 80r.; zie voor de landsheerlijke bieraccijns hierna, paragraaf 4.5. 
631 GldA, HA inv. nr. 996, fol. 155r.; zie ook Van Schaïk, Belasting, 89. 
632 Noordzij, Gelre, 217-218; Böck, Herzöge und Konflikt, 610; Meij, ´Gelderland ´1492-1543´, 26. 
633 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 27. 
634 Op 3 juli sommeerde hertog Karel om twee- á driehonderd in Zutphen verblijvende krijgsknechten naar Doesburg 
te sturen in verband met een dreigende Kleefse inval; RAZ, OAZ inv. nr. 498, briefnr. 1339. Op 1 augustus ontving 
de stad berichten van Doetinchem dat een grote Kleefse legermacht bij Emmerich de Rijn overstak om het 
Graafschap binnen te vallen; RAZ, OAZ inv. nr. 231, briefnr. 1342. 
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zich weer in de Gelderse kwestie. Alhoewel hem nog in 1503 (in afwezigheid van Filips de 
Schone) een oorlogsbede door de Staten-Generaal was geweigerd vanwege de geringe 
bereidheid van zijn onderdanen een nieuwe oorlog met Gelre te beginnen, wist hij Filips 
de Schone er in 1504 toch van te overtuigen dat de verovering van Gelre voor het 
veiligstellen van de Habsburgse bezittingen in de Nederlanden noodzakelijk was.635 
Ondanks pogingen om via diplomatieke omwegen een nieuwe oorlog af te wenden was 
ook Filips de Schone nu vastbesloten om Gelre met een krachtige militaire operatie op de 
knieën te dwingen. In de herfst van 1504 trok hij met een groot leger vanuit Den Bosch 
het Overkwartier binnen. Ter verdediging werden door hertog Karel en de steden in het 
Overkwartier in allerijl duizenden landsknechten en ruiters in dienst genomen636, terwijl 
eind februari 1505 de hoofdsteden en ridderschappen van de drie nederkwartieren in 
Nijmegen door hertog Karel bijeen geroepen werden om de landsverdediging te 
bespreken.637   
 Uit de landsheerlijke rekeningen blijkt dat in zowel Arnhem als Zutphen in de 
voorgaande jaren aanzienlijke garnizoenen gelegerd waren, waarvan de soldijbetalingen 
voornamelijk werden bekostigd door de heffing van ruitergelden in de 
plattelandsambten.638 In Arnhem wist het garnizoen echter niet stand te houden tegenover 
het Habsburgse leger, dat de stad tussen juni en begin juli 1505 belegerde. Arnhem 
capituleerde op 6 juli 1505 en kwam, net als grote delen van het hertogdom, voor de derde 
maal in Bourgondisch-Habsburgse handen terecht. Het platteland en de kleine steden van 
de Veluwe en de Graafschap waren volledig in handen van de koning, maar afgezien van 
Arnhem waren alle hoofdsteden nog in handen van hertog Karel.639 Het Gelderse hof 
vestigde zich in Zutphen, en nadat de Franse koning hem in 1506 opnieuw steun toezegde 
kon Karel zich richten op de herovering van de verloren gegane gebieden. In de loop van 
dat jaar werden al enkele kleine steden in de Graafschap (Doetinchem, Lochem en 
Groenlo) heroverd, als ook Elburg en delen van het Veluwse platteland. Een jaar later 
kwam ook Doesburg weer in Gelderse handen.640  
 De steden trachtten ondertussen via onderhandelingen met de stadhouder-generaal 
in de Habsburgse Nederlanden een enigszins neutrale positie in te nemen en daarmee hun 
handelsbelangen – die nog steeds grotendeels rustten op de doorvoerhandel tussen het 

                                            
635 Blockmans en Prevenier, Bourgondiërs, 233. Zie voor de tegenstellingen tussen Maximiliaan en Filips de Schone en 
de Habsburgs-dysnastieke en Bourgondisch-nationale opvatting ten aanzien van de Gelderse kwestie in het bijzonder 
Struick, Gelre en Habsburg, 56-60.  
636 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nrs. 429, 430, 433, 434, 436 en 444.  
637 Struick, Gelre en Habsburg, 63. 
638 GldA, HA inv. nrs. 1197-1205; hoewel een nauwgezette bestudering van deze rekeningen buiten het bestek van 
deze studie valt, zou het interessant zijn aan de hand van deze gegevens meer inzicht te krijgen in de financiële impact 
van de Gelderse oorlogsinspanningen op de landsheerlijke financiën. Op dit moment bereidt Aafje Groustra-
Werdekker een proefschrift voor over de landsheerlijke financiële organisatie aan het einde van de vijftiende eeuw. 
639 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 30-31.  
640 Ibidem; Böck, Herzöge und Konflikt, 615; voor Doesburg zie Vermeesch, ´Stadsfinanciën´, 78. 
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Nederrijngebied en Holland – veilig te stellen.641  Ook in Holland waren de steden beducht 
voor de effecten van de Gelderse oorlogen op hun economische positie. Dit leidde onder 
de Hollandse steden aanvankelijk tot onwil om financieel bij te dragen aan de Gelderse 
oorlog, die in hun ogen vooral dynastieke belangen diende, en wilden hoogstens bijdragen 
aan de verdediging van de landsgrenzen om de verwoestende effecten van de oorlog 
buiten de deur te houden.642 Desondanks moest Holland vooral in de jaren 1508, 1511 en 
1513 grote buitengewone beden ophoesten voor de financiering van de 
landsverdediging.643 De Gelderse dreiging was inderdaad groot: Gelderse troepen 
plunderden in 1507 enkele Brabantse steden, vielen het Oversticht binnen en veroverden 
in het voorjaar van 1508 de Hollandse stadjes Weesp en Muiden. In 1511 mengde Gelre 
zich in de IJsselsteinse oorlog tussen Utrecht en Floris van Egmond, een jaar later vielen 
de Geldersen aan richting Mechelen en Amsterdam.644   
 Arnhem bleef ook na de dood van Filips de Schone (september 1506) trouw aan 
Maximiliaan, die nu als regent voor de minderjarige Karel V optrad. Margareta van 
Oostenrijk, die in 1506 door Maximiliaan tot landvoogdes voor de Nederladen was 
benoemd, stelde Floris van Egmond aan tot stadhouder in Gelre, die vanuit Arnhem 
meermaals aanvallen pleegde en daarmee de agressieve politieke koers van Maximiliaan 
ten aanzien van Gelre uitdroeg. Arnhem, gelegen in het centrum van het hertogdom, was 
daarmee een gevaarlijke uitvalsbasis voor Habsburgse militaire operaties, maar raakte door 
de voortdurende successen van hertog Karel vanaf 1511 steeds verder in een isolement.645 
Door gebrek aan ondersteuning, zowel vanuit de Staten-Generaal als ook door 
Maximiliaan en de hertog van Kleef, kon landvoogdes Margareta niet veel meer dan in 
1513 een wapenstilstand overeen te komen met hertog Karel. Kort daarna verbrak deze 
echter, hernieuwd gesteund door een Gelders-Frans bondgenootschap, de wapenstilstand 
en veroverde in het voorjaar de laatste steden in Habsburgse handen, met als sluitstuk de 
vrijwel geweldloze inname van Arnhem in maart 1514.646 Daarmee kwam een einde aan 
de derde Bourgondische bezetting van het hertogdom. Het hertogelijk hof en de daaraan 

                                            
641 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 31. 
642 Böck, Herzöge und Konflikt, 616; Ward, ´Hostage-taking´, 366-367. 
643 Ward, ´Hostage-taking´, 366-367; zie ook Gerrits, ´Financiële relaties´, 46-47.  
644 De aanval van de Bourgondische stadhouder in Gelre Floris van Egmond op Utrecht in 1511, overigens zonder 
instemming van Margaretha, bewoog de Staten van het Nedersticht ertoe de hulp van Karel van Gelre in te roepen; 
daarmee wist Karel zijn positie in het Nedersticht en dus ook tegenover Holland aanmerkelijk te versterken. Zie 
verder Struick, Gelre en Habsburg, 187-188 en 195-196 en Van Kalveen, Bestuur, 168-199.  
645 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 35-36. Hoe precair de situatie van Arnhem was blijkt ook uit het verzoek van 
Margareta van Oostenrijk aan de hertog van Braunschweig in 1512 om de omliggende plattelandsambten in de 
Veluwe en Betuwe te ontzien, aangezien deze voor de levensmiddelenvoorziening van de stad van levensbelang 
waren; vgl. GldA, OAA inv. nr. 233, briefnr. 743. De herovering van Harderwijk in 1511 werd ook ingeleid door een 
onbesuiste actie van Floris van Egmond, die trachtte gewapenderhand brandschattingen van Nijkerk en Harderwijk 
in te vorderen, maar bij Nijkerk in een Gelderse hinderlaag liep; zie Struick, Gelre en Habsburg, 189.  
646 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 37; Böck, Herzöge und Konflikt, 621. Zie voor de herovering van Arnhem ook Van 
Driel, ´Arnhem´, 140 en voor de diplomatieke achtergronden ook Struick, Gelre en Habsburg, 221-226. 
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verbonden bestuursinstellingen keerden korte tijd later terug in Arnhem, dat sinds 1520 
bovendien als vaste residentie van de hertog gold en daarmee het bestuurscentrum van het 
hertogdom werd.647  
 Nadat hij zijn gezag over heel Gelre met de inname van Arnhem en de nog bezette 
delen van het Overkwartier in 1514 had hersteld, richtte hertog Karel zijn pijlen op 
machtsuitbreiding, en wel in Friesland, de Groninger Ommelanden en vanaf 1521 ook in 
het Oversticht. In 1514 werd hertog Karel door het stadsbestuur van Groningen als 
beschermheer van deze stad aangewezen, aangezien de autonomie en de hegemonie van 
Groningen over de Ommelanden werden bedreigd door de pogingen van de hertog van 
Saksen om Friesland en de Ommelanden onder controle te krijgen. Tussen 1515 en 1523 
breidde het territorium waarover hertog Karel gezag uitoefende zich uit: voor kortere of 
langere tijd regeerde de hertog over Friesland, Groningen en het Oversticht.648 Voor de in 
deze studie behandelde thematiek is dit alleen in die zin relevant dat de vrijwel niet 
aflatende oorlogssituatie zich voornamelijk verplaatste buiten de grenzen van het 
hertogdom. De financiering van deze militaire escapades werd bovendien niet meer 
hoofdzakelijk via over de Gelderse bevolking omgeslagen pondschattingen geregeld, maar 
kwam via brandschattingen en dingtalen op de schouders van de plattelandsbevolking van 
de veroverde gebieden te rusten.649  
 Dat wil echter niet zeggen dat de rust op het platteland op de Veluwe en in de 
Graafschap meteen volledig terugkeerde: zo zorgden de huurlingen van de gevreesde 
Zwarte Hoop, die in 1517 onder leiding van Grote Pier vanuit Friesland een verwoestende 
aanval op Holland uitvoerden en, achterna gezeten door Habsburgse troepen, de Veluwe 
binnentrokken, ervoor dat het Veluwse platteland opnieuw in grote onveiligheid kwam en 
Arnhem korte tijd belegerd werd.650 Voor Zutphens´ positie zal zeker de inmening van 
hertog Karel in de interne aangelegenheden in het Oversticht vanaf eind 1520 van belang 
zijn geweest, vooral voor de concurrentiepositie ten opzichte van Deventer, Kampen en 
Zwolle. In de jaren 1527-1528 mengde hertog Karel zich bovendien in de perikelen in 
Utrecht, waar het stadsbestuur en de gilden de dreigende Habsburgse machtsovername 
trachtten af te wenden door de hulp van Gelre in te roepen. De troepen van Karel V 
wisten de bisschopsstad echter in 1528 onder controle te krijgen en stootten door tot op 
de Veluwe, waar Harderwijk, Elburg en Hattem korte tijd in Habsburgse handen raakten. 
De Staten van het Oversticht aanvaardden Karel V korte tijd later als hun landsheer, 
waarmee een einde kwam aan de Gelderse heerschappij over het Oversticht. Het op 3 
oktober 1528 gesloten verdrag van Gorinchem maakte uiteindelijk een einde aan de 

                                            
647 Van Driel. ´Arnhem´, 140-141. 
648 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 36-48; Böck, Herzöge und Konflikt, 622-644; zie ook Struick, Gelre en Habsburg, 227-
295. 
649 Bewijs hiervoor vindt men o.a. in de rekeningen van Maarten van Rossem voor de bezetting en fortificatie van 
Steenwijk en de bezetting van Friesland; GldA, HA 1318. 
650 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 40. 
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jarenlange machtstrijd tussen Habsburg en Gelre, die in de gehele Nederlanden zo zwaar 
zijn stempel op de financiële en economische ontwikkeling had gedrukt.651   
 De interne verhoudingen tussen de hertog en zijn Staten, en dan met name de 
hoofdsteden, waren in de jaren na 1515 ondertussen uiterst gespannen geworden. De 
oorlogen hadden een grote wissel getrokken op de financiële veerkracht van de bevolking. 
Zo moest in 1515 een regeling getroffen worden voor de uitbetaling van achterstallige 
renten en pachten, terwijl nog in 1519 een landdag te Arnhem moest worden belegd om 
de landsheerlijke schulden die de hertog nog bij zijn steden en burgers uit had staan te 
bespreken, waartoe alle steden een schuldenlijst dienden op te stellen.652 Tijdens diezelfde 
vergadering begin april 1519 moeten de hoofdsteden opnieuw hun klachten hebben geuit 
over de staat van de landsheerlijke financiën, en dan vooral de verpande domeingoederen. 
In zijn repliek meldde hertog Karel de Staten dat de geschatte waarde van alle verpande 
domeingoederen ten tijde van hertog Adolf al ruim 465.500 goudguldens had belopen, en 
dat van het inlossen van deze verpandingen vanwege de hoge oorlogskosten weinig terecht 
was gekomen. Daarnaast werden de hertogelijke schulden op circa 100.000 gulden geschat.  
 Daarom werden de Staten verzocht een twaalfjarige bede van 60.000 gulden per 
jaar toe te zeggen, waarvan een derde zou moeten worden besteed aan de lossing van de 
verpande domeinen, een derde aan de aflossing van de landsheerlijke schulden en de 
resterende derde aan de hertogelijke staat.653 De hoofdsteden traden hierop in overleg en 
verzochten om uitstel om zodoende tot een eensluidend antwoord op het verzoek van de 
hertog te komen. Deze stemde in, en zond Zutphen bovendien ter onderbouwing een 
uitgebreider overzicht van zijn inkomsten en uitgaven, waaruit opnieuw duidelijk de 
financiële afhankelijkheid van hertog Karel ten opzichte van de hoofdsteden blijkt.654 
Uiteindelijk zegden de Staten in juni 1519 een pondschatting en een verlenging van de 
landsheerlijke bieraccijns voor slechts één jaar toe, onder voorwaarde dat alle nog lopende 
pondschattingen zouden komen te vervallen.655 Daarmee boden de Staten geen 
langdurige, meerjarige oplossing voor de financiële problemen van hun landsheer, zodat 
hertog Karel aan de financiële leiband van de Staten gekluisterd bleef en de Staten dus op 
hun beurt hun machtspositie ten opzichte van het landsheerlijke gezag bestendigden. 
Terecht merkte Meij dan ook op dat de Gelderse hoofdsteden aan het einde van de 
vijftiende en begin zestiende eeuw een machtige positie ten opzichte van het landsheerlijke 
gezag innamen.   

                                            
651 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 54-60. 
652 Gelderse Landdagen, nrs. 62 en 473. 
653 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/II, nr. 954 (= Gelderse Landdagen, nr. 51). Op 2 mei 1519 wijzigde hertog Karel 
overigens zijn verzoek; hij verzocht de Staten in plaats van de eerdere bede in te stemmen met een twaalfjarige bede 
van 10.000 gulden per jaar en een accijns op al het vee en alle paarden die in het hertogdom werd verkocht of er 
doorheen werden gedreven; vgl. SNWV, OAE inv nr. 665 (= Gelderse Landdagen, nr. 141). 
654 RAZ, OAZ inv. nr. 498, briefnr. 2338 (= Gelderse Landdagen, nr. 1213). 
655 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/II, nrs. 961 en 970. 
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 Hertog Karel trachtte grip op de steden te krijgen door onder andere meer invloed 
op de schepenverkiezingen te krijgen en door het bouwen van dwangburchten van waaruit 
eventuele stedelijke tegenstand met militaire repressie de kop kon worden ingedrukt.656 
Hierdoor verslechterden de relaties tussen de hoofdsteden en hertog Karel sinds circa 
1520 zienderogen, wegens de herhaalde pogingen van de landsheer om zijn macht te 
vergroten en de stedelijke autonomie aan te tasten.657 Al sinds 1520 bestond er frictie 
tussen Nijmegen en de hertog, onder andere vanwege te trage inning van de in 1519 
toegezegde schatting, terwijl in 1521 een conflict ontstond over de benoeming van een 
nieuwe burggraaf van Nijmegen, Jasper van Merwijck, één van de legeraanvoerders van 
hertog Karel. Een langslepend conflict over het Venlose stapelrecht tussen Venlo en 
Roermond werkte in 1523 verwijdering tussen de hoofdstad van het Overkwartier 
enerzijds en de hertog en de andere drie hoofdsteden anderzijds in de hand.658 In 1526 
ontbrandden in meerdere steden opstanden tegen hertog Karel, onder andere in 
Nijmegen, waar een conflict over de inmenging van de hertog in de schepenverkiezingen 
de stedelijke autonomie aantastte. Ook in Zutphen en Doesburg ontstonden onlusten; in 
Zutphen ageerde de burgerij tegen de uitzetting van nieuwe belastingen op het platteland, 
zonder dat de Staten daarvoor toestemming had verleend.659 Het Zutphense stadsbestuur 
wist de relaties met de hertog begin 1527 te herstellen, maar dit doofde niet het smeulende 
ongenoegen onder de Zutphense burgerij.660  
 Het in 1528 gesloten Verdrag van Gorinchem maakte een einde aan de 
vijandigheden tussen Habsburg en Gelre, die in het voorgaande jaar opnieuw waren 
opgelaaid. Böck heeft betoogd dat het wegvallen van een externe vijand de tegenstellingen 
tussen hertog Karel en de Staten heeft verscherpt, en dat opnieuw de financiering van de 
kostbare buitenlandse militaire escapades via het verpanden van domeinen vooral 
Nijmegen en de overige hoofdsteden in toenemende mate een doorn in het oog waren.661 
Opnieuw zetten de hoofdsteden hun voornaamste onderhandelingsinstrument in: zij 
eisten keer op keer nieuwe voorrechten in ruil voor instemming met het heffen nieuwe 
belastingen. Overigens bleven de steden ook bereid om naast de hertog te staan om de 
                                            
656 Noordzij, Gelre, 218. Al sinds 1469 hadden de Gelderse hertogen landsheerlijke troepen in de Sabelspoort van 
Arnhem gestationeerd; Van Driel, ´Arnhem´, 141. In Wageningen werd vanaf 1500 begonnen met de bouw van een 
dwangburcht; zie Soentgerath, ´Aardfort´, 138-141. In 1528 volgden Harderwijk en Doesburg, en rond 1535 verrees 
ook bij Zutphen een landsheerlijk kasteel aan de rand van de stad. 
657 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 50-51. 
658 Ibidem.  
659 Ibidem en Noordzij, Gelre, 219; vgl. Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/II, nr. 1401; voor Doesburg zie ook 
Vermeesch, ´Stadsfinanciën´, 79-80 en meer specifiek Petersen, ´Doesburg´, 17-18. Zie verder hierna, paragraaf 3.2. 
660 Zie hiervoor verder paragraaf 3.2.2. De onveiligheid in de Graafschap zal hier ongetwijfeld in mee hebben 
gespeeld. Zo hadden in 1522 hertogelijke ruiters vanuit Groenlo Münsterse kooplieden die de Zutphense jaarmarkten 
wilden bezoeken overvallen, wat de handelsbelangen van de IJsselstad schaadde; zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden 
VI/II, nr. 1105. 
661 Böck, Herzöge und Konflikt, 645. In 1530 verzoende de Waalstad zich nogmaals met hertog Karel; Nijhoff, 
Gedenkwaardigheden VI/III, nr. 1580. 
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interne stabiliteit te verbeteren: toen de hertog bijvoorbeeld in 1530 besloot de heer van 
Wisch te straffen stonden de Staten het heffen van een extra belasting op het platteland 
toe, daarbij echter de vier hoofdsteden ontziend, aangezien ´die sich doch hijromme 
genoich bekosticht ind gemoyet hebben´.662 Zutphen beklaagde zich overigens een jaar 
later over een nieuwe ´Borchssche´ schatting, bedoeld ter financiering van de belegering 
van het huis Terborg en de militaire eisen van de hertog, waarvan de stad claimde deze 
wegens verarming van de inwoners niet op te kunnen brengen.663  
 Ondertussen namen de zorgen over de opvolging van hertog Karel toe: met het 
uitblijven van wettige erfgenamen groeide de kans dat Gelre op basis van de afspraken die 
in 1528 over de erfopvolging met Karel V waren gemaakt in handen van Karel V zou 
komen en dus aan de Habsburgse Nederlanden zou worden toegevoegd.664 Toen in 1537 
uiteindelijk aan het licht kwam dat hertog Karel met een in 1534 gesloten geheim tractaat 
zonder instemming van de Staten de Franse koning tot zijn opvolger had aangewezen was 
voor de Staten de maat vol: zij weigerden een Franse overheersing evenmin te accepteren 
als een dreigende incorporatie in de Habsburgse Nederlanden. Toen de oude hertog 
daarop zijn weerbarstige steden dreigde ze desnoods met wapengeweld te dwingen om 
zijn wil te accepteren kwamen deze, met uitzondering van Arnhem en Geldern, openlijk 
in opstand.665 In onder andere Nijmegen, Venlo, Zutphen, Doesburg en Harderwijk 
werden de dwangburchten bij de stad, die door landsheerlijke troepen gebruikt konden 
worden om de steden onder de duim te houden, door de burgerij verwoest. De steden 
sloten zich aaneen om hun voorrechten te verdedigen, besloten gezamenlijk om de hertog 
te verlaten en op zoek te gaan naar een opvolger.666 De oude hertog trok zich verbolgen 
terug in zijn residentie in Arnhem, waar hij een jaar later op 30 juni 1538 overleed.667 
 

                                            
662 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/III, nr. 1606; vgl. hierna, paragraaf 4.4. De kwestie tussen de heren van Wisch en 
Bergh over het bezit van enkele goederen was begin september 1530 tijdens een landdag te Arnhem besproken, 
waarbij Joachim, heer van Wisch kwaad de vergadering had verlaten. Daarop had een woedende hertog Karel bevolen 
een leger van 1000 man op de been te brengen om de heer van Wisch te straffen; vgl. RAZ, OAZ inv. nr. 259, 
briefnrs. 3485 en 3486. 
663 RAZ, OAZ inv. nr. 260, briefnrs. 3527, 3528 en 3531.  
664 Böck, Herzöge und Konflikt, 645-647.  
665 Meij, ´Gelderland van 1492-1543´, 67-68. 
666 Noordzij, Gelre, 219-220; Van Driel, ´Gelre vóór 1543´, 90; Meij, ´Gelderland van 1492-1543´, 68. 
667 Meij, ´Gelderland van 1492-1543´, 72. 
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2.3.3.	NAAR	GROTERE	VERBANDEN:	GELRE	EN	DE	HABSBURGSE	NEDERLANDEN	(1538-1550)	
De opvolging van Karel van Egmond stelde de Gelderse Staten wederom voor de vraag 
welke vorst de Gelderse belangen het beste zou kunnen verdedigen tegenover de 
machtsaanspraken van Karel V. De sterke anti-Bourgondische c.q. anti-Habsburgse 
sentimenten onder grote delen van de stedelijke elites hadden in de voorgaande decennia 
de medewerking van de Staten aan de door hertog Karel fel gevoerde strijd voor de 
Gelderse zelfstandigheid verzekerd. Integratie in de Habsburgse Nederlanden door de 
erkenning van Karel V was voor de Staten dus geen optie. De uiteindelijke keuze voor 
hertog Willem II van Gulik was vooral ingegeven door de hoop van de politieke elites dat 
deze vorst – die via erfopvolging de Nederrijnse territoria Kleef, Gulik, Berg en Mark in 
een Nederrijns verband onder één dynastie had samengebracht – hun belangen en 
privileges zou respecteren en de Gelderse zelfstandigeheid ten opzichte van Habsburg het 
meest effectief kon verdedigen.668   
 In januari 1538 werden de verhoudingen tussen de nieuwe landsheer en de 
Gelderse steden en ridderschap middels een tractaat vastgelegd.669 Daarin wisten de steden 
opnieuw hun machtspositie ten opzichte van de nieuwe landsheer te handhaven, onder 
andere ten aanzien van de invloed op de landsheerlijke financiën, de rechtspraak en het 
aan goedkeuring van de Staten verbinden van landsheerlijke besluiten rondom 
oorlogvoering, belastingheffing, vervreemding van ambten en domeinen en de aanstelling 
van landsheerlijke functionarissen. Ten aanzien van de economische en financiële positie 
van de steden wisten zij vrij verkeer van goederen af te dwingen, de handhaving van de 
stedelijke brouwprivileges werd toegezegd en het verbod op het brouwen van bier op het 
platteland gehandhaafd, wat uiteraard bedoeld was om de stadsfinanciën te beschermen.670 
Kort na de totstandkoming van dit tractaat werd de nieuwe hertog door de Staten een 
nieuwe pondschatting toegezegd, waarover zowel Arnhem als Zutphen de kleine steden 
binnen hun kwartier berichtten.671 Ook werd besloten tot het oprichten van een staande 
legermacht, opgebouwd uit door de verschillende kwartieren te onderhouden eenheden 
ruiters en knechten, die de landsverdediging op zich moest gaan nemen.672   
 Toch waren lang niet alle inwoners van het hertogdom tevreden met de keuze van 
de Staten. In meerdere steden, onder andere in Nijmegen, Zutphen, Arnhem en 
Harderwijk, leidde de inhuldiging van de hertog van Kleef tot spanningen en openlijk 

                                            
668 Noordzij, ´Zelfstandigheid´, 45-51 en idem, Gelre, 221. Dat deze unificatie van de Nederrijnse territoria een 
langdurig proces is geweest dat feitelijk al sinds de late veertiende eeuw op gang kwam en onder de toenemende 
Bourgondische druk en inmenging vanaf de vroege vijftiende eeuw zich voortzette hebben zowel Janssen als Noordzij 
benadrukt; zie Janssen, ´Länderverbund´, 16-17 en Noordzij, ´Zelfstandigheid´, 47. 
669 Zie voor de onderlinge contacten tussen de steden Gelderse landdagen, nrs. 1021, 1261, 1886 en 1887. Voor het 
uiteindelijke tractaat, dat in concept door het stadsbestuur van Nijmegen lijkt te zijn opgesteld, zie Gelderse 
Landdagen, nr. 25. 
670 Noordzij, Gelre, 221-222. Zie voor een analyse van dit tractaat Van Driel, ´Gelderland vóór 1543´, 92-95. 
671 Gelderse Landdagen, nrs. 1955 en 1096. 
672 Gelderse Landdagen, nr. 755. 
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protest.673 In Zutphen kwam een al langer sluimerend ongenoegen onder de ambachts-
gilden en de burgerij over onder andere het financiële beleid van het stadsbestuur tot 
uitbarsting, wat leidde tot het doorbreken van het machtsmonopolie van de oligarchische 
bestuurselite en toenemende zeggenschap van de burgerij via de gildemeesters.674 Veel 
inwoners vreesden bovendien dat de keuze voor Kleef nieuwe oorlogen met Karel V zou 
betekenen. Vooral in Arnhem waren nog steeds relatief veel inwoners Bourgondisch 
gezind, wat enkele pro-Bourgondische elementen onder leiding van Jelis van Riemsdijk 
ertoe bewoog om in 1539 een poging te wagen om vanuit Wageningen ook Arnhem voor 
Karel V in te nemen, wat uiteindelijk mislukte.675   
 Uiteindelijk leidde de invoeging in bredere staatsverbanden niet tot wezenlijke 
veranderingen en schaalvergroting ten aanzien van de bestuurlijke en politieke 
besluitvorming binnen het hertogdom en bleven alle stadsrechten en privileges, inclusief 
de grote bestuurlijke en financiële autonomie gehandhaafd. De besluitvorming op de 
Landdag die op 12 april 1539 in Nijmegen werd gehouden, illustreert dat: ook hier werd 
voor de organisatie en de financiering van het op te richten landsleger en de controle 
hierop geregeld via het instellen van vier aparte raden, voor ieder kwartier een, samen te 
stellen uit vier leden van de ridderschap, twee vertegenwoordigers uit de hoofdstad en uit 
elk van de kleine steden één.676 Ook voor het domeinbeheer en de controle van de 
landsheerlijke financiën wensten de Staten dat per kwartier een aantal gedeputeerden in 
een aparte commissie zitting zou nemen, waaronder twaalf afgevaardigden vanuit de 
steden.677 Van echte integratie van Gelre in het conglomeraat van de verschillende 
Nederrijnse territoria  was overigens ook nauwelijks sprake: de inwoners van de 
oorspronkelijke hertogdommen en graafschappen identificeerden zich in eerste instantie 
nog steeds met hun eigen territorium, en niet of nauwelijks met het Nederrijnse verband 
onder de hertog van Kleef.678   
 Ondertussen zetten Karel V en diens zuster, landvoogdes Maria van Hongarije, de 
Habsburgse machtsaanspraken op Gelre onvermoeibaar door. Na overleg tussen Karel V 
en Willem van Kleef in Gent in het voorjaar van 1540, waarvan hij in Arnhem aan de 
Staten verslag deed, verklaarden de Gelderse Staten op 25 mei 1540 aan de gedelegeerden 
van Kleef, Gulik, Berg en Mark dat zij de aanspraken van de keizer niet erkenden en trouw 
zouden blijven aan Willem van Kleef.679 Ter onderstreping van hun woorden kenden de 
Staten opnieuw een pondschatting toe, die voornamelijk bedoeld was voor het financieren 
                                            
673 Noordzij, ´Zelfstandigheid´, 50; Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 72-73. 
674 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 77-79; zie hierna, hoofdstuk 3. 
675 Meij, ´Gelderland van 1492-1543´, 73. 
676 SNWV, OAH inv. nr. 1217, fol. 2r.-5r. (=Gelderse Landdagen, nr. 63). 
677 RAZ, OAZ inv. nr. 2312 (=Gelderse Landdagen, nr. 573). 
678 Noordzij, ´Zelfstandigheid´, 51; Janssen, ´Länderverbund´, 34-35. 
679 Zie voor de diplomatieke verhandelingen tussen Habsburg en Kleef ten aanzien van de Gelderse kwestie m.n. 
Böck, Herzöge und Konflikt, 655-658 en Meij, ´Gelderland van 1492-1543´, 74-75. Zie ook Gelderse Landdagen, nrs. 
57 en 161. 
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van de landsverdediging. Ook tegenover de Rijksdag in Regensburg, waartoe de hertog en 
de Gelderse Staten door Karel V waren gedagvaard, verdedigden Gelderse afgevaardigden 
de rechten van Willem van Kleef tegenover keizer Karel V.  
 In juni 1542 ontbrandde opnieuw oorlog tussen Frankrijk en Habsburg, die de 
Habsburgse Nederlanden en landvoogdes Maria van Hongarije zwaar op de proef 
stelden.680 Tegelijkertijd opende de Gelderse maarschalk Maarten van Rossum zijn 
beruchte aanval op Brabant en Vlaanderen, waarbij hij Gent tot enkele kilometers wist te 
naderen en ook op het platteland rondom Antwerpen en Leuven grote verwoestingen 
aanbracht.681 Een aantal pogingen van Maria van Hongarije om Gulik en Gelre met 
offensieven in het najaar van 1542 en het voorjaar van 1543 op de knieën te dwingen 
mislukten.682 Maar toen keizer Karel V in de zomer van 1543 vanuit Italië met een leger 
van 40.000 man in het Nederrijngebied verscheen keerden de kansen snel. Düren werd na 
een verwoestend beleg ingenomen, waarna het keizerlijke leger het Gelderse Overkwartier 
binnentrok en daar Erkelenz en hoofdstad Roermond zonder slag of stoot kon 
innemen.683 Toen het keizerlijke leger voor Venlo verscheen en de Gelderse Staten 
aandrongen op vredesonderhandelingen zwichtte hertog Willem en gaf hij, na overleg met 
afgevaardigden uit de verschillende Nederrijnse territoria onder zijn bewind, toe aan de 
eisen van Karel V. Afgevaardigden van de Gelderse ridderschap en steden verschenen in 
het keizerlijke legerkamp voor Venlo, waar op 8 september 1543 het Verdrag van Venlo 
tot stand kwam waarmee Willem van Kleef alle landsheerlijke rechten en titels op Gelre 
en Zutphen overdroeg aan de keizer. Enkele dagen later werden middels het Tractaat van 
Venlo afspraken gemaakt over de verhoudingen tussen de keizer (in zijn hoedanigheid als 
hertog van Gelre) en de onderdanen in zijn pas veroverde gewest.684 Daarbij was ook een 
zeer groot aantal afgevaardigden (exclusief de kleine steden in het kwartier van Zutphen 
en de steden in het Overkwartier 44 personen) uit de Gelderse steden aanwezig, wat de 
belangrijke positie van de steden binnen de Staten onderstreept.  
 Met het Tractaat van Venlo wisten de Gelderse Staten en steden een aantal 
belangrijke toezeggingen van hun nieuwe landsheer in de wacht te slepen, waarmee men 
zoveel mogelijk trachtte de traditionele bestuurlijke verhoudingen tussen vorst en Staten 
te handhaven. De algemene bevestiging van de privileges en gewoonten was weliswaar 
niet bijzonder, maar het feit dat de Gelderse Staten alleen bij toestemming op alle gestelde 
voorwaarden de keizer als nieuwe hertog wensten te accepteren was dat – gezien de 

                                            
680 Gorter-Van Royen, Maria van Hongarije, 253-260; zie voor de voorgeschiedenis en het verloop van deze oorlog 
ook idem, ´Maria van Hongarije´, 63-79. 
681 Gorter-Van Royen, Maria van Hongarije, 254-258; Böck, Herzöge und Konflikt, 664-665; Meij, ´Gelderland van 1492-
1543´, 77. 
682 Gorter-Van Royen, Maria van Hongarije, 265-272; Böck, Herzöge und Konflikt, 665-668. 
683 Böck, Herzöge und Konflikt, 669; Noordzij, Gelre, 222-223. 
684 Keverling Buisman, ´Tractaat´, 247; Meij, ´Gelderland van 1492-1543´, 78. 
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militaire machtsverhoudingen –zeker wel.685 De expliciete vastlegging van deze afspraken 
zal mede zijn ingegeven door de slechte ervaringen met de voorgaande Bourgondisch-
Habsburgse bezettingen, waarin de Staten hun invloed op het landsbestuur volledig waren 
kwijtgeraakt en het hertogdom werd onderworpen aan een bovengewestelijke, niet-
Gelderse bestuurslaag, zware strafschattingen en het verlies van stedelijke automomie. 
Daarom wensten de Staten het landsbestuur zoveel mogelijk binnen de landsgrenzen 
georganiseerd te krijgen, zonder al te veel verantwoording aan bovengewestelijke bestuurs-
instellingen, zoals Hof en Rekenkamer, af te hoeven leggen.686 Zij wensten het hertogdom, 
in de woorden van Noordzij, ´… zoveel mogelijk als een zelfstandige eenheid laten 
functioneren binnen het Habsburgse landencomplex´.687   
 Naast de bevestiging van alle privileges en vrijheden, wat voor de steden een 
bestendiging van hun grote mate van bestuurlijke en financiële autonomie betekende, was 
het binnen de context van de financiële verhoudingen tussen vorst en onderdanen 
belangrijk dat ook na incorporatie in de Habsburgse Nederlanden de vorst niet zonder 
toestemming van de Gelderse Staten belastingen kon heffen. Ook werd de gewoonte om 
op eigen initiatief – zonder formele oproep van de landsheer – kwartiers- en 
landdagvergaderingen te organiseren na 1543 voortgezet, ook al verzetten de leden van 
het nieuwe Habsburgse bestuursapparaat zich meermaals tegen deze gang van zaken.688 
Bovendien wordt uit het negende artikel van het Tractaat duidelijk dat de Gelderse steden 
– ondanks het feit dat de Hanze in de zestiende eeuw aan economische betekenis inboette 
– nog steeds veel waarde hechtten aan hun lidmaatschap van de Hanze en de daaraan 
verbonden handelsprivileges.   
  Volgens Van de Pas was de periode tussen 1543 en 1581 een belangrijke 
transitieperiode, waarin het staatsvormingsproces in Gelre een nieuwe fase van ingrijpende 
bestuurlijke en staatkundige veranderingen doormaakte.689 De integratie van Gelre in de 
personele unie van de Habsburgse Nederlanden ging echter niet van de ene op de andere 
dag: evenals ten aanzien van de Nederrijnse constellatie tussen 1538 en 1543 werd de 
integratie belemmerd door gebrek aan gemeenschappelijke identiteit en hardnekkig 
particularisme van de zijde van zowel de steden, de kwartieren én van de netwerken van 
de sociaal-politieke elites in het hertogdom. Zo waren afgevaardigden uit de Gelderse 
Staten slechts enkele malen – in 1555 en 1559 – onder protest aanwezig bij vergaderingen 
van de Staten-Generaal in Brussel en Gent. Ook weigerde men aanvankelijk de 

                                            
685 Keverling Buisman, ´Tractaat´, 249-250. 
686 Van de Pas, ´Tussen centraal en lokaal gezag´, 126-127. Overigens werd een aparte Gelderse Rekenkamer pas in 
1559 in Arnhem opgericht. Voor die tijd dienden de rekeningen betreffende het domeinbeheer en de rekeningen van 
rentmeesters, tollenaars, ambtmannen en richters ter controle worden voorgelegd aan commissarissen van de 
Brusselse en Haagse Rekenkamer; zie Van de Pas, ´Gelderse rekenkamer´, 61-65.  
687 Noordzij, Gelre, 223. 
688 Alberts, ´Gelderland van 1543-1566´, 90-91. 
689 Van de Pas, ´Centraal en lokaal gezag´, 30; vgl. Alberts, ´Gelderland van 1543-1581´,  
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ondertekening van het Verdrag van Augsburg, waarmee Gelre in staatsrechtelijk opzicht 
aan de administratieve eenheid van de Nederlanden binnen het Duitse Rijk – de 
Bourgondische Kring – zou worden toegevoegd.690   
 Tot circa 1560 werden in de woorden van Van de Pas de grenzen van de machts-
verhoudingen tussen de centrale regeringsinstellingen – het Hof en het college van  
stadhouder, kanselier en raden in Arnhem en de Rekenkamers in Brussel en Den Haag – 
en de lokale machts- en bestuursstructuren afgetast.691 Zo ontstonden conflicten over de 
samenstelling van het Hof en de aanstelling van ambtmannen – posities die in de ogen van 
de Gelderse Staten alleen door Geldersen mochten worden bekleed – en de bevoegdheden 
van het Hof van Gelre en Zutphen. Vooral de kanselarijordonnantie van 1547 waarin de 
bevoegdheden en de invulling van het Hof door de regering in Brussel werden vastgelegd 
was een steen des aanstoots; de Staten wensten deze naar hun eigen wensen aangepast te 
zien.   
 Wat betreft de landsheerlijke financiën lag nog een groot deel van de zeggenschap, 
zowel ten aanzien van de domeinen als ook de goedkeuring van nieuwe beden – bij de 
Staten. De financiële toestand in 1543 was uiterst zorgwekkend: uit een nieuwe 
inventarisatie van de toestand van de domeinen en de domeinorganisatie door de 
Hollandse rekenmeester Gerard van Renoy bleek dat nog steeds grote delen van de 
Gelderse domeinen verpand waren, en dat daardoor de inkomsten ontoereikend waren 
om het bestuursapparaat van Gelre te bekostigen.692 In 1547 werd door de Staten 
ingestemd met een vierjarige bede van in totaal 300.000 lb. van 40 groten Vlaams, die 
waren bestemd voor het lossen van de verpande domeingoederen.693   
 De vestiging van alle centrale bestuursinstellingen in Arnhem maakte van deze stad 
het regeringscentrum van het gewest, een tendens die overigens al sinds de vijftiende eeuw 
– en zeker onder hertog Karel van Gelre – op gang was gekomen.694 Van Driel heeft erop 
gewezen dat vooral het belang van de omvangrijke domeinen op de Veluwe – die vanuit 
Arnhem beheerd werden – en ook de centraliteit van Arnhem binnen het hertogdom 
hebben bijgedragen aan de uiteindelijke keuze voor Arnhem als hoofdstad van het 
hertogdom. De landrentmeester oefende zijn functie als belangrijkste landsheerlijke 
bestuursfunctionaris vanuit Arnhem uit, terwijl ook de landsheerlijke kanselarij sinds circa 
1470 in het hertogelijke hof te Arnhem was gevestigd.695 Zowel Alberts als Van Schaïk 
hebben reeds gewezen op de economische en demografische stimulansen die de vestiging 
                                            
690 Noordzij, ´Zelfstandigheid´, 51; idem, Gelre, 224-225. 
691 Zie voor een uitgebreide analyse over de vestiging van het Habsburgse bestuursapparaat in Gelre en de 
verhoudingen met de Gelderse Staten Van de Pas, ´Centraal en lokaal gezag´, 32-46 en gedetailleerder Zijp, De strijd. 
Voor de competenties en de inrichting van het bestuurlijke en juridische apparaat na 1543 zie ook Gubbels, ´Civiele 
procesgang´, m.n. 160-164. 
692 Van de Pas, ´Centraal en lokaal gezag´, 61; idem, ´Gelre´s eigen gelden´, 108-110. 
693 Idem, ´Gelre´s eigen gelden´, 110. 
694 Van Driel, ´Arnhem´, 154-155. 
695 Ibidem, 155. 
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van allerlei centrale bestuursinstellingen de Rijnstad vanaf het midden van de zestiende 
eeuw gegeven moet hebben.696 In Zutphen daarentegen zette na 1550 juist een sterke 
achteruitgang in, die net als in Deventer en Doesburg, zeker na circa 1570, als gevolg van 
de bijna eindeloze reeks oorlogshandelingen in het IJsselgebied leidde tot een sterke 
economische achteruitgang.697 De ´afzijdigheid´ van Zutphen in de activiteiten van de 
Staten als de niet-representatieve vertegenwoordigers van de inwoners van het hertogdom 
zal mede hierdoor zijn veroorzaakt.   
 Wat betekende tenslotte de Habsburgse machtsovername voor de positie van de 
Gelderse stadsbesturen ten aanzien van de zo fel verdedigde stedelijke autonomie en de 
competenties van het stadsbestuur ten aanzien van het beheer van de stadsfinanciën? In 
Zutphen leidde de machtsovername door Karel V in ieder geval tot een terugdringing van 
de invloed van de gilden op het stadsbestuur. Ook in Zutphen leidde de ´democratische 
paradox´ uiteindelijk tot het verlies aan kritische massa: door onderlinge strijd raakten de 
oorspronkelijke gezamenlijke doelstellingen van de gilden, namelijk het doorbreken van 
het machtsmonopolie van de patriciaatsfamilies, uit het zicht en wisten de oude 
machthebbers de situatie naar hun hand te zetten.698 In Arnhem wisten de gilden juist 
gebruik te maken van de nabijheid van het Hof om haar positie ten opzichte van het 
stadsbestuur te versterken.699 De bemoeienissen van het Hof in de intern-stedelijke 
aangelegenheden waren dan weliswaar een aantasting van de stedelijke autonomie, wat in 
strijd was met de in het Tractaat van Venlo beloofde respectering van de stedelijke 
privileges, maar het bracht de gilden uiteindelijk verder in hun pogingen meer zeggenschap 
te krijgen over het financiële beleid van de stad. Pas in 1563, toen er opnieuw onenigheid 
tussen het stadsbestuur en de gildemeesters was ontstaan over de toestand van de 
stadsfinanciën en de schuldenlast opnieuw problematisch werd, greep het centrale gezag 
via een uitgebreide ordonnantie in de stadsfinanciën in en werden twee commissarissen 
vanwege de stadhouder belast met het bijwonen van de afhoring van de stadsrekeningen, 
waarmee aan de financiële autonomie van Arnhem feitelijk een einde kwam.700  
 Daarmee kan volgehouden worden dat ondanks alle pogingen van zowel de 
Gelderse graven en hertogen gedurende de veertiende en vijftiende eeuw en die van de 
Bourgondische hertogen in de late vijftiende en vroege zestiende eeuw om de Gelderse 
steden in hun greep te krijgen telkens zijn stukgelopen op de sterke machtspositie die de 

                                            
696 Alberts, ´Gelderland van 1543-1566´, 93-94; Van Schaïk, Belasting, 152. Overigens duurde deze economische 
opleving maar kort; na 1568 werd de stedelijke economie getroffen door de oorlogsperikelen tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog en de achteruitgang van de rivierhandel door verzanding van de Rijn en IJssel; zie hiervoor Klep, 
´Economische en sociale ontwikkeling´, 194-198. 
697 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 69 en 79-80; vgl. voor Deventer Holthuis, Frontierstad, 31-43 en voor 
Doesburg Vermeesch, Oorlog, passim. 
698 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 78; vgl. voor het mechanisme van de democratische paradox ´t Hart, 
´Democratische paradox´, 387-388. 
699 Keverling Buisman, ´Bestuur en rechtspraak´, 105. 
700 Keverling Buisman, ´Bestuur en rechtspraak´, 105-107; GldA, OAA inv. nr. 1169. 
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hoofdsteden binnen de Staten in de loop van diezelfde periode hadden weten op te 
bouwen. Alhoewel na 1543 de machtstrijd tussen het landsheerlijke gezag en de Staten 
zich verscherpte had dit lange tijd geen invloed op de stedelijke autonomie ten aanzien 
van het stedelijke financiële beheer. In die zin heeft het Tractaat van Venlo voor de 
hoofdsteden – in ieder geval in relatie tot de privileges die de stedelijke financiële 
autonomie moesten beschermen – het gewenste effect gehad. Het geeft eens te meer aan 
dat de institutionele kaders waarbinnen het spel om de macht en de financiële middelen 
die daarvoor nodig waren tussen de steden, de landsheer en de adel werd gespeeld, en die 
sinds het einde van de dertiende eeuw langzaam maar zeker waren opgebouwd, vooral 
gekenmerkt werden door continuïteit. Die continuïteit was vanuit stedelijk perspectief 
vooral van belang voor het bestendigen van de machtspositie van de stedelijke elites en de 
privileges die deze macht tegenover rivaliserende sociale groepen moesten afschermen. 
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2.4.	ECONOMISCHE	ONTWIKKELING	IN	GELRE,	1300-1550	
 
De ontwikkeling van de stedelijke financiën kan niet alleen worden bezien tegen de 
achtergrond van de politieke ontwikkelingen. Ook de economische dynamiek tussen 1300 
en 1550 heeft zonder twijfel zijn weerslag gehad op de inrichting van de politieke 
economie en de ruimte die de stedelijke inkomstenbronnen, met als hun voornaamste 
basis de lokale economie, boden voor de ontplooiing van een min of meer autonome 
stedelijke politiek. Zoals in de inleiding en in hoofdstuk 1 reeds kort is aangestipt wordt 
algemeen aangenomen dat vooral de omvang en structuur van de economie bepalend zijn 
geweest voor de mogelijkheden om via de politieke economie en de financiële instituties 
verbonden aan de publieke financiën middelen te onttrekken aan de samenleving. 
Vooralsnog is weinig onderzoek verricht naar de economische positie en structuur van de 
Gelderse steden.  
 De economische ontwikkelingen in Gelre zijn alleen te begrijpen in het bredere 
interpretatiekader van een, tussen de elfde en zestiende eeuw, tot ontwikkeling komend 
´internationaal´ economisch systeem. Daarbinnen vormden de Nederlanden reeds vanuit 
geografisch oogpunt gezien een belangrijke centrumregio met groot economisch 
potentieel. Alle grote rivieren in Noordwest-Europa mondden in de Nederlandse delta uit 
in de Noordzee en verbonden daarmee de verschillende economische subregio´s die langs 
de rivieren tot ontwikkeling kwamen met andere belangrijke economische regio´s binnen 
Europa, onder meer Engeland, het Oostzeegebied, de Franse Atlantische kustregio´s en 
Italië. Blockmans heeft, in navolging van Fernand Braudel, gewezen op de interne 
dynamiek tussen verschillende regio´s binnen de Nederlanden, de verschuivingen van het 
economisch zwaartepunt en het belang van de interne verdichting van de economie door 
een steeds efficiëntere organisatie van economische instituties.701 Steden en markten 
vormden in deze ontwikkeling de belangrijkste factoren.  
 Brugge, Antwerpen, Keulen en Londen vormden in laatmiddeleeuws Noordwest-
Europa de belangrijkste commerciële centra, zogenaamde gateway cities, die de commerciële 
en stedelijke netwerken van verschillende economische regio’s met elkaar verbonden.702 
In de Noordelijke Nederlanden vervulden sinds het midden van de dertiende eeuw 
Deventer en Kampen voor het IJsselgebied en Dordrecht voor Holland een soortgelijke 

                                            
701 Blockmans, Metropolen, 14-22 en 651. 
702 Weststrate, Kielzog, 26-27; vgl. Blockmans, Metropolen, 85 en 532-587. Voor het belang van toegang tot de maritieme 
handelsnetwerken via zeehavens langs de kusten van West-Europa als voorwaarden voor economische groei en 
dynamiek zie idem, ´Zeehavens´; vgl. ook Acemoglu, Johnson en Robinson, ´Rise of Europe´, 572, die concluderen 
dat premoderne economische groei vooral werd gerealiseerd door gebieden met directe toegang tot de martieme 
handelsnetwerken op de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Ten aanzien van het concept van gateway cities binnen 
de stedelijke netwerktheorie zie Hohenberg en Lees, Making of urban Europe, 59-73.  
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functie, zij het op een lager niveau.703 Qua schaal en qua hiërarchie had deze laatste groep 
steden binnen de stedelijke en commerciële netwerken in Noordwest Europa een 
duidelijke intermediaire positie tussen de grotere handelsmetropolen en de regionale c.q. 
lokale economie in de Noordelijke Nederlanden.704 De commercialisering van de Gelderse 
economie en de opkomst van steden, mede dankzij de gunstige geografische ligging aan 
de grote rivieren die de langeafstandshandel tussen de oudere commerciële centra (Keulen, 
Duisburg, Maastricht, Utrecht, Deventer en Nijmegen) mogelijk maakten, moet al in de 
twaalfde eeuw op gang zijn gekomen.   
 Binnen dit netwerk van commerciële centra zagen tal van kleinere steden kans om 
als lokaal of regionaal marktcentrum of door actieve handel een aandeel in deze 
handelsstromen te krijgen. Deze verdichting van het stedelijke netwerk had alles te maken 
met de toenemende commercialisering van de samenleving, die gepaard ging met de 
opkomst van regionale marktcentra.705 Sinds de late twaalfde en begin dertiende eeuw 
kwamen in het Nederrijngebied en in de Oostelijke Nederlanden langs de grote rivieren 
talloze steden tot ontwikkeling. De opkomst van Arnhem en Zutphen als regionale 
handelscentra langs deze verkeersassen kan gesitueerd worden in de late twaalfde en vooral 
de dertiende eeuw, een ontwikkeling die chronologisch past in de algemene ontwikkeling 
in het Nederrijngebied en het stroomgebied van de grote rivieren in de Noordelijke 
Nederlanden.706   
 Door veranderingen in de geografie van de Zuiderzee als gevolg van verschillende 
stormvloeden, in ieder geval die in de jaren 1170 en 1196, en vanwege de toenemende 
bevaarbaarheid van de IJssel sinds de negende eeuw ontstond een belangrijke directe 
handelsroute vanuit het Rijnland richting het Oostzeegebied, waarmee het IJsselgebied 
(met Deventer als belangrijkste handelscentrum) al relatief vroeg in het Noord-Europese 
internationale handelsnetwerk werd opgenomen.707 Rond het begin van de twaalfde eeuw 
waren Deventer kooplieden al actief in de Rijnhandel, getuige hun vermelding in het 
beroemde toltarief van Koblenz, waar hun belangrijkste handelswaar haring en stokvis lijkt 
te zijn geweest.708 Aanvankelijk ging het hier waarschijnlijk nog om Noordzeeharing, maar 
na 1200 nam de vishandel met het Oostzeegebied toe, onder andere door handel met 

                                            
703 Pas vanaf de zestiende eeuw ging Amsterdam als hét commerciële centrum van Holland Dordrecht verdringen, 
voornamelijk door de toenemende Oostzeehandel die zich hier concentreerde; vgl. Lesger, Handel.  
704 Weststrate, Kielzog, 26; Looper, ‘Nederlandse Hanzesteden’, 117-121. 
705 Epstein, ‘Regional fairs’. 
706 Rutte, ‘Stadslandschappen’, 149; voor de stedelijke ontwikkeling in het Nederrijngebied zie Ennen, ‘Grundzüge’, 
57-59 en ook Petri, ´Südersee- und IJsselstädte´. 
707 Voor de geografische veranderingen in het Zuiderzeegebied en de toegenomen bevaarbaarheid van de IJssel aan 
het einde van de twaalfde eeuw zie Gottschalk, Stormvloeden, 88, 92-94 en 126-129 en ook idem, ´Bedeutung´, 203-
204. Voor de meest recente hypothese rondom het ontstaan van de IJssel als zijarm van de Rijn zie Groothedde, ´De 
´nieuwe´ IJssel´, 23. Dit thema is echter zeer controversieel; vgl. de korte bespreking van dit debat bij Van Bavel, 
Manors and markets, 21. 
708 HUB I, nr. 5. Zie ook Thissen, ‘Toltarief’ en Pfeiffer, Transitzölle, 84-106, m.n. 105. 
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Noorwegen en vooral via de hierna nog ter sprake komende jaarmarkten op het Zweedse 
schiereiland Schonen. Qua chronologie sluit ook de opkomst van andere Zuiderzee- en 
IJsselsteden, waaronder Zutphen, Doesburg, Kampen en Harderwijk, hierop aan: aan het 
begin van de veertiende eeuw waren kooplieden uit deze steden volop actief in de handel 
tussen Keulen en het Oostzeegebied. De rivierhandel vormde de belangrijkste katalysator 
voor de economische opbloei van en de kapitaalaccumulatie van de economische elites in 
de Gelderse steden.709  

	
2.4.1.	HET	STEDELIJKE	NETWERK	IN	GELRE:	ONTSTAAN,	STRUCTUREN	EN	BEVOLKING	 	
 
2.4.1.1. Pre-stedelijke structuren   
Reeds in de pre-stedelijke domaniale fase hadden tal van plaatsen binnen de grenzen van 
het zich uitbreidende Gelderse territorium centrale functies – hetzij politiek-bestuurlijk, 
economisch of religieus – ten opzichte van het omringende platteland vervuld. Sinds de 
negende eeuw hadden feodo-vazallitische verhoudingen zich in Oost-Nederland 
ontwikkeld. Dit heeft, alhoewel minder sterk dan in het kerngebied van de Karolingische 
macht tussen Rijn en Loire, vormgegeven aan de agrarische samenleving. De domein-
organisatie was echter meer versnipperd, terwijl ook de hoven op de Veluwe en in de 
graafschap Zutphen een veel beperktere centrale hoffunctie vervulden dan elders.710 Op 
de Veluwe lagen dergelijke hoven voornamelijk in de meer vruchtbare rivierkleigebieden 
langs de Rijn en IJssel, alhoewel de meerderheid ervan hooguit functioneerde als 
verzamelpunt van de agrarische opbrengsten van de verschillende, verspreid over de 
Veluwe liggende domeinen, voornamelijk bezittingen van de abdijen van Werden, 
Paderborn, Deutsch, Lorsch en Prüm én dichterbij gelegen geestelijke instellingen, onder 
andere in Utrecht en Deventer.711   
 De economische ontwikkeling van steden in laat-middeleeuws Europa was sterk 
verbonden aan de productiviteit van het omliggende platteland en de mogelijkheden die 
(pre-) stedelijke markten boden om agrarisch surplus te verhandelen en te distribueren.712 
Arnhem, voor het eerst genoemd in 893, ontstond als agrarische nederzetting langs de St. 

                                            
709 Weststrate, Kielzog, 267, die overigens terecht opmerkt dat deze rivierhandel vooral een spin-off effect was van de 
centrumfunctie van Keulen als handelsmetropool en de handelscontacten van deze stad met andere economische 
regio’s. Zie voor het belang van de opkomst van Keulen sinds de elfde eeuw voor de ontwikkeling van het 
economische leven in het Duitse Rijk en de Hanze o.a. Dollinger, Hanse, 28-31 en meer specifiek Ennen, ´Kölner 
Wirtschaft´, 108-150. 
710 Voor de Veluwe zie Van Bath, ‘Hoven op de Veluwe’.  
711 Heidinga, Medieval settlement, 199-203; Slicher van Bath, ´Hoven op de Veluwe´. 
712 Clark, European cities, 45; Boone, ´Medieval Europe´; vgl. Blockmans, Metrolen, 86-90 en 98-104, die het belang van 
onder andere de bodemgesteldheid, de sociaal-institutionele kaders voor de landbouwproductiviteit en de 
infrastructuur die ten grondslag lag aan de agrarische expansie en commercialisering van de landbouw onderstreept, 
maar dit enkel aan de hand van Vlaanderen uitwerkt. 
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Jansbeek, op de grens tussen de vruchtbare rivierkleigronden langs de Rijn en de hoger 
gelegen zandgronden op de stuwwallen van de Veluwezoom.713 In de veertiende eeuw 
werden op de hoger gelegen zandgronden voornamelijk rogge en gerst verbouwd, terwijl 
op de lager gelegen gronden vooral haver werd verbouwd, wat hoofdzakelijk als paarden- 
of veevoer werd benut.714 Toch waren de landbouwopbrengsten hier niet zodanig dat een 
primair voor de markt producerende landbouweconomie van de grond kwam. Van Bavel 
karakteriseert het agrarische bedrijf op de zandgrondgebieden in de kwartieren van 
Arnhem en Zutphen als een gemengd bedrijf van kleinschalige akkerbouw en extensieve 
veeteelt.715 Het collectieve beheer en gebruik van de uitgestrekte woeste gronden op de 
Veluwe via markegenootschappen resulteerde onder andere in de aanwezigheid van grote 
schaapskudden, die wol leverden voor de stedelijke lakennijverheid in Harderwijk en 
Arnhem en een grote bijdrage leverden aan de bemesting van de  landbouwgronden.716 In 
de stadsvrijheid van Arnhem werden de lagergelegen, drassige riviergronden ten zuiden en 
zuid-oosten van de stad, de Stadswaard en het Arnhemmerbroek, voornamelijk als 
(gemeenschappelijke) weidegronden benut. Ten noorden van de stad bevonden zich de 
hoger gelegen zandgronden, onder andere de Enk en het Arnhemmerbos.717   
 Onder andere het onderzoek van Franz Irsigler heeft aangetoond dat het transport 
en de handel in agrarische overschotten ook in het Rijnland belangrijke factoren zijn 
geweest voor de vroegste stadswording.718 Arnhem vormde zeker sinds het midden van 
de twaalfde eeuw het overslagcentrum voor de goederen vanuit de Puttense domeinen 
richting het klooster Werden.719 Ook Prümse ministerialen waren al vroeg actief in het 
goederentransport richting het klooster in de Eiffel.720 Het door Heidinga gerecon-
strueerde wegenpatroon op de Veluwe legt van deze vroege centrum- en overslagfuntie 

                                            
713 Zie voor de bodemgesteldheid en vroegste bewoningsgeschiedenis Verhagen en Wientjes, ´Vroegste ruimtelijke 
ontwikkeling´, 19-34. 
714 Heidinga, Medieval settlement, 94. 
715 Van Bavel, ´Landbouw´, 283-285. 
716 De aanwezigheid van schapenweiden en grote aantallen schapen op de Veluwe komt ook uit de vroegste 
landsheerlijke rekening uit 1294/1295 al duidelijk naar voren; Meihuizen, Rekening, 74 en 79. In Arnhem werd tot in 
de veertiende eeuw zelfs een aparte markttol op een schapenmarkt geheven; zie GldA, HA inv. nr. 204, fol. 1r. Aan 
het einde van de veertiende eeuw bracht de Arnhemse schapentol niets meer op omdat ´… die merct al vergaen is´; 
GldA, HA inv. nr. 223, fol. 40r. Voor de lakennijverheid in Arnhem zie Benders en Bosch, ´Samenleving´, 174-175 
en hieronder, paragrafen 5.3 en 5.4. 
717 Voor het gebruik van het Arnhemmerbos als gemeenschappelijke (maal)bossen zie o.a. Bouwer, Profijt en genoegen; 
voor de maalschappen als organisatievorm voor gemeenschappelijk bosbeheer en -gebruik op de Veluwe zie o.a. 
Slicher van Bath, ´Studiën´, 52-56. 
718 Irsigler, ́ Manorial trade´, 43-46; idem, ́ Grundherrschaft´. Zie voor de (Noordelijke) Nederlanden in het algemeen 
ook Van Bavel, Manors and markets, 217-218. 
719 Voor de pre-stedelijke ontwikkeling van Arnhem zie m.n. Verhagen en Wientjes, ´Vroegste ruimtelijke 
ontwikkeling´, m.n. 33-36 en Verkerk, ´Arnhem´, 9-15 en 25-31.  
720 Nikolay-Panter, ´Grundherrschaft´, 102-107, die overigens de invloed van deze domaniale handel op de latere 
stadswording in het Nederrijngebied mijns inziens te negatief beoordeelt. Vgl. Irsigler, ´Grundherrschaft´, 68 en 
Verhulst en De Bock-Doehaerd, ´Nijverheid en handel´, 189 en 194. 
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van Arnhem getuigenis af. Via deze wegen werden levensmiddelen, waaronder graan, naar 
Arnhem vervoerd.721 Arnhem verbond daarmee al vroeg het Veluwse achterland met de 
handelsstromen tussen de grotere handelscentra. De stad vormde zoals zoveel 
middeleeuwse steden vanwege haar geografische ligging een belangrijk verkeersknooppunt 
waar land- en waterwegen elkaar kruisten.722 Voor de lokale economie was bovendien de 
wekelijkse zaterdagmarkt, voor het eerst genoemd in het stadsrechtprivilege van 1233, van 
belang: deze verbond de stedelijke vraag naar levensbehoeften met de productie van het 
omliggende platteland. De economische infrastructuur rondom de Oude Markt – 
vleeshuis, waag en stedelijke lakenhal – was juist op deze lokale goederenuitwisseling 
ingericht.723  
 In 1195 wordt melding gemaakt van tolheffing te Arnhem door de Gelderse graven. 
Deze tol, die in 1177 nog geheven werd bij Rijnwijk en die de graven van Gelre als rijksleen 
moeten hebben bezeten, werd in 1222 met toestemming van de Duitse keizer naar Lobith 
verplaatst.724 Naast deze riviertol werd bij Arnhem (voor de Rijnpoort) ook een 
landsheerlijke landtol geheven. Eind twaalfde en begin dertiende eeuw werd er bovendien 
gemunt door de Gelderse graven, terwijl het waarschijnlijk is dat Arnhem al voor de 
stadsrechtverlening in 1233 een weekmarkt bezat en daarmee een belangrijk lokaal of zelfs 
regionaal marktcentrum is geweest.725 Arnhem moet bovendien reeds vóór de stadsrecht-
verlening in 1233 een overslagplaats voor wijn en dus een schakel in de rivierhandel zijn 
geweest (zie verder hieronder).726   
 De drie Arnhemse jaarmarkten, die voor het eerst in 1240 worden vermeld, hebben 
zich gevoegd in een omvangrijker Nederrijns jaarmarktensysteem, dat zich in de twaalfde 
eeuw ontwikkelde en waarin de jaarmarkten in Keulen, Utrecht, Aken en Duisburg de 
belangrijkste handelscentra vormden. Deze jaarmarkten hebben een belangrijke, 
integrerende rol gespeeld in de langeafstandshandel binnen een nog grotendeels 

                                            
721 Heidinga, Medieval settlement, 225-229. 
722 Vgl. voor het algemene belang van deze verkeersgeografische centraliteit voor stadswording o.a. Renes, ´Stad in 
het landschap´, 21. 
723 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 170. Zie voor een overzicht van de weekmarkten in de 
verschillende Gelderse steden Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 228. 
724 Verhagen en Wientjes, ´Vroegste ruimtelijke ontwikkeling´, 35; zie ook Sloet, OGZ II, nrs. 465 en 498. 
725 Verhagen en Wientjes, ´Vroegste ruimtelijke ontwikkeling´, 36; Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 
170. Voor de vroegste Gelderse muntslag in Arnhem zie Van Gelder, ´Vondst´, m.n. 129 en meer recent Benders, 
´Muntslag´, 163 en Thoma, ´Muntslag´, 269-272. Verkerk, ´Arnhem´, 21-25 legt een duidelijk verband tussen de 
oorsprong van de twee domeincentra als onderdelen van vroeger Karolingisch koningsgoed en de regalia die later in 
handen van de Gelderse graven zouden komen.  
726 Reeds in 1227 wees graaf Gerard zijn leenman Arnulfus van Audenaarde jaarlijks veertig karraten (240 aam) wijn 
toe; Sloet, OGZ, nr. 508. Het is opvallend dat deze transactie jaarlijks op Midvasten zou plaatsvinden. Deze datum 
valt samen met één van de drie jaarmarkten die aantoonbaar sinds 1240 in Arnhem werden gehouden. Het is 
aannemelijk dat de Arnhemse jaarmarkten zich dus al vóór de stadsrechtverlening in 1231 hebben ontwikkeld. Vgl. 
Benders, ´Fairs´, 652; voor pre-stedelijke markten in het Nederrijngebied ook Irsigler, ´Märktesysteme´. 
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agrarische, via het domaniale stelsel gestructureerde economie.727 Afgaande op de 
inkomsten uit de grafelijke markttollen vormde Arnhem zeker tot het einde van de 
dertiende eeuw het belangrijkste jaarmarktcentrum binnen het graafschap Gelre.728 
Alhoewel we de aanwezigheid van deze elementen (markt, tol en munt) niet één op één 
gelijk mogen schakelen met het fenomeen ´stad´, vormen het wel duidelijke aanwijzingen 
voor de commercialisering van de Gelderse samenleving, die ook volgens Slicher van Bath 
in de loop van de twaalfde eeuw op gang moet zijn gekomen.729 Het pre-stedelijke 
domaniale karakter was niet uniek voor Arnhem: ook andere Gelderse steden kenden een 
soortgelijke pre-stedelijke ontwikkelingsfase vanuit domaniale structuren, waaronder 
Wageningen, Doetinchem, Lochem en Erkelenz.730 Meihuizen heeft er terecht op gewezen 
dat de Gelderse graven in zowel Arnhem als Zutphen de tollen die het doorgaande 
handelsverkeer en de jaarmarkthandel in de steden belastten zoveel mogelijk aan zichzelf 
hebben gehouden, maar suggereert vervolgens ten onrechte dat de lokale heffingen en 
daaraan verbonden infrastructuur (zoals vleeshallen en visbanken) die voortvloeiden uit 
de verdere structurering en regulering van de lokaal-stedelijke economie van jongere 
datum waren en niet tot het oorspronkelijke grafelijke inkomstenpakket hebben kunnen 
behoren.731 Zo zullen we hieronder (paragraaf 5.3) aantonen dat onder andere de stedelijke 
accijnzen in Gelre wel degelijk voortvloeiden uit het landsheerlijke tolregaal.  
 Zutphen was het bestuurscentrum van het gelijknamige graafschap dat in ieder 
geval na 1138 in handen van de Gelderse graven is gekomen.732 Zeker sinds het einde van 
de negende eeuw werd deze vroegste machtskern omringd door een ringwalburcht, 
waarmee de functie van Zutphen als verdedigbaar machtscentrum verder werd 
versterkt.733 Binnen het graafschap Hamaland, dat in 1046 aan de bisschop van Utrecht 
werd geschonken, vormde Zutphen naast Deventer het belangrijkste bestuurscentrum. De 
grafelijke hof vormde het centrum van dit machtsgebied en vormde het verzamelpunt van 
de opbrengsten van de domeingoederen die de graven van Zutphen als leenmannen van 
de Utrechtse bisschoppen bestuurden. Daarnaast vormde de St. Walburgkerk en het 
daaraan verbonden kapittel een belangrijk tweede machtscentrum van de bisschop van 
Utrecht, waarover de Zutphense graven de voogdij hadden verworven, waarop zij vanaf 

                                            
727 Irsigler, ´From captive manorial trade´, 43-44 en 47; idem, ´Jahrmärkte und Messesysteme´, 15-22; en idem, 
´Grundherrschaft, Handel und Märkte´, 72-74.  
728 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 171; Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 231; vgl. Meihuizen, 
Rekening, 99. 
729 Slicher van Bath, ´Hoven op de Veluwe´, 176. 
730 Voor Wageningen zie Vervloet, ´Hoven´, 55-59 en Bosch, ‘Kleine stad’, 95; voor Doetinchem zie Palmboom, 
‘Middeleeuwse ontwikkeling’ en voor Lochem idem, ´Nederzetting´, 62-71; zie voor Erkelenz Flink, Stadtwerdung, 7-
8, die ook wijst op de vroege marktfunctie van Erkelenz voor de overslag van graanoverschotten. 
731 Meihuizen, Rekening, 99. 
732 Groothedde, Vorstelijke palts, 90-93; vgl. Noordzij, Gelre, 135-136. 
733 Groothedde, Vorstelijke palts, 75-77 en Bastemeijer en Groothedde, ´Zutphense burcht´, 45-53; vgl. Van Schaïk, 
‘Zutphens geschiedenis’, 52-54. 
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de twaalfde eeuw hun machtsaanspraken op Zutphen zouden baseren.734 Naast de graaf 
van Zutphen en het Walburgkapittel vinden we echter geen andere grootgrondbezitters 
zoals kloosters of kapittels in de directe omgeving van de stad, wat op de langere termijn 
ook zijn uitwerking zou hebben op de vermogensopbouw van de stad en dus voor de 
structuur van de stadsfinanciën: zoals we in hoofdstuk 5 zullen zien, vormden de 
inkomsten uit het omvangrijke domein van de stad een belangrijke steunpilaar voor het 
financiële beleid van het Zutphense stadsbestuur.   
 Vanaf de twaalfde eeuw begonnen enkele nederzettingen in het zich nog 
ontwikkelende en uitbreidende machtsgebied van de graven van Gelre stedelijke 
kenmerken te vertonen. In het geval van Zutphen kan gewezen worden op de 
ontwikkeling van een handelsnederzetting ten noorden van de oorspronkelijke 
ringwalburcht in de twaalfde en de Nieuwstad in de dertiende eeuw.735 De grafelijke munt 
in Zutphen heeft waarschijnlijk sinds het midden van de twaalfde eeuw munten 
geproduceerd, totdat de graven van Gelre in het begin van de dertiende eeuw de munt 
naar Arnhem moesten verplaatsen.736 Zutphen was tussen 1191 en 1196 de eerste van de 
Gelderse steden die van stadsrechten werd voorzien. Dat aan de stadsrechtverlening aan 
Zutphen ook economische motieven ten grondslag lagen wordt onder andere duidelijk uit 
de bepalingen over de tolvrijdom voor handelaren die hun goederen in Zutphen afzetten 
en niet doorvoerden. De economische politiek van Otto I was er in de IJsselstreek vooral 
op gericht om de economische positie van Deventer aan te tasten en Zutphen als Gelders 
knooppunt in de toenemende handelsstromen vanuit het Rijnland via de IJssel richting 
Zuiderzee en Oostzeegebied te positioneren.737 De aanhoudende conflicten tussen de 
graven van Gelre en de Utrechtse bisschoppen ten aanzien van de machtsverhoudingen 
op de Veluwe en in het Gelders-Overstichtse grensgebied aan het einde van de twaalfde 
eeuw en begin van de dertiende eeuw zullen aan deze economische politiek mede ten 
grondslag hebben gelegen.738  

                                            
734 Hier zal verder niet stil worden gestaan bij de voortgaande discussie rondom de oorsprong van de grafelijke macht 
in Zutphen, het al of niet allodiale karakter van het grondbezit van de Zutphense graven, de overgang ervan in 
Gelderse handen en de vraag over de al of niet gerechtvaardigde aanspraken die de Gelderse graven sinds de twaalfde 
eeuw lieten gelden op het bezit van de St. Walburgkerk; zie voor de verschillende standpunten o.a. De Vries, Opkomst; 
Bastemeijer en Groothedde, ‘Zutphense burcht’; Van Winter, ‘Graafschap Zutphen’; Jongbloed, ‘Paltsverhaal’, m.n. 
87-89; idem, ‘Ommekeer’; Noordzij, Gelre, 43-44 en 136 en Groothedde, Vorstelijke palts, 85-.  
735 Groothedde, Vorstelijke palts, 92-93 en 203-207; Doornink-Hoogenraad, Zutfen, 12. Vgl. Van Schaïk, ‘Zutphens 
geschiedenis’, 56-57, die de vestiging van nieuwe bewoners ten noorden van de oudste omwalling enigszins aarzelend 
in de twaalfde eeuw mogelijk acht.  
736 Groothedde, Vorstelijke palts, 295-296. 
737 Ibidem, 96; Harenberg, ‘Zutphens oudste stadsbrief’, 30-31; Looper, ‘Hansebewußtsein’, 66 en Meilink, 
Nederlandsche Hanzesteden, 48-49. 
738 Vgl. Groothedde, Vorstelijke palts, 92 en Slechte, Deventer, 77-80, die terecht de economische politiek van de 
Gelderse graven ten aanzien van Zutphen verbinden met deze strijd, en die ook het belang van Zutphen als militair 
steunpunt tegenover Deventer én de Veluwe benadrukt. Zie voor deze conflicten en de leenverbanden tussen 
Utrecht, Brabant en Gelre ten aanzien van de Veluwe verder Noordzij, Gelre, 136-142. Overigens deed graaf Gerard 
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 In de daarop volgende periode werden tal van Gelderse nederzettingen van 
stadsrechten voorzien, waardoor het stedelijke landschap ook juridisch en institutioneel-
bestuurlijk vorm kreeg. Vooral in de dertiende en het begin van de veertiende eeuw werd 
talrijke Gelderse steden stadsrecht verleend. Tot deze groep moeten we onder andere 
Roermond (1224), Doetinchem (1228), Nijmegen (1230)739, Harderwijk (1231), Arnhem 
(1233), Emmerich (1233), Lochem (1233) Doesburg (1237), Wageningen (1263) en 
Groenlo (1277) rekenen.740 In 1247 wist graaf Otto II bovendien Nijmegen, dat tot dan 
toe als Rijksstad rechtstreeks onder het gezag van de Duitse keizers had gestaan, van 
Roomskoning Willem van Holland in pandbezit te krijgen. De positie als vrije Rijksstad 
zou later in de vijftiende eeuw één van de belangrijkste argumenten voor Nijmegen worden 
om haar onafhankelijke positie tegenover de Gelderse hertogen te verdedigen. De status 
als vrije Rijksstad was bovendien van belang voor het handhaven van haar economische 
positie tegenover het Nederrijngebied en Keulen toen in 1431 de Rijksban over Gelre 
werd uitgesproken. Vanwege haar status als Rijksstad was de Rijksban niet van toepassing 
op de Waalstad, waardoor rivierhandel tussen Nijmegen en Keulen wel toegestaan bleef.741 
 Stadsrechtverlening betekende voor de Gelderse steden veelal de formele 
bevestiging van de reeds gegroeide juridische verhoudingen tussen de nederzetting, het 
omliggende platteland en de landsheer en de rechtsgewoonten die zich binnen die pre-
stedelijke nederzetting hadden ontwikkeld en – niet onbelangrijk – de losweking uit de 
reeds bestaande en zich ontwikkelende landsheerlijke rechtsstructuren op het platteland.742 
Met deze stadsrechtprivileges werd de basis gelegd voor de stedelijke politieke autonomie, 
vooral ten aanzien van het stadsbestuur, maar ook ten aanzien van de latere stadsfinanciën.
  

  

                                            
van Gelre pas in 1226 formeel afstand van de graafschap Salland ten gunste van de bisschop van Utrecht, tegen 
betaling van 1100 Utrechtse ponden. Vgl. Sloet, OGZ I, nrs. 487-488. Zie voor deze conflicten ook het contemporaine 
verslag in Quedam Narracio, Van Rij ed., 24 e.v. 
739 Nijmegen vormt een uitzonderingsgeval, aangezien deze stad als Rijksstad in 1230 stadsrechten ontving van de 
Duitse keizer Hendrik VII. In 1247 kwamen de Gelderse graven via verpanding door Roomskoning Willem II van 
Holland in het bezit van Nijmegen. Vgl. Klep en Thissen, ´Economische en sociale ontwikkeling´, 90-93 en Kuys, 
´Politiek en bestuur´, 247 en 263. 
740 Zie voor een vrijwel volledig overzicht Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 211. Zie voor de achtergronden van 
de juridische stadswording tot het begin van de veertiende eeuw Noordzij, Gelre, 145-153. Zie verder Verkerk, 
´Stadsrechtprivilege´; idem, ´Gemeenschap´, 79-84. 
741 Alberts, ´Gelders-Keulse betrekkingen´, 88.  
742 De Monté Ver Loren en Spruyt, Hoofdlijnen, 156-157 en 166-167; Thissen, ‘Stadsrechtverlening’, 50-51; Cappon 
en Van Engen, ‘Stad door stadsrecht?’, 185. 
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AFBEELDING 2: Bevolkingsomvang van de steden in de Nederlanden en het aangrenzende 
Nederrijngebied, circa 1450. Gebaseerd op gegevens van: Lourens en Lucassen, Inwonertallen van 
Nederlandse steden, 76-83; Blockmans e.a.,’Tussen crisis en welvaart’, 48; Flink en Thissen, ‘Gelderse 
steden’, 211-213; Flink, ‘Klevische Städte’.  
  



156 | S t e d e l i j k e  m a c h t  t u s s e n  o v e r v l o e d  e n  s t a g n a t i e  
 

  

2.4.1.2. Het stedelijke netwerk in demografisch perspectief  
De bevolkingsomvang van steden wordt algemeen aanvaard als graadmeter voor de 
economische ontwikkeling. Bevolkingsgroei binnen de stedelijke vrijheid vormt daarmee 
een algemeen erkende indicator voor een gunstig economisch klimaat dat mensen vanaf 
het platteland en vanuit andere steden aantrok.743 Bovendien had bevolkingsomvang 
belangrijke consequenties voor de stedelijke financiën: vanwege het belang van de 
indirecte belastingen als stedelijke inkomstenbron waren de omvang van de lokale vraag 
én die vanuit het verzorgingsgebied, maar ook de structuur en omvang van de 
(beroeps)bevolking factoren die doorwerkten op de inrichting en de rentabiliteit van 
stedelijke fiscale systemen.744     
 De in de inleiding reeds genoemde hoge verstedelijkingsgraad in de Nederlanden 
in vergelijking met de rest van laatmiddeleeuws Europa kende, zoals eerder reeds 
opgemerkt, sterke regionale verschillen. Zowel de omvang en spreiding van steden in het 
landschap als ook het aandeel van de stedelijke bevolking in de totale bevolking binnen 
een territorium vormen belangrijke indicatoren voor de urbanisatie.745 Gemiddeld bedroeg 
deze rond het midden van de vijftiende eeuw 34% voor de gehele Nederlanden.746 
 Gelre behoorde in de late Middeleeuwen tot één van de dunstbevolkte territoria in 
de Nederlanden. Aan het einde van de vijftiende eeuw beliep de totale bevolking in Gelre 
tussen de 130 á 140.000 inwoners.747 Vooral de zandgebieden in het Arnhemse en 
Zutphense kwartier waren dunbevolkt.748 Het Zutphense platteland was zeer dunbevolkt: 
in de ambten langs de IJssel leefden hooguit 15 mensen per km2, terwijl op de 
zandgronden landinwaarts zelfs nauwelijks meer dan 10 personen een km2 deelden. Op 
de Veluwe bereikte deze hooguit 14 inwoners per km2, waarbij opgemerkt moet worden 
dat de bevolkingsdichtheid langs de randen van de Veluwe, de vruchtbare 
rivierkleigronden langs de Rijn en IJssel en de Zuiderzeekust, duidelijk hoger lag.749   
 Qua bevolkingsdichtheid sloot het hertogdom dan ook meer aan op de meer 
landinwaarts gelegen territoria, zoals de aangrenzende regio’s in het Oversticht (Twente 
en Salland), Münster en Westfalen dan op de kustgewesten. Ter vergelijking: in Holland 
werden rond het midden van de vijftiende eeuw al bevolkingsdichtheden van zo’n 70 

                                            
743 Van Bavel, Bosker, Buringh en Van Zanden, ´Economy´, 385-386. 
744 Dat een te laag bevolkingstal de stadsfinanciën van kleinere steden kon ´verstikken´ doordat de accijnzen te weinig 
opbrachten toont o.a. Sosson aan de hand van de Vlaamse stadjes Hoeke en Mude aan; vgl. Sosson, ́ Consommation´, 
318. 
745 Van Schaïk, Belasting, 154. 
746 Van Bavel, Manors and markets, 281; Blockmans e.a., ´Tussen crisis en welvaart´, 43-47. 
747 Van Schaïk, ´Taxation´, 253; vgl. Blockmans e.a., ‘Tussen crisis en welvaart’, 44. 
748 Van Bavel, ´Landbouw´, 283. 
749 Van Schaïk, Belasting, 179. 
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inwoners per km2 bereikt.750 Het relatief dunbevolkte platteland in Oost-Nederland en de 
aangrenzende territoria bood uiteraard minder afzetmogelijkheden voor stedelijke 
industrieën, die daardoor in de Oost-Nederlandse steden nauwelijks tot ontwikkeling 
kwamen (zie verder hieronder). De effecten van bevolkingsafname en verpaupering op de 
Veluwe in de tweede helft van de veertiende eeuw zoals die door Wartena op basis van de 
tijnsbetalingen in de landsheerlijke rekeningen is vastgesteld hebben de afzetmarkt van 
zowel Arnhem als Zutphen verder doen inkrimpen.751   
 De grootte van de Gelderse steden in ruimtelijke zin, die (zij het indirect en in zowel 
reactieve en anticiperende zin) in verband staat met de bevolkingsomvang en de 
bevolkingsdichtheid, is vooral van belang voor het kunnen duiden van de omvang van de 
taken van de stadsbesturen ten aanzien van het beheer van de publieke ruimte, maar ook 
de spreiding van de politieke en economische ruimte binnen de stad.752 Qua oppervlakte 
van het intramurale stedelijke gebied staken de vier hoofdsteden duidelijk boven de 
overige Gelderse steden uit: Nijmegen was met een oppervlakte van 48 ha. Ook in 
ruimtelijke zin de grootste Gelderse stad, Zutphen en Arnhem volgden met 42 
respectievelijk 37 ha. stadsgrond binnen de vijftiende-eeuwse muren.753 In Zutphen 
vormde de Nieuwstad een dertiende-eeuwse handelsnederzetting ten noorden van de 
oude, omwalde stad, waarmee ze in het begin van de veertiende eeuw juridisch werd 
verenigd.754 In het begin van de vijftiende eeuw volgde nog een stadsuitbreiding direct ten 
oosten van de stad, de Spittaalstad, die echter relatief dunbebouwd bleef en daarmee een 
overwegend agrarisch karakter behield, waaruit mag worden afgeleid dat de verwachte 
stedelijke expansie in eerste decennia van de vijftiende eeuw uitbleef.   
 In Arnhem omvatte de vanaf het einde van de veertiende eeuw ingezette en rond 
1420 afgeronde stadsuitbreiding ten oosten van de St. Jansbeek, de Nieuwstad, strikt 
genomen slechts een verdichting van de bebouwing binnen de reeds bestaande veertiende-
eeuwse stadsmuur door een splitsing van de hofsteden in de zogenaamde St. Clarabongerd 
in kleinere huiserven, die tegen een betaling van een jaarlijkse cijns (grondrente) werden 
uitgegeven.755 In een vergelijkend perspectief bezien waren de stadsuitbreidingen in zowel 
                                            
750 Van Bavel, Manors and markets, 283; vgl. Van Schaïk, Belasting, 190-191 en idem, ‘Taxation’, 253. Voor de 
bevolkingsstructuren in Salland en de rest van Overijssel aan het einde van de vijftiende eeuw zie Slicher van Bath, 
‘Welvaart’. 
751 Wartena, ´Wüstungen´, 30-34, die enig herstel van het Veluwse platteland pas in de zestiende eeuw signaleert. 
Volgens Wartena migreerde een deel van de inwoners naar de ambten langs de randen van de Veluwe, terwijl ook 
migratie van arme plattelandsbewoners richting de nabijgelegen steden is voorgekomen; ibidem, 33. 
752 Vgl. voor de bevolkingsdichtheid in laat-middeleeuwse steden Visser, ´Dichtheid´; recent heeft Roos van Oosten 
in haar proefschrift via archeologisch onderzoek naar beerputten in laat-middeleeuwse steden interessante nieuwe 
gegevens over de bevolkingsdichtheid en -ontwikkeling in o.a. Deventer en Amersfoort aan het licht gebracht; vgl. 
Van Oosten, Stad, 169-180.   
753 Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 215; zelfs in vergelijking met Groningen en Utrecht (respectievelijk 50 en 143 
ha. Intramuraal) zijn de Gelderse steden qua oppervlakte relatief klein; zie Groothedde, Vorstelijke palts, 218. 
754 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 57.   
755 Wientjes en Smit,´Musiskwartier´, 24-27. 
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Zutphen als ook Arnhem bescheiden van omvang: de veertiende-eeuwse expansie van de 
Hollandse steden Haarlem, Leiden, Delft en Gouda was bijvoorbeeld aanzienlijk groter.756 
Dit is niet verwonderlijk als we de demografische groeipotentie van de Hollandse steden 
bezien en deze vergelijken met die in de Gelderse steden.  
 In de Noordelijke Nederlanden zag vooral het graafschap Holland het aandeel van 
de stedelijke bevolking in de totale bevolking vanaf circa 1350 sterk groeien. Aan het einde 
van de vijftiende eeuw was het aandeel van de stedelijke bevolking op de gehele bevolking 
van het graafschap al gestegen naar 45%.757 In Gelre lag deze met 35% precies op het 
gemiddelde van de Nederlanden, maar ook binnen Gelre bestonden aanmerkelijke 
verschillen. In het kwartier van Zutphen beliep de verstedelijkingsgraad, mede als gevolg 
van de relatief lage bevolkingsdichtheid op het platteland, maar liefst 60%, waarbij de 
IJsselsteden Zutphen en Doesburg als belangrijkste bevolkingsconcentraties moeten 
worden aangemerkt. In het kwartier van Arnhem woonde aan het einde van de vijftiende 
eeuw circa 35 % in één van de vijf steden op de Veluwe.758 Het stedelijke landschap in 
Gelre werd, zoals hierboven reeds werd opgemerkt, gekenmerkt door een groot aantal 
kleine en middelgrote steden en had daarmee, overigens evenals de rest van de Noordelijke 
Nederlanden, een uitgesproken polycentrisch karakter.759   
 Zowel Zutphen als Arnhem behoorden aan het einde van de vijftiende eeuw tot de 
grote groep middelgrote steden die het stedelijke landschap in het Niederrheingebied, 
Westfalen en de Oost-Nederlandse territoria vorm gaven.760 Arnhem kende tussen de late 
veertiende en eind vijftiende eeuw slechts een lichte bevolkingsgroei. In 1364 woonden er 
iets meer dan 2200 inwoners, ruim een eeuw later in het laatste decennium van de 
vijftiende eeuw was het inwonertal met 30 % tot circa 2900 inwoners gestegen.761 Zutphen 
telde aan het einde van de vijftiende eeuw zo’n 3350 inwoners. Ten opzichte van de 
overige IJsselsteden, voornamelijk Deventer en Kampen, was Zutphen daarmee duidelijk 
kleiner.762 Het stedelijke groeipotentieel werd – zoals we hierboven al aangaven – sterk 
beperkt door het onvermogen van het dunbevolkte agrarische achterland om grotere 
stedelijke bevolkingsaantallen te ondersteunen.763  
                                            
756 Abrahamse e.a., ´Stedelijke patronen´, 28-29. 
757 Van Bavel en Van Zanden, ´Jump-start´, 503. 
758 Van Schaïk, ´Taxation´, 253-254. 
759 Voor het Hollandse stedenpatroon en bevolkingsaantallen zie o.a. Brand, Randstad, 66-73 en ook 
Hoppenbrouwers, ‘Town and country’, 57-59. Vgl. voor het stedelijke netwerk in Vlaanderen Stabel, Dwarfs among 
giants, 27-31 en meer algemeen Van Bavel, Manors and markets, 282. 
760 Ennen, ´Grundzüge´; vgl. ook Van Schaïk, Bevolking, 184-185. 
761 Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 157-159. 
762 De afgelopen jaren zijn de bevolkingscijfers van de Overstichtse IJsselsteden aanmerkelijk bijgesteld. Eerdere 
schattingen van o.a. Alberts, Koch, Van der Vlis, Van Uytven en Van Zanden stellen de bevolking van Deventer en 
Zwolle rond 1475 op respectievelijk 5000 en 4700 inwoners, Kampen op ca. 5300-6200 inwoners. Vgl. Van Zanden, 
‘Demografische ontwikkeling’, 41-42; Benders, ‘Demografische ontwikkeling’, 33-38. 
763 Dit sluit aan bij de meer algemene conclusies van Russell en De Vries; vgl. Russell, Medieval regions, 24 en De Vries, 
European Urbanization, m.n. 101. 
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 Geen enkele Gelderse stad wist een dermate omvang en politiek en economisch 
overwicht te bereiken dat het binnen het stedelijke netwerk een dominante positie kon 
veroveren. Zo was in het Arnhemse kwartier naast Arnhem ook de Gelderse zeehaven- 
en handelsstad Harderwijk een voor Oost-Nederlandse begrippen aanzienlijke 
middelgrote stad, die met een inwonertal van ruim 2400 inwoners rond het midden van 
de zestiende eeuw als tweede stad op de Veluwe fungeerde. De andere steden en stadjes 
op de Veluwe, waaronder Elburg en Hattem, waren aanzienlijk kleiner. Doesburg, de één-
na-grootste stad in het Zutphense kwartier, had rond 1475 een inwonertal van circa 1850 
personen.764    
 Over de bevolkingsdynamiek zijn, bij gebrekt aan bronmateriaal, weinig tot geen 
gegevens bekend. De door Van Schaïk verzamelde bevolkingsgegevens berusten 
voornamelijk op fiscale bronnen, die echter hoofdzakelijk uit de laatste kwart van de 
vijftiende eeuw en de zestiende eeuw stammen.765 Gefundeerde uitspraken over de 
bevolkingsdynamiek in Gelre tussen de veertiende en de zestiende eeuw zijn op basis van 
deze gegevens niet of nauwelijks mogelijk. Voor Arnhem kan, op basis van de beschikbare 
burgerschapsverleningen en de algemene conjuctuur, uitgegaan worden van een lichte 
bevolkingsgroei in de eerste helft van de vijftiende eeuw, waarna tot het begin van de 
zestiende eeuw het inwonertal weer zal zijn afgenomen.766  
 Pas in de eerste helft van de zestiende eeuw kende Arnhem, als gevolg van de 
toegenomen betekenis als bestuurscentrum voor het hertogdom, een sterkere groei van de 
bevolking. Vermoedelijk heeft die groei zich al voor 1543 gemanifesteerd: zeker sinds 1515 
begon het belang van Arnhem als residentie van Karel de Stoute én dus als 
bestuurscentrum van het hertogdom al te te nemen. Rond het midden van de zestiende 
eeuw kan de stedelijke bevolking op zo’n 4000 personen worden geschat. Deze groei zette 
tot in de zeventiende eeuw door, vooral door de functie van Arnhem als garnizoensstad 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog.767 Voor Zutphen gaat Van Schaïk, ook gezien de 
economische problemen die het hertogdom in de laatste kwart van de vijftiende eeuw 
teisterden, de dalende consumptie- en productiecijfers zoals hij die uit de stadsrekeningen 
afleidde en berichten over het uitwijken van kooplieden uit de stad in 1498, uit van een 
aanzienlijke daling van het inwonertal in de late vijftiende eeuw.768    
 De demografische verschillen met Holland werden gedurende de vijftiende eeuw 
steeds groter. Daar waar de Gelderse hoofdsteden in de veertiende eeuw zich qua omvang 
waarschijnlijk nog konden meten met de Hollandse steden, waren de vijf Hollandse 
hoofdsteden (Dordrecht, Haarlem, Leiden, Delft en Amsterdam) aan het begin van de 

                                            
764 Van Schaïk, Belasting, 149. 
765 Van Schaïk, Belasting. 
766 Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 158 en Van Schaïk, Belasting, 159-160.  
767 Ibidem; vgl. Van Schaïk, Belasting, 151-152 en Klep, ‘Economische en sociale ontwikkeling’, 193-194. 
768 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 65-66; vgl. idem, Belasting, 152, waar Van Schaïk spreekt van een ´geremde 
groei´ voor Zutphen in de late vijftiende eeuw.  
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zestiende eeuw allen uitgegroeid tot steden met meer dan 10.000 inwoners.769 Alleen 
Nijmegen kon zich met iets meer dan 10.000 inwoners aan het einde van de vijftiende 
eeuw tot deze groep rekenen en was daarmee meteen ook de grootste stad in Gelre.770 
Terecht heeft Van Schaïk erop gewezen dat alleen de vier hoofdsteden (plus de oude 
handelsstad Harderwijk en het relatief laat tot bloei gekomen Venlo, dat als handels- en 
stapelplaats langs de Maas in de vijftiende eeuw aanzienlijk groeide) door hun combinatie 
van politiek-bestuurlijke en economische functies boven de grens van 2000 inwoners 
wisten uit te komen.771   
 De Gelderse steden hadden uiteindelijk minder groeipotentie dan hun Hollandse 
tegenhangers. Dit kwam vooral voort uit de verschillen in de economische structuur. In 
de Hollandse steden kwamen in de veertiende eeuw exportnijverheden op, waaronder 
lakennijverheid en bierbrouwerij, die zeker vanaf de vijftiende eeuw hun afzetmarkten nog 
verder wisten uit te breiden. Naast de verzorging van een eveneens groeiende bevolking 
op het platteland vonden de Hollanders afzetmarkten voor hun producten op de grote 
stedelijke markten in Vlaanderen en Brabant, maar ook in het Oostzeegebied. Boter en 
kaas uit West-Friesland vond via de Deventer jaarmarkten afzetmarkten in onder andere 
Keulen, terwijl de haringvangst de vishandel en scheepsbouw sterk stimuleerden. 
Voornamelijk de toenemende werkgelegenheid die deze sectoren in de steden boden zal 
de bevolkingsgroei van de steden hebben gestimuleerd.   
 In navolging van De Boer hebben Van Bavel en Van Zanden bovendien gewezen 
op de gevolgen van de agrarische crisis die zich in Holland in de veertiende eeuw voordeed 
als gevolg van inklinking van de veenbodems, waardoor ook op het platteland structurele 
veranderingen op gang kwamen in de agrarische sector.772 Zo moest na 1350 
noodgedwongen overgestapt worden van het verbouwen van broodgraan naar 
zomergraan, dat vooral geschikt was als grondstof voor brouwactiviteiten in de steden. De 
marktgerichte (semi-)agrarische activiteiten in dit relatief dichtbevolkte toeleveringsgebied 
boden voldoende grondstoffen voor de ontwikkeling van stedelijke nijverheden, waarbij 
gedacht kan worden aan de toelevering van turf als brandstof en de hopteelt ten behoeve 
van de brouwnijverheid.773 Het toenemende gebrek aan broodgraan – van levensbelang 
voor de voedselvoorziening in de groeiende steden – werd meer en meer ondervangen 
door het importeren van graan – vanuit Noord-Frankrijk en vanaf de vijftiende eeuw in 
toenemende mate vanuit het Oostzeegebied.774   

                                            
769 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 88 en Hoppenbrouwers, ‘Town and country’, 57. 
770 Van Schaïk, Belasting, 155; Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 215 en Klep en Thissen, ‘Economische en sociale 
ontwikkeling´, 72-75. 
771 Van Schaïk, Belasting, 158. Zie voor Venlo ook idem, ´Demografie´, 60-61. 
772 Van Bavel en Van Zanden, ´Jump-start´, 508-509; De Boer, Graaf en grafiek, 334-335. 
773 Voor het belang van turf als brandstof voor de stedelijke nijverheden en het functioneren van de Hollandse 
energiemarkten zie het proefschrift van Cornelisse, Energiemarkten. 
774 Zie voor de Baltische graanhandel Van Tielhof, Baltic grain trade. 
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 Een ander zeer belangrijk element dat voornamelijk door Van Bavel naar voren is 
gebracht is de toenemende marktgerichtheid van het Hollandse platteland: in tegenstelling 
tot Gelre kende het Hollandse platteland vanaf de veertiende eeuw een arbeidsintensieve 
specialisatie van de landbouw, onder andere door het verbouwen van hennep, raapzaad 
en hop en andere producten die als grondstoffen dienden voor de stedelijke nijverheden 
en de scheepsbouw, maar ook in de fruitteelt en zuivelporductie.775 Zodoende kenden de 
Hollandse steden ook een dichtbevolkter én marktgerichter achterland dan hun Gelderse 
tegenhangers.  
 De primair op de handel gerichte Gelderse steden kenden, zoals hieronder verder 
aan bod zal komen, wel stedelijke nijverheid, maar deze produceerde hooguit voor de 
lokale c.q. regionale markt, die qua omvang beduidend minder afzetmogelijkheden bood 
en waardoor de werkgelegenheid beperkt bleef en stedelijke groei uitbleef. De lage 
bevolkingsdichtheid binnen het directe economische achterland, het eigen kwartier, 
resulteerde in een relatief beperkte afzetmarkt voor nijverheidsproducten.776 Dit had ipso 
facto, zoals we in de hoofdstukken vier tot en met zes verder zullen uitwerken, ook 
belangrijke gevolgen voor de stedelijke financiën, die door deze beperkte omvang van de 
stedelijke economie en geringe groeicapaciteit weinig kans kreeg om de toenemende 
geldbehoefte vanaf het midden van de vijftiende eeuw door een op bevolkingsaanwas 
gebaseerde toename van stedelijke productie en consumptie en dus stijgende 
belastinginkomsten te bevredigen.   
 Ten slotte kan nog gewezen worden op de mogelijke invloed van epidemieën en 
sterfte als gevolg van oorlogsgeweld of hongersnood in tijden van graanschaarste op de 
bevolkingsomvang en de consumptieve vraag binnen de stad. In veel gevallen zullen 
dergelijke crises vooral schoksgewijs en kortdurend invloed hebben gehad op de stedelijke 
economie, en daarmee slechts indirect ook de stedelijke financiën hebben beïnvloed. De 
Zwarte Dood, die de IJsselsteden Zutphen, Deventer en Zwolle en waarschijnlijk ook 
Arnhem in 1350 harder trof dan Holland, was de eerste van een lange reeks echo-
epidemieën, die regelmatig de kop opstaken en zeker binnen de relatief dichtbevolkte 
steden aanzienlijke aantallen slachtoffers eisten.777 Arnhem werd in de jaren 1421, 1439, 
1483, 1493, 1501, 1542 en 1553 getroffen door ´pestilencie´, terwijl in Zutphen de jaren 
1429, 1450, 1458, 1467-1468, 1483, 1493, 1519, 1529 en 1546 als jaren te boek staan waarin 
epidemieën om zich heen grepen en de mortaliteit onder de bevolking liet stijgen.778 Meer 

                                            
775 Van Bavel, Manors and markets, 333-334. 
776 Blockmans, ´Regional interactions´, 170. Voor de bevolkingsontwikkeling op het platteland in de kwartieren van 
Arnhem en Zutphen zie Van Schaïk, Belasting, 159-163 en 186-192. 
777 Zie hiervoor vooral Blockmans, ´Social and economic effects´, 843-845 en idem e.a., ´Tussen crisis en welvaart´, 
56-59. 
778 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 159 en 321, noot 11; Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 66. 
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algemeen voor Gelre worden de jaren 1368, 1382-1384 en 1388-1390 gezien als jaren 
waarin epidemieën op grotere schaal om zich heen grepen.779   

	
2.4.2.	GELDERS	WELVAREN?	HANDEL	LANGS	RIJN,	WAAL	EN	IJSSEL	
In 1475 richtten de stadsbesturen van Nijmegen, Zutphen en Arnhem een verzoekschrift 
aan Karel de Stoute, waarin ze hem om toestemming vroegen om – ondanks het 
invoerverbod voor Rijnwijn vanaf de Keulse wijnstapel, dat Karel de Stoute had 
uitgevaardigd vanwege de nieuwe heffingen die het Keulse stadsbestuur op de wijnexport 
richting de Bourgondische Nederlanden had ingevoerd780 – toch wijn via de Rijn voorbij 
Keulen te mogen voeren. De stadsbesturen stelden dat de meerderheid van de burgers en 
kooplieden van deze Gelderse steden ´…ganss ende all […] staen bij komansschappen, 
ende sunderlinge bij der komansschap die die vurg. koiplude ende ondersaten hantieren 
ende drijven opten Rijn ende anderen ryvieren dairuyt sprutende´. Het handelsverbod 
belemmerde de Geldersen in één van hun belangrijkste economische activiteiten: de 
rivierhandel tussen Keulen en de Nederlandse kustgewesten.781 Het verzoekschrift 
onderstreept daarmee in ieder geval ook de wijze waarop de stedelijke elites van Nijmegen, 
Arnhem en Zutphen nog aan het einde van de vijftiende eeuw aankeken tegen de 
economische positionering van hun steden en het belang dat zij hechtten aan deze 
oriëntatie op de Nederrijnse handelsmetropool.  
 Weststrate heeft in zijn proefschrift over de rivierhandel in de laatmiddeleeuwse 
Nederlanden op basis van de Gelderse riviertolrekeningen de dynamiek van de 
handelsbetrekkingen tussen verschillende economische regio´s in Noordwest-Europa 
blootgelegd. Terecht heeft Weststrate opgemerkt dat ´de basis van de stedelijke economie 
van Gelre en het Oversticht […], naast in de verzorging van een regionaal marktgebied, 
vooral in het rivierverkeer lag´.782 Rivieren en andere waterwegen vormden de 
belangrijkste integrerende elementen tussen economische regio´s: zij maakten het mogelijk 
om de goederenuitwisseling relatief efficiënt, op grote schaal en goedkoop te organiseren. 
De Rijn, Waal en IJssel vormden, naast de Maas, de ´commerciële hoofdslagaders´ van de 
oostelijke Nederlanden, waar een groot deel van de economische opbloei van deze regio 
aan te danken was.   
 Door hun gunstige ligging en de mogelijkheden die dit bood om sinds het begin 
van de dertiende eeuw een spilfunctie in de interregionale commerciële netwerken te 
veroveren hadden de steden langs de Rijn, Waal en IJssel een economische voorsprong 

                                            
779 Voor deze jaren zie de verzamelde gegevens bij Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 321, noot 11; zie 
ook Van Schaïk, Belasting, 305-306.  
780 Op 24 mei 1475 verleende keizer Frederik III Keulen het recht tot het heffen van een nieuwe Rijntol ter vergoeding 
van de militaire uitgaven die de stad in de strijd tegen Bourgondië had gedaan; vgl. Kuske, Quellen II, nr. 660. 
781 Landdagen, nr. 1739; vgl. voor de maatregel van Karel de Stoute ook Vaughn, Charles the Bold, 125. 
782 Weststrate, Kielzog, 267. 
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genomen ten opzichte van Holland. Weststrate constateerde dat de handel over de rivieren 
– die grotendeels bestond uit wijnhandel tussen Keulen en Dordrecht en daarnaast ook 
het transport van onder andere vis, graan, zout en bouwmateriaal omvatte – tussen de 
veertiende en zestiende eeuw zowel kwantitatief als organisatorisch een vrij constant 
karakter had. Wel leidden de verschuivingen van de internationale handelsstromen 
gaandeweg de vijftiende eeuw tot een heroriëntatie van de Gelderse, Overstichtse, Kleefse 
en Gulikse steden op de eigen economische deelregio binnen de Hanze en het verdedigen 
van de handelsbelangen van deze regio in Vlaanderen, Brabant en Holland.  
 Gelre vormde dus een belangrijk transitogebied tussen Keulen en de kustgebieden, 
waarbij de beheersing van deze handelswegen een politieke factor van groot belang was.783 
Tolheffing, gebaseerd op het bezit van het stroomregaal, verschafte de Gelderse 
landsheren een aanzienlijke inkomstenbron: in de late veertiende eeuw beliep het aandeel 
in de totale landsheerlijke inkomsten tussen de 20,9 en 31,7 %.784 De tol bij Lobith vormde 
verreweg de belangrijkste Gelderse tol. Hier kon sinds 1222 al het stroomop- en afwaartse 
handelsverkeer over zowel de Rijn en Waal als ook de IJssel worden gecontroleerd en 
belast.785 Om de handel te stimuleren en de concurrentiepositie van de steden te 
verbeteren ten opzichte van steden in andere territoria kregen de Gelderse steden tal van 
tolvrijheden en andere handelsprivileges. Hierboven werd reeds vermeld dat economische 
motieven bij de stadswording van Zutphen een duidelijke rol hebben gespeeld. Zutphen 
moest de concurrentie aangaan met het Overstichtse Deventer, een slag die zij overigens 
op lange termijn zou verliezen (zie hieronder).786   
 Zutphen ontving in 1206 tolvrijdom voor de tol te Keizersweerd, en in 1242 volgde 
vrijstelling van tolbetaling voor de tol te Orsoy (bij Duisburg). Gedurende de 
regeringsperiode van graaf Otto II (1229-1271) moet Zutphen bovendien tolvrijdom voor 
de tol bij Lobith hebben gekregen. In 1271 werd de stad hersteld in dit privilege.787 
Arnhem kreeg in diezelfde periode tolvrijdom te Lobith.788 Ook elders verwierven 
Gelderse steden in de tweede helft van de dertiende eeuw talloze handelsvoorrechten, die 
de actieve handelscontacten van onder meer Harderwijk, Zutphen en ook Arnhem 
onderstrepen. Zo verkregen alle Geldersen in 1282 geleide van de stad Keulen voor hun 
handelsverkeer op de Rijn bij Keulen, en werd de tolvrijdom van Zutphen bij Kaiserswerth 

                                            
783 Ibidem, 19-20 en 268. 
784 Ibidem, 59. Ook aan het einde van de dertiende eeuw vormden tolinkomsten een aanzienlijk deel van de 
landsheerlijke inkomsten; vgl. Meihuizen, Rekening, 75-79 en Alberts, Rheinzoll, 15. 
785 Weststrate, Kielzog, 57-58; idem, ‘Riviertolrekeningen’, 232. Voor die tijd werd deze tol bij Rijnwijk geheven; tussen 
1177 en 1196 werd deze verplaatst naar Arnhem. De verlegging naar Lobith in 1222 leidde tot klachten van 
kooplieden uit Deventer en Salland, die hierdoor ook tol moesten gaan betalen voor hun handel richting Keulen; vgl. 
Pfeiffer, Transitzölle, 274-276. 
786 Looper, ‘Hansebewusstsein’, 66. 
787 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 60; Harenberg, OGZ VIII, nr. 1271.03.04. 
788 Sloet, OGZ, nr. 931. Vgl. Benders,´Arnhemse schippers´, 176, die deze vrijstelling zonder verdere bronvermelding 
´vanaf de vroege dertiende eeuw´ van kracht veronderstelt. 
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in hetzelfde jaar verlengd.789   
 Op basis van dergelijke privileges waren rond 1300 kooplieden uit tal van Gelderse 
steden al enkele decennia actief binnen deze commerciële netwerken. Aan het begin van 
de veertiende eeuw waren tientallen Zutphense en Arnhemse kooplieden c.q. schippers 
betrokken bij de rivierhandel: in de oudst bewaard gebleven rekening van de tol te Lobith 
over het boekjaar 1306/1307 worden zij vanwege hun vrijstellingen in aparte rubrieken 
vermeld. In dat jaar namen Arnhemse kooplieden, afgaande op de waarde van hun 
goederen en de daarover betaalde tolbedragen, ruim zes procent van het handelsverkeer 
langs Lobith voor hun rekening, Zutphense kooplieden hadden zelfs een aandeel van bijna 
vijftien procent.790 Zutphense wijnhandelaars bleven zeker tot het einde van de veertiende 
eeuw actief in de rivierhandel. Tussen 1380 en 1385 vervoerden telgen uit Zutphense 
patriciaatsfamilies (o.a. Kreynck, Schimmelpenninck, Stuerman en Van der Capellen) 
aanzienlijke partijen wijn langs de Hollandse tollen te Dordrecht.791   
 Nijmegen was van de Gelderse steden de belangrijkste speler in de rivierhandel.792 
Aan het einde van de veertiende eeuw beheerste de Waalstad tussen 24,8 en 49,1 % van 
de wijnhandel langs Lobith.793 Ook kooplieden uit bijvoorbeeld Duisburg en Wesel 
hadden een aanzienlijk deel van deze handel in handen.794 De meeste wijn werd vanuit de 
Keulen, dé stapelmarkt voor wijnen uit het Rijn-, Elzas- en Moezelgebied, via de Waal en 
langs Nijmegen richting de Dortse wijnstapel getransporteerd.795 In diezelfde periode 
vond een kleiner deel van de wijn zijn weg via de Nederrijn richting de stedelijke markten 
van onder meer Arnhem en Utrecht. Van alle wijnen die langs Lobith werden vervoerd 
werd bovendien slechts gemiddeld zo´n 10 % via de IJssel langs Zutphen en richting 
Deventer getransporteerd.796 Een deel daarvan zal in die steden zelf zijn geconsumeerd, 
de rest zal aanvankelijk zijn weg hebben gevonden naar het Oostzeegebied. Uit de 
handelsprivileges voor Harderwijk en Zutphen op Schonen uit het begin van de veertiende 
eeuw, maar ook uit de privileges van de Deventer en Kampense Ommelandsvaarders, 
blijken wijn en lakens een belangrijk handelsproduct te zijn geweest dat door Oost-
Nederlandse handelaren richting Noord-Europa werd getransporteerd.797  
 

                                            
789 HUB I, nr. 899. 
790 Ibidem. In de oudste Gelderse tolrekening uit 1306 worden in totaal 134 tolpassages van Zutphense handelswaar 
langs de Rijntol te Lobith geboekt, tegen 118 tolpassages van Arnhemse goederen. Alberts, Rijnverkeer, 61-69.  
791 Niermeyer, Bronnen, o.a. 436-442 en 503-507; vgl. Lensen, ´Middeleeuws bestuur´, 84-85, die banden veronderstelt 
tussen deze Zutphense families en hun vermoede herkomstgebied, namelijk de regio´s waarmee Zutphen destijds 
handelscontacten onderhield, zonder hiervoor met steekhoudende argumenten te komen. 
792 Weststrate, Kielzog, 71. 
793 Weststrate, ‘Laat-middeleeuwse riviertolrekeningen’, 248-249. 
794 Voor de Duisburgse wijnhandel zie Mihm, Stadtrechnungen, 109-115. 
795 Weststrate, Kielzog, 71-81. 
796 Ibidem, 74-75. 
797 HUB II, nrs. 449 en 450; zie ook Weststrate, Kielzog, 29. 
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 Alhoewel Weststrate heeft aangetoond dat het goederenverkeer op de grote 
rivieren, zowel qua aard van de goederen, het volume en het aantal tolpassages tussen de 
veertiende en de zestiende eeuw vrij constant is geweest, ondervond de rivierhandel in de 
loop van de vijftiende eeuw meerdere malen problemen, onder andere door politieke 
conflicten en stroomsluitingen. Zo werden reeds tijdens de Arkelse oorlog aan het begin 
van de vijftiende eeuw meermaals de rivieren geblokkeerd. In 1426, tijdens de 
beleningskwestie tussen Gelre en Berg werd door Gelre besloten tot het afsluiten van de 
rivieren om de handel van het Nederrijngebied blokkeren. Tussen 1426 en 1430 volgden 
dergelijke maatregelen elkaar met enige regelmaat op. In 1431 luidde de door Sigismund 
uitgesproken Rijksban de toenemende handelsproblemen tussen Keulen en Gelre in. 
Overigens werd de Gelderse rivierhandel waarschijnlijk sinds 1426 ook al nadelig 
beïnvloed door de Rijksban die tegen Holland was uitgevaardigd.798 Toch kon het 
transport van de belangrijkste handelsgoederen nog enigszins doorgang vinden, onder 
andere door toestemming aan Keulse burgers om een aantal weken per jaar handel in 
levensmiddelen te drijven met burgers uit Holland en Gelre.799   
 De handelsoorlog tussen Dordrecht en de Nederrijnse, Gelderse en Overstichtse 
steden tussen 1441-1445, ontstaan vanwege de nieuwe heffingen die Dordrecht op de 
wijnhandel daar had ingesteld, heeft de Gelderse rivierhandel zeker geen goed gedaan.800 
Toch bleef daarna de omvang van de wijnhandel richting de Nederlanden, ondanks de 
door Van Uytven en Irsigler gesignaleerde neergang van de wijnimporten in Keulen vanaf 
het midden van de vijftiende eeuw, in de late vijftiende en de zestiende eeuw op niveau. 
Waarschijnlijk hebben de dalende wijnimporten vanaf de tweede helft vijftiende eeuw meer 
te maken met de relatief late opkomst van het hopbier als belangrijkste volksdrank in het 
Nederrijngebied: tot die tijd waren de goedkopere wijnen daar, mede door de lagere 
transportkosten, de meest gedronken drank.801 De plotseling stijgende wijnprijzen in 
Brugge kunnen waarschijnlijk wél in verband gebracht worden met de door deze 
conflicten gestegen transactiekosten tussen Keulen en Brugge.802  
 De eerder reeds genoemde, vooral door de regionaal-historische traditie onder 
invloed van Alberts ingegeven benaderingswijze van de IJssel- en Niederrheinregio als 
samenhangende laatmiddeleeuwse economische regio binnen de Hanze wordt de laatste 
jaren verder genuanceerd. De afgelopen periode hebben onderzoekers steeds meer 
aandacht geschonken aan de uiteenlopende belangen en ontwikkelingsfasen van de steden 

                                            
798 Zie voor de effecten van rijksban en de politieke verwikkelingen in het Nederrijngebied op de rivierhandel o.a. 
Alberts, ‘Gelders-Keulse betrekkingen’, 89-93.  
799 Ibidem, 89-91. Zo berichtte Keulen in 1445 aan Zutphen, dat Zutphense handelaren alleen vrijgeleide zouden 
ontvangen, wanneer deze vee of andere levensmiddelen naar Keulen transporteerden; vgl. Kuske, Quellen I, nr. 1086. 
800 Weststrate, Kielzog, 141-143; vgl. Niermeyer, ‘Handelsoorlog’ en Seifert, ‘Streit um den Dordrechter Stapel’. 
801 Weststrate, Kielzog, 272; vgl. Van Uytven, ‘Bedeutung’, 244-245, Irsigler, ‘Diffusion’. 
802 Weststrate, Kielzog, 141-142; voor het prijsverloop van wijn in Leiden en Utrecht zie ibidem, 201-202; ook daar 
laten de prijzen in de jaren tussen 1440 en 1445 een duidelijke piek zien. 
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in het IJsselgebied onderling. Inderdaad kristalliseerde, zoals Looper en Weststrate reeds 
hebben aangetoond, tussen de dertiende en de zestiende eeuw een bepaalde mate van 
functionele complementariteit uit onder de steden in de IJsselregio, waartoe we ook de 
Zuiderzeesteden Harderwijk en Elburg zullen rekenen. Zo ontwikkelde Deventer zich 
vooral als de interregionaal geöriënteerde jaarmarktstad, die zijn grootste bloei in de 
vijftiende eeuw kende, terwijl Kampen juist als belangrijkste zeehaven aan de Zuiderzee 
gericht bleef op de internationale handel en steeds meer een overslagfunctie richting de 
rivierhandel ging vervullen.803 De vier, en sinds 1386 zelfs vijf Deventer jaarmarkten 
vormden tussen de veertiende en de zestiende eeuw de belangrijkste ontmoetingsplek voor 
kooplieden uit Holland, (West-) Friesland en het Oostzeegebied enerzijds en het Rijn- en 
IJsselgebied en Westfalen anderzijds. Deventer was daarmee het belangrijkste 
interregionale knooppunt voor de handel in de Noordelijke Nederlanden.804 De deelname 
van de economische elites aan de langeafstandshandel vormde evenwel in al deze steden 
een belangrijke impuls voor de stedelijke ontwikkeling.    
 Zeker sinds het midden de dertiende eeuw zochten én vonden vooral kooplieden 
uit Oost-Nederlandse handelscentra aansluiting bij het commerciële netwerk van de 
Noord-Duitse Hanzesteden.805 Al rond 1250 onderhielden kooplieden uit Deventer en 
vooral Kampen intensieve handelscontacten in het Oostzeegebied en met Noorwegen.806 
Vooral voor de internationale handelsactiviteiten van de Oost-Nederlandse steden was de 
Hanze een belangrijk en betekenisvol netwerk. De Hanze ontstond vanaf de twaalfde eeuw 
als losjes georganiseerde belangengemeenschap van kooplieden uit het Heilige Roomse 
Rijk, die internationaal handel dreven op basis van de bescherming en de voordelen die de 
gemeenschappelijke handelsprivileges aan de kooplieden van deze Duitse Hanze boden.807 
Zodoende werd getracht de risico´s van de langeafstandshandel te minimaliseren, de 
transactiekosten laag te houden en de handelspositie van de kooplieden op vreemde 
markten te verstevigen.808 Tot het midden van de veertiende eeuw behield de Hanze een 
sterk informeel karakter. Pas vanaf die tijd evolueerde het in een meer vast omlijnd, supra-
territoriaal stedennetwerk, dat vanaf de eerste decennia van de vijftiende eeuw verder werd 
                                            
803 Looper, ´Nederlandse Hanzesteden´, 112-113; idem, ´Hansebewusstsein´; idem, ´Jahrmärkte´, 1-3; Weststrate, 
´Abgrenzung´, 15. Deze differentiatie geeft mijns inziens duidelijk aan dat deze steden door hun bredere spectrum 
van interregionale stedelijke functies ook de dragers van de economische dynamiek in de IJsselregio zijn geweest; vgl. 
Blockmans e.a., ´Crisis en welvaart´, 48, die eenzelfde, op de centrale plaatsentheorie van Christaller gebaseerd, 
verklaringsmodel hanteert. 
804 Weststrate, Kielzog, 156-159; idem, ´Marktpositie´, 264-265; van belang is ook nog steeds Sneller, Jahrmärkte. 
805 Weststrate, Kielzog, 32-33. 
806 Meilink, Nederlandsche Hanzesteden, 172-174; Wubs-Mrozewicz, Traders, 37-42; Weststrate, Kielzog, 28-29. Slechte, 
Deventer, 66-67 suggereert ten onrechte dat met de verlening van het privilege door koning Abel van Denemarken 
voor de ‘umblandsfarae’ (de Ommelandvaart via Kaap Skagen en de Sont richting het Oostzeegebied) in 1251 (HUB 
I, nrs. 411 en 413) deze handelsroute begon. 
807 Henn, ´Onstaan´, 11-19; Hammel-Kiesow, Die Hanse, 61-67. 
808 De Boer, ́ Koopliedennetwerken´, 65-66; Jahnke, ́ Hanze en de Europese economie´, 50-51. Looper, ‘Nederlandse 
Hanzesteden’, 116. 
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geïnstitutionaliseerd en georganiseerd en scherper werd afgebakend tegenover con-
currerende economische regio´s zoals Holland, Vlaanderen en Brabant.809  
 Ook de Gelderse steden, voornamelijk Nijmegen, Zutphen en Harderwijk, 
breidden hun overzeese handelsnetwerk sinds de dertiende eeuw uit. Zutphen was in 1280 
betrokken bij een handelsconflict tussen Harderwijk en Hamburg, wat duidelijk wijst op 
handelscontacten met het Oostzeegebied, in 1285 zijn daadwerkelijk Zutphense 
handelsbelangen in Wismar gedocumenteerd.810 De belangrijkste handel in het 
Oostzeegebied was gebaseerd op de uitwisseling van wijn, laken en zout, die onder andere 
vanuit Keulen en de lakenproductiecentra in de Nederlanden werden aangevoerd. De 
actieve handel met het Oostzeegebied door Zutphense kooplieden wordt verder 
onderstreept door de toekenning van een vitte en uitgebreide handelsprivileges op Schonen 
aan Zutphen door de koning van Denemarken in 1316, die in 1326 en 1344 werden 
bevestigd.811 In 1332 worden de handelsbelangen van Zutphense burgers in Lübeck 
gedocumenteerd.812  
 Handelscontacten met Engeland zijn voor Zutphen bovendien bekend vanaf het 
einde van de dertiende eeuw.813 Zutphen had in de veertiende eeuw met andere woorden 
een zeer bloeiende actieve handel, die echter in de eerste decennia van de vijftiende eeuw 
snel verwelkte onder druk van de Hollandse concurrentie en een heroriëntatie op een meer 
passieve regionale marktfunctie ten opzichte van het eigen achterland (zie verder 
hieronder).814 Harderwijk, tot het einde van de veertiende eeuw nog actief in de handel 
met het Oostzeegebied en Engeland, werd een belangrijke overslagplaats voor vis uit 
zowel het Oostzeegebied als ook de Noord- en Zuiderzee richting het Rijngebied.815 
Arnhem was voornamelijk gericht op de rivierhandel en zocht vanaf de late veertiende 
eeuw aansluiting bij de Hanze. Pas in 1441 werd Arnhem (samen met Roermond) formeel 
toegelaten tot het Hanze-verbond, wat past in het door Weststrate beschreven proces van 
afbakening van de westgrens van de Hanzeatische invloedsfeer, als reactie op de 

                                            
809 Weststrate, ´Abgrenzung´, 26-40; idem, Kielzog, 32-34; Henn, ´…Wedderwartigen suederseeschen stedere’, 48-55. 
810 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 60; HUB I, nrs. 846-850 en 859-960. 
811 Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 60; Harderwijk ontving soortgelijke handelsvoorrechten en een factorij op 
de jaarmarkten van Skanør; zie voor de ontwikkeling van de koopliedennederzettingen en jaarmarkten op Schonen 
verder Jahnke, Silber des Meeres, 69-94; vgl. ook HUB II, nrs. 283, 286, 289 en 290. 
812 HUB II, nr. 519. 
813 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 60. Ook Harderwijk had overigens belangrijke handelscontacten met 
Engeland. In 1339 ontving de stad op verzoek van hertog Reinald II van de Engelse koning, na een conflict rondom 
de onterechte inbeslagname van schip en goederen van een Harderwijkse burger, het voorrecht dat kooplieden uit 
Harderwijk niet mochten worden gearresteerd voor de schulden van anderen. Vgl. Smit, Bronnen tot de geschiedenis van 
de handel met Engeland, nrs. 398-400, 402 en 404. 
814 Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 59; Looper, ‘Hansebewusstsein’, 68-76.   
815 Feenstra, ´Vishandel´. 
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toenemende Hollandse concurrentie.816  
 Tot het begin van de vijftiende eeuw moeten de handelsactiviteiten van de Gelderse 
kooplieden hen in staat hebben gesteld om aanzienlijke fortuinen te accumuleren. Na 1400 
droogden de directe actieve handelscontacten van Harderwijk en Zutphen snel op.  
Enerzijds wordt hiervoor de toenemende Hollandse concurrentie, onder andere in de 
handel op het Oostzeegebied én de haringvangst, als oorzaak aangevoerd, anderzijds ook 
de heroriëntatie op het functioneren als regioaal handelscentrum en investeringen van de 
Zutphense elites in grondbezit en renten als verklaring gegeven.817 Dit vormt een 
duidelijke exponent van het fenomeen dat in de inleiding reeds aan bod kwam: het door 
onder andere Stasavage en Lachmann reeds vastgestelde fenomeen dat stedelijke 
economische elites door hun investeringsgedrag, namelijk het investeren van het in de 
handel vergaarde fortuin in minder risicovolle beleggingen, zich transformeerden in 
renteniers. De rentemarkt in Zutphen draagt hiervan duidelijk de sporen.818   
 Zowel de interne economische dynamiek in Holland vanaf het midden van de 
veertiende eeuw als ook de geleidelijke verschuiving van de internationale handelsstromen 
ten gunste van de gebieden langs de Noordzeekust hebben bij de opkomst van Holland 
een belangrijke rol gespeeld.819 De in de dertiende en veertiende eeuw opgebouwde 
economische voorsprong van de Gelderse en Overstichtse steden, voornamelijk 
verworven door hun aandeel in de rivier- en overzeese handel, werd in de vijftiende eeuw 
teniet gedaan door zowel de concurrentie van de Hollandse steden in de handel (onder 
andere in het Oostzeegebied) als ook door de sterke expansie van de stedelijke nijverheid 
in de Hollandse steden. De teloorgang van de Zutphense Oostzeehandel komt treffend 
tot uitdrukking in een brief van de Deense koning aan Zutphen uit 1450, waarin hij de 
kooplieden uit die stad aanmoedigde weer handel te drijven op Schonen en de privileges 
die Zutphen aldaar genoot te benutten, aangezien ze anders zouden komen te vervallen.820 
Desondanks bleven Zutphense afgevaardigden de Hanzevergaderingen tot ver in de 
vijftiende eeuw bezoeken: van de IJsselsteden was zij zelfs het vaakst bij deze 
bijeenkomsten aanwezig.  
 Het transformatieproces dat de Hollandse economie doormaakte wordt 
gekenmerkt door een opmerkelijke dynamiek van verschillende factoren. Zo wordt veel 
gewezen op de agrarische crisis in de tweede helft van de veertiende eeuw, die leidden tot 
de noodzaak om graan te importeren en die een overschot aan arbeidskrachten van het 
platteland richting de steden dwong. Die toestroom van relatief goedkope arbeidskrachten 

                                            
816 Weststrate, ´Abgrenzung´, 40. Bert Looper heeft onlangs nog gewezen op de ´framing´ van de Nederlandse 
historiografie en cartografie, die de centrum-periferietegenstelling tussen Holland en ´de regio´ tot in de negentiende 
eeuw zouden hebben bevorderd; zie Looper, ´Grenzen van de Hanze´, 9-12. 
817 Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 40.  
818 Zie hierna, hoofdstuk 6. 
819 Blockmans, ‘Economic expansion’; idem, Metropolen, 291-295.  
820 RAZ, OAZ inv. nr. 183, briefnr. 170. 
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betekende een stimulans voor de stedelijke nijverheid.821 De lakennijverheid in Leiden en 
de bierbrouwerij in Haarlem, Delft en Gouda produceerden hoofdzakelijk voor de export. 
De Hollandse steden vonden exportmogelijkheden op de stedelijke markten in 
Vlaanderen, Brabant, in Holland zelf én in het Balticum. Deze regio´s genereerden een 
enorme en een gestaag groeiende vraag, die vooral in de eerste drie kwarten van de 
vijftiende eeuw leidde tot de ontwikkeling van exportnijverheden en een verdere groei van 
de werkgelegenheid in de Hollandse steden.822 Ondanks talloze conflicten met de Hanze 
wisten Hollanders directe toegang te krijgen tot het Oostzeegebied. Daarmee verschoof 
het economisch zwaartepunt binnen de Noordelijke Nederlanden in de loop van de 
vijftiende eeuw richting Holland, waardoor de economische positie van de steden in het 
Rijn- en IJsselgebied onder druk kwam te staan.823   
 Onder invloed van die toenemende concurrentie vond in de Oostelijke 
Nederlanden een proces van economische regionalisering en territorialisering plaats. Dit 
is duidelijk herkenbaar in de toenemende institutionalisering van de Hanze als stedenbond 
en de regionale organisatie van de Hanze via de in 1447 ingevoerde kwartiersorganisatie. 
De Oost-Nederlandse steden behoorden sindsdien tot het Keulse kwartier, waarbinnen 
zich weer een stedelijke hiërarchie met Münster, Nijmegen, Deventer, Wesel en Paderborn 
als hoofdsteden van vooral langs territoriale grenzen afgebakende stedengroepen 
ontwikkelde.824 De Gelderse steden vormden zodoende, onder aanvoering van Nijmegen, 
een van deze stedengroepen, die langs deze weg hun economische belangen trachtten te 
verdedigen. Dat echter ook hier de lokale, regionale en supra-regionale belangen van de 
individuele steden soms ver uit elkaar lagen en de positionering van de steden van situatie 
tot situatie kon verschillen staat wel vast. Zo verzetten de Gelderse en Nederrijnse steden 
zich onder leiding van Keulen in 1447 tegen het besluit van de Hanzevergadering in 
Lübeck om het schot, een heffing op alle in- en uitvoer naar de Brugse stapelmarkt ter 
financiering van het Brugse Hanzekantoor, ook te gaan heffen van Brabantse, Zeeuwse 
en Hollandse kooplieden, wat ook de handelsbelangen van de Gelderse steden zou 
schaden.825   
 Ook in 1470, 1496 en 1498 speelden regionale economische belangen een grote rol 
in de protesten van de Zuiderzeesteden tegen de beslissingen van de Hanzevergadering 
om respectievelijk de stapel te Brugge te reorganiseren en een handelsboycot tegen 
Holland in te voeren.826 Ook in 1518 leverden meningsverschillen rondom de verhogingen 

                                            
821 De Boer, Graaf en grafiek, 165-166; Van Baven en Van Zanden, ‘Jump-start’, 505-507. 
822 Van Bavel en Van Zanden, ´Jump-start´, 505; Blockmans, ´Economic expansion´, 57. 
823 Blockmans, Metropolen, 293-295. 
824 Weststrate, ´Abgrenzung´, 38; idem, Kielzog, 44; Henn, ´”…Suederseeschen stedere”´, 53-55; vgl. Raddatz, 
´Stellung´, 33-35. 
825 Weststrate, Kielzog, 44-46. In de jaren 1467-1469 zou het schot en het stapelrecht opnieuw leiden tot conflicten 
tussen Keulen en het Brugse Hanzekantoor. 
826 Brand, ´Zuiderzeesteden´, 283. 
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van de wijnaccijnzen in Brugge en de door de Zuiderzeesteden voorgestelde verlegging 
van het Hanzekantoor van Brugge naar Antwerpen conflicten op tussen Lübeck en de 
steden in het Keulse kwartier.827 Ondanks al deze conflicten en de sterk verminderde 
economische betekenis van de Hanze bleven zowel Zutphen als ook Arnhem waarde 
hechten aan hun lidmaatschap van de Hanze. Zo droegen beide steden in 1494 en 1540 
de bijdragen af die van hen als contributie voor het lidmaatschap van het Keulse kwartier 
werd gevraagd, en bewerkstelligden de Gelderse steden in 1543 bij de machtsovername 
door Karel V dat hun Hanzeprivileges gehandhaafd zouden blijven.828  
 De hierboven beschreven economische regionalisering komt ook tot uiting in het 
toenemende aantal jaarmarkten in de onderzochte regio. Deze ontwikkeling, die zich sinds 
het midden van de veertiende eeuw in geheel Europa voltrok, vloeide voornamelijk voort 
uit pogingen van zowel landsheren als ook steden om hun positie in de lokale en regionale 
handelsnetwerken te verstevigen.829 Reeds in de hoge middeleeuwen, in ieder geval sinds 
de elfde eeuw, had zich een jaarmarktsysteem ontwikkeld, gericht op de uitwisseling van 
(luxe-)goederen via interregionale handel tussen het Rijnland en de Nederlanden, waarin 
Keulen, Utrecht, Duisburg en Aken als de belangrijkste jaarmarktcentra fungeerden.830 
Alhoewel Epstein de opkomst van regionale jaarmarkten gedurende de late middeleeuwen 
in eerste instantie ziet als antwoord op de institutionele obstakels voor de handel en 
Dijkman de opkomst van dergelijke markten in Holland vooral ziet als bewijs voor de 
toenemende commercialisering van zowel de steden als het platteland, kan in het geval van 
het Gelderse jaarmarktensysteem de uitbreiding van het aantal jaarmarkten worden gezien 
als compensatiepoging voor (dreigend) economisch functieverlies van steden.831  
 Bert Looper heeft er, in navolging van Stuart Jenks, dan ook op gewezen dat het 
jaarmarktsysteem in de IJsselregio niet enkel als protectionistisch instrument moet worden 
beschouwd, maar ook de flexibiliteit van de Hanze toont door de organisatie van de handel 
zodanig in te richten dat deze ingepast kon worden in het regionale economische netwerk, 
rekening houdend met de veranderende economische realiteit die door de opkomst van 
Holland in de loop van de vijftiende eeuw ontstond.832 De jaarmarkten in het IJsselgebied 
functioneerden vooral als ´scharnierpunten´ tussen de verschillende, al vóór de veertiende 
eeuw  tot ontwikkeling gekomen regionale economieën in Noordwest-Europa.833   

                                            
827 Henn, ´”Suederseeschen stedere”, 56; Brand, ´Zuiderzeesteden´, 283. 
828 Arnhem en Zutphen werden voor wat betreft hun financiële draagkracht in dezelfde groep ingedeeld als o.a. 
Wesel, Nijmegen en Groningen en behoorden daarmee tot een grote middengroep van steden, die volgden op 
Keulen, Kampen en Zwolle; zie Raddatz, ´Stellung´, 37. Zie voor het belang dat ook de Gelderse Zuiderzeesteden 
aan de Hanze bleven hechten Brand, ´Zuiderzeesteden´, 288-289. 
829 Epstein, ´Regional fairs´, 475; voor de ontwikkeling en achtergronden van stedelijke jaarmarkten in Holland zie 
Dijkman, Shaping medieval markets, m.n. 68-73. 
830 Irsigler, ‘Jahrmärkte’, 12-19 en 26-27. 
831 Epstein, ‘Regional fairs’; Dijkman, Comodity markets. 
832 Looper, ´Jahrmärkte´, 11. 
833 Idem, ´Nederlandse Hanzesteden´, 121. 
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 Alleen Deventer wist als spil van het goed op elkaar afgestemde jaarmarkten-
systeem in het IJsselgebied met zijn vijf jaarmarkten en goede infrastructuur een groot deel 
van de goederenuitwisseling tussen Hollandse, Friese, Nederrijnse en Westfaalse 
kooplieden naar zich toe te trekken en tot in de zestiende eeuw te behouden.834 Het 
Gelderse jaarmarktensysteem was volgens Benders vooral op het regionale 
kwartiersniveau georganiseerd, waarbij het vooral de hoofdsteden en niet de landsheer zijn 
geweest die hier de belangrijkste hand in hebben gehad.  Aan het einde van de dertiende 
eeuw vonden een twintigtal jaarmarkten een plaats, rond het midden van de zestiende 
eeuw was dit aantal toegenomen tot 72 à 75 jaarmarkten.835 Evenals in Holland had dit 
vooral te maken met het grote aantal kleinere en middelgrote steden dat in Gelre het 
stedelijke landschap bepaalde: iedere stad vormde voor een zeer beperkt hinterland de lokale 
markt. Bovendien zal de relatieve nabijheid van grote handelscentra (Keulen, Deventer en 
Utrecht) eraan bijgedragen hebben dat de meeste Gelderse jaarmarkten een supra-lokale 
of hooguit regionale functie hadden. Toch hadden vooral de jaarmarkten van Arnhem en 
Zutphen, en met name de Arnhemse Sint Maartensmarkt en de Zutphense Sint 
Walburgmarkt, een grotere regionale betekenis.836   
 De economische positie van Arnhem aan het begin van de veertiende eeuw werd 
– naast het belang van de rivierhandel – medebepaald door de positie van de drie 
Arnhemse jaarmarkten. Aan het einde van de dertiende eeuw vormde Arnhem nog hét 
jaarmarktcentrum van Gelre.837 Op deze jaarmarkten, sinds het midden van de dertiende 
eeuw gehouden op de speciaal daarvoor aangelegde Nieuwe Markt, nam vooral de 
lakenhandel een belangrijke plaats in.838 In de stedelijke lakenhal, voor het eerst vermeld 
in 1330, bedienden de Arnhemse drapeniers waarschijnlijk vooral de lokale markt.839 De 
in 1388 voor het eerst vermelde hertogelijke lakenhal aan de Nieuwe Markt bood ruimte 
aan de lakenkooplieden, voornamelijk uit de lakenproductiecentra in het Overkwartier, die 
tijdens de Arnhemse jaarmarkten hun wollen lakens te koop aanboden. Vooral 
lakenhandelaars uit Roermond, Goch en Grave hadden een belangrijk aandeel in de 
lakenhandel op de Arnhemse jaarmarkten. In de eerste decennia van de vijftiende eeuw 
kwam de Arnhemse jaarmarkthandel echter onder druk te staan, onder meer door 
concurrentie van Hollandse kooplieden.840   

                                            
834 Weststrate, ‘Marktpositie’; zie ook idem, Kielzog, 156-176 en het nog steeds als standaardwerk te beschouwen 
Sneller, Deventer, hier m.n. 78-80. 
835 Benders, ´Fairs´, 659-663.  
836 Ibidem. 
837 Weststrate, Kielzog, 171; zie ook Flink en Thissen, ‘Gelderse steden’, 231. 
838 Verhagen en Wientjes, ‘Vroegste ruimtelijke ontwikkeling’, 36 tonen aan dat de Arnhemse jaarmarkten 
aanvankelijk werden gehouden op het kerkhof van de commanderij van St. Jan. In 1240 en 1249/1251 kwamen de 
marktrechten en de daaruit vloeiende inkomsten (terug) in handen van de Gelderse graven.  
839 Vgl. Alberts en Jansen, Welvaart in wording, 132, die het bestaan van een Arnhemse lakennijverheid ten onrechte 
ontkennen. 
840 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 174-175. 
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 Een ander element van Arnhems marktfunctie was het belang van Arnhem als 
regionale graanmarkt. Al eerder stipten we aan hoe de opbrengsten van de Veluwse 
domeinen in Arnhem werden verzameld. De graven van Gelre bezaten er een aantal 
pakhuizen annex herbergen aan de Nieuwe Markt en huurden er eind veertiende eeuw 
enkele zolders en kelders voor het opslaan van Veluws graan.841 De Arnhemse graanmarkt 
was ook een belangrijk redistributiepunt voor graan afkomstig uit het Overkwartier, Gulik 
en Kleef, een gebied waar een voornamelijk op de export gerichte landbouw graan 
produceerde, en daarom ook bekend stond als de graanschuur van het Nederrijngebied.842 
Arnhemse schippers hadden een belangrijk aandeel in graantransporten over de Rijn 
richting Holland: in 1432 en 1433 bestond ruim 40 % van alle tolpassages van Arnhemse 
schippers langs de tol van Schoonhoven uit ladingen graan, terwijl ook Amersfoortse 
kooplieden met enige regelmaat graan op de Arnhemse markt inkochten.843 Algemeen 
wordt aangenomen dat in de loop van de vijftiende eeuw een heroriëntatie plaatsvond: 
meer en meer zal de graantoevoer naar de Gelderse steden afhankelijk zijn geworden van 
graanimporten – al dan niet via de belangrijkste Hollandse graanstapelmarkt Amsterdam 
– vanuit het Oostzeegebied.844 Zoals we hieronder verder zullen laten zien heeft Arnhem 
in de jaren veertig van de vijftiende eeuw geïnvesteerd in de verbetering van de 
economische infrastructuur van de stad middels de aanleg van een brede havenkade, een 
kraan en een aparte graanmarkt buiten de Rijnpoort, bedoeld om de handel en de overslag 
nog beter te kunnen faciliteren (zie hierna, paragraaf 4.3.1).    
 Ook de positie van de Zutphense jaarmarkten, die de concurrentiepositie van de 
stad ten opzichte van Deventer hadden moeten versterken, kwam sinds het begin van de 
vijftiende eeuw steeds meer in het nauw. In 1316 had de stad het recht gekregen om, naast 
de twee reeds bestaande jaarmarkten, een derde jaarmarkt in het leven te roepen. Ook was 
Zutphen al sinds de veertiende eeuw een belangrijke houtmarkt geweest. Via deze markt, 
gelegen direct buiten de Marspoort, werd hout uit Westfalen en de Achterhoek dat in de 
Berkel stroomafwaarts werd gedreven, bereikte dit Zutphense hout zelfs Brugge, waar het 
in de stedelijke bouwwerkzaamheden werd gebruikt.845 Overigens werden ook via de 
Lippe en vervolgens de Rijn en Waal aanzienlijke hoeveelheden hout via houtvlotten 
richting Holland getransporteerd.846 In 1420 kreeg de stad het recht om nog eens twee 

                                            
841 Ibidem, 179. 
842 Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 231. Overigens wordt het belang van de graanexport vanuit Gulik, 
Berg en Kleef richting Holland via de rivieren door Weststrate – in ieder geval voor de late veertiende eeuw – sterk 
gerelativeerd; vgl. Weststrate, Kielzog, 109-110.  
843 Benders en Bosch, ́ Samenleving en economie´, 179; gebaseerd op Smit, Bronnen II, 18-31. Voor de graanleveringen 
richting Amersfoort en het Nedersticht zie Alberts, Brouwen aan de Eem, 258-259. 
844 Van Tielhof, Graanhandel, 64-72 en Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 231. Weststrate heeft 
aangetoond dat de Oost-Nederlandse steden ook tijdens de graanschaarste in de jaren 1437-1438 nog voornamelijk 
waren aangewezen op graan uit het Nederrijngebied; vgl. Weststrate, Kielzog, 150-153. 
845 Van Tielhog, Graanhandel, 60. 
846 Weststrate, Kielzog, 81-88 en de daar vermelde literatuur.  
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jaarmarkten te organiseren. Daarmee trachtte de landsheer de stedelijke economie te 
stimuleren en tegelijkertijd de concurrentiepositie van de stad in de interregionale 
jaarmarkthandel ten opzichte van Deventer te stimuleren.847 Zo spoorde ook Jan van 
Beieren zijn Hollandse kooplieden aan om, voordat zij de Deventer jaarmarkten 
bezochten, eerst hun goederen op de Zutphense jaarmarkten aan te bieden. De pogingen 
van de landsheer en Zutphen om op die manier de economische positie van de stad als 
interregionaal markthandelscentrum te stimuleren passen duidelijk in de heroriëntatie die 
zich onder druk van de Hollandse concurrentie gedurende de eerste decennia in het gehele 
IJsselgebied voordeed. Getuige de inkomsten uit de waag- en weggelden (zie hieronder, 
paragraaf 5.3.) hadden deze maatregelen maar korte tijd effect: na circa 1430 zakte het 
bezoek aan de Zutphense jaarmarkten weer in.   
 In 1465 trachtte hertog Adolf gebruik te maken van het conflict tussen Holland en 
Deventer dat was ontstaan ten aanzien van de zuivelhandel. Sinds 1444 had Keulen reeds 
meermaals klachten geuit over de kwaliteit van de Hollandse zuivelproducten en 
malversaties. Deventer vormde in de zuivelhandel tussen Holland en Keulen het 
scharnierpunt, maar nadat het stadsbestuur in 1463 een nieuwe ordonnantie op de 
zuivelhandel in de stad had uitgevaardigd boycotten de Hollandse kooplieden de Deventer 
markten. Aanvankelijk week men uit naar Harderwijk, maar in 1465 kreeg Zutphen vier 
nieuwe jaarmarkten, die precies samenvielen met de Deventer jaarmarktdata.848 Op basis 
van toezeggingen en vrijstellingen voor tol- markt- en stapelgeld in Zutphen verplaatsten 
Hollandse kooplieden hun handel naar Zutphen, maar na rivierblokkades en verdere 
boycotmaatregelen van de kant van Deventer in 1465 en nogmaals in 1467 keerden de 
Hollandse kooplieden weer terug naar Deventer, waarna de Zutphense jaarmarkten steeds 
verder aan belang inboetten.849   
 De toenemende oost-westhandel ten koste van het noord-zuidverkeer via de IJssel 
is vaak verklaard vanuit de afnemende bevaarbaarheid door verzanding van de IJssel, die 
veroorzaakt zou zijn door veranderende stroomregimes van de Waal, Rijn en IJssel na de 
St. Elizabethsvloeden in 1421 en 1423. Kuppers en Van Schaïk hebben reeds vraagtekens 
gezet bij deze verklaring: volgens hen was dit slechts een bijkomend probleem en heeft de 
toename van dit handelsverkeer vooral plaatsgevonden vanwege de al vaker genoemde 
heroriëntatie tot regionaal handels- en distributiecentrum voor het omliggende platteland 
en het Westfaalse en Münsterse achterland.850 Zij leidden dit onder andere af uit de 
toenemende inkomsten uit het weggeld bij de Marspoort, die in oostelijke richting 
doorgang bood richting het achterland, in de loop van de vijftiende eeuw (zie voor het 

                                            
847 Henn, ‘Messengründungen’; Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 61; Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 
33. 
848 Zie voor dit conflict vooral Weststrate, Kielzog, 156-169. 
849 Ibidem, 168-169; Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 61-62. 
850 Zie voor de economische verbindingen tussen het IJsselgebied, het Münsterland en Westfalen o.a. Hemann, 
´Beziehungen´, 115-120; Petri, ´Deutschland und die Niederlande´, 27 en Alberts, ´Beziehungen´, 92.  
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Zutphense weggeld hieronder, paragraaf 5.3.).851 De bouw van bruggen over de IJssel, bij 
Deventer (1412) en Kampen (1448) en in Zutphen in 1487 lijken dit beeld van toenemende 
landhandel te bevestigen.852 Weststrate wijst er bovendien op dat de Deventer jaarmarkten 
juist rond het midden van de vijftiende eeuw hun grote bloeiperiode kenden en dat van 
verminderde bereikbaarheid via de IJssel dus nog geen sprake kan zijn geweest. Pas in de 
late vijftiende eeuw werd de teruglopende bevaarbaarheid, wat niet alleen werd 
veroorzaakt door verzanding maar ook in relatie stond met de toenemende 
scheepsvolumes, een groter probleem. Dit probleem werd weliswaar door alle IJsselsteden 
onderkend, maar dit kon – vooral door stedelijk particularisme en gebrekkige 
samenwerking – niet effectief worden bestreden.853  
 Ook op de Veluwe waren landhandelsroutes, in het bijzonder die van Deventer via 
Apeldoorn richting Amersfoort en Utrecht, Van Zwolle via Apeldoorn/Beekbergen 
richting Arnhem en van Harderwijk naar Arnhem van enig belang voor de handel. Bij 
Arnhem en Wageningen werden door de landsheer landtollen geheven op de plaatsten 
waar deze landroutes via veren over de Rijn aansloten op de handelsroutes via de Betuwe 
richting Nijmegen, en op de landroute langs de Rijn vanuit Keulen via Emmerich, 
Arnhem, Wageningen en Utrecht.854 Ook liep een route langs de Zuiderzee van Zwolle 
via Harderwijk richting Amersfoort. Onder meer bij Ter Schuur, Beekbergen, Apeldoorn, 
Nijkerk en Nulde werden landsheerlijke landtollen geheven.855 Een eerste inventarisatie 
van deze inkomsten laat een daling zien van de inkomsten tussen circa 1440-1473, wat 
mede te maken zal hebben gehad met de toenemende onveiligheid op de Veluwe.856 Alleen 
de inkomsten van de tol bij Beekbergen kende een enorme piek in 1465. Bedroegen de 
inkomsten in voorliggende jaren tussen de 12 en 18 Rijnse guldens, in 1465 schoten ze 
omhoog naar 62 Rijnse guldens.857   
 Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor de keuze van een alternatieve landroute 
voor de Hollandse zuivelhandel van Harderwijk richting de Zutphense jaarmarkten in een 
poging de door Deventer, in reactie op de Hollandse boycot van de Deventer markten, 
opgeworpen blokkade van de IJssel te omzeilen. De landroute van Harderwijk naar 
Arnhem was vooral van belang voor de vishandel tussen die plaatsen: Arnhem vormde 
een belangrijk schakelpunt voor de vishandel tussen Harderwijk en Keulen, zeker nadat 

                                            
851 Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 29-34; Van Schaïk. ´Zutphens geschiedenis´, 59. 
852 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis, 61. De stadsbrug van Deventer werd overigens gebouwd van in Zutphen 
geroofd hout, dat via het laten afdrijven van de boomstammen langs de Ijssel richting Deventer werd getransporteerd. 
Zie hierna, paragraaf 4.3. 
853 Weststrate, Kielzog, 48-49; zie ook Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 58-59. 
854 Een tolhuis buiten de Rijnpoort bij Arnhem wordt in 1382 voor het eerst vermeld; vgl. GldA, Archief St. 
Nicolaibroederschap, inv. nr. 102, fol. 14r., reg. nr. 54. 
855 Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 171; voor een eerste verkenning van de landsheerlijke landtollen 
op de Veluwe en bij Wageningen zie Bosch, ‘Kleine stad’, 105-106. 
856 GldA, HA inv. nrs. 389-404. 
857 GldA, HA inv. nr. 399. 
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de positie van Harderwijk als visstapel voor alle langs de oostelijke Zuiderzeekust aan land 
gebrachte vis in 1442 door hertog Arnold werd aangewezen. Dit was zonder meer een 
reactie op de in datzelfde jaar door Filips van Bourgondië als visstapel aangewezen 
Naarden.858  
 Een laatste handelsstroom waarin zowel Arnhem als ook Zutphen gedurende de 
vijftiende eeuw een aandeel wisten te verwerven was de internationale veehandel. Aan de 
toenemde vraag naar vlees door de stedelijke markten in Vlaanderen, Brabant en Holland 
en Keulen werd sinds het begin van de vijftiende eeuw steeds meer voldaan door 
verafgelegen regio’s waar extensieve veeteelt werd bedreven, vooral in Denemarken en 
Sleeswijk-Holstein.859 Deze regio´s waren via tal van regionale markten verbonden met de 
belangrijke stedelijke afzetmarkten. Via Hamburg, Bremen en Groningen bereikten ossen 
het IJsselgebied en de Veluwe, om van daaruit richting de Brabantse en Keulse veemarkten 
te worden gedreven.860 Burgers uit Deventer, Kampen, Zwolle, Zutphen én Arnhem 
waren op de stadslanderijen al sinds de veertiende eeuw actief in de vetweiderij, terwijl 
Arnhemse burgers ook vee in de Liemers lieten grazen.861 In 1459 werd in Arnhem de St. 
Lucas-veemarkt ingesteld, die de positie van Arnhem in het uitgebreide handelsnetwerk 
moest verstevigen.862 De bekendmaking ervan levert een goed overzicht van de reikwijdte 
van het veehandelsnetwerk waarbinnen de stad zich bewoog: het strekte zich uit van 
Groningen, Leeuwarden, Dokkum en Coevorden in het noorden tot Antwerpen, Brussel, 
Maastricht, Luik en Aken in het zuiden.863  
 Al met al verloren zowel Arnhem als Zutphen als regionale marktcentra door het 
vrijwel constant aanhoudende oorlogsgeweld sinds 1465 echter veel terrein. De 
handelsboycot en de vele confiscaties van Gelderse handelsgoederen door Keulen tussen 
1465-1466 en 1470-1471 raakten de Gelderse (rivier)handel zwaar.864 Aan het einde van 
de vijftiende eeuw was de economie in een diepe crisis beland. Op talrijke plaatsen wordt 
in de bronnen geklaagd over de ´armoeden vanden lande´ en goederen en erven die 
´tondergegaen ende verdorven sijn´.865 In hetzelfde overzicht van de landsheerlijke 
inkomstenbronnen op de Veluwe uit het begin van de zestiende eeuw verklaart 

                                            
858 Voor dit privilege voor Harderwijk zie OAH, inv. nr. 81, reg. nr. 229; voor de visstapel van Naarden zie Ibelings, 
‘Middeleeuwse visstapel’; zie ook Feenstra, ´Vishandel´. De Harderwijkse verpachtingsregisters, vormen bij gebrek 
aan vijftiende-eeuwse stadsrekeningen de enige aanknopingspunten voor een analyse van het belang van de vishandel 
voor de Harderwijkse economie; zie voor dit rentenregister SNWV, OAH inv. nr. 473.  
859 Zie voor deze internationale ossenhandel o.a. Blanchard, ´European cattle trades´; Gysbers, Kapitale ossen; voor de 
Keulse veehandel zie Irsigler, ´Kölner Viehhandel´. 
860 Benders, ‘Ossen en keurslagers’; zie voor de prominente rol van Groningen als schakel tussen Noord-Duitsland, 
Oost-Nederland en de Brabantse veemarkten ook Benders, Economische geschiedenis, 247-306. 
861 Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 180; vgl. voor de vetweiderij Gysbers, Kapitale ossen, m.n. 24-27.   
862 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 179-180; Alberts, Arnhem, 26.  
863 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 181; Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 235. 
864 Alberts, ´Gelders-Keulse betrekkingen´, 112 en 130-131. 
865 GldA, HA inv. nr. 860, fol. 3r. 
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landrentmeester Sander Bentinck de lage inkomsten uit de tijnzen uit het feit dat vanwege 
de oorlogsomstandigheden veel huizen zijn verwoest of verbrand en landerijen braak zijn 
blijven liggen.866 Ook de Arnhemse jaarmarkten waren sterk in verval geraakt en werden 
tijdens de beginjaren van de zestiende eeuw zelfs helemaal niet gehouden, wat alles te 
maken had met de oorlogshandelingen rondom de stad: de onveiligheid op de wegen die 
richting de stad leidden maakte dat kooplieden de stad links lieten liggen. Ook de in 
hoofdstuk 5 verder uitgewerkte stedelijke inkomsten van zowel Arnhem als Zutphen 
vertonen duidelijk de economische neergang waarmee geheel Gelre vanaf de laatste 
decennia van de vijftiende eeuw te maken kreeg. Wellicht heeft Nijmegen van de 
economische problemen van Arnhem en Zutphen weten te profiteren: de stad heeft in 
ieder geval haar positie in de transitohandel weten te handhaven, terwijl in de vroege 
zestiende eeuw het inwonertal aanmerkelijk moet zijn gestegen.867 Pas nadat het 
oorlogsgeweld zich na 1515 van Gelre naar het Noorden verplaatste kenden zowel 
Arnhem als Zutphen een korte economische opleving; in Zutphen zette evenwel na 1530 
een nieuwe economische neergang in, tot uitdrukking komend in onder andere de 
inkomsten uit het weggeld en de brouw- en tapaccijnzen.868  
 

2.4.3.	DE	STEDELIJKE	ECONOMIE:	VRAAG	&	AANBOD,	PRODUCTIE	EN	CONSUMPTIE	
 
De omvang en structuur van de stedelijke economie vormen in de ogen van veel historici 
die zich met de stadsfinanciën hebben beziggehouden bepalende factoren voor de 
mogelijkheden tot kapitaalextractie via de stadsfinanciën. Toch is het, bij gebrek aan 
bronnen die ons meer vertellen over de bevolkingsontwikkeling, de economische structuur 
en de omvang van verschillende nijverheidssectoren binnen de Gelderse steden, bijzonder 
moeilijk om ontwikkelingen hierin op het spoor te komen en op basis hiervan uitspraken 
te doen over de invloed van deze ontwikkelingen op het functioneren van de 
stadsfinanciën. In tegenstelling tot de Hollandse steden, waarvoor onder andere Van 
Zanden op basis van de Informacie van 1514 het aandeel van de per stedelijke nijverheids- 
en dienstensector werkzame beroepsbevolking heeft uitgewerkt, zijn dergelijke gegevens 
voor de Gelderse steden niet voorhanden.869   
 Hiervoor zagen we reeds dat zowel Arnhem als Zutphen qua bevolkingsomvang 
tot de middelgrote steden gerekend moeten worden; de lokale, stedelijke markt bleef 
hiermee relatief klein. Niet alleen misten de Gelderse steden een relatief dichtbevolkt 
achterland als afzetmarkt voor hun producten, zij wisten ook geen exportmarkten voor 

                                            
866 GldA, HA inv. nr. 860, fol. 3r. 
867 Zie Hageman, Kwade exempel, 63-64 en voor de Nijmeegse rivierhandel in de zestiende eeuw Weststrate, Kielzog, 
192-195. 
868 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 62-63. 
869 Van Zanden, ‘Taking the measure’. 
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hun producten te veroveren. Daar waar bijvoorbeeld Haarlem, Delft en Gouda met hun 
bier en de Leidse lakenindustrie met het Leidse laken de Brabantse en Vlaamse markten 
wisten te verwerven, bleef de nijverheid in de Oost-Nederlandse steden voorzien in de 
vraag van een relatief kleine lokale, hooguit regionale markt. De nijverheidssector in de 
Gelderse steden was weliswaar sterk gedifferentieerd, maar heeft zich nooit ontwikkeld 
tot een grootschalige exportnijverheid. Dit stond de economische ontwikkeling en de 
bevolkingsgroei van de Gelderse steden duidelijk in de weg. Beide hier onderzochte steden 
moeten in economisch opzicht dan ook vooral als regionale economische centra worden 
beschouwd.    
 Gezien het feit dat de stedelijke financiën voor een groot deel dreven op 
belastingen die op het verbruik van primaire levensbehoeften (graan) en drank (bier en 
wijn) berustten wordt algemeen verondersteld dat loon- en prijsontwikkelingen en het spel 
van vraag en aanbod op de stedelijke markten ook doorwerkten op de belastinginkomsten 
uit de stedelijke accijnzen. Vandaar dat hier kort zal worden stilgestaan bij de ontwikkeling 
van de levensstandaard en de daarop inwerkende factoren in Gelre, zonder hierbij de 
pretentie te wekken volledig te kunnen zijn., moet wel voor ogen gehouden worden Tot 
nu toe zijn enkel de studie van Offermans en het artikel over de ontwikkeling van de 
levensstandaard in Zutphen van Kuppers en Van Schaïk beschikbaar om ons hierover in 
te lichten.870 Gegeven het feit dat het merendeel van de middeleeuwse consumenten een 
groot deel van zijn inkomen besteedde aan brood en bier is de ontwikkeling van de 
graanprijzen veelal als uitgangspunt genomen voor de bestudering van het prijspeil en de 
verhouding hiervan ten opzichte van de lonen.871 Stijgende graanprijzen hadden 
bovendien niet alleen een negatief effect op de directe koopkracht van de consument, 
maar ook op bijvoorbeeld de winstmarges van de stedelijke bierbrouwers en dus indirect 
ook op de inkomsten uit de brouwaccijnzen.   
 Misoogsten als gevolg van nadelige klimatologische omstandigheden, plagen of 
vernielingen door oorlogsgeweld, maar ook handelsbelemmeringen konden de 
levensmiddelen-voorziening van een stad al gauw in gevaar brengen.872 Op deze manier 
was de stedelijke markt sterk afhankelijk van de agrarische productie, en lagen 
voedselcrises altijd op de loer. Dit geldt zeker voor de dichtbevolkte gebieden in 
Noordwest- Europa, die in de loop van de vijftiende eeuw voor een steeds groter deel van 
hun graantoevoer afhankelijk waren van verderweg gelegen productiegebieden.873 
Dijkman heeft aangetoond dat ondanks het bestaan van een interregionale graanmarkt in 
Noordwest-Europa en een voortschrijdende marktintegratie sinds de vroege vijftiende 
eeuw, prijsschommelingen op de graanmarkten in Holland groter waren dan in 

                                            
870 Offermans, Levensstandaard; Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´. 
871 Zie o.a. ibidem, 2; Unger, ´Prices´, 254; Noordegraaf, Hollands welvaren, 15. 
872 Noordegraaf, Hollands welvaren, 41-51. 
873 Van Schaïk, ´Marktbeheersing´, 465. 
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omliggende regio´s, mede als gevolg van de groeiende afhankelijkheid van graanimporten 
sinds de late veertiende eeuw.874 Arnhem was – zoals we hierboven al aangaven – een 
belangrijke regionale graanmarkt. Een deel van dit graan zal afkomstig zijn geweest van de 
Veluwe, waar (getuige de tiendopbrengsten die in de laat-dertiende- en veertiende-eeuwse 
landrentmeestersrekeningen staan vermeld) aanzienlijke partijen rogge werden verbouwd, 
die onder andere via door de landsheer gehuurde pakhuizen en graanzolders aan de 
Nieuwe Markt in Arnhem werden verhandeld.875 Belangrijker was echter de aanvoer van 
graan vanuit Kleef, Gulik, Berg en delen van het Overkwartier, een gebied dat lang gold 
als de graanschuur van het Nederrijngebied.876   
 De gegevens van Kuppers en Van Schaïk tonen aan dat de graanprijzen als gevolg 
van graanschaarste in de jaren 1437-1440, 1480-1482 en 1491-1493 sterke pieken 
vertoonden.877 De Zutphense roggeprijzen vertoonden vervolgens vanaf het eerste 
decennium van de zestiende eeuw een vrijwel continue stijging, die in lijn ligt met de 
algemeen voor de Nederlanden vastgestelde prijsstijgingen gedurende de zestiende eeuw. 
In de jaren 1522 en 1524-1525 deden zich opnieuw pieken in de graanprijzen in Zutphen 
voor, die hoogstwaarschijnlijk voortkwamen uit de oorlogshandelingen op de Veluwe en 
in het Oversticht. De hier verzamelde gegevens over de Arnhemse roggeprijzen, gebaseerd 
op een door het stadsbestuur uit te betalen jaarrente van zeven malder rogge die in 1424 
in de stadsrekeningen verschijnt, laten zien dat de prijsontwikkeling van de graanprijzen 
in Arnhem grofweg dezelfde ontwikkeling kende (grafiek 3).878 Vanwege het feit dat de 
lonen vrijwel niet stegen waren het vooral de prijzen van graan en andere producten die 
de levensstandaard bepaalden. De gegevens van Van Schaïk tonen, dat de levensstandaard 
in Zutphen tot 1440 een dalende trend vertoonde, om tussen 1440 en 1465 op een 
duidelijk hoger niveau uit te komen. Daarna zette tot 1492 een daling in, die door de 
graancrises in de jaren 1480-1482 en 1491-1493 aanzienlijk werd verscherpt.879 Op basis 
van verschillende verspreide gegevens gaan Kuppers en Van Schaïk ervan uit dat zich sinds 

                                            
874 Dijkman, Shaping medieval markets, 311-312. 
875 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 179; vgl. voor de Veluwse landbouw en oogstopbrengsten o.a. 
Van Bavel, ´Landbouw´, 283 en idem, ´Arable yields´, 102-103; Slicher van Bath, ´Studiën´, 46-48 en meer algemeen 
idem, ´Oogstopbrengsten´. 
876 Weststrate, Kielzog, 109 en Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 231. 
877 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 14-16. Deze duurtejaren komen overeen met onder meer de gegevens 
wat betreft de situatie op de graanmarkten in Utrecht en Holland; vgl. Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 
234-235; Noordegraaf, Hollands welvaren, 28-31. Dat graanschaarste zich direct doorvertaalde in prijsstijgingen heeft 
uiteraard alles te maken met de hoge mate van inelasticiteit van de vraag naar graan; zie Van Schaïk, 
´Marktbeheersing´, 469. 
878 De hier gepresenteerde Arnhemse gegevens betreffende de roggeprijzen zijn gebaseerd op een tussen 1431 en 
1529 door het stadsbestuur uitgekeerde rente van zeven malder rogge, die jaarlijks door de stad op de Arnhemse 
graanmarkt diende te worden aangekocht. De gegevens vanaf 1545 zijn gebaseerd op Tijms, Prijzen, 153 e.v. 
879 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 68-69. 
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circa 1520 als gevolg van deze ontwikkelingen een verpauperingsproces voltrok, dat vooral 
de lagere inkomensgroepen trof.880   

 

GRAFIEK 3: Ontwikkeling van de graanprijzen in Arnhem (donkergrijze doorgetrokken lijn), Zutphen 
(lichtgrijze doorgtrokken lijn) en ter vergelijking Antwerpen (onderbroken lijn), 1366-1580.  
 
 De stedelijke overheden trachtten via verschillende maatregelen de prijzen te 
beheersen en de levensmiddelenvoorziening veilig te stellen, vooral ten aanzien van het 
graan. In zowel Arnhem als Zutphen werd bij de broodzetting de rijding gebruikt: bij een 
vaste prijs per brood werd aan de hand van de geldende marktprijzen voor rogge en tarwe 
een variabel gewicht per brood vastgesteld. Uit de Arnhemse ordonnanties ten aanzien 
van de gewichtszetting en de jaarlijks in de stadsrekeningen terugkerende posten ten 
aanzien van de controle van het broodgewicht van het brood dat door de bakkers werd 
gebakken, blijkt dat dit systeem al sinds het midden van de veertiende eeuw werd 
gehanteerd. De controle lag in Arnhem in handen van de burgemeesters; in Zutphen 
waren sinds 1462 de richter en de marktmeesters hiervoor verantwoordelijk.881 De 
stedelijke prijspolitiek was dus niet zozeer op de prijs van het graan zelf gericht, maar op 
de prijs van het eindproduct. Van Schaïk merkt terecht op, dat controle door de 
stadsbesturen van de lokale bakkers en brouwers beter te organiseren was dan de controle 
van de veelal regionaal opererende graanhandelaren, die grote partijen graan via de rivieren 
en jaarmarkten verhandelden. Overigens beperkte de prijspolitiek zich niet tot graan: veelal 
waren ook bier-, wijn- en vleesprijzen gereguleerd via minimum- en maximumprijzen.  

                                            
880 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 25. 
881 Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 220-221. 
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 Wat betreft de stedelijke nijverheidssector moet hier volstaan worden met enige 
algemene bemerkingen. In zowel Arnhem als Zutphen had zich sinds het midden van de 
dertiende eeuw een proces van arbeidsdifferentiatie en specialisatie voorgedaan.882 In 
Arnhem stammen de eerste aanwijzingen voor de activiteiten van ambachtslieden uit het 
begin van de veertiende eeuw. De vermeldingen van de aanwezigheid van een stedelijk 
vleeshuis in 1309 aan de Oude Markt, een stedelijke lakenhal in 1330 en een hertogelijke 
lakenhal in 1380 aan de Nieuwe Markt zijn eerste tekenen van een zich uitkristalliserende 
economische infrastructuur die ambachtslieden ruimte moest bieden hun goederen te 
koop aan te bieden, die het economische leven in de stad in ruimtelijke zin concentreerde 
en de controlemogelijkheden voor de stedelijke overheden vergrootte.883 Het toont aan 
dat de lokale lakenproductie in ieder geval in de veertiende eeuw van enige betekenis moet 
zijn geweest, alhoewel waarschijnlijk hooguit de lokale markt werd bediend. De 
lakenproductie in bijvoorbeeld Harderwijk, grotendeels gebaseerd op de wol afkomstig 
van de schaapskuddes die op de omliggende heidevelden van de Veluwe graasden, of de 
wolnijverheid in verschillende steden in het Overkwartier (Goch, Erkelenz, Geldern en 
Roermond) moeten omvangrijker geweest zijn.  
 De beroepsstructuur in Arnhem was aan het einde van de vijftiende eeuw sterk 
gedifferentieerd: in totaal boden 59 verschillende ambachten werk aan de Arnhemse 
beroepsbevolking.884 Deze hoge differentiatie zegt echter niet veel over de totale 
werkgelegenheid die de nijverheidssector bood. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat de 
stedelijke bevolking in zowel Arnhem als Zutphen, evenals veel andere kleinere steden, 
nog voor een belangrijk deel betrokken was bij de agrarische sector en voor een deel 
zelfvoorzienend is geweest.885 Ook aan het einde van de vijftiende eeuw, toen de 
Hollandse stedelijke nijverheden een hoge mate van specialisatie en op de exportgerichte 
productie kenden, was de agrarische component in de Gelderse steden nog steeds sterk 
aanwezig. Ook in Zutphen was de stedelijke nijverheid in eerste instantie gericht op de 
verzorging van de lokale markt en het omliggende platteland. Van exportgerichte industrie 
was, vooral vanwege de beperkte afzetmogelijkheden in het relatief dunbevolkte 
achterland, niet of nauwelijks sprake.886 Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat 
de productie van metaal en houtskool in en rond Zutphen tussen circa 850 en 1200 de 
vroegste vorm van ambachtelijke activiteit moet zijn geweest.887 De oudste gildebrieven in 

                                            
882 Dat aanzetten tot specialisatie al in de pre-stedelijke domaniale samenleving kunnen worden aangewezen bewijst 
onder meer Irsigler, ´Manorial trade´, 44-45. 
883 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 170-171. 
884 Ibidem, 169. In 1487 werden de verschillende ambachten in zes politieke gilden ingedeeld; zie voor een overzicht 
Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 235. 
885 Vgl. ibidem en Alberts en Jansen, Welvaart in wording, 129-135. 
886 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 62. 
887 Zie een samenvatting bij Groothedde, Vorstelijke palts, 281-292, die vermoedt dat de ijzerproductie die in de vroege 
middeleeuwen op de Veluwe plaatsvond zich rond de 9e eeuw verschoven heeft naar de oostzijde van de IJssel. Zie 



2 | P o l i t i e k  e n  e c o n o m i e  i n  G e l r e | 181 

 

Zutphen betreffen die voor de schoenmakers (1377) en de vleeshouwers (1387), gevolgd 
door die voor het kramers- en schippersgilde uit de jaren 1393 en 1395. In de vijftiende 
eeuw volgden gildenstatuten voor de brouwers, de bontwerkers, de wevers en 
lakenhandelaars, de smeden en de tappers.888 Een koopliedengilde, zoals die in Deventer 
sinds het midden van de dertiende eeuw had bestaan of het Nijmeegse St. Nicolaasgilde, 
heeft in Zutphen echter niet bestaan.   
 Wel kwam in vrijwel alle Gelderse steden, net als in vrijwel alle laatmiddeleeuwse 
steden, al vroeg een stedelijke brouwnijverheid op. Bier was, naast brood, peulvruchten en 
vis, één van de belangrijkste onderdelen van het levensmiddelenpakket van de gewone 
man. Op basis van eerder onderzoek kan vastgesteld worden dat de brouwnijverheid in 
Arnhem aan het einde van de vijftiende en begin zestiende eeuw werk bood aan zo’n 15 
tot 25 brouwers.889 In Zutphen was de brouwsector rond het midden van de vijftiende 
eeuw iets groter, alhoewel het grootste deel van de bierproductie nog op vrij kleine schaal 
werd gerealiseerd. Het merendeel van de Zutphense kuitbierbrouwers brouwde hooguit 
300 vaten bier per jaar.890 De totale output van de Zutphense brouwnijverheid lag in de 
jaren rond 1460 op ruim 1,5 miljoen liter, terwijl enkele decennia later in 1522 de productie 
op bijna 2,8 miljoen liter uitkwam.891 In Arnhem lag deze in de jaren 1490-1526 tussen de 
1,5 en 2 miljoen liter.892   
 In vergelijking met de grote, exportgerichte brouwnijverheidscentra in Holland –  
Haarlem, Delft en Gouda – verbleken deze cijfers: daar waren per stad tussen de vijftig en 
tweehonderd brouwers actief, die aan het begin van de zestiende eeuw zo’n 25 á 30 miljoen 
liter per jaar produceerden, waarvan zeker 90% voor de export was bestemd.893 De 
afzetmarkt voor Arnhems bier beperkte zich tot een aantal plattelandsdistricten in haar 
directe omgeving op de Veluwe, met uitzondering van de ambten in de omgeving van 
Harderwijk en Elburg, die een beperkte eigen brouwnijverheid hadden, en de dorpen 
Voorst, Twello, Wilp, Brummen en Beekbergen, die hun bier zeker na 1435 uit Zutphen 
betrokken. Zutphens afzetgebied omvatte bovendien de ambten Warnsveld, Vorden, 
Wichmond, Almen en Gorssel in het land van Zutphen.894 De Arnhemse bierexport 
richting de zuidwesthoek van de Veluwe werd bovendien sterk ingedamd door de 
concurrentie van Amersfoorts bier, wat duidelijk uit de registers van de in 1495 ingevoerde 

                                            
voor de vroeg-middeleeuwse ijzerproductie en de ijzerhandel op de Veluwe Heidinga, Medieval settlement, 193-206. Er 
zijn sterke aanwijzingen dat hier wel op beperkte schaal voor de export is geproduceerd. 
888 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 66-68. Gimberg, ´Handel en nijverheid´, 18. Zie voor een overzicht van de 
veertiende-eeuwse gildebrieven voor Gelderse steden Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 230. 
889 Bosch, ‘Brouwnijverheid’, 105-106. 
890 Benders, ‘Regiment’, 55. 
891 Ibidem, 56. 
892 Bosch, ‘Brouwnijverheid’, 110. 
893 Unger, History of brewing, 121-124; zie voor dezelfde vergelijking Alberts, Geschiedenis, 188-189. 
894 Benders, ‘Regiment’, 46. 
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landsheerlijke bieraccijns blijkt.895   
 Ook vleeshouwers en lokale vishandelaars waren in beide steden actief. De 
stedelijke consumptieve vraag naar vis was vrij hoog en constant, vooral vanwege de vele 
kerkelijke feest- en vastendagen waarop geen vlees maar wel vis mocht worden gegeten. 
Vooral haring en stokvis, die vanuit het Oostzeegebied, het Noorweegse Bergen en vanaf 
de vijftiende eeuw steeds meer vanuit de Hollandse kustplaatsten werd aangevoerd, 
vormden een belangrijk onderdeel van het middeleeuwse dieet.896 Voor Arnhem was 
Harderwijk de belangrijkste tussenschakel voor de aanvoer van voldoende vis, Zutphen 
betrok waarschijnlijk een groot deel van de daar te consumeren vis van de vanuit Kampen 
naar de Deventer jaarmarkten getransporteerde partijen vis. De consumptie van vlees nam 
in de loop van de vijftiende eeuw toe, vooral vanwege de stijgende levensstandaard in de 
Nederlanden. De veehouderij door Zutphense en Arnhemse burgers was ingebed in een 
grotere handelsstroom van slachtvee, dat vanuit Denemarken en Sleeswijk-Holstein via de 
veemarkten van Groningen en Zwolle de IJsselstreek bereikte.897 In Zutphen liep het 
aantal in de stadsrekeningen genoemde vleeshouwers dat in het stedelijke vleeshuis aan de 
Lange Hofstraat vleesbanken huurde terug van circa twintig rond 1370 naar zes in de 
periode 1540-1570.898 Desonkdanks werd in 1450 begonnen met de bouw van een nieuw 
en groter vleeshuis (zie hierna, paragraaf 4.3). Het Arnhemse vleeshuis, eveneens in de 
nabijheid van het raadhuis aan de Oude Markt gesitueerd, werd in 1437 in een nieuw en 
groter huis aan dezelfde markt gevestigd. In beide steden voorzagen de vleeshouwers in 
het vleeshuis in de lokale vraag naar vlees, die bij inwonertallen van 2000 tot 4000 inwoners 
niet hoog zal zijn geweest.   
 Ook de lakennijverheid had een duidelijk lokaal karakter. In Arnhem was de 
lakenhandel op de jaarmarkten zoals we reeds zagen van aanzienlijk belang. Het grootste 
deel van de daar te koop aangeboden lakens was afkomstig uit de grotere 
lakennijverheidscentra in het Overkwartier, waar vooral Goch, Roermond en het 
Brabantse (na 1400 Gelderse) Grave genoemd moeten worden.899 De lokale 
lakennijverheid was kleinschalig: zowel in Arnhem als in Zutphen valt bovendien een 
terugval in de lakennijverheid te constateren in de beginjaren van de vijftiende eeuw. In 
Zutphen liep het aantal verhuurde lakenbanken in de stedelijke lakenhuis op de zolder van 
het raadhuis terug van 18 in 1381 naar 6 banken in 1431. In Arnhem vertoonde de 
lakenaccijns (zie hieronder) tussen 1365 en 1420 ook een duidelijk verval, terwijl sinds 

                                            
895 GldA, HA inv. nr. 1095. Zie voor de laat-middeleeuwse biernijverheid in Amersfoort het recente proefschrift van 
Leen Alberts, Brouwen aan de Eem. 
896 Van Dam en Van Winter, ´Eetregimes´, 393-397; Weststrate, Kielzog, 94; Wubs-Mrozewicz, Traders.  
897 Benders, ‘Ossen’. 
898 Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 64. 
899 Zie voor die lakennijverheid Alberts, Geschiedenis, 183-184 en voor Roermond ook Nissen en Van der Bruggen, 
Roermond. 
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1415 de stedelijke lakenhal aan de Nieuwe Markt leeg stond.900 Ondanks pogingen van 
zowel het Zutphense als ook het Arnhemse stadsbestuur aan het einde van de vijftiende 
eeuw om de lakennijverheid nieuw leven in te blazen kwam deze nooit meer van de grond. 
 Uit alle gegevens komt een beeld naar voren van Arnhem en Zutphen als kleine, 
op de lokale markt gerichte productiecentra. Zeker na 1465 namen, onder druk van de 
toenemende oorlogsperikelen, de afzetmogelijkheden nog verder af. Het karakter van 
Zutphen en Arnhem als voornamelijk lokaal c.q. regionaal geöriënteerde markt- en 
productiecentra zal bepalend blijken te zijn voor de ruimte die het de stadsbesturen van 
beide steden hadden om voldoende economische basis voor de stedelijke inkomsten te 
vinden en daarmee het financiële beleid vorm te geven. Zoals we in deel II zullen aantonen 
heeft de geringe ontwikkeling van de nijverheidssector de krachtige uitbouw van de 
stedelijke financiën op basis van economische expansie sterk belemmerd. De groei van de 
stedelijke inkomsten kon daardoor alleen worden versterkt door ingrepen in de stedelijke 
fiscaliteit en toenemende economisch-institutionele dwang op het omliggende platteland, 
vooral ten aanzien van de kurk waarop de stedelijke financiën dreven, namelijk de lokale 
biersector (zie hierna, paragraaf 5.4).

                                            
900 Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 62; Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 174-175. 



 



 

	 HOOFDSTUK	3		
	

FINANCIEEL	BEHEER:	DE	SOCIAAL-POLITIEKE	EN	
INSTITUTIONELE	KADERS	

	

	 3.1.	INTRODUCTIE:	´HET	GELD	VAN	DE	STAD´	 	 	
	

Het financiële beheer van middeleeuwse stadsbesturen en de omgang met ´het geld van 
de stad´ vormen, zoals we reeds in de inleiding aan de orde hebben gesteld, een belangrijk 
onderdeel in de huidige debatten rondom staatsvorming en de rol van de lokale publieke 
financiën in dit ontwikkelingsproces.901 Dit hoeft niet te verwonderen: binnen de 
financieel-institutionele kaders waarin de financiële relaties tussen vorst, steden en 
onderdanen zich in de late middeleeuwen in de sterk verstedelijkte Nederlanden 
ontwikkelden, namen de steden een centrale rol in. Het is onmiskenbaar dat staatsvorming 
en de daaraan verbonden continue zoektocht naar geldelijke middelen voor het bestrijden 
van de toenemende uitgaven – zowel op lokaal als centraal niveau – een duidelijk stempel 
op de stedelijke publieke financiën in premodern Europa hebben gedrukt.902 Politiek en 
economie raakten vrijwel op geen enkel ander vlak zo hecht in elkaar verstrengeld als op 
het terrein van het financiële beleid dat door de stedelijke politieke elites werd gevoerd.903 
Onder invloed van deze vragen heeft het onderzoek naar de stadsfinanciën in de 
middeleeuwen sinds de jaren negentig van vorige eeuw een duidelijke sociaal-politieke en 
economisch-institutionele wending genomen.904  
 De samenstelling van stadsbesturen en de wijze waarop de politieke macht binnen 
de laat-middeleeuwse steden in de Nederlanden werd verdeeld heeft in de afgelopen 
decennia, vooral op basis van historisch prosopografisch onderzoek naar stedelijke elites 
in de late middeleeuwen, veel aandacht gekregen. De schaalgrootte en sociaaleconomische 
structuur wordt door verschillende auteurs als bepalend beschouwd voor de invulling van 
het stadsbestuur en de spreiding van de politieke macht over bredere sociale groepen. 

                                            
901 ’t Hart en Van der Heijden, ‘Geld van de stad’; vgl. ook Blockmans, ´Finances publiques´. 
902 Ucendo en Limberger, ‘Introduction’ in: idem ed., Taxation and public debt, 1; zie ook Boone, Geld en macht, 209-
211. 
903 Lesger en Noordegraaf, ´Inleiding´, 22-23. 
904 ’t Hart en Van der Heijden onderscheiden naast de traditionele institutionele benadering van de stadsfinanciën 
een economische en een sociaal-economische benadering; ’t Hart en Van der Heijden, ‘Geld van de stad’, 4. 
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Onder andere Van Uytven en Blockmans hebben betoogd dat in kleinere steden met een 
minder grote, via ambachtsgilden georganiseerde sociale middengroep de oude patriciaten, 
die hun machtspositie voornamelijk baseerden op hun rijkdom en bezit, hun monopolie 
op de bestuurlijke macht langer hebben weten te verdedigen.905 Het onderzoek van onder 
andere Van Kan en Brand naar de machtspositie van de sociaal-politieke elites in Leiden 
heeft bijvoorbeeld aangetoond dat in Leiden met de opkomst van de textielnijverheid de 
plutocratisering van het stadsbestuur vanaf de vijftiende eeuw via de lijnen van de 
economische elites ontwikkelde: economische onafhankelijkheid was één van de 
belangrijkste criteria voor het vervullen van een politiek ambt in deze middelgrote 
laatmiddeleeuwse stad.906  
 Het is wenselijk de analyse van de stedelijke financiën in Gelre te starten met een 
behandeling van de financieel-institutionele achtergronden en de dagelijkse praktijk van 
het financiële beheer in de twee Gelderse steden die in het kader van deze studie centraal 
staan.907 In hoofdstuk 1 is al kort stilgestaan bij de lokale sociaal-politieke structuren die 
de stedelijke gemeenschappen in Gelre kenmerkten. Bestuur, rechtspraak, administratie 
en het beheer van de stedelijke financiën lagen zoals in vele middeleeuwse steden in de 
Nederlanden in eerste instantie in handen van stedelijke oligarchiën, die op basis van hun 
– meestal op grondbezit gestoelde – status en functies binnen de pre-stedelijke 
samenleving de politieke macht als schepenen uitoefenden, en sinds de juridische 
stadswording ook de stedelijke juridische en bestuurlijke elite gingen vormen.908   
 In die positie zal ook het beheer van de vroegste vormen van gemeenschapsgelden 
die de stedelijke overheid uit bestuur en rechtspraak toekwamen aan hen zijn 
toegevallen.909 De stadsfinanciën stonden, in ieder geval theoretisch, ten dienste van het 
´bonum commune´, het algemeen belang van de stadsgemeenschap.910 De stadsfinanciën 
weerspiegelen echter in eerste instantie het financiële beleid van de lokale bestuurlijke elites 

                                            
905 Van Uytven, ´Plutocratie´; Blockmans, ´Mobiliteit´, 255-257; idem, ‘Impact´, 260-264. 
906 Brand, Macht en overwicht, 111 en 371-374; Van Kan, Sleutels, 105-114. 
907 Ook Marsilje en Kuppers staan in hun studies naar de stadsfinanciën uitgebreid stil bij de politiek-institutionele 
achtergronden en administratieve context van het financiële beheer; vgl. Marsilje, Financieel beleid, 16-107; Kuppers, 
Stadtrechnungen, 39-51. 
908 Van Bavel, Manors and markets, 118-119; zie voor een overzicht in de Nederlanden ook Van Uytven, 
´Stadsgeschiedenis´, 222-241 en De Monté Ver Loren en Spruyt, Hoofdlijnen, 156. Ten aanzien van het Keulse 
stadspatriciaat in de veertiende eeuw tekent Klaus Militzer een scherp beeld van een gedeelde ´Sozialmentalität´, 
waarmee de families van de stedelijke politieke elite (de ´Geschlechter´) zich onderscheidden van overige sociale 
groepen binnen de stedelijke samenleving en de politieke macht monopoliseerden; Militzer, ´Führungsschicht´, 23. 
Vgl. voor de uitingen van de politieke en sociaal-culturele identiteit van stadsbesturen in de Nederlanden ook Arnade, 
´Urban elites´, 35-50. 
909 Vgl. Van Uytven, Stadsfinanciën, 3-5; meer algemeen idem, ´Stadsgeschiedenis´, 228. 
910 Zie voor het politieke discours rondom het middeleeuwse concept van het algemeen belang en de wijze waarop 
dit discours door belangengroepen en elites werd ingezet om de eigen belangen te bevorderen door deze als algemeen 
belang voor de gehele stadsgemeenschap te presenteren o.a. Haemers, Common good, 263.  
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binnen de middeleeuwse stad.911 Echter: hoe men het ook wendt of keert, stedelijk 
financieel ´beleid´ bleef – bij gebrek aan kaseenheid en vooraf opgestelde begrotingen – 
tot ver in de vroegmoderne tijd een kwestie van ad-hoc beslissingen, waarmee 
stadsbestuurders het financiële evenwicht tussen inkomsten en uitgaven trachtten te 
bewaren.912 Volgens veel onderzoekers waren de uitgaven hierin meestal richtinggevend: 
de dynamiek van de uitgaven bepaalde de zoektocht van stadsbestuurders naar inkomsten-
bronnen om de normale en buitengewone uitgaven van de stad te dekken.913  
 Tot voor kort werd het financiële handelen van middeleeuwse stadsbesturen vooral 
negatief gekwalificeerd. Gebrek aan financieel inzicht, het ontbreken van overzicht over 
de totale financiële huishouding door het ontbreken van kaseenheid en enige vorm van 
budgettering, gebrekkige boekhoudkundige technieken en corruptie en zelfverrijking door 
de stedelijke elites ten koste van de stadsgemeenschap zouden een duidelijk stempel op de 
lokale publieke financiën hebben gedrukt.914 Dergelijke aspecten vinden we weliswaar 
zonder veel moeite ook in de stadsfinanciën van de Gelderse steden terug, maar Andreas 
Ranft heeft recentelijk ook gewezen op de positieve zijde van het pragmatisme waarmee 
veel stadsbesturen het beheer van de stedelijke financiële middelen benaderden: de 
financiële speelruimte van stadsbestuurders kon door het ontbreken van duidelijk 
vastgelegde financieel-institutionele kaders en de vermenging van de publieke en private 
sfeer juist een aanzienlijke flexibiliteit behouden.915  
 In het hierna volgende zullen de stedelijke elites wederom aan bod komen, maar 
nu vanuit het perspectief van het financiële beheer: wie waren verantwoordelijk voor de 
stedelijke financiën en welke institutionele kaders lagen ten grondslag aan de wijze waarop 
Gelderse stadsbesturen de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de gehele 
stadsgemeenschap beheerden? Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de groeiende 
invloed op en bemoeienis van de gilden en de burgerij van Arnhem en Zutphen met de 
stadsfinanciën, die zich vanaf de late vijftiende eeuw manifesteerde. Welke ontwikkelingen 
hebben hiertoe bijgedragen, en in welke mate leidden de financiële crises van de late 
vijftiende eeuw in beide steden tot institutionele veranderingen?   
 De vraag in hoeverre de stadsfinanciën ook in Gelre als hefboom voor het 
verdedigen van de machtspositie en de belangen van de stedelijke elites hebben 
gefunctioneerd, zoals dat door onder andere Marc Boone voor Gent werd aangetoond, 
zal hieronder worden beantwoord.916 Daarbij zal als rode draad door de verschillende 
paragrafen de toenemende invloed van de burgerij in de stedelijke financiën terug te 

                                            
911 Boone, Geld en macht, 207 en idem, ´Systèmes fiscaux´, 664. 
912 Ranft, ‘Städtische Finanzgebaren’, 16; Marsilje, Financieel beleid, 108-110; Kuppers, Stadtrechnungen, 54-58. 
913 Vgl. Boone, Geld en macht, 49. 
914 Zie voor deze opvatting o.m. Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´; vgl. ook Boone, Geld en macht, en ten aanzien 
van corruptie o.a. Blockmans, ´Corruptie´ en Damen, ´Corrupt of hoofs gedrag´. 
915 Ranft, ´Finanzverwaltung´, 694. 
916 Vgl. Boone, Geld en macht en idem, Gent en de Bourgondische hertogen. 
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vinden zijn. De burgerij in de onderzochte Gelderse steden heeft de grote financiële 
problemen van de stedelijke overheid vanaf de late vijftiende eeuw aangegrepen om haar 
invloed te vergroten, en getracht om met gerichte maatregelen ten aanzien van belastingen 
en schuldenlast de negatieve gevolgen van de laatmiddeleeuwse crisis van de stads-
financiën weg te nemen.917    
   

	
3.2.	FINANCIEEL	BEHEER	IN	ARNHEM	

	
De stedelijke financiële instituties die zich in Arnhem sinds de dertiende eeuw 
ontwikkelden, waren sterk verbonden met de middeleeuwse bestuursorganisatie en de 
stedelijke administratie. De bestuurlijke autonomie werd door het stadsrecht van 1233 en 
de daarin vastgelegde vrije schepenverkiezing geconsolideerd. In Arnhem was het 
stadsbestuur sinds dat jaar toevertrouwd aan een college van twaalf schepenen, dat jaarlijks 
gekozen diende te worden uit de stedelijke gemeenschap en dat tot voornaamste taak had 
de stad te besturen middels wet- en regelgeving en rechtspraak.918   
 In de praktijk ontstond in de dertiende eeuw een oligarchische bestuurscultuur, 
waarbij de families van het Arnhemse patriciaat via coöptatie de machtsposities binnen 
het stadsbestuur, bestaande uit twaalf schepenen en een wisselend aantal raden, jaarlijks 
vernieuwden en onderling verdeelden.919 Dit gebeurde door de beschikbare posities 
evenredig onder de twee machtsblokken binnen de sociaal-politieke elite, de families 
behorend tot de clans of maagtalen Van Arnhem en Van den Gruuthuys, te verdelen. 
Jaarlijks traden in onderling overleg zes van de twaalf schepenen af, waarna op 25 januari, 
de ´keurdag´ waarop in Arnhem traditiegetrouw een nieuw stadsbestuur werd 
samengesteld, een zestal nieuwe schepenen werd beëdigd.920 De aldus gevestigde greep 
van de stedelijke sociaal-politieke elites op het financiële beheer en de competenties ten 
aanzien van de regulering van de politieke economie binnen de stad bleef tot de laatste 
kwart van de vijftiende eeuw feitelijk onaangetast.921   
 

                                            
917 Naast Arnhem en Zutphen hebben ook in Harderwijk financiële problemen rond 1490 geleid tot meer invloed 
van de burgerij op het financiële reilen en zeilen in die stad; zie verder hieronder. In Geldern daarentegen wisten de 
ambachtsgilden aan het einde van de vijftiende eeuw geen invloed op de stadsfinanciën te verwerven; zie Kuppers, 
Stadtrechnungen, 50-51. 
918 Verkerk, ´Bestuur´, 78-83. 
919 Verkerk, Coulissen, 70-80 en 379-380. Van landsheerlijke invloed op de schepenverkiezingen, zoals dit in Nijmegen 
en verschillende kleinere steden in het Nijmeegse kwartier het geval was, vinden we geen tekenen. De hertog had het 
verzetten van de stadsraad in onder andere Tiel, Zaltbommel, Grave en Gendt gedelegeerd aan de stadsrichter; in 
Nijmegen wees de burggraaf in opdracht van de landsheer jaarlijks twee schepenen aan; vgl. Kuys, Ambtman, 95-100. 
920 Ibidem, 70-94. 
921 Zie ook Bosch, ´Impact´, 126. 
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 Het stadsbestuur beschikte over vergaande autonomie ten aanzien van de stedelijke 
financiën: landsheerlijke controle op de stedelijke financiën bestond niet, terwijl tot diep 
in de vijftiende eeuw financiële verantwoording ten overstaan van de gildemeesters of 
gedeputeerden uit de Arnhemse burgerij achterwege bleef.922 De financiële autonomie van 
het Arnhemse stadsbestuur tegenover het landsheerlijke gezag ten aanzien van de lokale 
fiscale politiek werd in 1355 nog groter toen het van hertog Reinald III het recht kreeg 
naar eigen inzicht nieuwe accijnzen in te voeren en daarvoor zelf de tarieven vast te 
stellen.923 Dit accijnsprivilege was van groot belang voor de zelfstandige financiële politiek 
van het stadsbestuur. Het stelde het stadsbestuur in staat om naar bevind van zaken via 
indirecte belastingen de middelen voor het schragen van de eigen machtspositie te 
verkrijgen. Het privilege werd meermalen door het stadsbestuur ter rechtvaardiging van 
accijnsverhogingen gebruikt. Zo doorzochten de schepenen in 1431 alle oorkonden in de 
stadskist om te bezien of zij inderdaad juridisch gemachtigd waren om wijzingen in het 
fiscale systeem door te voeren.924 Klaarblijkelijk was het stadsbestuur niet zeker van zijn 
zaak, wat erop lijkt te wijzen dat in de voorgaande jaren nauwelijks of geen veranderingen 
op basis van dit privilege in het fiscale systeem waren aangebracht.   
 Ook ten aanzien van de verkoop van lijf- en erfrenten waren de Gelderse 
stadsbesturen niet afhankelijk van toestemming van de landsheer via de verlening van 
octrooien.925 Alleen gedurende de eerste Bourgondische bezetting kwam de stedelijke 
autonomie ten aanzien van de stadsfinanciën onder druk te staan: Karel de Stoute 
verplichtte de steden hun rekeningen ter controle aan Bourgondische ambtenaren over te 
dragen, terwijl ook voor het invoeren van nieuwe accijnzen, het aanpassen van tarieven en 
de verkoop van renten expliciete toestemming van de vorst nodig was.926 In het 
machtsvacuüm dat ontstond na de plotselinge dood van hertog Karel begin 1477 door het 
gehaaste vertrek van het Bourgondische bestuursapparaat wist de stad zijn financiële 
                                            
922 Ibidem; Van Schaïk, ‘Oorsprong’, 151 en 158-159. Alleen tijdens de eerste Bourgondische bezetting waren de 
steden verplicht hun rekeningen ter controle voor te leggen aan landsheerlijke rekenmeesters; zie o.a. Kuppers, 
Stadtrechnungen, 51. 
923 Ibidem; Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 71. Roermond verkreeg dit recht overigens als één van de eerste 
Gelderse steden al in 1326; Nissen en Van der Bruggen, Roermond, 87.  De verlening van dit accijnsprivilege vond 
plaats op dezelfde dag dat Reinald III in Arnhem als landsheer werd ingehuldigd. Zoals gebruikelijk bevestigde hij 
hierbij de verschillende voorrechten die de stad reeds voor die tijd had verworven, waaronder het gruitrecht; vgl. 
idem, nrs. 69 en 70. In de interne machtsstrijd tussen Edward en Reinald had Reinald in 1354 reeds tevergeefs getracht 
om Arnhem in te nemen (zie hierboven, hoofdstuk 2). Dit ondersteunt de visie dat het verlenen van nieuwe privileges 
bij inhuldigingen een vorm van uitwisseling van sociaal kapitaal inhield, waarmee de landsheer de steden aan zich 
trachtte te binden; vgl. hiervoor Haemers, For the common good. Zie verder hierna, paragraaf 5.3. 
924 StRA V, 301. 
925 Van Schaïk, ´Annuities´, 110 en Kuppers, Stadtrechnungen, 102. Dat bijvoorbeeld veel Vlaamse en Hollandse steden 
wél expliciete toestemming van de landsheer nodig hadden om renten te verkopen had vooral te maken met de wijze 
waarop in de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden de stedelijke financiën als exponent van de landsheerlijke 
beden fungeerden, waarbij de stedelijke bijdragen in de buitengewone beden via (al of niet gedwongen) stedelijke 
renteverkopen werden gefinancierd; vgl. Van der Heijden, ´State formation´, 432-434; idem, Geld van de stad, 64. 
926 Idem, ´Annuities´, 110 en Alberts, ´Eerste Bourgondische bezetting´, 62. 
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autonomie ten overstaan van de landsheer snel te herstellen.   
 Waarschijnlijk al sinds de stadsrechtverleningen in de dertiende eeuw vloeiden 
inkomsten uit de publieke macht van het stadsbestuur, bestaande uit de door de 
schepenbank opgelegde boeten en burgerschapsgelden, in een stedelijke kas.927 
Aanvankelijk zullen de schepenen die verantwoordelijk waren voor het beheer van de 
stedelijke gelden van hun handelswijze geen schriftelijke rekenschap hebben afgelegd: de 
toenmalige rechtsstructuren, waarin het gewoonterecht nog een belangrijke plek innam, 
maakten dat een mondelinge verantwoording ten overstaan van het schepencollege als 
afdoende werd beschouwd.928 Zoals hierboven reeds is betoogd nam de complexiteit van 
het financiële beheer door de verwerving van nieuwe inkomstenbronnen in de eerste helft 
van de veertiende eeuw in de meeste Gelderse steden hand over hand toe. Ook in Arnhem 
betekenden de verwerving van de inkomsten uit de gruit in 1315 en de in de 
daaropvolgende jaren verworven rechten op de accijnsinkomsten uit de wijn- en 
bieraccijns een sterke uitbreiding van de financiële beheertaken van het stadsbestuur (zie 
hierna, hoofdstuk 5). Zoals in vrijwel alle Nederlandse steden trad onder invloed hiervan 
ook in Arnhem en Zutphen een differentiatie binnen het stadsbestuur op ten aanzien van 
het financiële beheer. De verantwoordelijke ambtsdragers kenden van stad tot stad echter 
uiteenlopende verantwoordelijkheden, terwijl ook hun achtergrond, de verkiezings-
procedure, ambtstermijn en benaming verschillen kenden.   
 

3.2.1.	HET	BURGEMEESTERSAMBT	IN	ARNHEM	
De verdere verdeling van taken ten aanzien van het financiële beheer binnen het 
stadsbestuur kan direct gekoppeld worden aan de hierboven reeds beschreven 
toenemende omvang en complexiteit van de stedelijke samenleving in het algemeen, en de 
stedelijke financiën in het bijzonder. Het mondeling afleggen van rekenschap binnen het 
schepencollege, gestoeld op het geheugen van de schepenen, kwam met dit proces van 
toenemende omvang en complexiteit van de stedelijke financiën onder druk te staan.929 In 
Arnhem was de verantwoordelijkheid voor het financiële beheer in ieder geval sinds het 
midden van de veertiende eeuw in handen van twee burgemeesters.  
 

                                            
927 Vgl. hiervoor Van Uytven, Stadsfinanciën, 5 en Van Werveke, Stadsfinanciën, 22-24. Zie verder hieronder, paragraaf 
5.2. 
928 Kirchgässner, ‘Zur Frühgeschichte des modernen Haushalts’ 10-11; Isenmann, Deutsche Stadt, 179-181 en 190-198; 
zie verder ook Prevenier, ‘Quelques aspects’, 117 en Van Schaïk, ´Oorsprong´, 161. Dergelijke aspecten rondom 
mondelinge comptabiliteit speelden ook in de periode van schriftelijke rekenschapsaflegging en in de uiteindelijke 
vorm van de rekeningen een rol: ten behoeve van de herkenbaarheid van de individuele posten bij de jaarlijkse 
mondelinge rekenschapsaflegging, waarbij de rekeningen werden voorgelezen, waren met name de uitgaveposten 
voorzien van uitvoerige omschrijvingen betreffende de achtergronden en het doel van de uitgaven; vgl. voor Gelre 
Thissen, ´Landsheerlijke rekeningen´, 134. 
929 Vgl. Kirchgässner, ´Frühgeschichte´, 10-11. 
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 In Arnhem worden de burgemeesters voor het eerst genoemd in oorkonden uit 
1339 en 1347, op basis waarvan vermoed mag worden dat het burgemeestersambt in 
Arnhem in de jaren twintig of dertig van de veertiende eeuw is ontstaan.930 Al voordat de 
burgemeesters in de oudste stadsrekening van 1353 voor het eerst expliciet als beheerders 
van de stedelijke geldmiddelen worden vermeld waren burgemeesters in die hoedanigheid 
actief, gezien het feit dat in de oudste stadsrekening sprake is van ‘antiquii burgimagistri’ 
(sic) die rekenschap aflegden over het voorgaande boekjaar.931 Het beheer van de 
stadsfinanciën bleef tot halverwege de vijftiende eeuw een raadsambt. Concrete 
vermogenseisen werden niet gesteld, maar uit het feit dat de burgemeesters tot ver in de 
vijftiende eeuw vanuit hun privévermogen eventuele tekorten op de jaarlijkse balans 
dienden voor te schieten vloeide automatisch voort dat alleen het meer vermogende deel 
van de bevolking voor dit ambt in aanmerking kon komen. De Arnhemse burgemeesters 
werden jaarlijks uit het midden van het nieuwgevormde stadsbestuur van twaalf schepenen 
aangewezen. Anders dan in bijvoorbeeld Geldern, waar de schepenen naast de uit hun 
midden door de burgerij gekozen burgemeester de tweede burgemeester uit het midden 
van de burgerij kozen, of Nijmegen waar de leden van het Sinter-Claesgilde sinds 1447 het 
recht hadden op de benoeming van één van de twee rentmeesters, had de burgerij in 
Arnhem geen enkele invloed op de benoeming van de burgemeesters.932  
 Ook bij de verdeling van de burgemeestersposten werd doorgaans strikt de hand 
gehouden aan de machtsverdeling op basis van de clanstructuur: uit iedere maagtaal werd 
één schepen tot burgemeester benoemd.933 De jaren 1372-1380 vormen hierop een 
uitzondering: als gevolg van de partijstrijd in het hertogdom en de interne sociaal-politieke 
spanningen die dit met zich meebracht, wist de Gruuthuse-clan de macht naar zich toe te 
trekken en was ook het financieel beheer via het burgemeestersambt volledig in hun 
handen.934 Ook kan worden vastgesteld dat in een aantal gevallen een burgemeestersduo 
langer dan één boekjaar aanbleef. Dit was onder andere het geval in de jaren 1378-1380, 
toen Henric van Herwen en Henric Beteric drie jaar achtereen het burgemeestersambt 
vervulden. Reden hiervoor zal de financiële chaos van de voorgaande jaren zijn geweest: 
de hoge schulden uit die jaren vereisten ervaren bestuurders om orde op zaken te stellen.935 

                                            
930 Verkerk, ́ Bestuur´, 80 en idem, ́ Ontwikkeling´, 37; zie voor de betreffende oorkonden GldA, OAA inv. nrs. 1110 
en 1120, reg. nrs. 71 en 100. 
931 StRA I, 2; vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, 37. Overigens werd hun functie als beheerders van de stadskas in het 
hoofd van de oudste stadsrekening nog aangeduid als reddituarius (= rentmeester c.q. tresorier). StRA I, 2; zie ook 
Verkerk, ´Bestuur´, 130. 
932 Vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, 41. 
933 Verkerk, Coulissen, 93. 
934 Ibidem, 98-111; De Leeuw, ‘Vroegste stadsrekeningen’, 60-61. 
935 Beide moeten tot de economische elite gerekend worden; zo leende Henric Beteric in 1359 een aanzienlijk bedrag 
aan de stad, terwijl ook Henric van Herwen een aanzienlijke rente van de stad ontving.  De expertise en ervaring van 
Henric van Herwen zijn exemplarisch: hij trad sinds 1368 enkele jaren als raad op en werd in 1373 voor de eerste 
maal burgemeester, daarna afwisselend schepen en raad. Zie Verkerk, Coulissen, 436, 439-440 en 442-445. Hij stapte 
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Ook in de politiek turbulente periode na 1473 werd bij de verdeling van de 
burgemeestersambten afgeweken van de traditionele verdeling tussen de beide clans. Sinds 
1465 had tussen de verschillende bestuursfamilies echter al, ondanks de partijkeuze samen 
met Nijmegen en Zutphen voor Adolf, onenigheid bestaan over het te voeren beleid, 
terwijl de inname van de stad begin 1466 door Willem van Egmond (onder goedkeuring 
van de burgerij) de tegenstellingen nog verder had verscherpt.  
 Het politieke gewicht van het burgemeestersambt nam ook in Arnhem in de loop 
van de veertiende eeuw toe. De burgemeesters waren onder meer belast met de 
boeteinning en de registratie van nieuwe burgers, waren verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de stedelijke infrastructuur en de openbare werken en hielden toezicht op 
het marktwezen en de kwalititeit en de prijzen van levensmiddelen. Aanvankelijk 
ontvingen de burgemeesters geen aparte vergoeding voor het uitvoeren van deze aan hen 
toebedachte taken, afgezien van de helft van alle opgelegde boeten en de hen toekomende 
emolumenten. Sinds 1418 ontvingen de burgemeesters voor hun werkzaamheden een 
bedrag van dertien Arnhemse gulden,, tussen 1428 en 1550 werd een vaste jaarlijkse 
vergoeding van tien oude schilden aan hen uitgekeerd.936 Het is verleidelijk om ook in de 
toekenning van een extra vergoeding een signaal voor de toenemende werklast die met het 
uitoefenen van het burgemeestersambt gepaard ging te zien, maar concrete bewijzen 
hiervoor ontbreken. In de loop van de vijftiende eeuw werden de burgemeesters de 
belangrijkste politieke vertegenwoordigers van de stad en stonden aan het hoofd van 
stedelijke delegaties.937 Hun vooraanstaande positie in de contacten met politieke 
delegaties of hoogwaardigheids-bekleders van buiten de stad wordt nog eens onderstreept 
door een keur uit 1457 die bepaalde dat alleen de burgemeesters namens de stad het woord 
zouden voeren bij besprekingen met externe partijen op het raadhuis.938   
 De toenemende politieke verantwoordelijkheden voor de burgermeesters leidden 
ertoe dat andere schepenen uitvoerende taken kregen toegewezen om de burgemeesters 
te ontlasten. De jaren twintig en dertig van de vijftiende eeuw vormen de periode waarin 
deze herverdeling van taken binnen het stadsbestuur werd doorgevoerd. Deze 
herverdeling kan daarmee worden aangemerkt als uiting van de toenemende complexiteit 
van de stedelijke samenleving en de noodzaak tot verdere regulering van het stedelijke 
leven. Dat blijkt onder meer uit het feit dat voor het beheer van de Stadswaard in de jaren 

                                            
na zijn ambtsperiode in stedelijke dienst over naar een landsheerlijke positie; in de periode 1383-1390 was hij 
rentmeester van de Veluwe; GldA, HA inv. nrs. 378-380), Doorninck, Acten I, 141-143 en 180-182; Verkerk, Coulissen, 
456.  
936 StRA III, 367; StRA V, 34. In de periode 1490-1493 ontvingen de schepenen geen schepengeld en andere 
emolumenten vanwege de bezuinigingsoperatie waarmee men de stadsfinanciën op orde trachtte te krijgen; alleen de 
burgermeesters bleven hun uitkering ontvangen ´… soe se alman te lieve teren moeten´; GldA, OAA inv. nr. 1252, 
stadsrekening 1490/1491, fol. 20v. Zie ook hierna, paragraaf 4.2. 
937 Zie voor vergelijkbare ontwikkelingen in Leiden Brand, Macht en overwicht, 45 en Marsilje, Financieel beleid, 22-23 en 
63-64. 
938 GldA, OAA inv. nr. 1, fol. 16r.-16v. 
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1427-1431 twee weerdmeesters werden aangewezen, terwijl het stadsbestuur in 1434 twee 
schepenen aanstelden als beekmeesters, die tot taak hadden om de St. Jansbeek te beheren 
en die ervoor dienden te zorgen ´…dat daer geen vuijlniss noch onreidelicke dingen in 
geworpen, gestort off gewassen en worden´.939 In hetzelfde jaar werden twee andere 
schepenen belast met de politietaken ten aanzien van de broodzetting en het gebruik van 
maten en gewichten, een taak die tot die tijd bij de burgemeesters was belegd. Een aantal 
jaren eerder wordt in de stadsrekeningen bovendien al een marktmeester vermeld die van 
stadswege toezicht hield op het reilen en zeilen tijdens de week- en jaarmarkten en de 
visverkoop.940 Het ontstaan van deze zogenaamde ´subalterne´ ambten valt niet zozeer als 
professionalisering aan te merken, maar is eerder bedoeld geweest om de burgemeesters 
te ontlasten. Het effect van deze verdere taakverdeling was echter wel een toenemende 
specialisatie in het bestuur van de stad.  
 Ten aanzien van de door de schepenen opgelegde boeten dienden de 
burgemeesters volgens een stadskeur uit 1367 tijdens hun rekenschap op 25 januari een 
apart, gespecificeerd overzicht ‘van manne te manne’ van de geïnde boeten te 
overleggen.941 Daar waar de inkomsten uit de boetegelden aanvankelijk verdeeld werden 
tussen de landsheerlijke richter en de schepenen, ontvingen later de burgemeesters de helft 
van alle door de schepenen opgelegde boeten, terwijl de andere helft de stad ten goede 
kwam. Het aan de schepenen toevallende deel mochten zij ´…verteren off anders in der 
stadt orber keren´.942 Het door de burgemeesters en boden in te winnen andere deel van 
de boeten diende in ieder geval sinds 1434 direct ter rekenschap en registratie aan de 
stadsschrijvers te worden afgedragen. Hierin komt de belangrijke rol die de stadsschrijvers 
in het financiële beheer van de stad speelden duidelijk tot uitdrukking (zie verder hierna, 
paragraaf 3.1.2).  
 De eindverantwoordelijkheid van de burgemeesters voor de stedelijke financiën 
bracht met zich mee dat zij na afloop van hun termijn ten overstaan van het nieuwgekozen 
stadsbestuur rekenschap dienden af te leggen over de inkomsten en uitgaven die zij 
gedurende hun boekjaar hadden beheerd.943 In de aanhef van de stadsrekeningen, die de 
schriftelijke neerslag van het financiële beheer vormden, vinden we dan ook sinds 1353 de 
namen van de verantwoordelijke burgemeesters terug.944 In 1434 werd bepaald dat de 
burgemeesters hun rekening binnen een termijn van drie maanden na het eindigen van 

                                            
939 GldA, OAA inv. nr. 1, fol. 5r. 
940 StRA III, 121: “Den coermeyster opten Merct van vulen vissch die hy gecofft hadde te proven”. 
941 GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 8r. 
942 In het stadsrechtprivilege werd bepaald dat de grafelijke richter de helft van alle boeten zou ontvangen; zodoende 
vinden we boete-inkomsten uit de lage rechtspraak uit het richterambt Arnhem, verantwoord door richter Mauricius, 
in de oudste grafelijke rekening terug; vgl. Meihuizen, Rekening, 79 (´de emergentibus cum bannis cottidianis´).  
943 De Leeuw, ´Stadsrekeningen´, 54.  
944 Overigens wordt de functie van burgemeester in de oudste rekening van 1353 aangeduid als ‘reddituarius civitatis’ 
(stadsrentmeester), wat hun verantwoordelijkheid voor de stadsfinanciën des te meer onderstreept; StRA I, 2.  
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hun ambtsjaar dienden te overleggen.945 Bij de rekenschapsaflegging diende het voltallige 
stadsbestuur aanwezig te zijn. In de loop van de vijftiende eeuw dienden standaard ook de 
stadssecretaris en de rentmeester aanwezig te zijn. De onderlinge, wederzijdse controle 
van burgemeesters en stadsschrijver was een belangrijk instrument om eventuele financiële 
malversaties of corruptie ten nadele van de stad in te dammen of vroegtijdig te 
signaleren.946   
 Normaliter lag ook de verantwoordelijkheid voor de openbare werken bij de 
burgemeesters; alleen bij grote bouwprojecten werden zij ontlast door de tijdelijke 
aanstelling van timmermeesters (zie hierboven).947 Dat het uitoefenen van meer dan één 
raadsambt in Arnhem geen belemmering hoefde te vormen bewijst het optreden van 
Wynant Scriver in 1388, die in dat jaar zowel als burgemeester als ook als timmermeester 
voor de stad actief was.948 Ook waren de Arnhemse schepenen niet uitgesloten van het 
pachten (dan wel borg staan) van de stedelijke accijnzen, zoals dit bijvoorbeeld in Leiden 
al in 1360 in een stadskeur werd vastgelegd.949 Van expliciete vermogenseisen of 
leeftijdsgrenzen vindt men in de Arnhemse archivalia evenmin iets terug. Toch dienden 
de beheerders van de Arnhemse stadsmiddelen evenals elders kapitaalkrachtig genoeg te 
zijn om eventuele tekorten op de balans op te vangen aangezien ook in Arnhem de 
burgemeesters geacht werden deze tekorten uit eigen zak voor te schieten, waarop ze dit 
bedrag doorgaans in het daarop volgende boekjaar terugkregen (zie hierna, hoofdstuk 
6).950   
 Hoewel hun uitvoerende taken op financieel gebied steeds verder afkalfden, onder 
druk van hun toenemende takenpakket dat gedurende de vijftiende eeuw meer en meer 
politieke en representatieve taken ging omvatten, bleven de burgemeesters tot het einde 
van de hier behandelde onderzoeksperiode formeel eindverantwoordelijk voor het 
dagelijkse financiële beheer van de stadssecretaris en (sinds 1446) de rentmeester van de 
stad. De directe betrokkenheid bij het financiële beheer vervaagde echter en uitte zich 
feitelijk alleen nog in het aansturen van de rentmeester en het verantwoorden van het 
gevoerde beheer ten overstaan van het college van schepenen en raden tijdens de jaarlijkse 
afhoring van de stadsrekening na afloop van het boekjaar.  
 De greep van de tot het Arnhemse patriciaat behorende families op de 
stadsfinanciën komt duidelijk tot uiting in de burgemeestersbenoemingen. Uit tabel 3 
wordt evenwel duidelijk dat het merendeel (55,9 %) van de burgemeesters het ambt slechts 

                                            
945 GldA, OAA inv. nr. 1, fol. 4v. 
946 Vgl. Mersiowsky, Anfänge, 328. 
947 Ook in Leiden waren de burgemeesters primair belast met het onderhoud van de stedelijke verdedigingswerken; 
alleen bij grotere bouwprojecten werden sinds 1445 voor de duur van deze projecten vestmeesters aangesteld, die de 
burgemeesters in hun taken ontlastten; vgl. Brand, Macht en overwicht, 153-154. 
948 Verkerk, Coulissen, 453-454; StRA II, 185. 
949 Marsilje, Financieel beleid, 63. 
950 Ibidem, 64-65; zie voor een vergelijkbare situatie in Geldern Kuppers, Stadtrechnungen, 43.  
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een of twee keer in hun politieke loopbaan uitoefenden. De mobiliteit onder de 
burgemeesters was in Arnhem zelfs iets hoger dan in Leiden.951 Slechts twee personen, 
Johan Gruter sinds 1385 en Gijsbert van der Hoeven vanaf 1460, bekleedden het 
burgemeestersambt negen respectievelijk tien keer. Vooral bij Van der Hoeven valt op dat 
hij voornamelijk ten tijde van de financieel moeizame perioden, allereerst gedurende de 
financiële crisis van 1466-1468 en opnieuw tussen 1473 en 1475, toen de stadsfinanciën 
wederom in zwaar weer verkeerden, als burgemeester de formele verantwoordelijkheid 
voor de stadsfinanciën kreeg toebedeeld. Verondersteld mag worden dat hij veel kennis 
en ervaring had en groot vertrouwen onder zijn collega-stadsbestuurders moet hebben 
gehad.  
 

Aantal Aantal personen % % (cumulatief) 
 

1 - 2 66 55,9 55,9 
3 - 5 36 30,5 86,4 
6 - 8 10 8,5 94,9 
9 -10 2 1,7 96,6 
Totaal 118 100 100,0 

 
TABEL 3: burgemeestersbenoemingen in Arnhem, 1353-1500. Bron: Verkerk, Coulissen, 422-549 en 680-
683.  
  
 Alhoewel vanwege het jaarlijks rouleren van het burgemeestersambt van 
specialisatie in strikte zin niet gesproken kan worden, is wel duidelijk dat voor het 
uitoefenen ervan enige financiële expertise vereist was. De stelling dat bestuurlijke ervaring 
een belangrijk vereiste was voor benoeming in het burgemeestersambt, zoals door onder 
ander Marsilje en Kuppers is gesuggereerd, moet in het Arnhemse geval genuanceerd 
worden.952 Tien burgemeesters (8,4 %) werden zonder dat ze eerder als schepen dan wel 
raad in het stadsbestuur actief waren geweest in het burgemeestersambt verkozen, terwijl 
het merendeel van de burgemeesters die wél eerder in het stadsbestuur had gezeten op 
slechts één á twee jaar bestuurlijke ervaring kon terugvallen.  
 Zoals we hieronder verder uiteen zullen zetten wisten de Arnhemse gilden in de 
politiek uiterst instabiele jaren na 1477 hun invloed op het stadsbestuur geleidelijk uit te 
breiden. In Zutphen zien we soortgelijke tendenzen rond dezelfde periode, alhoewel het 
daar nog tot 1538 zou duren totdat de sluimerende spanningen tussen de 
magistraatsfamilies en de gilden tot een abrupte en felle uitbarsting van gildenoproer 

                                            
951 In Arnhem bedroeg het gemiddelde van het aantal burgemeestersfuncties 2,5 functie per persoon, in Leiden lag 
dit cijfer met 2,8 functies per persoon iets hoger; vgl. Brand, Macht en overwicht, 52. 
952 Vgl. Marsilje, Financieel beleid, 67; Kuppers, Stadtrechnungen, 41. 
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leidden en daarmee ook in Zutphen de politieke invloed van de gilden, zij het tijdelijk, 
verruimde.953  

	
3.2.2.	DE	ARNHEMSE	STADSSCHRIJVERS	  
Zoals in veel andere steden had de Arnhemse stadsschrijver, die als professionele stedelijke 
functionaris voor de vervaardiging van bestuurlijk schriftgoed in ieder geval sinds het 
midden van de veertiende eeuw het stadsbestuur terzijde stond, ook een sleutelpositie in 
het dagelijkse financiële beheer.954 Net als in Deventer, Den Bosch en Haarlem waren de 
eerste Arnhemse stadsschrijvers afkomstig uit de kringen van de geestelijkheid.955 Zij 
beheersten het Latijn en konden lezen en schrijven, wat voor hun taakuitvoering uiteraard 
onontbeerlijk was.956 Zo waren de oudste ons bekende Arnhemse stadsschrijvers, 
Johannes van Wesel, Geryt Keersmaker en Geryt Stapelriem als vicarissen verbonden aan 
het Arnhemse St. Catharina-gasthuis.957 Meester Geryt Stapelriem was bovendien als 
priester en vicarus verbonden aan zowel het Arnhemse St. Walburgkapittel als ook aan de 
St. Maartenskerk. Net als voor Deventer is geconstateerd bleef het Arnhemse 
secretarisambt in ieder geval tot het einde van de veertiende eeuw een éénmanstaak. Wat 
betreft de rol van de Arnhemse stadsschrijvers in het financiële beheer zien we sinds het 
einde van de veertiende eeuw de eerste tekenen van een actieve betrokkenheid in de 
financiële administratie, het beheer van de stadskas en het doen van de dagelijkse financiële 
transacties.958 Dit proces zette zich in de loop van de veertiende en vijftiende eeuw 
onverminderd voort, waarbij de groeiende rol van de stadssecretarissen ten aanzien van 
het financiële beheer naar voren treedt.959   

                                            
953 Zie hiervoor ook Bosch, ‘Impact’. 
954 Al sinds de dertiende eeuw moet overigens een gezworen stadsschrijver actief zijn geweest die de schepenen 
ondersteunde bij de registratie van schepenvonnissen in de voluntaire rechtspraak, die hebben geresulteerd in de 
collectie schepenkistoorkonden die sinds de late dertiende eeuw zijn overgeleverd. Zie Verkerk, ´Bestuur´, 85.  
955 Vgl. voor het belang van de geestelijkheid voor het bestuurlijke verschriftelijkingsproces in steden en de herkomst 
van de vroegste stadsschrijvers uit de geestelijkheid in Deventer en Den Bosch respectievelijk Benders, 
Bestuursstructuur, 19-22 en 84-97 en Van Synghel, Actum in camera scriptorum, 270-272. In hoeverre deze geestelijken 
afkomstig waren uit de leidende families van de stad en dus tot hetzelfde sociaal-politieke netwerk behoorden is in 
het kader van dit onderzoek niet nader onderzocht. Het zou de moeite waard zijn deze netwerken verder te 
bestuderen. 
956 In de Arnhemse rekeningen wordt in 1377 overgestapt van het Latijn naar het Middelnederlands; zie voor dit 
proces ook De Meyer, ´Latijn en volkstaal´ en Van Schaïk, ´Oorsprong´, 153. 
957 Leppink, Sint Catharinae-gasthuis, 94-95. In 1361 wordt Johannes van Wesel (de Wesalia) in een oorkonde van dat 
gasthuis als stadssecretaris vermeld; GldA, OAA, Gasthuizen en gilden in Arnhem, inv. nr. 544, fol. 15r., reg. nr. 17. 
Hij was tevens als notaris in Arnhem actief. 
958 Zie voor deze definitie van de stadsschrijver Benders, Bestuursstructuur, 18; vgl. ook de uitgebreide historiografische 
uiteenzetting rondom het gebruik van de termen ́ stadsschrijver´, stadsklerk, kanselarij en secretarie in het proefschrift 
van Van Synghel, Actum in camera scriptorum, 26-28. 
959 Ook in Geldern kregen de stadsschrijvers meer taken toegewezen, met name ten aanzien van het financiële beheer 
en de dagelijkse financiële transacties; vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, 45-46. Zie voor soortgelijke processen in de 
Hollandse steden Van Steensel, ´Emergence of an administrative apparatus´, idem, ´Personeel´ en Marsilje, Financiële 
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 Die betrokkenheid bleef niet beperkt tot het opstellen van de klad- en 
netexemplaren van de stadsrekeningen, rentenregisters en andere financiële stukken. Zo 
had stadsschrijver Gerard Keersmaker op het moment van zijn overlijden in 1397 
stadsgeld ter waarde van 193 lb. in huis.960 De executeurs-testamentair van zijn opvolger, 
heer Gerard Stapelriem, overhandigden de stad na diens dood in 1418 een bedrag van 422 
Arnhemse gulden.961 Het persoonlijk in kas hebben van stadsgeld maakt het aannemelijk 
dat de Arnhemse stadssecretaris reeds vanaf het einde van de veertiende eeuw het 
dagelijkse beheer van de stadskas en de verantwoordelijkheid voor het verrichten van de 
feitelijke transacties, onder verantwoordelijkheid van de burgemeesters, op zich hadden 
genomen. Een besluit van het stadsbestuur uit 1434 bevestigt nog eens de rol van de 
stadssecretarissen als feitelijke beheerders van de stadskas: de door de stadsboden en 
burgemeesters geïnde boeten dienden volgens dit besluit meteen te worden overgedragen 
aan de stadsschrijver, die daarover vervolgens rekenschap diende af te leggen.962   
 Ook bij het innen van de accijnzen in periodes dat deze door de stad zelf in regie 
werden geïnd (zie hierover, paragraaf 3.1.4) traden de stadssecretaris en zijn klerk als 
belastinginners naar voren. Politiek onrustige periodes en de daarmee gepaard gaande 
mogelijke economische stagnatie deden potentiële belastingpachters in Arnhem meer dan 
eens huiveren om hun geld in de stedelijke belastingen te investeren, waardoor de stad 
zich genoodzaakt zag de inning van de accijnzen zelf ter hand te nemen.963 Zo waren 
stadsschrijver Willem en zijn klerk, Gheenken Thonys, verantwoordelijk voor de inning 
van de wijnaccijnzen in de jaren 1426 en 1432, toen deze vanwege politieke conflicten en 
rivierblokkades niet verpacht konden worden.964 Deze (tijdelijke) rol van de stadsschrijvers 
en klerken als beheerders van de stedelijke accijnzen in jaren dat deze niet werden verpacht 
(zie onder) treedt vanaf de jaren zestig van de vijftiende eeuw opnieuw naar voren, en ook 
in de eerste helft van de zestiende eeuw inden de stadssecretarissen regelmatig de grote 
accijnzen op wijn en bier.965   
 In de loop van de vijftiende eeuw namen de taken van de stadsschrijver, onder 
meer ten aanzien van het financiële beheer, verder toe. Tot het begin van de vijftiende 
                                            
beleid, 93-107. Zie meer in het algemeen voor de invloed van een groeiende complexiteit van het stadsbestuur vanwege 
een expanderend takenpakket voor stadsbesturen en andere stedelijke instituties ten behoeve van de groeiende 
stedelijke samenlevingen Van der Heijden ed., Serving the urban community en Haemers en Ryckbosch, ´Public services´. 
960 StRA II, 324. 
961 StRA III, 357. Zijn betrokkenheid bij de inning van stadsgelden komt overigens ook in een rekeningpost op 
dezelfde pagina naar voren. Hij schoot dat jaar ook een klein bedrag voor van de nog te innen inkomsten uit de 
Stadswaard die het jaar daarvoor nog niet door burgemeesters Derick Ploech en Wouter van Herwen waren 
afgedragen; vgl. ibidem en StRA III, 317. Zie voor het functioneren van de Arnhemse stadssecretarissen verder 
Verkerk, ´Bestuur´, 85-86. 
962 GldA, OAA inv. nr. 1, fol. 4r. 
963 Zie hierna, paragraaf 3.1.4; vgl. ook Boone, ´Privé-initiatief´, 116. 
964 Bosch, ´Impact´, 132. 
965 In 1466 en tussen 1478-1480 inde klerk Derick de bieraccijnzen, terwijl tussen 1515 en 1543 stadssecretaris Arnold 
van der Kuyll maar liefst achttien boekjaren de inning van de hopaccijns voor zijn rekening nam. 
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eeuw kon het schrijversambt door een enkele persoon worden uitgeoefend, maar door de 
toename van zijn administratieve taken ten behoeve van het stadsbestuur werd het nodig 
om naast de stadsschrijver een klerk aan te stellen, die hem bij het vervaardigen van allerlei 
registers, cedulen en brieven behulpzaam was. De eerste aanwijzingen daarvoor vinden we 
in 1412. Stadsschrijver Gerard Stapelriem (1398-1417) werd in dat jaar geholpen door 
Willem Thonys bij het optekenen van de percelen in de Stadswaard.966 Na het overlijden 
van Stapelriem in 1417 werd Thonis aangesteld als nieuwe stadssecretaris. Zijn opvolger 
Willem ten Oldenwier was ook al enkele jaren voor zijn benoeming als stadssecretaris in 
1443 als betaalde klerk in stadsdienst.967 De positie van een tweede klerk, die onder de 
stadssecretaris functioneerde (in de rekeningen vaak als ´onderscriver´ vermeld) en 
medeverantwoordelijk was voor het opstellen van het bestuurlijke schriftgoed van de stad, 
was rond het midden van de vijftiende eeuw volledig uitgekristalliseerd. In de rekening 
van 1455 wordt voor het eerst de officiële benoeming van de nieuwe onderschrijver 
vermeld, waarmee vaststaat dat het ambt van tweede stadsklerk in ieder geval in dat jaar 
geïnstitutionaliseerd was geraakt. Net als in Deventer werden af en toe extra klerken 
ingehuurd wanneer de situatie daarom vroeg. Al in 1356 werd waarschijnlijk tijdelijk een 
tweede schrijver in dienst genomen om te helpen om de stedelijke administratie op orde 
te krijgen.968 En in 1479 werd, naast secretaris Derick van Berck en onderschrijver Henrick 
van der Kuyll, een klerk Derick uitbetaald voor het bedienen van de in dat jaar in regie 
geïnde bieraccijns.969  
 De geleidelijke verschuiving van verantwoordelijkheden ten aanzien van het 
feitelijke beheer van het geld van de stad van de burgemeesters naar de stadssecretaris zien 
we ook terug in de vermenging van publiek en privaat kapitaal. Bij negatieve saldi aan het 
einde van het boekjaar moesten oorspronkelijk de twee burgemeesters uit eigen zak de 
tekorten voorschieten, of vorderde de stad van hen overschotten op de balans in het 
daaropvolgende jaar terug. Zodoende leidde bijvoorbeeld de financiële crisis van de jaren 
1372-1377 (zie hieronder, hoofdstuk 5) tot aanzienlijke schulden bij de verschillende 
burgemeesters uit die jaren.970 Tot het midden van de jaren twintig van de vijftiende eeuw 
bleef dit onveranderd, maar de financiële problemen die de stad in de jaren twintig van de 
vijftiende eeuw ondervond brachten ook hierin belangrijke wijzigingen. Uit de rekeningen 
blijkt dat niet langer de burgemeesters bij eventuele negatieve saldi uit hun privékapitaal 
het tekort moesten bijpassen, maar dat de stadsschrijver hiervoor opdraaide. Op basis van 
                                            
966 StRA III, 232. 
967 Willem ten Oldenwier stamde uit een belangrijke Arnhemse familie die als leen- en ambtmannen verbonden waren 
aan het klooster Prüm; in 1446 werd hij met het goed Oldenwier bij Arnhem beleend. Gezien zijn bezittingen en 
functies, onder andere als ambtman voor het klooster Prüm in Arnhem en Voorst, zal hij over voldoende vermogen 
hebben beschikt om als beheerder van de stedelijke financiën bij tijd en wijle met privékapitaal tijdelijke tekorten op 
te vangen; vgl. Verkerk, Coulissen, 261-263. 
968 Verkerk, ´Bestuur´, 86. 
969 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1479/1480, fol. 20v. 
970 Zie hieronder, hoofdstuk 6. 
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het slot van de rekening van het jaar 1432/1433 kan worden opgemaakt dat de stad 
aanzienlijke schulden had opgebouwd bij de Arnhemse stadsschrijver, die voortvloeiden 
uit onbetaalde negatieve saldi uit de voorgaande jaren.971 In de jaren daarna bleef de schuld 
aan Willem Thonys oplopen: aan het einde van het boekjaar 1434 was de schuld van de 
stad al opgelopen tot ruim 1584 Rijnse gulden, wat neerkwam op bijna de helft van de 
jaarlijkse stedelijke inkomsten. In de daaropvolgende jaren werd deze schuld met behulp 
van de ontstane overschotten op de balans overigens ook snel weer terugbetaald: in 1437 
had Thonys de door hem voorgeschoten sommen weer terugontvangen.   
 Ook nadat de rentmeester in 1446 als financieel expert zijn intrede deed (zie 
hieronder) bleven de Arnhemse stadssecretarissen betrokken bij de dagelijkse financiële 
transacties. Zij ontvingen voor hun werkzaamheden bovendien de hoogste vergoeding 
van iedereen die tot het stedelijke personeel behoorde, wat hun voorname positie binnen 
het stedelijke bestuurlijke apparaat verder onderstreept. Meester Derick van Berck, die 
tussen 1469 en zijn dood in 1495 als stadssecretaris van Arnhem functioneerde, werd 
meermaals ingeschakeld bij het afhandelen van financiële transacties.972 Diens toetreden 
in 1485 tot de in 1352 opgerichte St. Nicolai-broederschap, een relatief gesloten religieuze 
broederschap waarin voornamelijk leden uit het Arnhemse patriciaat en de gegoede 
burgerij zich verenigden en toelegden op gezamenlijke devotie, gebed en armenzorg via 
het Heilige Geestgasthuis, onderstreept de hoge sociale positie die de Arnhemse 
stadssecretaris vervulde.973   
 Ook de opvolger van Van Berck, Henrick van der Kuyll, was als stadssecretaris 
direct betrokken bij het financiële beheer in de stad, terwijl de onderschrijver, Ren van 
Hoekelum, in de jaren 1500-1501 betrokken was bij de inning van de bieraccijns.974 
Overigens kan de persoon van Henrick van der Kuyll ook dienen als voorbeeld voor de 
nauwe verwevenheid van de landsheerlijke bestuursstructuur op de Veluwe en de 
vooraanstaande positie van Arnhem hierin en de springplank die het Arnhemse 

                                            
971 StRA V, 371. 
972 Zo komen we hem in meerdere kwitanties vanwege de uitbetaling van door Arnhem verschuldigde lijf- en 
erfrenten terug, die hij namens de stad aan de schuldeisers uitkeerde; zie bijv. GldA, OAA inv. nr. 1269, reg. nr. 1036 
vanwege de uitbetaling van een rente aan het klooster Engelendaal in Bonn in 1469. Derick van Berck 
vertegenwoordigde de stad bovendien in 1489 tijdens de rechtzaak die in Nijmegen gehouden werd vanwege het 
conflict met Büderich ten aanzien van de uitbetaling van de renten van wijlen Henrick Haeck; vgl. Bosch, ´Zaak´, 
102-103 en GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1489/1490, fol. 23r. In 1494 was hij namens Arnhem betrokken 
bij de inning van de landsheerlijke pondschattingen; vgl. GldA, OAA inv. nr. 215, reg. nrs. 481, 483, 487 en 489.  
973 Kuys, ´Kerk en religie´, 240; Paquay, Geschiedenis, 358. Zie voor soortgelijke bindingen tussen het patriciaat en de 
gegoede burgerij en dergelijke broederschappen in Leiden Brand, Macht en overwicht, 359 en ten aanzien van de 
armenzorg ook Boele, Leden van een lichaam, 74-91. 
974 Henrick van der Kuyll en onderschrijver Ren van Hoekelum waren bijvoorbeeld in 1498 samen met enkele 
gildemeesters aanwezig bij het overlezen van het accijnsboek; zie GldA, OAA inv. nr. 1252, fol. 46r. Ten aanzien van 
de bieraccijns in 1500-1501 zie GldA, OAA inv. nr. 1253, stadsrekening 1500/1501, fol. 2r. en idem, stadsrekening 
1501/1502, fol. 1v. Henrick van der Kuyll trad op 25 januari 1502 toe tot de St. Nicolaibroederschap; vgl. Paqay, 
Geschiedenis, 358. 
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secretarisambt kon zijn voor een functie in hertogelijke dienst. Vanaf 1502 was Van der 
Kuyll namelijk als ´clerck van de Veluwen´ verbonden aan de landsheerlijke administratie, 
die onder leiding van landrentmeester Sander Bentinck onder andere belast was met het 
opstellen van de rentmeestersrekeningen.975  	

	
3.2.3.	HET	RENTMEESTERSAMBT	IN	ARNHEM	
In de literatuur wordt verondersteld dat politieke en financiële crises invloed hadden op 
het financiële beheer van steden en de daaraan verbonden opkomst van nieuwe financiële 
instituties.976 Zo vormden in Leiden de financiële problemen van de stad aanleiding tot de 
introductie van de homans rond 1400, een ad-hoc commissie van vier ervaren 
stadsbestuurders die met de opbrengsten uit de stedelijke accijnzen de stedelijke 
schuldenlast moesten saneren.977 Tussen 1423 en 1434 traden opnieuw homans in Leiden 
op, die nu echter ter ontlasting van de burgemeesters, die als gevolg van de politieke 
problemen en de stijgende overheidsopgaven in de jaren twintig van de vijftiende eeuw 
overbelast dreigden te raken, het feitelijke financiële beheer (weliswaar nog steeds onder 
supervisie en verantwoordelijkheid van de burgemeesters) overnamen.978   
 Ook in Arnhem leidden de financiële problemen, waarmee de stad in de jaren 
twintig van de vijftiende eeuw te kampen kreeg, tot een verdere differentiatie van de taken 
binnen het stadsbestuur ten aanzien van het financiële beheer in Arnhem.979 Als gevolg 
van de politiek-militaire ontwikkelingen en de grote investeringen voor de aanleg van 
nieuwe verdedigingswerken in de twintiger jaren van de vijftiende eeuw waren de uitgaven 
van het Arnhemse stadsbestuur aanmerkelijk gestegen (zie hierna, hoofdstuk 4). Om in 
die kosten te voorzien verkocht de stad vanaf 1426 jaarlijks enkele lijfrenten, waardoor de 
schuldenlast van de stad begon op te lopen.980 De gelijktijdig verder toenemende 
complexiteit van het financiële beheer maakte een nadere uitsplitsing van taken 
noodzakelijk om overzicht te kunnen houden op de financiële toestand van de stad. Reeds 
vanaf 1428 komen we dan ook in de Arnhemse rekeningen twee rentmeesters tegen, die 
maandelijks de (klad)rekeningen van de stadschrijver moesten controleren.981 Deze 
rentmeesters werden geselecteerd uit de oude schepenen en burgemeesters en hadden dus 

                                            
975 GldA, HA inv. nrs. 854-855. 
976 Vgl. Marsilje, Financiële beleid, 77-79 en Bosch, ´Impact´. Vgl. Van Steensel, ´Personeel´, 239, die voor de Hollandse 
steden juist tot de conclusie komt dat de financiële problemen van die steden aan het einde van de vijftiende eeuw 
niet leidden tot grote wijzigingen in het stedelijke personeel dat verantwoordelijk was voor het financiële beheer. 
977 Marsilje, Financieel beleid, 65-68; Brand, Macht en overwicht, 147-149. 
978 Ibidem, 68-80. 
979 Bosch, ‘Impact’, 128. 
980 Zie hierna, hoofdstuk 6. 
981 StRA V, 37-52. De verplichting tot maandelijkse controle van de kladrekeningen werd nog in 1446 opnieuw 
bevestigd; vgl. GldA, OAA inv. nr. 1011. In dat jaar werd ook een nieuw ´register van der stat renthen´ aangelegd; 
StRA V, 38. 
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al de nodige bestuurlijke en financiële ervaring opgedaan.982 In 1434, toen Dirck Ploech 
en Goesen van den Gruuthuys tot rentmeesters werden benoemd werd opnieuw 
vastgelegd dat zij een keer per maand de door de stadsschrijvers bijgehouden rekeningen 
van inkomsten en uitgaven dienden te controleren, voornamelijk om ´… te weten weer de 
stadt t’achters off te vore sij´.983 Net als in Leiden vormden oplopende stadsschulden of 
financieel wanbeheer de aanleiding tot het aanstellen van aparte functionarissen om, in de 
woorden van Hanno Brand, ´acute crisisbestrijding´ toe te passen en de stedelijke 
financiën weer op orde te krijgen.  
 Tussen 1434 en 1446 vinden we geen aanwijzingen terug dat rentmeesters in 
Arnhem hebben gefunctioneerd; het beheer van de stedelijke inkomsten zal 
hoogstwaarschijnlijk weer door de burgemeesters zijn gevoerd. In 1446 werd het 
rentmeestersambt echter opnieuw ingevoerd, en nu definitief. In de jaren 1428-1434 was 
het rentmeesterschap door leden van het stadsbestuur uitgeoefend en dus een raadsambt 
geweest, maar vanaf 1446 kwam het feitelijke financiële beheer in handen van een apart 
daartoe aangestelde functionaris, waarmee het beheer van de stedelijke geldmiddelen 
verder werd geïnstitutionaliseerd. Hij moest bij zijn aantreden zweren de ´…stat renthen 
getrouwelick ende rechtfeerdich te verwaeren, op te boeren ende weder uyt te gheven na 
guetduncken ende beveell des raitz’.984 Vanaf dat jaar trad meester Dirck van der Molen 
als stedelijke rentmeester op. Hij bleef, afgezien van het boekjaar 1470, tot 1481 in functie 
als beheerder van de stedelijke financiën. De aanstelling van Van der Molen was een 
belangrijke stap in de specialisatie en professionalisering van het financiële beheer in de 
stad.985 Zijn langdurige functioneren als stedelijke rentmeester zal mede zijn 
voortgekomen uit pogingen van het stadsbestuur om enige continuïteit in het financiële 
beheer te creëren en zijn opgebouwde financiële expertise te benutten. Zijn kennis van 
financiële transacties zal ook zijn voortgekomen uit zijn gelijktijdig functioneren als notaris 
in Arnhem.986  
 Vanaf 1446 vormde het private kapitaal van Van der Molen meer dan eens een 
financiële buffer ten tijde van acute geldnood. De financiële problemen die Arnhem vanaf 

                                            
982 De eerste personen die als stedelijke rentmeesters worden genoemd, Johan Mynschart en Johan van Brienen, 
hadden beide binnen het schepencollege reeds meerdere jaren bestuurlijke ervaring opgedaan. Johan Mynschart is 
tussen 1404 en 1433 in het stadsbestuur actief; in 1407, 1413, 1423 en 1429 is hij als burgemeester verantwoordelijk 
voor de stadsfinanciën. Johan van Brienen was sinds 1417 als schepen actief en fungeerde in 1422 als burgemeester. 
Vgl. Verkerk, Coulissen, 467-493. 
983 Ibidem, 495; zie voor het citaat GldA, OAA inv. nr. 1, fol. 4v.  
984 GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 11r. Ook in Harderwijk lijkt de rentmeester de beheertaken ten aanzien van de 
stadsfinanciën in de tweede kwart van de vijftiende eeuw van de burgemeesters overgenomen te hebben; de eerste 
vermelding van dit ambt stamt uit 1444; zie Berns, Rechtsbronnen, 146. 
985 Voor de achtergronden van Derick van der Molen als priester en als alumnus van de universiteit van Keulen zie 
Bosch, ´Impact´, 128. Hij was tevens als notaris binnen Arnhem actief; vgl. bijvoorbeeld GldA, OAA inv. nr. 6096, 
reg. nr. 911 en inv. nr. 6157, fol. 167, reg. nr. 991. 
986 GldA, Archief Commanderij van St. Jan, inv. nr. 93, reg. 402. 
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de jaren zestig van de vijftiende eeuw te verduren kreeg vormen hiervan een goed 
voorbeeld. De structurele tekorten op de financiële balans, veroorzaakt door 
hoogoplopende militaire uitgaven en een toenemende schuldenlast en tegelijkertijd 
afnemende inkomsten, moesten door Van der Molen uit eigen vermogen worden 
voorgeschoten. Doordat deze schulden niet meteen het daarop volgende jaar konden 
worden afbetaald, liepen de schulden van de stad bij de stedelijke rentmeester vooral in de 
jaren 1466-1468 en 1473-1478 tot grote hoogten op.987 Ook bij zijn dood had Van der 
Molen nog vorderingen op de stad uitstaan: uit een testamentaire overdracht, opgesteld 
vlak voor zijn dood in 1487, blijkt dat Van der Molen een schuldvordering op de stad van 
100 Rijnse gulden voor het houden van missen ten behoeve van zijn zieleheil aan het St. 
Ursula-convent in Neder-Elten overdroeg.988   
 De politieke koerswijziging van pandheer Johan II van Kleef, die vanaf eind 1481 
een anti-Bourgondische koers ging varen om zijn machtspositie binnen Gelre te 
verstevigen, leidde tot hernieuwde intern-stedelijke onrust en een machtswisseling in 1482, 
waarvan mogelijk ook rentmeester Van der Molen het slachtoffer geworden is. De 
tegenstellingen tussen aanhangers van de hertog van Kleef en het Egmonds-
Bourgondische kamp leidden tot grote verwarring rondom de loyaliteit van de stad 
tegenover beide partijen en de invulling van het stadsbestuur. Begin juni 1482 werd de 
Arnhemse raad door de hertog van Kleef verzet.989 Derick van der Molen, die gezien zijn 
rol tijdens de Egmondse bezetting van de stad in de jaren 1466-1468 ook tot de Egmonds-
Bourgondische partij mag worden gerekend, heeft hierbij het veld moeten ruimen.990 Na 
diens vertrek als rentmeester van de stad nam Ott van Hoekelom, die in 1482 als schepen 
werd benoemd en in 1483 als burgemeester werd gekozen, in de periode 1482-1487 en 
1490-1492 de taak van rentmeester op zich.991 Nadat de Arnhemse burgerij in 1487 via de 
gilden meer invloed kregen in het Arnhemse stadsbestuur wisten ze via de de aanstelling 
van gildeleden als rentmeester ook hun greep op het financiële beheer van de stad te 
verstevigen.   

	
	
                                            
987 Zie hierna, hoofdstuk 6. Voor Gent en Brugge stelde Boone daarentegen vast, dat de ontvangers van deze steden 
hebben getracht om hun mandaten zo kort mogelijk te houden, juist om de negatieve financiële gevolgen die de 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor de stedelijke schulden met zich meebracht zo beperkt mogelijk te houden; 
vgl. Boone, Geld en macht, 202-203. 
988 GldA. OAA inv. nr. 1834, reg. nr. 1145. 
989 Verkerk, Coulissen, 353-356. 
990 Dat het verdwijnen van Van der Molen als rentmeester niet samenhangt met een mogelijk overlijden bewijst het 
feit dat hij nog in 1487 bij testamentaire beschikking een rente die hij had van de stad ter compensatie van een 
financiële schuld, overdroeg aan het Stift Neder-Elten. Zie GldA, OAA inv. nr. 1834. 
991 Vgl. Verkerk, Coulissen, 536-537. In de jaren 1488-1489 was het brouwer Gerit Versteegh die als rentmeester wordt 
genoemd. Zijn rentmeesterschap komt waarschijnlijk voort uit de toegenomen invloed van de Arnhemse gilden op 
het stadsbestuur na 1487; vgl. paragraaf 2.1.2. 
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3.2.4.	TOENEMENDE	INVLOED	VAN	BURGERS	EN	GILDEN	 	
Aan het einde van de vijftiende eeuw begon het monopolie van de stedelijke oligarchie op 
de financiële politiek duidelijke scheuren te vertonen.992 De financiële crisis waarin ook 
verschillende Gelderse steden in de laatste kwart van de vijftiende eeuw verzeild raakten, 
de nadelige gevolgen die dit had voor de stedelijke economie en de toenemende 
belastingdruk die door de politieke elites via de indirecte belastingen op de stadsbevolking 
werd gelegd leidden tot toenemende sociale spanningen tussen de traditionele politieke 
elites en de burgerij. De burgerij in zowel Arnhem als Zutphen wist deze financiële 
problemen, die grotendeels voortvloeiden uit de langdurige oorlogssituatie in het 
hertogdom, als hefboom te gebruiken om meer inspraak te krijgen in zaken betreffende 
de stadsfinanciën.993    
 Daarmee zien we ook in Gelre op lokaal-stedelijk niveau terug wat Blockmans in 
het algemeen al vaststelde ten aanzien van toenemende politieke participatie via 
representatieve organen, namelijk dat alleen excessief hoge belastingen, voornamelijk 
vanwege de financiële druk veroorzaakt door langdurig oorlogsgeweld, en financieel 
wanbeleid van elites tot bredere politieke participatie hebben geleid.994 Zoals in hoofdstuk 
1 reeds naar voren is gebracht hebben vooral Prak, Van Zanden en Gelderblom meer 
recentelijk ook gewezen op het belang van burgerschap als verzameling van rechten en 
plichten ten overstaan van de stadsgemeenschap als bindende factor tussen ‘staat’ en 
burger, die in de Nederlanden vanaf de hoge middeleeuwen allereerst op het lokale niveau 
van de stad de sociaal-politieke relaties tussen de bestuurlijke elites en de burger 
definieerde.995  
 In de praktijk was deelname aan het politieke besluitvormingsproces (zoals we 
hierboven reeds hebben aangetoond) in vrijwel alle laat-middeleeuwse steden in de 
Noordelijke Nederlanden voorbehouden aan een kleine oligarchie. De leden daarvan 
werden geacht de rechten en belangen van alle burgers als lid van de stadsgemeenschap te 
verdedigen, onder andere op financieel en economisch gebied. Één van de conclusies van 

                                            
992 Zowel in de Brabantse steden als ook in verschillende Duitse steden vormde de laatste kwart van de vijftiende en 
de vroege zestiende eeuw een periode van sociale spanningen tussen de stedelijke elite en de zich via gilden politiek 
emanciperende burgerij, waarbij veelal economische problemen en financiële crises het uitgangspunt vormden; vgl. 
o.a. Blockmans, ´Impact of cities´, 263-264 en 270-271 en Von Looz-Corswarem, ´Unruhen´. Ook in andere Noord-
Nederlandse steden, waaronder Utrecht, Groningen en Deventer leidden spanningen tussen de traditionele 
bestuurlijke elites en de gilden rondom de stedelijke financiën tot meer inspraak in de stedelijke financiën; vgl. Van 
den Broek, Groningen, 113-134, m.n. 132. 
993 Vgl. voor soortgelijke tendenzen in Duitse steden Blickle, Unruhen, 7-8. 
994 Blockmans, ´Representation´, 53; vgl. voor het belang van dergelijke ´control rights´ voor de kredietwaardigheid 
van steden en staten, de toegang tot kredietmarkten en de mogelijkheden tot het opnemen van kapitaal tegen relatief 
lage rentepercentages ook Stasavage, States of credit, 60. 
995 Prak en Van Zanden, ´Economic interpretation of citizenship´; Van Zanden, Long road to the industrial revolution, 
207-213; zie voor burgerschap binnen de laatmiddeleeuwse stad ook Boone en Prak, ́ Rulers, patricians and burghers´. 
Ten aanzien van burgerschap in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Overstichtse steden (Deventer, Kampen en 
Zwolle) zie Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht. 
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Prak en Van Zanden is dat meer zeggenschap en controlemogelijkheden voor burgers 
leidde tot een hogere bereidheid tot het betalen van (extra) belastingen.996     
 De politieke economie en de stedelijke financiën droegen echter een duidelijk 
stempel van de belangen van deze politieke elites. De besluitvorming rondom belastingen 
die op de inwoners van de stad drukten ter bekostiging van het door het stadsbestuur 
gevoerde financiële beleid, was tot het einde van de vijftiende eeuw stevig in handen van 
deze elites. De voorkeur van deze stedelijke elites voor indirecte belastingen op de 
belangrijkste consumptiegoederen maakten dat de financiële lasten relatief zwaarder op de 
schouders van de minder vermogende groepen binnen de stad kwamen te liggen. Zolang 
deze belastingen niet leidden tot een te hoge lastendruk die de bestaansbasis van de 
inwoners aanzienlijk zou aantasten (of wanneer de publieke schuldenlast niet leidde tot 
financiële crises die via het repressaillerecht aantasting van de handelsbelangen van burgers 
tot gevolg had) konden deze oligarchische stadsbesturen hun greep op de stedelijke 
financiën behouden en vrijwel autonoom ten aanzien van de stedelijke burgerij het 
financiële ´beleid´ bepalen. Maar zoals we hieronder zullen aantonen leidde de noodzaak 
tot zwaardere belastingen om de stadsfinanciën enigszins overeind te houden ertoe dat de 
stadsbestuurders een deel van hun autonomie moesten afstaan en de burgerij of, in de 
woorden van David Stasavage, meer ´control rights´ aan de burgerij moesten toestaan.997 
Dit was noodzakelijk om de medewerking van dezelfde burgerij te verkrijgen bij de zware 
financiële beproevingen die zowel Arnhem als Zutphen tijdens de late vijftiende en vroege 
zestiende eeuw het hoofd moesten bieden.    
 Opvallend is dat deze machtspositie van de traditionele sociaal-politieke elites in de 
steden in de kwartieren van Arnhem en Zutphen langer gehandhaafd bleef dan in de 
hoofdsteden in de twee zuidelijke kwartieren. In Nijmegen en Roermond hadden de gilden 
namelijk al eerder in de vijftiende eeuw invloed op het stadsbestuur verworven. In 
Nijmegen had het Sinter Claesgilde reeds sinds 1422 controlerende bevoegdheden 
tegenover het stadsbestuur, waarvan de controle op de stadsfinanciën één van de 
belangrijkste taken was. In 1447 kreeg het gilde bovendien het recht om één van de 
stadsrentmeesters aan te wijzen.998 In de twee noordelijke kwartierhoofdsteden veranderde 
dit alles pas aan het einde van de vijftiende eeuw onder druk van de grote financiële en 
economische problemen waarmee zowel Arnhem als Zutphen te maken kregen (zie 
hierna, hoofdstuk 6).   
 Nadat in 1406 een serieuze poging tot gildevorming door gezamenlijk optreden van 
het stadsbestuur en hertog Reinald IV nog was onderdrukt, wisten de Arnhemse gilden in 
de intern-politieke chaos na de inname van de stad in 1466 voor het eerst enige (zij het 

                                            
996 Prak en Van Zanden, ´Tax morale´. 
997 Stasavage, States of credit, 158-161; zie ook hoofdstuk 1. 
998 Kuys, ´Politiek en bestuur´, 253. 
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tijdelijke) invloed op het stadsbestuur te verwerven.999 Ook nadat de rust in 1468 was 
weergekeerd en de aloude politieke verhoudingen waren hersteld bleef een groep burgers 
opkomen voor de belangen van de burgerij tegenover het stadsbestuur. Zij komen sinds 
1469 enkele malen als ´Senter Claesbrueder´ in de Arnhemse bronnen voor, waarmee de 
door Paquay veronderstelde voorbeeldfunctie van de Nijmeegse verhoudingen tussen 
stadsbestuur en burgerij zich inderdaad opdringt.1000 Na 1478 zorgden externe druk op 
het financiële evenwicht door aanhoudende politieke verwikkelingen en oorlogsgeweld tot 
een diepe financiële crisis, terwijl de interne conflicten tussen pro- en anti-Bourgondische 
(Egmondse) facties binnen het stadsbestuur vooral tijdens de politieke chaos gedurende 
de jaren 1477-1492 de stabiliteit van de oorspronkelijke machtsbasis van het Arnhemse 
patriciaat aantastten.  
 Van deze conflicten hebben de Arnhemse gilden gebruikt gemaakt om hun 
politieke macht, en daarmee ook hun invloed op de financiële en economische politiek 
van de stad, ten opzichte van het oude patriciaat te vergroten.1001 In 1478 leidden de 
tegenstellingen tussen pro-Bourgondische c.q. pro-Kleefse en pro-Gelderse facties reeds 
tot een burgeroproer, terwijl ook de economische malaise en stijgende graanprijzen vanaf 
dat jaar er sterk toe bijdroegen dat de sociale spanningen tot een climax gedreven 
werden.1002 Waarschijnlijk in reactie hierop werden ongeveer een jaar later, vermoedelijk 
rond 1479, pogingen ondernomen om de schepenverkiezingen te veranderen. In dat jaar 
kwam een overeenkomst tot stand tussen het stadsbestuur en de ´burgers en ingezetenen´ 
van Arnhem die nieuwe partijstrijd moest voorkomen, omdat ´…daer verledene tyt veel 
quaats van commen is´.1003 Daarin werd ondermeer bepaald dat de schepenen gekozen 
dienden te worden uit de ´allervroomsten, rijcksten, degelixten ende bequaemsten die 
totter regiment best dienen´ en dat daarbij geen rekening gehouden diende te worden met 

                                            
999 Verkerk, Coulissen, 370; GldA, OAA inv. nr. 3668. Zie voor de betrokkenheid van de gilden in het stadsbestuur in 
de jaren 1466-1468 ibidem, 329-343. Overigens heeft het stadsbestuur op verschillende momenten overleg gepleegd 
met de gehele burgerij (communitas of (ge)meynte) ten aanzien van belangrijke stedelijke aangelegenheden, zoals het 
verbond van 1418; vgl. ibidem, 371. 
1000 Paquay, Geschiedenis, 54. 
1001 Verkerk, ´Bestuur´, 84. Conflicten tussen heersende elites vormen ook voor Lachmann de belangrijkste factor 
voor structurele veranderingen in sociale structuren en de mogelijkheden voor ‘non-elites’ om hun macht uit te 
breiden; vgl. Lachmann, Capitalists in spite of themselves, 231-233. Alhoewel ook in Arnhem enkele malen van breed 
verzet onder de burgerbevolking sprake is, moeten hier vooral de gilden als politiek emanciperende groepen binnen 
de Arnhemse samenleving worden gezien. Van algemene volksopstanden zoals die bijvoorbeeld in de Vlaamse steden 
konden plaats vinden kan in Arnhem geen sprake zijn geweest; vgl. hiervoor Blockmans, ‘State formation’ en 
Haemers, For the common good. 
1002 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1478/1479, fol. 33r. De snelle terugkeer van Arnhem in het 
Bourgondische kamp vanwege een brede aanhang binnen Arnhem voor de Bourgondisch-Egmondse partij moet 
daarmee wel enigszins worden genuanceerd; vgl. Böck, Herzöge und Konflikt, 561 en Alberts, Staten II, 122. Ook in 
Holland werd stedelijke factiestrijd door Karel de Stoute en Maximiliaan benut om de greep op de stadsbesturen te 
vergroten. Zie bijvoorbeeld voor Leiden Brand, Macht en overwicht, 105. 
1003 Geciteerd bij Verkerk, Coulissen, 83. 
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clan- of partijverhoudingen.1004 Bovendien werd ten aanzien van het financiële beheer 
bepaald dat de stadsrekeningen jaarlijks ter controle dienden te worden voorgelegd aan de 
schepenen én een negental burgers uit elk van de stadsdelen. Ook mochten volgens deze 
overeenkomst geen stadseigendommen of andere inkomstenbronnen zonder goedkeuring 
van deze burger-gedelegeerden worden vervreemd, en dienden deze burgers geconsulteerd 
te worden in geval van oorlog, schatting of ´andere moeilijkheden´. Nadat Maximiliaan 
van Oostenrijk begin 1484 zijn zeggenschap over Arnhem had herwonnen werd de oude 
situatie hersteld: de patriciaatsfamilies kregen weer de volledige zeggenschap in handen, 
ook ten aanzien van het financiële beheer.  
 Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vijftiende eeuw begon de stedelijke 
bevolking zich echter vanwege de aanhoudende economische en financiële problemen 
opnieuw te roeren. Vanaf 1483 zien we een toenemende betrokkenheid van de burgers bij 
het bestrijden van de financiële problemen van de stad. In dat jaar werd een commissie 
aangesteld van zes burgers, die met de opbrengsten van verschillende stedelijke 
inkomstenbronnen onbetaalde renteschulden moesten afbetalen om daarmee de stedelijke 
financiën weer op orde te brengen.1005 Deze bemoeienissen van de burgerij met de 
stadsfinanciën zijn de opmaat geweest voor de politieke emancipatie van de Arnhemse 
gilden door de formele bekrachtiging daarvan in 1487 door Maximiliaan van 
Oostenrijk.1006   
 De Arnhemse burgerij wist zich via de gilden als politieke factor tegenover de 
oligarchische bestuurlijke elites te stellen en invloed te verwerven op het financiële beheer, 
zonder dat het overigens op dat moment al kwam tot een volledige politieke integratie en 
participatie van de Arnhemse gilden in het stadsbestuur. Hun politieke invloed bleef 
hoogstens indirect: de zes gildemeesters kregen inspraak en controlerende taken ten 
aanzien van de stedelijke financiële politiek en kregen bovendien zeggenschap in zaken die 
de gehele gemeenschap aangingen, zoals de lokale rechtspraak en politieke beslissingen 
ten aanzien van allianties, oorlogvoering en stroomsluiting, het toekennen van belastingen 
en het beheer van de stedelijke eigendommen en inkomsten.1007 De gilden kregen echter 
wél directe zeggenschap over de benoeming van de stadsrentmeester, en verwierven 
daarmee de controle op het financiële beheer.   

                                            
1004 Ibidem. 
1005 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1483/1484, fol. 2r; zie hierna hoofdstuk 5.  
1006 Verkerk, Coulissen, 363-366. Deze politieke koers ten aanzien van de intern-stedelijke politieke instituties en de 
verruiming van de politieke invloed van de gilden vormde een doelbewuste politiek, waarmee het landsheerlijk gezag 
poogde de machtspositie van de zittende stedelijke elites te ondermijnen om daarmee meer greep te krijgen op de 
steden; vgl. hiervoor o.a. Van der Heijden, Geld van de stad, 56-57. Zie voor de Arnhemse gilden verder Flink en 
Thissen, ´Gelderse steden´, 230 en m.n. 235 en Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 169-170. 
1007 Verkerk, Coulissen, 365. Ook in andere Duitse steden, zoals bijvoorbeeld in Keulen, leidden volksopstanden in 
1396, 1481 en 1517 weliswaar tot een formele toename van de macht van de gilden, maar konden de oligarchische 
elites toch hun greep op het stadsbestuur en het financiële beheer grotendeels veiligstellen door hun invloed op de 
gildeninstituties te vergroten; vgl. Stasavage, States of credit, 113-116. 
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 Vanaf 1487 moesten de zes gildemeesters samen met een tweede vertegen-
woordiger van ieder gilde op 21 januari drie personen aanwijzen, waaruit vervolgens één 
door het nieuwgekozen stadsbestuur tot rentmeester werd verkozen, die namens de 
Arnhemse burgerij het financiële beheer voerde. De zes gildemeesters wisten pas enkele 
jaren later een meer formele positie binnen het Arnhemse stadsbestuur te verwerven. Na 
1492 verdwenen de zes raden uit het stadsbestuur en werd hun positie ingenomen door 
de zes gildemeesters.1008 Bovendien werd de afhoring van de stadsrekeningen vanaf 1487 
openbaar. Na ieder boekjaar dienden in het vervolg twee rekeningen te worden opgesteld, 
een ten behoeve van het stadsbestuur, en een ten behoeve van de zes gildemeesters als 
representanten van de gehele burgerij. De afhoring diende voortaan ´…mit apenen 
doeren´ te geschieden, en om iedereen in de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te zijn 
zou de grote klok van de stadskerk worden geluid om de rekenschapsaflegging aan te 
kondigen. 
 De groeiende invloed van de Arnhemse burgers komt ook naar voren uit het 
optreden van enkele kapitaalkrachtige brouwers als rentmeesters van de stad, direct 
volgend op de formele politieke emancipatie van de Arnhemse gilden in 1487. 
Rentmeesters Gerit Versteegh (1488-1489 en 1495-1501), Herman van Amstel (1504-
1505) en Jan van Ratingen (1518-1530) bezaten (naar Arnhemse begrippen) grote 
brouwerijen die een aanzienlijk aandeel hadden in de totale output van de Arnhemse 
brouwnijverheidssector.1009 Deze groep ´industriële’ brouwers moet, gezien de 
investeringen die het brouwen van bier op deze schaal met zich meebracht, over 
aanzienlijke kapitaalreserves hebben beschikt. Met dit kapitaal bleken zij in staat om in 
tijden van financiële nood de stad aanzienlijke sommen voor te schieten.1010 De opkomst 
van deze ´nouveaux riches´ als rentmeesters van de stad baande voor enkelen zelfs de weg 
tot deelname aan het stadsbestuur.1011 Dat de opkomst van deze groep brouwers duidelijke 
gevolgen had voor de gevoerde fiscale politiek zal hieronder in hoofdstuk 5 verder aan 
bod komen.  
 In de jaren 1490-1494 volgde een tweede saneringspoging, die wederom door een 
commissie van burgers werd uitgevoerd.1012 Hierbij was wederom brouwer, gildemeester 
en rentmeester Gerit Versteegh betrokken, van wie op basis van zijn intensieve en 
langdurige betrokkenheid bij de stedelijke financiën in deze moeilijke periode vermoed 
mag worden dat het stadsbestuur aanzienlijk vertrouwen in zijn financiële expertise moet 
hebben gehad. Ondanks de inspanningen van deze commissies bleef de financiële situatie 
van de stad deplorabel: vooral de afbetaling van de stedelijke schulden vormde een 

                                            
1008 Verkerk, ´Bestuur en rechtspraak´, 84-85; idem, Coulissen, 364 en 373. 
1009 Vgl. voor de vermogenspositie van deze brouwers Bosch, ´Brouwnijverheid´, 105-106 en idem, ´Impact´, 129; 
voor het belang van de bierbrouwerij zie hiervoor, paragraaf 2.4. 
1010 Zie hiervoor verder hoofdstuk 6. 
1011 Bosch, ´Impact´. 
1012 GldA, OAA inv. nr. 1834. voor de financiële impact van deze tweede saneringspoging zie hierna, hoofdstuk 5. 
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voortdurend punt van zorg. De ontevredenheid van de Arnhemse burgerij over de 
financiële situatie nam ondanks de eerdergenoemde pogingen tot het op orde krijgen van 
de stadsfinanciën verder toe.   
 In 1502 overhandigden daarom de zes gildemeesters en een vierentwingtigtal 
gedeputeerde burgers namens de gehele Arnhemse burgerij ´tot eer ende welfairt´ van 
Arnhem een klachtenlijst aan het stadsbestuur, waarvan echter alleen de repliek van het 
stadsbestuur bewaard is gebleven.1013 Het tiental punten dat door de burgerij ter discussie 
werd gesteld was vrijwel allemaal van financiële aard. Allereerst eisten de gildemeesters en 
gedeputeerden dat een schriftelijk overzicht zou worden opgesteld van de schulden van 
de stad, waarop het stadsbestuur te kennen gaf dat een dergelijk overzicht inderdaad nodig 
was om zodoende doelgerichter de schuldenlast van de stad aan te pakken. Het tweede 
punt dat door de gedeputeerde burgers werd voorgelegd was de wens dat de leden van de 
raad en het stadspersoneel voortaan niet meer op mochten treden als pachters van de 
stedelijke accijnzen of andere inkomstenbronnen. Zoals eerder al is vastgesteld bestond in 
Arnhem geen formeel verbod voor stadsbestuurders om tijdens hun ambtstermijn 
belastingen te pachten, zoals dat in bijvoorbeeld Leiden het geval was. Waarschijnlijk 
vonden de gedeputeerden de combinatie van stadsbestuurder en belastingpachter te 
ondoorzichtig en bestond er twijfel over de vraag of door mogelijke corruptie en 
belangenverstrengeling bij de accijnsverpachtingen wel het onderste uit de kan werd 
gehaald bij de overeengekomen pachtsommen. Het stadsbestuur repliceerde de 
burgergedelegeerden dat wanneer men deze maatregel zou doorvoeren de inkomsten van 
de stad aanmerkelijk terug zouden lopen, en dat zij bovendien net als alle andere burgers 
bij de rentmeester borgen dienden te stellen en bij in gebreke blijven net zo goed beboet 
werden.    
 Daarnaast hadden de burgergedelegeerden kritiek op de handelswijze van het 
stadsbestuur ten aanzien van de schuldsanering: het stadsbestuur had de wijn- en 
bieraccijns en de Stadswaard in de periode 1490-1494 in handen gesteld van een aparte 
saneringscommissie om met de inkomsten daaruit de stadsschulden af te betalen. 
Klaarblijkelijk is de kritiek vooral gericht geweest op het niet krachtdadig doorzetten van 
deze saneringspolitiek. In hun repliek gaven de stadsbestuurders aan dat weliswaar ook in 
hun ogen het afzonderen van een aantal inkomstenbronnen ter delging van de stedelijke 
schuldenlast de beste manier was om de financiële problemen het hoofd te bieden, maar 
dat deze aanpak niet voortgezet kon worden ´… om der vheden ind onwille een tijt lanck 
in den lande van Gelre geweest is´. Het stadsbestuur merkte verder fijntjes op dat het 
opgeven van de schuldsaneringspolitiek ter financiering van de Gelderse oorlogs-
inspanningen met instemming van de gildemeesters en burgergedelegeerden was gebeurd.   

                                            
1013 GldA, OAA inv. nr. 1076, fol. 47r.-48v. Vgl. Verkerk, Coulissen, 373, die de opkomst van burgergedelegeerden als 
een nieuwe institutie voor het kenbaar maken van klachten en eisen van de burgerij richting het stadsbestuur pas rond 
de jaren veertig van de zestiende eeuw dateert. 
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 Een ander belangrijk punt was de betaling van buitenlandse schuldeisers, die de 
Arnhemse burgers middels het in beslag nemen van goederen of het in gijzeling nemen 
van Arnhemse kooplieden veel schade berokkenden. De gildemeesters eisten dat de 
inheemse schuldeisers voor een periode van één á twee jaar niet zouden worden uitbetaald, 
zodat allereerst de achterstallige betalingen aan de buitenlandse schuldeisers konden 
worden voldaan. Daarmee moesten de nadelige gevolgen van de stedelijke schuldenlast 
voor de handeldrijvende burgers worden weggenomen. Dit betrof vooral het arrestrecht, 
waarbij individuele burgers van een stad aansprakelijk konden worden gesteld voor de 
schulden van die stad en die veelvuldig leidden tot gijzeling en inbeslagname van 
handelsgoederen.1014 Dit verzoek geeft duidelijk aan waar de belangen van de Arnhemse 
burgers en dat van de gilden lagen: zo gunstig en rustig mogelijke handelsrelaties met 
(burgers van) andere steden binnen het economische netwerk, met uiteindelijk doel de 
economische omstandigheden voor de inwoners van de stad te verbeteren. Dat hierdoor 
de lokale renteniers werden gedupeerd was voor de burgers van ondergeschikt belang. We 
zien hier duidelijk dat ook binnen de stad zelf belangentegenstellingen tussen verschillende 
sociale groepen bestonden: het waren vooral leden van de sociaal-politieke bovenlaag die 
als rentenier of als schuldeiser van de stad optraden. De burgers zouden door een tijdelijk 
opschorten van rentebetalingen niet of nauwelijks gedupeerd worden.  
 Op 24 november 1538 legden de zes gildemeesters en de 24 gedeputeerde burgers 
opnieuw een uitgebreide klachtenlijst met veertien punten aan het stadsbestuur voor.1015 
Wederom vormden de stadsfinanciën het belangrijkste punt van zorg. Ten eerste eiste men 
de openbare verantwoording van de stadsrekeningen sinds 1473, zodat iedere burger 
´…horen mach woe ind waer to die stat renthen ind accijsen gekyert ind gebruickt zijn´. 
Bovendien wilde men dat het stadsbestuur de stadssecretaris opdracht gaf een overzicht 
op te stellen van de jaarlijkse inkomsten én van alle lijf- en erfrenten en overige schulden 
die de stad daaruit betalen moest. De kwestie rondom de besteding van een groot deel van 
de stedelijke belastingen aan de stedelijke schuldenlast bleef dus onverminderd een heikel 
punt. Ook de verpachting van de accijnzen en overige stedelijke bezittingen aan leden van 
het stadsbestuur en hun personeel werd ter sprake gebracht, waarbij werd aangedrongen 
op een nieuwe ordonnantie ten aanzien van de accijnzen en het onderhoud van de 
Stadswaard. Verdere punten betroffen de zware belasting die de stadsbewaking op de 
burgerij legde, een regelmatige rechtspraak en handhaving van de oude privileges ten 
aanzien van de jaarmarkten, de weekmarkten en de gilden. Het stadsbestuur stemde in met 
het afleggen van rekenschap van het beheer door de stedelijke rentmeesters tegenover de 

                                            
1014 Vgl. hiervoor Zuijderduijn, ´Laat-middeleeuwse crisis´, 9-11, idem, Medieval capital markets, 29 en Van der Heijden, 
Geldschieters, 129-131. Inderdaad had het stadsbestuur de uitbetaling van lijf- en erfrenten aan particuliere geldschieters 
en instellingen in Keulen en verschillende andere steden in het Niederrhein-gebied sinds het begin van de financiële 
crisis in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw noodgedwongen op een laag pitje gezet. Zie hiervoor verder hoofdstuk 
6. 
1015 GldA, OAA inv. nr. 1157. 
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stedelijke gemeenschap.  
 De toegenomen machtspositie van de gilden in Arnhem uitte zich ook in het 
getrapte besluitvormingsproces, en dan niet alleen binnen de landsheerlijke en stedelijke 
overlegstructuren waarbij vooroverleg ten aanzien van besluitvorming in de Staten vooral 
op kwartierlijk niveau werd georganiseerd. Ook ten aanzien van de besluitvorming 
rondom het al of niet toekennen van financiële middelen voor het op de been brengen 
van een leger voor de landsverdediging traden de Arnhemse gilden in 1540 eigenstandig 
op. Toen het stadsbestuur naar aanleiding van de behandeling van dit thema op een 
landdag te Nijmegen overleg hierover hadden gevoerd met de gilden, vaardigden deze 
laatsten zes gedelegeerden af naar Zutphen, om met de gilden daar hun positie ten aanzien 
van de toekenning van deze gelden te bespreken.1016 

Samenvattend kan gesteld worden dat de toenemende invloed van de Arnhemse burgerij 
op het financiële reilen en zeilen in de stad tussen de laatste kwart van de vijftiende en het 
midden van de zestiende eeuw in eerste instantie voort is gekomen uit de financiële malaise 
waarmee de stad in die periode geconfronteerd werd. Voor de ontwikkeling van de 
stedelijke financiën an sich had dit een belangrijk effect. Zoals we hieronder in hoofdstuk 
5 verder zullen uitwerken steeg de belastingdruk in Arnhem, door de invoering van allerlei 
nieuwe indirecte belastingen en de verhoging van accijnstarieven, aanzienlijk. Ten aanzien 
van de toekenning en invoering van deze belastingen was het stadsbestuur nu niet meer in 
staat om dit naar eigen inzicht te doen, zoals ze dat in de voorgaande decennia wel had 
kunnen doen. De Arnhemse burgerij had hierin via de gilden en gildemeesters een 
belangrijke stem gekregen. Alhoewel het in eerste instantie paradoxaal voorkomt dat de 
Arnhemse burgerij instemde met een aanzienlijke verhoging van de belastingdruk die op 
hun schouders rustte, had juist de toegenomen politieke participatie van de burgers, een 
duidelijk positief effect op hun bereidwilligheid om belastingen te betalen.1017  
 In dit opzicht kan de juridische formalisatie van de Arnhemse gilden door 
Maximiliaan van Oostenrijk in 1487 als belangrijk keerpunt in de financiële geschiedenis 
van Arnhem worden beschouwd. Ondanks het feit dat de invloed van de gilden in eerste 
instantie indirect was, vormde de Arnhemse gildenbrief een belangrijk fundament voor de 
financiële koers van het stadsbestuur na dat jaar: de verkregen rechten boden de 
mogelijkheid om – met instemming van diegenen die de meeste lasten ervan op hun 
schouders kregen – de belastingen te verhogen die zo broodnodig zouden blijken voor de 
stad om het hoofd boven water te kunnen houden.  
 Hoewel sommige belastingverhogingen leidden tot verzet onder de burgerij, wat 
enkele malen daadwerkelijk resulteerde in de afschaffing van nieuw ingevoerde 
belastingen, waren het niet de belastingverhogingen zelf die leidden tot de hierboven 

                                            
1016 RAN, OAN inv. nr. 3985, fol. 5r. (= Gelderse landdagen, nr. 1459). 
1017 Vgl. Prak en Van Zanden, ´Tax morale´, 144-146. 
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behandelde interventie van de Arnhemse burgerij in de stedelijke financiën. De 
instemming met een aantal nieuwe belastingen vanuit de burgerij spreekt hier al tegen. 
Belastingverhogingen en opeenvolgende saneringspogingen van de stadsfinanciën werden 
voornamelijk ingegeven door de negatieve gevolgen die de financiële crisis waarin de stad 
zich bevond had voor de handelsbelangen van Arnhemse burgers buiten de stad.1018 Keer 
op keer vormden dan ook de stedelijke schuldenlast en de ontstane renteschulden (en juist 
niet de belastingdruk!) door het op de lange baan schuiven van de betalingsverplichtingen 
aan vooral buitenlandse schuldeisers van de stad de voornaamste reden van zorg voor de 
burgerij. De verhogingen van de belastingen die in dezelfde periode uit de rekeningen 
zichtbaar worden, gingen gepaard met meer inspraak in de besteding van deze gelden, wat 
de bereidwilligheid tot het opbrengen van deze hogere belastingen zeker zal hebben 
verhoogd.  

	
3.2.5.	DE	BELASTINGINNING:	PACHTERS	VERSUS	STEDELIJK	PERSONEEL	
De stedelijke accijnzen vormden in veel Gelderse steden een belangrijke, zo niet de 
belangrijkste bron van inkomsten (zie hierna, hoofdstuk 5). Hierin vormden de Gelderse 
steden geen uitzondering ten opzichte van andere steden in laatmiddeleeuws Noordwest-
Europa. Ook in de wijze waarop deze inkomstenbronnen door de Gelderse 
stadsbestuurders werden geëxploiteerd zien we grote gelijkenissen met de situatie in 
andere steden. In principe bestonden twee mogelijkheden: verpachting aan particuliere 
investeerders of inning in regie, waarbij de stad de inning van de indirecte belastingen in 
eigen hand hield door stedelijk personeel hiermee te belasten. Veel stadsbesturen hadden 
een voorkeur voor verpachting: het verzekerde het stadsbestuur van vooraf met de 
pachters overeengekomen pachtinkomsten en vrijwaarde de stad van de verplichting om 
de inning van de belastingen te organiseren en te bekostigen.1019 Bovendien vloeide het 
belastinggeld via verpachtingen op de vooraf in de voorwaarden vastgelegde termijnen in 
de stadskas: het zorgde met andere woorden voor een veel gelijkmatiger cash-flow dan de 
inning in eigen beheer, waarbij de belastingen veel langzamer en in kleinere sommen 
binnendruppelden.1020 
 Onderzoek naar de achtergronden van de belastingpachters in onder andere Gent, 
Leuven en Leiden heeft aangetoond dat een groot deel van de pachters van de belangrijkste 

                                            
1018 Vgl. Dekker, ‘Protesten’, 39-42, die constateerde dat belastingoproeren niet zozeer werden ingegeven door 
belastingverhogingen als wel door ongenoegen met het gevoerde financiële beleid door stadsbesturen en de daaruit 
voortvloeiende crises. 
1019 Van Uytven, Stadsfinanciën, 125. Zie voor een bespreking van de discussie rondom de achtergronden en redenen 
voor de voorkeur voor verpachtingen door laatmiddeleeuwse overheden Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´, 147-
149. 
1020 Munro, ´Usury doctrine´, 994. 
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accijnzen lid waren of binding hadden met de politieke elite.1021 Dit is niet verwonderlijk, 
aangezien het pachten van de meest lucratieve accijnzen, voornamelijk die op wijn, bier en 
graan, aanzienlijke kapitaalinvesteringen vereiste die alleen door de rijkste burgers in de 
stad konden worden gedaan. Bovendien vereiste het optreden als belastingpachter enige 
kennis van het fiscale systeem, de belastingprocedures en inzicht in de te verwachten 
opbrengsten, om zodoende een reëel bod uit te brengen tijdens de jaarlijkse 
verpachtingsprocedure die voldoende marge overliet om winst te behalen. Van Uytven 
heeft juist dit privébelang van de middeleeuwse belastingpachter sterk benadrukt: de 
verpachting van accijnzen bood diegenen die daartoe in staat waren de mogelijkheid om 
te speculeren op de stedelijke economie en de eventuele meeropbrengsten als winst op te 
strijken.1022 Over dergelijke winstmarges zijn we voor Arnhem evenmin ingelicht als voor 
reeds eerder bestudeerde steden.   
 Boone toonde voor Gent aan dat slechts een kleine elite van enkele tientallen 
personen in de periode 1400-1455 zorgde voor meer dan de helft van alle accijns-
inkomsten.1023 Voor Leiden kwam Brand tot gelijkluidende conclusies.1024 Alhoewel er in 
het kader van dit onderzoek van is afgezien om uitgebreid prosopografisch onderzoek uit 
te voeren naar de sociale achtergronden van de belastingpachters, heb ik elders getracht 
om steekproefsgewijs een zeer ruwe indicatie te geven van de betrokkenheid van de 
politieke elite in Arnhem aan de verpachtingen van de accijnzen. Op basis van de oudste 
Arnhemse pachtcedule uit 1361 kon geconstateerd worden dat van alle belastingpachters 
ruim 70 % deel uit maakte van het Arnhemse patriciaat, terwijl deze groep maar liefst 90 
% van de totale belastinginkomsten via de betaalde pachtsommen aan de stad afdroeg.1025 
 In 1455, het jaar waarvoor het eerstvolgende verpachtingsregistertje als bijlage bij 
de stadsrekening bewaard is gebleven, was van dit duidelijke overwicht van de politieke 
elite bij de verpachtingen geen sprake meer. Weliswaar was nog altijd bijna een derde van 
de totale pachtinkomsten afkomstig van pachten in handen van leden van de politieke 
elite, maar het aantal belastingpachters uit deze groep was aanzienlijk teruggelopen. Van 
alle belastingpachters was in 1455 nog slechts één verbonden aan de politieke elite.1026 
Onder de belastingpachters vinden we in de daaropvolgende jaren steeds vaker stedelijk 
personeel, maar ook ambachtslieden terug. Alhoewel een nauwgezette analyse van de 

                                            
1021 Boone, ‘Privé-initiatief’, 122; Brand, Macht en overwicht, 156; ook in enkele kleinere Vlaamse steden (Axel en Hulst) 
waren de belastingpachters veelal afkomstig uit de kringen van de politieke elite; Stabel, ‘Schepenen en ontvangers’, 
1-21. 
1022 Van Uytven, Stadsfinanciën, 125; vgl. Van Werveke, Stadsfinanciën, 213, die veronderstelde dat de voorkeur voor 
verpachting vooral voortkwam uit het feit dat verpachtingen per definitie meer opbrachten dan inning in regie, omdat 
in het laatste geval de prikkel tot winstmaximalisatie ontbrak vanwege de beloning van de met de inning belaste 
stedelijke functionaris. 
1023 Boone, ´Privé-initiatief´, 125.  
1024 Brand, Macht en overwicht, 163. 
1025 Bosch, ´Impact´, 131. 
1026 Ibidem. 
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verpachtingsregisters na 1455 hierover definitief uitsluitsel kan geven, kan als voorlopige 
conclusie wel worden vastgesteld dat in de loop van de vijftiende eeuw ook 
ambachtslieden, huismeesters van de St. Nicolaibroederschap, stedelijk personeel en 
andere leden van de gegoede burgerij actief werden als pachters, en hiervoor voldoende 
kapitaalkracht verworven hadden.1027 Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat in 
Arnhem het pachten van de belangrijkste (en meest lucratieve) accijnzen ook in de tweede 
helft van de vijftiende eeuw nog hoofdzakelijk was voorbehouden aan leden van de 
stedelijke economische elite. Zo trad stadsbestuurder Wynant van Aller in de jaren na 1455 
meermaals op als pachter van de wijn- of hopaccijns. De kleine accijnzen, die minder grote 
pachtsommen vereisten, kwamen steeds meer binnen het bereik van ambachtslieden. 
 In Arnhem werden de accijnzen sinds 1361 tot diep in de vijftiende eeuw vrijwel 
zonder uitzondering bij opbod verpacht.1028 De verpachtingsprocedure, namelijk het 
opbieden bij een brandende kaars in een van de stedelijke herbergen, was een zeer 
gangbare methode, die in de veertiende en vroege vijftiende eeuw veel belangstelling 
trok.1029 Deze verpachtingen vonden enkele dagen na de stedelijke keurdag op 25 januari 
plaats. Eén van de eerste handelingen van het nieuwgekozen stadsbestuur was dan ook 
het doornemen van het stedelijke accijnsboek om inzicht te krijgen in de opbrengsten van 
de accijnzen in de voorgaande jaren. Vrijwel ieder jaar kwam het stadsbestuur kort na hun 
verkiezing bijeen om het ‘ciseboeck’ door te nemen, eventueel te corrigeren en op basis 
daarvan de accijnzen voor het aankomende boekjaar te verpachten.1030   
 Dat men in Arnhem op basis van dit globale overzicht en een ruwe schatting van 
de te verwachten uitgaven een openingsbod formuleerde komt uit de rekeningen 
meermaals naar voren.1031 Zolang de stedelijke conjunctuur gunstig was en potentiële 
pachters relatief zekere winstmarges konden verwachten kon het verpachtingssyteem 
zowel de stedelijke financiën van een solide basis voorzien, als ook de mogelijkheden voor 
het halen van individueel financieel gewin uit het financiële systeem, waarin de 

                                            
1027 De verwevenheid van de verschillende families, functies binnen het stedelijke apparaat en sociale niveau´s komt 
duidelijk tot uiting in bijvoorbeeld Johan Coster. Hij was nooit stadsbestuurder, maar hij trad meermaals als 
belastingpachter van de wijnaccijnzen op en was ook huismeester van het St. Nicolaibroederschap. Zijn schoonzoon 
was stadssecretaris Derick van Berck. Hij bezat één van de tien herbergen aan de Nieuwe Markt die tijdens de 
jaarmarkten het exclusieve recht tot het tappen van wijn bezaten. Ook hier zien we de nauwe verwantschap tussen 
beroep en gepachte accijns terug. Zie Verkerk, Coulissen, 295-296. 
1028 Tot 1361 werden in ieder geval de wijn- en bieraccijns in regie geïnd; zie Bosch, ´Impact´, 130 en De Leeuw, 
´Vroegste stadsrekeningen´, 56-58. 
1029 Zie voor deze methode o.a. Boone, ´Privé-initiatief´, 118-119 en ook (zeer algemeen) Alberts, Middeleeuwse stad, 
34. 
1030 Zie bijvoorbeeld StRA IV, 434: “… doe sy kalden ende sloeten by wat payment sy oir asscisen verdoen 
wouden…” en StRA V, 154: “…averlasen ende corrigierden dat ciseboeck tegen dat men die cisen uyt doen zoude” 
(1430). 
1031 Zie bijvoorbeeld StRA V, 31: “Primo post festum Pauli, doe sy hem bespraken woe ende by wat payment sy oir 
ascisen ende renthen verdoen wouden”; vgl. ook Marsilje, Financieel beleid, 158. 
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economische elite een persoonlijk financieel belang had, veiligstellen.1032   
 Onzekerheid over de mogelijke negatieve gevolgen die plotseling oplaaiende 
politieke instabiliteit of handelsconflicten op de stedelijke economie konden hebben, en 
dus ook de winstgevendheid van de accijnzen voor de uiteindelijke pachter onder druk 
zetten, heeft potentiële belastingpachters echter meer dan eens doen afhaken. Zo werd het 
stadsbestuur in 1426 gedwongen om de inning van de wijnaccijnzen in regie te nemen, 
omdat geen van de potentiële pachters een bod uitbracht vanwege de gevreesde 
inkomstendaling uit deze accijnzen na de stroomsluitingen, die de wijnhandel vanuit 
Keulen ernstig belemmerde.1033 Een pachter was, nadat hij bij het uitgaan van de kaars het 
winnende bod had, in principe gebonden aan zijn pachtcontract, dat meestal één jaar van 
vier termijnen omvatte. Bovendien dienden zeker sinds 1361 borgen gesteld te worden, 
die burger van de stad dienden te zijn, en bovendien over voldoende bezit en vermogen 
beschikten.1034 In het geval dat er door de pachter geen borgen konden worden gevonden 
werd de pacht aan een andere pachter overgedragen of in regie geïnd. Zo lukte het Jan van 
Schevichaaf in 1492 niet om borgen te vinden voor de door hem gepachte bankaccijns; 
daarop besloot het stadsbestuur de pacht over te dragen aan de pachters van de verwante 
karaccijns.1035 
 Toch had een pachter in Arnhem klaarblijkelijk de mogelijkheid om in 
uitzonderlijke situaties, waarin de inkomsten door incidenten plotseling zeer sterk dreigden 
te gaan dalen, het pachtcontract te ontbinden, waarbij de heffing van de accijnzen door 
het stadsbestuur zelf ter hand genomen moest worden. Daarmee nam het stadsbestuur 
ook het risico op lagere inkomsten van de pachter over, wat uiteindelijk ertoe leidde dat 
de financiële gevolgen hiervan nu door de stad (lees: de belastingbetaler) moesten worden 
gedragen. Dit scenario voltrok zich bijvoorbeeld in het chaotische jaar 1478, waarin de 
stad (zoals we in hoofdstuk twee hebben kunnen lezen) werd belegerd. Wychman van 
Eymeren, de pachter die in het begin van dat jaar de pacht van de bieraccijns had 
binnengesleept, zegde de pacht na het eerste kwartaal ´om des orlix wil´ op, waarna de 
inkomsten uit de inning in regie om begrijpelijke redenen kelderden.1036 De pachter van 
de hopaccijns werd om dezelfde reden vijftig Rijnse gulden van de oorspronkelijke 
pachtsom (928 Rijnse gulden) kwijtgescholden. Ook het stadsbestuur wilde soms in 
uitzonderlijke gevallen nog weleens haar hand over het hart strijken.   
 

                                            
1032 Brand, Macht en overwicht, 159, komt ook voor Leiden tot de conclusie dat pachters hun keuzes in hoge mate 
relateerden aan het verloop van de stedelijke conjunctuur. 
1033 Zie hiervoor, paragraaf 2.4.2 en hierna, hoofdstuk 5. 
1034 De namen van deze ´fideiussores´ worden in het oudst bewaard gebleven verpachtingsregistertje genoemd; zie 
StRA I, 510.  
1035 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1492/1493, fol. 2v.; de bank- en karaccijns waren beide heffingen op de 
vistoevoer en de visverkoop binnen de stad; zie hierna, paragraaf 5.4. 
1036 GldA, OAA inv. nr. 1250, rekening 1478/1479, fol. 2r. 
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 Waren dit tot circa 1470 nog incidenten, anders werd het toen door de 
economische stagnatie na 1470 en de financiële crisis aan het einde van de vijftiende en 
begin zestiende eeuw de animo onder potentiële pachters om een risicovolle 
kapitaalinvestering in een accijnspacht te doen steeds meer wegebde. Bij de overgang van 
verpachting naar inning in regie speelden in Arnhem externe factoren (oorlog en andere 
crisissituaties) duidelijk een belangrijke factor, zoals Marc Boone al eerder voor Gent 
vaststelde.1037 Het is dan ook niet vreemd dat in Arnhem het aantal inningen in regie, en 
vooral die van de belangrijkste accijnzen op wijn en bier, vanaf de late vijftiende eeuw 
begint toe te nemen. Juist door deze crisissituaties vielen de inkomsten in jaren waarin de 
accijnzen in regie werden geïnd veelal lager uit dan in andere jaren, waarin deze werden 
verpacht. Zo werd de bieraccijns, die in de tweede helft van de vijftiende eeuw voor 80 % 
van het aantal boekjaren werd verpacht, in de eerste helft van de zestiende eeuw alleen 
nog maar in regie geïnd.1038 Veelal zien we meer vermogende brouwers als Herman van 
Amstel en Henrick Prins als de inners van de bieraccijns terug.   
 Ook de wijn- en hopaccijnzen werden na 1500 veel vaker door stedelijk personeel 
beheerd. Zo werd de wijnaccijns tussen 1498 en 1516 door de rentmeester in regie geïnd. 
Sinds 1510 deed hij dit samen met stadssecretaris Arnold van der Kuyll, die sinds 1515 
overigens ook regelmatig de inning van de hopaccijns voor zijn rekening nam.1039 In 1528 
werd ook een apart accijnshuis aan het Grote Oord aangekocht en ingericht, waar een van 
stadswege aangestelde accijnsmeester de bieraccijnzen moest innen.1040 Deze 
accijnsmeester hield van zijn beheer een eigen deeladministratie bij, waarin van week tot 
week de in het accijnshuis aantallen belaste vaten bier en de daarover betaalde belasting 
werd bijgehouden. Hij droeg van jaar tot jaar sterk wisselende bedragen af aan de stedelijke 
rentmeester.   
 
3.2.6.	LANDSHEER	EN	FINANCIËLE	AUTONOMIE,	1473-1550	  
Tot 1473 hadden in ieder geval de vier Gelderse hoofdsteden hun financiële autonomie 
tegenover hun landsheer weten te bewaren: van landsheerlijke controle van de 
stadsfinanciën was nergens sprake. Evenals in Holland, maar in tegenstelling tot veel Zuid-
Nederlandse steden, was van controle van de stadsrekeningen door landsheerlijke 
ambtenaren in Gelre geen sprake. In Holland hebben de Bourgondische vorsten de 
financiële problemen van de steden aangegrepen om hierin verandering te brengen.1041 

                                            
1037 Boone, ´Privé-initiatief´, 113-138. 
1038 Bosch, ´Impact´, 132, tabel 2. 
1039 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1515/1516, fol. 2r.-2v. 
1040 In 1529 en 1530 wordt Henrick Kremer als beheerder van het stedelijke accijnshuis en de daar geïnde accijnzen 
genoemd, vanaf 1539 was Jan Wijnen als accijnsmeester verantwoordelijk voor de inning van de bieraccijnzen én de 
verschillende ongelden die daar werden geïnd; GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1529/1530, fol. 3v.-5r. en 
GldA, OAA inv. nr. 1256, stadsrekening 1539/1540, fol. 2r. 
1041 Van Schaïk, ´Oorsprong´ en Van der Heijden, Geldschieters, 68-70. 
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Ook in Gelre kwam, eerst door ingrijpen van de Bourgondisch-Habsburgse vorsten en 
later vanwege de financiële problemen van de steden, de grote financiële autonomie die 
de steden op basis van hun financiële en politieke machtspositie ten opzichte van de 
Gelderse graven en hertogen hadden weten op te bouwen, na 1473 steeds meer onder 
druk te staan. Net als in Vlaanderen, Brabant en Holland trachtten de Bourgondische 
hertogen tijdens hun bewind in Gelre controle over de stedelijke financiën te 
verwerven.1042 De commissarissen die na de verovering van Gelre het hertogdom moesten 
besturen, sommeerden verschillende steden om – naar Bourgondisch voorbeeld – hun 
rekeningen aan hen ter controle te overleggen.1043   
 Bovendien ontnam Karel de Stoute in 1473 Arnhem onder andere het hierboven 
genoemde privilege uit 1355 met betrekking tot de autonomie ten aanzien van de stedelijke 
fiscale politiek.1044 Gezien het belang van de stedelijke fiscaliteit voor de stedelijke 
financiën was dit een moeilijk te overschatten aanslag op de financiële beleidsruimte van 
het stadsbestuur. Het lijkt erop dat ook Maximiliaan er tijdens de tweede Bourgondische 
bezetting van het hertogdom (1480-1492), ondanks zijn relatief zwakke gezag binnen 
Gelre, toch in geslaagd is om de beleidsruimte van het Arnhemse stadsbestuur ten aanzien 
van de fiscale politiek zoals het die sinds 1355 had genoten terug te dringen. Het lijkt er 
ook op dat de stad hierin berustte. Toen zij in 1485 vanwege de grote financiële problemen 
waaronder zij gebukt ging van Maximiliaan toestemming kreeg het accijnstarief voor 
hopbier te verdubbelen werd in de oorkonde uitdrukkelijk vermeld dat het stadsbestuur 
dit ´… niet en zouden willen noch durven doen zonder daerop eerst te hebben onsen 
orlof ende consent´.1045  
 In de eerste helft van de zestiende eeuw wist het centrale gezag handig gebruik te 
maken van de interne conflicten tussen de Arnhemse politieke elite en de burgers ten 
aanzien van het financiële beleid en de daaruit resulterende problemen. Hertog Karel van 
Egmond heeft zijn greep op de stad na de inname ervan in 1514 duidelijk weten te 
vergroten. Niet alleen keerde het landsheerlijke bestuursapparaat, dat sinds 1505 in 
Zutphen had gezeteld, terug, maar vanaf circa 1520 verkoos hertog Karel Arnhem tot zijn 

                                            
1042 De inname van de stedelijke privileges door Karel de Stoute na de verovering van het hertogdom in 1473 zal 
ongetwijfeld ook de financiële zelfstandigheid van de stadsbesturen aanzienlijk hebben aangetast; vgl. Alberts, ́ Eerste 
Bourgondische bezetting´, 62. 
1043 Van Schaïk, ´Oorsprong´, 160. 
1044 De bewuste oorkonde bevond zich onder de door hertog Karel de Stoute afgenomen privilegebrieven die in 1478 
door stadssecretaris Derick van Berck vanuit Brugge werden terug gehaald en in Den Bosch in bewaring werden 
gegeven bij het St. Gertrudis-regulierenklooster; vgl. GldA, OAA inv. nr. 1076, fol. 1r.-1.v; in 1481 keerden de 
Arnhemse privileges in Arnhem terug; vgl. GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1481/1482, fol. 14v. Zie ook 
Verkerk, Coulissen, 350 en Alberts, ´Eerste Bourgondische bezetting´, 82, die volgens Verkerk teveel het verband legt 
tussen deze teruggave van de stedelijke privileges en de Arnhemse hulp bij het beleg van Wageningen. 
1045 GldA, OAA inv. nr. 1861, reg. nr. 1131. 
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vaste residentie.1046 Het jaar 1515 markeert het begin van een periode van aanzienlijke 
investeringen in de vestingwerken van de stad, wat gepaard ging met een toename van de 
belastingdruk.1047 Het feit dat de hertog zich na 1528 ook intensief met de stadsfinanciën 
ging bemoeien, onderstreept de verstoring van het machtsevenwicht op financieel gebied 
die zich in de jaren twintig van de zestiende eeuw voltrok. Begin 1528 deden zich wederom 
conflicten tussen het stadsbestuur en de Arnhemse burgerij voor rondom de indirecte 
belastingen, nadat het stadsbestuur had besloten tot het verhogen ervan om bouw-
werkzaamheden aan de verdedigingswerken te kunnen uitvoeren. Om achterdocht onder 
de burgerij over de besteding van de door hen op te brengen belastingen weg te nemen, 
zo hield de hertog het stadsbestuur voor, moest het stadsbestuur de stadsrekeningen van 
de voorgaande boekjaren aan hem en zijn raden voorleggen, waarna zij de Arnhemse 
gemeenschap op basis van gegronde argumenten zouden moeten zien te overtuigen van 
de noodzaak om deze hogere belastingen toe te staan.1048 Het is in dit opzicht tekenend 
dat de grootscheepse bouwprojecten aan de Arnhemse verdedigingswerken en de 
verlegging van de Rijn langs de stad vanaf 1530 door de hertog werden geïnitieerd (´durch 
ernstlick beveell´) en dat de door het stadsbestuur verhoogde belastingen op wijn, bier en 
graan om deze projecten te bekostigen door de landsheer werden bekrachtigd en 
ondertekend.1049   
 De wens van hertog Karel om meer greep te krijgen op de stedelijke financiën 
binnen zijn hertogdom uitte zich overigens niet alleen in zijn pogingen om de Arnhemse 
stadsfinanciën meer onder zijn controle te krijgen. Al eerder in 1496 had hij onenigheid 
tussen het stadsbestuur en de inwoners van Hattem over een nieuw in te voeren bieraccijns 
aangegrepen om de autonomie van het stadsbestuur ten aanzien van het invoeren of 
afschaffen van accijnzen en het bepalen van accijnstarieven te doorbreken. Voortaan 
diende de hertog zijn goedkeuring te geven voor wijzigingen ten aanzien van het fiscale 
systeem.1050 In 1528 strafte hij vervolgens Harderwijk voor de opstelling van die stad, toen 
deze zich na een belegering van enkele weken had overgegeven aan Karel V. Nadat de 
Zuiderzeestad op basis van het verdrag van Gorinchem later dat jaar weer in Gelderse 
handen was gekomen maakte hij een einde aan de financiële autonomie van de stad.1051 

                                            
1046 Van Driel, ´Arnhem´, 140-141. De Gelderse hertog had al in 1389 een pand aan de Oude Markt verworven, dat 
als uitgangspunt zou dienen voor de uitbouw tot een hertogelijke residentie in de stad gedurende de vijftiende eeuw, 
vooral onder hertog Arnold. Al ten tijde van hertog Adolf werd hier de hertogelijke kanselarij gevestigd, en ook 
hertog Karel de Stoute vestigde er in 1474 zijn Hof of Raadskamer. Hertog Karel resideerde hier sinds 1520, maar 
had hier al vermoedelijk in 1492 zijn Rekenkamer gevestigd. Zie voor de ontwikkeling van dit complex o.a. Martens 
van Sevenhoven, ´Hof´, 7-23; Nijsten, Hof, 59 en Verkerk, ´Bestuur´, 83.  
1047 Zie hierna, hoofdstuk 4. 
1048 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI, nr. 1455. 
1049 GldA, OAA inv. nr. 1864, reg. nr. 1344. 
1050 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 159. 
1051 Vgl. Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 59-60, die op de teruggave van Harderwijk en de vergaande consequenties 
voor de stedelijke financiële autonomie niet ingaat. 
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Hij stelde een landsheerlijke rentmeester aan die onder andere de stedelijke accijnzen 
verpachtte en het financiële beleid bepaalde, terwijl de stadsrekeningen van Harderwijk in 
de Rekenkamer te Arnhem door landsheerlijke rekenmeesters werden gecontroleerd.1052  
 Na 1543 werd de autonomie van het Arnhemse stadsbestuur ten aanzien van het 
fiscale beleid nog verder teruggedrongen. Het in 1543 als onderdeel van de Habsburgse 
centrale bestuursinstellingen in Arnhem gevestigde Hof verschafte de Arnhemse burgers 
een nieuwe juridische institutie om hun ongenoegens over het stadsbestuur en de stedelijke 
financiën ter sprake te brengen en via juridische weg meer invloed op de stedelijke 
financiën te krijgen.1053 Hier lag tevens een kans voor het Habsburgse centrale gezag om 
meer greep te krijgen op de stedelijke financiën. 1054 In 1542 had het stadsbestuur de nog 
steeds torenhoge schuldenlast, die op basis van een daartoe bijgehouden register op circa 
10.700 goudguldens werd geraamd, als aanleiding genomen om de accijnzen wederom te 
verhogen. In 1547 leidden de meningsverschillen ten aanzien van dit financiële beleid tot 
een proces tussen het Arnhemse stadsbestuur en de burgerij voor het Hof te Arnhem. Wat 
in de processtukken allereerst opvalt, is de opstelling van het stadsbestuur tegenover 
stadhouder en raden als exponenten van het Habsburgse centrale gezag. Ten aanzien van 
de fiscale politiek stelde het stadsbestuur dat het, hoewel het via het privilege van Reinald 
III uit 1355 gemachtigd was om de accijnzen naar eigen inzicht te verlagen of te verhogen, 
geen accijnzen wilde verhogen ´…sonder consent ende believen mijns heren des 
statholders in naem kayserlicken Majesteits´. Daarmee manoeuvreerde het stadsbestuur 
zich in een afhankelijke positie, waarmee het schijnbaar vrijwillig een deel van de financiële 
autonomie tegenover het landsheerlijk gezag afstond. De aanwezigheid van stadhouder en 
Hof en de legering van een Habsburgs garnizoen, kortom de fysieke nabijheid van het 
centrale Habsburgse overheidsgezag en de dreiging van militaire pressiemiddelen, zullen 
hieraan zeker bijgedragen hebben.   
   

 	

                                            
1052 Thissen, ´Gelderse stadsrekeningen´, 84-85 en m.n. de in p. 92, noot 15 genoemde bronnen. 
1053 Van de Pas, ´Tussen centraal en lokaal gezag´, 40-41. 
1054 Vgl. Keverling Buisman, ´Bestuur´, 105. 
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3.3.	FINANCIEEL	BEHEER	IN	ZUTPHEN	
 

De oligarchische bestuurstraditie zoals die ook in Zutphen in ieder geval tot het einde van 
de zestiende eeuw heeft bestaan werkte ook hierdoor in het financiële beheer van de 
stad.1055 Tot de eerste kwart van de zestiende eeuw wist de sociaal-politieke elite van de 
stad het financiële beheer te monopoliseren. Sinds 1190/1196 lagen bestuur en 
rechtspraak in handen van twaalf schepenen, die jaarlijks uit de stedelijke gemeenschap 
gekozen dienden te worden.1056 Ruim vóór 1330, toen graaf Reinald II en het Zutphense 
stadsbestuur een conflict rondom de stedelijke autonomie ten aanzien van de 
schepenkeuze bijlegden met de bevestiging van de in de praktijk van de voorgaande 
decennia gegroeide bestuursvorm, moet coöptatie de gangbare wijze zijn geworden voor 
de verkiezingen van het Zutphense schepencollege.1057   
 In 1330 werd vastgelegd dat ieder jaar zes schepenen zouden aftreden en dat het 
stadsbestuur zich zelf zouden aanvullen. De zes aftredende schepenen vormden de 
stedelijke raad en bleven zodoende altijd zeer nauw betrokken bij het bestuur van de 
stad.1058 Hiermee was de stedelijke oligarchie van de families die deel uitmaakten van de 
sociaal-politieke elite van de stad een feit. Deze degelijke machtspositie bleef tot het einde 
van de vijftiende eeuw een vrijwel onbestreden realiteit voor de sociaal-politieke 
verhoudingen binnen de stad. De posities binnen het stadsbestuur werden jaar na jaar 
verdeeld onder de leden van slechts enkele families, waaronder vooral de ´topfamilies´ 
Kreynck en Yseren en vervolgens de families Schimmelpenninck, Van der Capellen, 
Holthuysen, Hurninck, Stuerman, Van den Walle en Barner te noemen zijn.1059 Deze 
machtspositie van de families behorende tot het Zutphense patriciaat strekte zich uiteraard 
ook uit over het beheer van de stedelijke financiën, wat vooral tot uitdrukking komt door 
het functioneren van de Zutphense schepenen als rentmeesters van de stad (tabel 4). 
  

  

                                            
1055 Zie hiervoor Blockmans, ´Mobiliteit´, 254 en Bosch, ´Impact´, 126. 
1056 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 71 en Gimberg, ´Stadsbestuur´, 474.  
1057 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 73. 
1058 Ibidem, 71; zie ook Gimberg, ´Stadsbestuur´, 476-477. 
1059 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 74; vgl. Blockmans, ´Mobiliteit´, 253, die aantoont dat deze negen families 
bijna 38 % van alle schepenen aanleverde. De families Kreynck en Yseren namen alleen al 15,2 % voor hun rekening. 
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Familie Aantal rentmeesterschappen % 
 

Kreynck 34 12,9 
Yseren 32 12,1 
Schimmelpenninck 18 6,8 
Van der Capellen 10 3,8 
Hurninck 6 2,3 
Stuerman 9 3,4 
Van den Walle 9 3,4 
Holthuysen 3 1,1 
Barner 2 0,8 
Overige families      1231060 50 
Totaal 264 100 

 
TABEL 4: Verdeling van rentmeesterschappen (over- en onderrentmeesters) onder de negen ´topfamilies´ 
uit de stedelijke oligarchie te Zutphen. Gebaseerd op: Lensen, ´Middeleeuws bestuur´, 554-557 (lijst VIII).
  
 In Zutphen worden de burgemeesters, een tweetal schepenen dat na de verkiezing 
van het stadsbestuur door het schepencollege werd aangewezen, pas in de stadsrekening 
van 1378 voor het eerst genoemd. Zij hadden niet, zoals in Arnhem, als primaire taak het 
beheer van de stadsfinanciën toebedeeld gekregen, maar ook in Zutphen breidden hun 
taken zich in de loop van de vijftiende eeuw langzaam maar zeker uit: naast het toezicht 
op de prijszetting en het gewicht van het brood, dat hen in ieder geval in 1393 werd 
toebedeeld, kwamen daar in 1424 ook het toezicht op de markten, wegen en weiden in en 
om de stad en de verkoop van levensmiddelen bij.1061 Rond 1462 was de differentiatie van 
de raadsambten nog verder toegenomen: volgens een stadskeur uit dat jaar moesten twee 
als marktmeesters aangewezen schepenen toezicht houden op de vismarkt en de verkoop 
in het vleeshuis, en werden twee weidemeesters benoemd voor het beheer van de 
stadsweiden en de visserij, de dijken en de wegen buiten de stadsmuren.1062  
 

3.3.1.	 RENTMEESTERSCHAP	 ALS	 RAADSAMBT:	 STEDELIJKE	 OLIGARCHIE	 EN	 FINANCIEEL	 BEHEER 
Binnen het Zutphense stadsbestuur ontstond gedurende de eerste helft van de veertiende 
eeuw, evenals in Arnhem, een zekere taakverdeling die ongetwijfeld verband houdt met 
de toenemende verantwoordelijkheden van het stadsbestuur, onder andere ten aanzien 
van de stedelijke financiën en het beheer van de zich uitbreidende stedelijke bezittingen. 
Maar anders dan in Arnhem, waar de burgemeesters vanuit hun functioneren als 
beheerders van de stedelijke boeten en hun verdere bestuurlijke taken het centrale 
financiële beheer toebedeeld kregen, was het beheer van de verschillende 
inkomstenbronnen in Zutphen veel sterker verdeeld over verschillende beheerders, elk 

                                            
1060 De familie Stuvenbergh wist overigens zeven rentmeesterschappen te bekleden. 
1061 Gimberg, ´Stadsbestuur´, 478. 
1062 Ibidem. 
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met hun eigen kas. Ook in Zutphen waren burgemeesters belast met de boete-inning en 
het beheer van de stedelijke verdedigingswerken, maar in Zutphen werd al in de veertiende 
eeuw gekozen voor het introduceren van een apart raadsambt voor het beheer van de 
stadsfinanciën.1063 
 Vanwege de verwerving van het gruitrecht in 1326 en de verantwoordelijkheden 
ten aanzien van het beheer van de stedelijke gruit hebben in of kort na dat jaar twee 
stedelijke gruitmeesters het beheer van deze inkomstenbron op zich genomen. Benders 
vermoedt dat zij hierover al vroeg een aparte administratie hebben gevoerd, zeker nadat 
de gruit vanaf 1330 als fundament voor de rentenverkoop van de stad werd aangewezen 
(zie hieronder). Daarmee zullen deze gruitrekeningen al vroeg het karakter van een 
schuldenboekhouding hebben aangenomen, waarin de via de gruit gedekte renten-
verplichtingen aan de crediteurs van de stad werden geadministreerd.1064   
 In ieder geval voor 1344 moet de stad bovendien het recht hebben gekregen 
accijnzen te heffen. In dat jaar gaf hertog Reinald III namelijk Emmerich het recht om 
accijnzen te heffen op ´…glicke wijse die portern in unser statt van Zutphen axcise to 
nemen plegen´.1065 Het beheer van de wijnaccijns lag aanvankelijk in handen van twee 
zogenaamde ´wijnheren´, die over dit beheer verantwoording aflegden ten overstaan van 
de schepenen.1066 Het wijnheerschap was evenals het gruitmeestersambt een raadsambt 
dat door twee schepenen werd uitgeoefend.1067 Zij droegen ieder jaar sterk fluctuerende 
bedragen af, vanaf 1381 aan zowel de over- als onderrentmeester (zie paragraaf 4.3.2.2.), 
maar vanaf 1397 werden de inkomsten uit de wijntap volledig aangewend voor de betaling 
van lijf- en erfrenten vanuit het hieronder te bespreken pensieambt.1068   
 Voor het sterke fluctueren van deze afdrachten van de wijnheren zijn twee 
verklaringen mogelijk. Enerzijds kan gedacht worden aan de sterke seizoensfluctuaties in 
de aanvoer van wijn vanuit Keulen, die sterk afhankelijk was van het al of niet slagen van 
de wijnoogst in de wijnbouwstreken langs de Moezel en in de Elzas. Zoals onder andere 
Weststrate heeft betoogd zorgden klimatologische factoren in sommige jaren voor een 
mislukte oogst, wat leidde tot sterk teruglopende wijnexporten richting de 
                                            
1063 Ook in verschillende Vlaamse steden, waaronder Douai en Gent, waren verschillende ontvangers elk voor aparte 
kassen met elk hun specifieke uitgaven die daaruit bestreden moesten worden. In Gent ontstond het ontvangersambt 
uit een grafelijk initiatief, in een poging de stedelijke schuldenlast in te dammen; zie Van Werveke, Stadsfinanciën, 69-
79. Zij beheerden de kas waarin de ongelden vloeiden, die bedoeld waren om de stadsschulden af te lossen. 
1064 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 78. Zie voor de ontwikkeling van de gruit en de rechten op de gruit te 
Zutphen Jensma, ´Bronnen´, 203-210. 
1065 Spengler-Reffgen, Emmericher Urkundenbuch, nr. 308. 
1066 StRZ I, 123. 
1067 In 1393 droegen de wijnheren Henric Serijs en Lubbert Vriese ruim 505 lb. af aan de onderrentmeester, terwijl 
de overrentmeester maar liefst 2272 lb. 8 s. kreeg uitgekeerd; vgl. StRZ I, 63 en 69 en Benders, Boekhoudkundig 
systeem’, 84. Voor het wijnheerschap in Deventer vgl. idem, Bestuursstructuur, 255-261. 
1068 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 84. Wel moeten vraagtekens gezet worden bij de volledigheid van de 
extracten ten aanzien van de inkomsten uit de wijntap in deze periode, met name ten aanzien van de 
overrentmeestersrekeningen. Zie ook hierna, paragraaf 5.4. 
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Nederlanden.1069 Benders lijkt de verklaring voor de sterk verschillende afdrachten van de 
wijnheren hieraan te relateren, en dus rechtstreeks te koppelen aan de wijnimporten die 
Zutphen via de IJssel bereikten en de daarvan afhankelijk zijnde prijzen en de totale 
consumptie.1070 Hij rekent echter buiten het feit dat voorraadvorming dergelijke effecten 
kon afzwakken, en dat de wijnprijzen in Zutphen volgens de opgaven in de 
stadsrekeningen niet zo sterk fluctueerden als de afdrachten van de wijnheren zouden 
kunnen doen vermoeden. Anderzijds is door Kuppers geopperd dat de Zutphense 
wijnheren vanuit hun aparte kas allerlei uitgaven ten behoeve van het stadsbestuur hebben 
gedaan en dat de in de verschillende stadsrekeningen genoemde bedragen slechts 
afdrachten van de positieve saldi van hun boekhouding zijn geweest.1071   
 Zo zien we ook in Zutphen de accumulatie van verschillende in oorsprong 
landsheerlijke inkomstenbronnen aan het begin van de veertiende eeuw. Ook hier zal de 
noodzaak tot het invoeren van een centrale boekhouding in de vorm van stadsrekeningen 
vanwege een toenemende omvang en complexiteit van de stadsfinanciën in de eerste vier 
decennia van deze eeuw steeds sterker gevoeld zijn.1072 Het centrale beheer van de 
stedelijke geldmiddelen in Zutphen lag aanvankelijk in handen van één rentmeester, die 
jaarlijks uit het midden van het nieuwgekozen schepencollege werd aangewezen en wiens 
activiteiten sinds het midden van de veertiende eeuw in de Zutphense archivalia 
gedocumenteerd zijn.1073 Aanvankelijk was de rentmeester rechtstreeks belast met onder 
meer het innen van de pachtsommen van de verpachte accijnzen en stedelijke bezittingen. 
Uit de bronnen blijkt duidelijk dat ook de Zutphense rentmeester meermaals tekorten op 
de stedelijke balans uit eigen zak moest bijpassen.1074  
 In 1381 werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het financiële beheer van 
de stad. In dat jaar werd een aparte rentenkas gecreëerd, het zogenaamde pensieambt.1075 
Vanaf dat jaar werden vrijwel de volledige opbrengsten uit de stedelijke accijnzen 
aangewend voor het dekken van de stedelijke renteverplichtingen. De nieuwe financiële 
functionaris, die vanaf het midden van de vijftiende eeuw als onderste rentmeester (of 
onderrentmeester) in de bronnen wordt aangeduid, kreeg een aanzienlijk inkomstenpakket 
toegewezen. Daarmee moest hij een groot deel van de renteverplichtingen die de stad door 
het creëren van een aanzienlijke publieke schuldenlast via rentenverkoop was aangegaan 
voldoen.   
 
                                            
1069 Weststrate, Kielzog, 138. 
1070 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 84. 
1071 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 18; Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 84. 
1072 Ibidem, 96. 
1073 Bosch, ´Impact´, 127. Henric die Louwer legde in 1356 ten overstaan van het schepencollege rekenschap af over 
zijn rentmeestersambt. Zie voor een uitvoerige reconstructie van het functioneren van Hendrik die Louwer als 
Zutphense schepen, raad en rentmeester Benders, ‘Boekhoudkundig systeem’, 74-75; vgl. Wartena, StRZ I, X. 
1074 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 75; zie ook hierna, paragraaf 6.2. 
1075 Ibidem, 77; vgl. Van Schaïk, ´Annuities´, 114. 
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 Sommige auteurs hebben de invoering van het pensieambt in 1381 rechtstreeks in 
verband gebracht met de afnemende inkomsten uit de stedelijke gruit.1076 Alhoewel dit 
inderdaad als belangrijke reden moet worden gezien voor deze administratieve wijzigingen 
moeten ook andere factoren overwogen worden. De introductie van een nieuwe 
rentenkas, die werd gevoed met verschillende inkomstenbronnen (waarvan de inkomsten 
uit het stedelijke domein, bestaande uit landerijen en viswateren, en de accijnzen de 
belangrijkste waren), kan een weloverwogen poging zijn geweest om de krediet-
waardigheid van de stad te handhaven of te verhogen, zoals dat ook voor het vijftiende-
eeuwse Gent is aangetoond.1077 De stad had aan het einde van de veertiende eeuw al een 
aanzienlijke gefundeerde schuldenlast opgebouwd, die aanvankelijk volledig werd 
gefinancierd met de opbrengsten van de stedelijke gruit.1078 We mogen er vanuit gaan dat 
de inkomsten uit de gruit (evenals in Arnhem) in ieder geval vanaf de jaren zeventig van 
de veertiende eeuw onder druk van het opkomende hopbier begonnen in te zakken. De 
gruitkas zal vanwege de dalende gruitinkomsten steeds minder in staat zijn geweest de 
groeiende rentelast van de stad te dragen, wat de kredietwaardigheid van de stad onder 
druk zette. Bovendien blijkt uit de rentmeestersrekeningen uit 1379 en 1380 dat ook het 
rentmeestersambt zwaar onder druk stond, gezien de negatieve saldi van respectievelijk 
1820 en 904 lb.  
 Geconfronteerd met deze realiteit werd in 1381 een deel van de renteverplichtingen 
overgeheveld naar een nieuwe kas die los stond van de gruitkas om de uitkering van lijf- 
en erfrenten mogelijk te blijven maken.1079 Het grondbezit vormde een stabiele 
inkomstenbron die voor investeerders zekerheid bood, terwijl de inkomsten uit de 
accijnzen, in het bijzonder die op wijn en de productie van (hop)bier, hoge rendementen 
opleverden, waarmee de kredietwaardigheid van de stad zeker tot het midden van de 
vijftiende eeuw kon worden gewaarborgd (zie hieronder). De definitieve omslag vond 
plaats in de beginjaren van de vijftiende eeuw. In of kort voor 1400 moet het Zutphense 
gruitmeestersambt zijn afgeschaft: sinds 1400 werd de administratie van het beheer van de 
stedelijke gruit achteraan de rekeningen van het pensieambt bijgevoegd, zonder dat het 
overigens direct tot een echte integratie van beide kassen kwam: ze werden tot 1418 nog 
steeds afzonderlijk van elkaar beheerd.1080 In Zutphen bestonden vanaf dat moment dus 

                                            
1076 Van Schaïk, ´Annuities´, 114; Wartena, StRZ I, X-XI. 
1077 Ryckbosch, Van Gavere tot Cadzand, 273. Vgl. voor soortgelijke opsplitsingen van het financiële beheer in aparte 
kassen met daaraan toegewezen specifieke inkomstenbronnen ten behoeve van de aflossing van de stedelijke 
renteschulden o.a. Limberger, ´Taxation and debt´, 132-133, die de introductie van drie nieuwe kassen voor dit doel 
in het zestiende-eeuwse Antwerpen beschrijft. Ook in Keulen bestonden drie aparte kassen voor de uitbetaling van 
lijf- en erfrenten, de zogenaamde Mittwoch-, Freitags- en Samstagrentkammern, vgl. Knipping, Kölner Stadtrechnungen en 
Stasavage, States of credit, 112. 
1078 Zie hierna, hoofdstuk 6. 
1079 Van Schaïk, ´Annuities´, 114; vgl. Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 77-83. 
1080 Pas in dat jaar werden de inkomsten uit de verpachting van de gruit in de totale inkomsten van de 
onderrentmeester geïntegreerd; StRZ II, 257. De uitbetaling van de op de gruit gevestigde erfrenten werd echter tot 
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in ieder geval twee kassen die afzonderlijk van elkaar functioneerden en die via twee aparte 
administraties werden beheerd. Enerzijds was er de aparte rentenkas waaruit het 
stadsbestuur de renteverplichtingen voldeed, anderzijds bestond de kas van het 
zogenaamde (grote) rentambt, dat bedoeld was om de uitgaven voortvloeiend uit het 
takenpakket van het stadsbestuur te voldoen: bestuur, rechtspraak, administratie en beheer 
door het stadsbestuur en het stedelijke personeel, en het onderhoud van de stedelijke 
infrastructuur en bezittingen binnen en buiten de stadsmuren.1081 Daarnaast werden ook 
de buitengewone uitgaven, zoals militaire uitgaven en de aflossing van (zwevende) 
schulden, vanuit de kas van het rentambt bestreden.  
 Toch vormden beide kassen geen volledig onafhankelijk van elkaar functionerende 
vaten: geregeld vinden we overboekingen van geldsommen tussen de over- en 
onderrentmeesters-rekeningen terug. Zo diende de onderrentmeester bij een positief 
rekeningresultaat het batig saldo afdragen aan de nieuwe overrentmeester, waaruit wel 
degelijk een hiërarchische relatie tussen beide rentambten afgeleid mag worden.1082 Ook 
droeg de onderrentmeester in financieel gunstige jaren bedragen af aan de 
timmermeesters: zo droeg onderrentmeester Jacob Schymmelpenninck in 1421 maar liefst 
400 lb. af aan het timmermeestersambt en nog eens 150 lb. aan de hoofdmeesters, die 
hiermee de aanleg van een groot hoofd in de IJssel financierden.1083  Volgens Kuppers 
werd vermoedelijk sinds 1438, maar in ieder geval sinds 1440, jaarlijks bij de overgang van 
het afgelopen naar het nieuwe boekjaar een bedrag van 100 lb. door de overrentmeester 
aan de onderrentmeester afgedragen. Dit werd gedaan om de nieuwe onderrentmeester in 
staat te stellen de renteverplichtingen die voor de eerste termijnen betaald dienden te 
worden te voldoen zonder deze betalingen direct uit eigen zak voor te moeten schieten. 
Dit had vooral te maken met het feit dat de eerste betalingstermijnen voor de 
pachtsommen van de inkomstenbronnen die aan de onderrentmeester waren toegewezen 
pas enkele weken na aanvang van het boekjaar verstreken, waardoor in de eerste weken 
het geld maar mondjesmaat zal zijn binnengedruppeld. Tussen 1442 en 1445 werd dit 
bedrag verruimd van 100 lb. naar 300 lb.1084  
 Andersom boekte de onderrentmeester sinds de jaren twintig van de vijftiende 
eeuw een deel van zijn inkomsten over aan de overrentmeester. In de jaren 1421 en 1422 
werden respectievelijk 200 en 520 lb. afgedragen. In 1430 vinden we een eerste afdracht 
van 600 lb. in drie termijnen van de onder- naar de overrentmeester in de rekeningen 
                                            
diep in de vijftiende eeuw apart in de onderrentmeestersrekeningen geboekt; vgl. StRZ III, 648. Zie ook Benders, 
´Boekhoudkundig systeem´, 80-81. 
1081 Voor het onderhoud van de stadslanderijen en de aanleg en reparatie van de wegen, dijken en waterwegen buiten 
de stad waren twee weidemeesters verantwoordelijk. Zie verder paragraaf 5.3.2. 
1082 In 1421 bijvoorbeeld droeg de onderrentmeester van 1421 (Jacob Schymmelpenninck) een batig saldo van ruim 
458 lb. af aan Lubbert Rense, die in 1422 het overrentmeestersambt voor zijn rekening nam; zie StRZ II, 293. Zie 
ook Alberts, ´Financieel beheer´, 79-80. 
1083 StRZ II, 292-293. 
1084 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 78-79; vgl. ook hierna, hoofdstuk 6. 
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terug.1085 Mijns inziens terecht heeft Kuppers gewezen op de onbalans in het 
rekeningresultaat van de over- en onderrentmeesters vanaf de jaren twintig van de 
vijftiende eeuw. Op basis van de gegevens over de totale inkomsten en uitgaven voor de 
late veertiende en vroege vijftiende eeuw kan worden vastgesteld dat deze voor zowel de 
over- als onderrentmeester redelijk in balans waren.1086 Tussen 1430 en 1460 droeg de 
onderrentmeester ieder jaar dit bedrag af aan de overrentmeester; in de jaren 1461-1463 
werd in plaats van de gebruikelijke 600 lb. slechts 300 lb. overgedragen, aangezien de 
onderrentmeester in deze jaren zelf te maken kreeg met negatieve saldi als gevolg van de 
gestegen schuldenlast na de renteverkopen van 1459 ter financiering van Zutphens aandeel 
in het Verdrag van Batenburg en de tegelijkertijd stagnerende inkomsten uit de 
hopaccijns.1087 Toch konden deze overdrachten niet verhinderen dat het 
financieringstekort van de overrentmeesters na 1450 snel opliep. In de eerste helft van de 
vijftiende eeuw resulteerde het beheer van de overrentmeester in een gemiddeld tekort van 
125 lb., in de tweede helft van de vijftiende eeuw liep dit op tot een gemiddelde van 625 
lb.. In 1475 droeg onderrentmeester Henric Yseren zelfs een recordbedrag van 1048 lb. af 
aan de overrentmeester, en tot 1480 bleven in hoogte variërende bedragen van de kas van 
de onderrentmeester naar die van de overrentmeester vloeien.  
 De negatieve saldi die de overrentmeester in de tweede helft van de vijftiende eeuw 
moest incasseren verbleken echter in vergelijking met de grote tekorten die de 
onderrentmeesters vanaf 1480 moesten boeken. Waar het onderrentmeestersambt in 
slechts twintig boekjaren tussen 1400 en 1480 afsloot met een relatief klein negatief saldo 
en gemiddeld zelfs een klein positief saldo van 90 lb. wist te bereiken, schoten de tekorten 
op de balans van de onderrentmeester na 1480 de hoogte in. Tussen 1480 en 1525 
schommelde het bedrag dat de onderrentmeester jaarlijks tekort kwam rond een 
gemiddelde van ruim 2100 lb.. Op het hoogtepunt van de financiële crisis in 1502 kwam 
dit tekort zelfs uit op 4269 lb., waarbij aangetekend moet worden dat in dat jaar zeker de 
helft van dit tekort werd veroorzaakt door het feit dat de torenhoge kosten voor militaire 
expedities tegen Kleef door de onderrentmeester moesten worden betaald en dat ook in 
de jaren daarna veelvuldig de verrekening van de onkosten voor de inkwartiering van 
troepen via de accijnzen als extraordinaris-uitgaven van de onderrentmeester werden 
geregistreerd.1088 Zo werd in 1500 ruim een derde (540 lb.) van alle buitengewone 
´uitgaven´ veroorzaakt door inhoudingen van de brouwers en tappers op de brouw- en 

                                            
1085 StRZ II, 432. 
1086 Alleen in 1383 boekte de onderrentmeester een fors tekort van ruim 1900 lb., waarbij voor dat jaar opvalt dat er 
geen afdracht vanuit de kas van de wijnheren plaatsvond, waardoor de inkomsten van de onderrentmeester bij lange 
na niet voldoende waren om de renteverplichtingen te voldoen. Wellicht waren de handelsconflicten met Keulen in 
1383 er de oorzaak van dat in dat jaar de inkomsten van de wijnheren door aanvoerproblemen zodanig kelderden dat 
een negatief saldo ontstond die een afdracht aan de onderrentmeester onmogelijk maakte. 
1087 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 81-82; zie voor de renteverkopen in 1459 hieronder, hoofdstuk 6. 
1088 Zie hierna, paragraaf 4.4. 
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tapaccijnzen ´…opter ruther ind knechte tsolt ind teringe´.1089 Ook in 1505, toen de stad 
vanwege de dreigende aanval van het leger waarmee Filips de Schone in allerijl 
verdedigingstroepen moest werven en inkwartieren, werden de herbergiers door de 
onderrentmeesters betaald en werden door de herbergiers opnieuw bedragen gekort op de 
bieraccijnzen.1090 Deze wijze van verrekening was in zowel Arnhem als Zutphen aan het 
einde van de vijftiende en begin van de zestiende eeuw aan de orde van de dag: het 
betekende een aanzienlijke aanslag op de rentabiliteit van de stedelijke accijnzen. 
Zodoende hadden de politiek-militaire gebeurtenissen een aanzienlijke destabilisering van 
het financieel beheer door de rentmeesters tot gevolg.   
 De financiële crisis die Zutphen rond de eeuwwisseling naar de zestiende eeuw 
doormaakte komt ook tot uiting in de toenemende chaos die zich in rekeningen van de 
stad openbaart. Dit geldt niet zozeer ten aanzien van de reguliere inkomsten en uitgaven, 
maar des te meer voor het schuldenbeheer en de verrekening van allerlei schulden met ad-
hoc verworven inkomsten, waardoor aanzienlijke onzichtbare geldstromen moeten zijn 
ontstaan. Of het feit dat de rekeningen van over- en onderrentmeesters sinds 1492 niet of 
pas met zeer grote vertraging werden afgehoord kan worden gezien als doelbewuste 
‘struisvogelpolitiek’ van het stadsbestuur valt echter te betwijfelen. Eerder lijken de 
verantwoordelijke rentmeesters zich van jaar tot jaar geen raad meer te weten en was men 
het overzicht over de financiën – mede als gevolg van het ontbreken van een 
schuldenboekhouding – volledig kwijtgeraakt. In de hierna volgende paragraaf zullen we 
zien dat het oproer van de gilden en de burgerij in 1527 voornamelijk was gericht op het 
in hun ogen financiële wanbeheer van de zittende politieke elite. De in deze studie naar 
voren komende gegevens over de achtergronden van deze financiële crisis laten zien dat 
het stadsbestuur inderdaad aan het einde van de vijftiende eeuw onverantwoord hoge 
leningen is aangegaan in een periode waarin de reguliere inkomsten kelderden, en daardoor 
een groot financieel risico op de schouders van de stadsgemeenschap heeft gelegd. De 
vraag is echter of de rentmeesters veel andere opties hadden om de financiële problemen 
van de stad op te lossen, en die moet ontkennend beantwoord worden. Zowel over- als 
onderrentmeesters zagen zich in het eerste kwart van de zestiende eeuw jaarlijks voor de 
onmogelijke taak gesteld om het hoofd van het lichaam van de stad financieel boven water 
te houden.  

                                            
1089 RAZ, OAZ inv. nr. 923, onderrentmeestersrekening 1500/1501, fol. 38v. 
1090 RAZ, OAZ inv. nr. 928, onderrentmeestersrekening 1505/1506, fol. 62r.: “Soe onwill ind oirloch tesen tijt was 
in diesen jaer, so hiefft die stadt ein deill knechten angenommen ind liggende gehat onder Wilhem van Broickhusen 
voir ind nae onder Backhusen den hoifftman … [heeft Berndt Sibolt, rentmeester] in allen herbergen affgedain ind 
betailt, ind voirt den brouweren an den zijss einen itlicken gekort hiefft, valet in all ter sommen 281 Davitzgulden ind 
12,75 st., die maken 267 gul. 11,25 st., den gul. ad 3 lb., maken 668,4 lb.”. 
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3.3.2.	DE	ROL	VAN	DE	ZUTPHENSE	STADSSCHRIJVERS	
Net als in Arnhem hadden de Zutphense stadssecretarissen een prominente rol binnen 
het stedelijke bestuursapparaat. Benders heeft de ontwikkeling van het schrijversambt in 
Deventer en Zutphen vanaf de late dertiende eeuw onderzocht.1091 Zoals we hierboven 
reeds uiteen hebben gezet werd in Zutphen sinds circa 1330 een centrale boekhouding in 
de vorm van een stadsrekening gevoerd. In de totstandkoming hiervan zullen de 
stadsschrijvers ongetwijfeld een doorslaggevende rol hebben gehad. Net als in Arnhem 
was de functie van stadsschrijver in Zutphen aanvankelijk een eenmanstaak, maar al sinds 
de late veertiende eeuw zien we in Zutphen verschillende schrijvers naast elkaar 
functioneren.1092 Klaarblijkelijk had de Zutphense stedelijke administratie in vergelijking 
met Arnhem iets eerder een dusdanige omvang en complexiteit bereikt dat een persoon 
dit niet langer alleen kon bolwerken.   
 Toch was het schrijversambt in Zutphen, zeker in vergelijking met Deventer en 
ook met Arnhem, qua prestige en invloed minder aantrekkelijk. Dit kwam ook tot 
uitdrukking in de beloning die de Zutphense stadsschrijvers voor hun schrijfactiviteiten 
ontvingen: zo ontvingen Johan van Dorenborch en Johannes van Elst, die beide als 
stadsschrijver in loondienst waren van de stad, aan het einde van de veertiende eeuw ieder 
12 lb., terwijl voor het opstellen van de stadsrekening een kleine vaste vergoeding van 2 
lb. 10 s. werd uitgekeerd. Ter vergelijking: de overrentmeester ontving voor zijn diensten 
24 lb., terwijl de poortwachter van de Laarpoort aan het einde van de veertiende eeuw 16 
lb. ontving. In 1421 werd het loon van de nieuw aangenomen ´overste scriver´ Arnold 
Haeck (gen. Loderink) verdubbeld, en ook Hendrik van Zedem zag zijn loon bij zijn 
aanstelling in 1430, kort na Haecks´ overlijden, stijgen naar 39 lb. per jaar.1093 Eerst 
daarmee kwam de beloning voor de stadsschrijver in Zutphen hoger te liggen dan in 
Arnhem.1094 Die stijgende vergoedingen hingen waarschijnlijk samen met de toenemende 
werkzaamheden die aan het schrijversambt hingen. Toch klaagde een Zutphense 
stadsschrijver nog in de late vijftiende eeuw over de lage inkomsten uit het schrijvers-
ambt.1095 Dit hoeft niet te verwonderen als we zien dat stadssecretarissen mr. Henrick van 
Münster en Andries van Haeften in 1489 nog steeds een wedde van 39 lb. ontvingen.1096  
 Alhoewel sommige Zutphense stadsschrijvers ook als geldwisselaars binnen de stad 
actief waren, vinden we in de Zutphense bronnen veel minder aanwijzingen voor een 
actieve rol van de stadssecretarissen in het beheer van de stedelijke geldmiddelen.1097 Daar 
                                            
1091 Benders, ´Town clercks´. Zie voor een overzicht van de Zutphense stadsschrijvers en hun ambtstermijnen tot 
1480 ibidem, 86; voor de periode 1480-1550 zie Ahoud, Inventaris ORA Zutphen, 7. 
1092 Benders, ´Town clercks´, 86. 
1093 Vgl. StRZ II, 271 en 281; StRZ II, 414 en 440. 
1094 In Arnhem kreeg stadsschrijver Willem Thonys in dat jaar een vergoeding van 10 oude schilden per jaar; de 
vergoeding van Hendrik van Zedem bedroeg omgerekend 13 oude schilden. 
1095 Zie bijv. StRZ I, 88-89 en 117; zie ook Benders, ´Town clercks´, 85. 
1096 RAZ, OAZ inv. nr. 1067, overrentmeestersrekening 1489/1490, fol. 36r. 
1097 Ibidem, 83. 
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waar de stadsschrijvers in Arnhem vanaf de jaren twintig van de vijftiende eeuw een 
sleutelpositie kregen in het financiële beheer vinden we in de Zutphense bronnen hier 
nauwelijks aanwijzingen voor. Alleen in de persoon van Andries van Haeften, die zowel 
als stadsschrijver als ook rentmeester van de stad actief is geweest, zien we de combinatie 
van de functie stadssecretaris en geldwisselaar terug.1098 Van Haeften was in 1486 als 
tweede stadssecretaris in dienst van de stad gekomen en had als financieel expert een 
belangrijke vinger in de financiële pap. In 1491 werd hij bovendien aangesteld tot 
stadswisselaar.1099  
 De financiële problemen waarin de stad vanaf de jaren tachtig verzeild raakte 
kostten hem echter uiteindelijk de kop: door de algehele onvrede die onder de burgerij 
bestond over de algehele economische en financiële situatie in de stad was zijn positie 
onhoudbaar geworden.1100 Diens verzoek om als stadssecretaris aan te mogen blijven is 
bewaard gebleven maar had geen effect.1101 Na diens ontslag uit stedelijke dienst wist Van 
Haeften snel promotie te maken: vanaf 1495 was hij als accijns- en schatmeester in 
hertogelijke dienst en inde in die functie in 1497 de ruiterpenningen en een jaar later de 
toegestane pondschatting in het Zutphense kwartier. Die aanstelling behield hij ondanks 
malversaties, die hem overigens ook zijn functie als rentmeester voor de weduwe van de 
heer van Wisch, die hij vervulde voordat hij in dienst van Zutphen trad, hadden gekost.1102 
In 1498 werd hij bovendien als stadswisselaar ontslagen, opnieuw vanwege vermoedelijke 
onregelmatigheden in het beheer van de wissel.  
 Het beheer van de stadsfinanciën bleef dus tot diep in de vijftiende eeuw een taak 
die volledig in handen bleef van het stedelijke patriciaat, met een in vergelijking tot 
Arnhem bescheiden rol voor de stadssecretaris in het financiële beheer van de stad. Diens 
betrokkenheid bij het financiële beheer van de stad reikte niet veel verder dan het opstellen 
van de rekeningen en eventueel de onderliggende kladversies, registers en cedulen. Ook in 
Zutphen kwam hier onder druk van de structurele financiële problemen van de stad aan 
het einde van de vijftiende eeuw wel enige verandering in, zij het veel minder structureel 
en veel minder ingrijpend dan in Arnhem het geval was. Zo richtte Adam van Bergh in 
1496 een aanmaning tot betaling van een stadsschuld niet alleen aan schepenen en raad, 
maar ook aan stadssecretaris Jacob Rijman, terwijl Rijman een jaar later door hertog Karel 
werd gemaand om de gelden die bestemd waren voor de uitbetaling van ruiters aan de 
maarschalk te overhandigen.1103 Ook was de stadssecretaris in 1498 als gedeputeerde 
                                            
1098 Ibidem, 83-84; zie ook idem, ´Andries van Haeften´. 
1099 RAZ, OAZ inv. nr. 826, reg. nr. 1310, gedrukt bij Gimbergen, ´Stadsambtenaren´, 207-208.  
1100 Benders, ´Town clercks´; zie ook Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 75. 
1101 Benders, ´Andries van Haeften´, 46-48. 
1102 Ibidem. 
1103 RAZ, OAZ inv. nr. 224, briefnr. 878 en inv. nr. 225, briefnr. 886. Ook in 1500 schreef Adam van Bergh niet het 
stadsbestuur zelf maar de stadssecretaris aan voor de terugbetaling van zijn geld, wat in ieder geval een toegenomen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het feitelijke financiële beheer doet veronderstellen; zie RAZ, OAZ inv. nr. 
229, briefnr. 1027. 



3 | F i n a n c i e e l  b e h e e r | 229 

 

namens het Zutphense stadsbestuur betrokken bij de beraadslagingen rondom de 
toekenning van een nieuwe pondschatting in dat jaar.1104 Tenslotte blijkt de betrokkenheid 
van de Zutphense stadssecretaris bij het financiële beheer uit het feit dat Jacob Rijman bij 
diens overlijden in 1502 nog 56 lb. aan tolinkomsten die de stad toekwamen in bezit 
had.1105   
 
3.3.3.	DE	INVLOED	VAN	BURGERIJ	EN	GILDEN	OP	HET	FINANCIËLE	BEHEER	TE	ZUTPHEN  
De sterke oligarchische bestuurstraditie in Zutphen liet ook in die stad weinig tot geen 
ruimte voor de stedelijke sociale middengroepen, bestaande uit de gegoede burgerij, die 
zich – getuige de eerste gildebrieven – in ieder geval sinds het midden van de veertiende 
eeuw in ambachtsgilden begonnen te organiseren, tot inspraak in de door het stadsbestuur 
gemonopoliseerde zeggenschap over het financiële reilen en zeilen van de stad. Wel 
werden in Zutphen al vroeg dubbele exemplaren van de stadsrekeningen voor de 
kerkmeesters vervaardigd – vermoedelijk als uitvloeisel van de betrokkenheid van de 
kerkmeesters van de St. Walburgkerk bij de afhoring van de rekeningen ten behoeve van 
de stedelijke burgerij.1106 Een eerste aanwijzing voor een actievere betrokkenheid van de 
Zutphense burgerij bij de stedelijke financiën stamt uit 1412, toen zes gedeputeerden uit 
de burgerij bij de jaarlijkse afhoring van de rekeningen na afloop van het schepenjaar op 
22 februari (Petri ad Cathedram) aanwezig waren.1107   
 Toch was de invloed van de meente in Zutphen tot in de zestiende eeuw minder 
groot dan door sommige historici wordt verondersteld.1108 In Deventer was de meente als 
vertegenwoordiging van de stadswijken al sinds de tweede helft van de veertiende eeuw 
betrokken bij de jaarlijkse verkiezing van het stadsbestuur, terwijl de controle door de 
meente op het financiële beheer van het stadsbestuur rond het midden van de vijftiende 
eeuw werd geformaliseerd.1109  
 Na een oproer van inwoners in 1437 en een bepaling uit 1446 dat gilden en burgerij 
slechts mochten vergaderen over zaken die hun ambacht betroffen, vaardigde het 

                                            
1104 RAZ, OAZ inv. nr. 226, briefnr. 900. 
1105 RAZ, OAZ inv. nr. 1092, overrentmeestersrekening 1502/1503, fol. 2v. 
1106 Van Schaïk, ´Oorsprong´, 159. 
1107 Ibidem, 151; idem, ´Zutphens geschiedenis´, 74. Overigens moet opgemerkt worden dat drie van deze burgers 
(Andries Lerinc, Lubbert Rense en Alphart Iseren) afkomstig waren uit families die tot het Zutphense patriciaat 
gerekend kunnen worden, en uiteindelijk ook tot de stedelijke oligarchie behoorden. Het ´democratiserende´ karakter 
van deze ontwikkeling is dus minder sterk als Van Schaïk doet voorkomen; vgl. StRZ I, 216 en de namenlijsten van 
Zutphense schepenen bij Lensen, ´Bestuur´.  
1108 Het door Prak gemaakte onderscheid tussen het West- en Oost-Nederlandse bestuursmodel, waarbij de grote 
invloed van de meente in de Oost-Nederlandse steden in het stadsbestuur wordt benadrukt, stoelt op ontwikkelingen 
die zich pas sinds het einde van de vijftiende eeuw en nog sterker in de zestiende eeuw binnen de Gelderse steden 
gingen manifesteren; de situatie in bijvoorbeeld Deventer of Nijmegen mag niet als representatief voor de gehele 
regio worden beschouwd; vgl. Prak, Gezeten burgers, 117-121; ook gehanteerd in bijv. Van der Heijden, Geld van de stad, 
53-59. 
1109 Benders, Bestuursstructuur, 220-221. 
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Zutphense stadsbestuur in 1487 een verbod uit, waarbij het de Zutphense gilden nogmaals 
verboden werd om te vergaderen tenzij het zaken waren die hun eigen gilde betroffen.1110 
De chronologische parallel met de ontwikkelingen in Arnhem is tekenend: de Zutphense 
magistraat heeft zonder meer (gezien de ontwikkelingen in Arnhem) met dit verbod 
trachten te voorkomen dat de Zutphense gilden het voorbeeld van de Arnhemse gilden 
zouden volgen. Wanneer de gilden meer inspraak in het stadsbestuur zouden verwerven, 
werd uiteraard de machtspositie van de traditionele elites aangetast, een ontwikkeling die 
het stadsbestuur met dit verbod trachtte tegen te houden. De maatregel volgde kort op de 
berichten die de Zutphense burgemeester Willem Lerinck ontving van de Arnhemse 
stadssecretaris Derick van Berck over de gildenbeweging die in Arnhem via de door 
Maximiliaan van Oostenrijk verleende gildenbrief meer invloed op het stadsbestuur en op 
de stedelijke financiën had weten te verwerven.1111   
 Het verbod weerhield de Zutphense burgerij er echter niet van om in het geweer 
te komen tegen de misstanden die zich in hun ogen in het financiële beheer van het 
stadsbestuur voordeden. Terecht heeft Van Schaïk erop gewezen dat de algemene 
problemen die de laat-middeleeuwse Nederlanden troffen, in combinatie met de zware 
financiële offers die in dezelfde periode van de Gelderse bevolking werden geëist, zich in 
Zutphen geuit kunnen hebben in een uitbarsting van sociale en politieke onrust en agitatie 
vanuit de burgerij richting het stadsbestuur.1112 De algemene politieke en economische 
crisis, die de Nederlanden in de laatste kwart van de vijftiende eeuw teisterde, leidde niet 
alleen tot een crisis in de overheidsfinanciën maar ook tot een periode van hoge 
graanprijzen vanwege misoogsten en de ontwrichting van de graanhandel door 
oorlogsgeweld. Vooral in de jaren 1481-1482 en 1491-1493 schoten de graanprijzen 
omhoog, en het is niet ondenkbeeldig dat juist dergelijke duurteperioden ook in Zutphen 
hebben geleid tot sociale onrust onder de stedelijke bevolking.1113 Ook in andere Gelderse 
steden, waaronder Arnhem en Harderwijk, was het in het begin van de jaren negentig van 
de vijftiende eeuw onrustig.   
 De klachten en eisen die de Zutphense burgerij in 1493 via een lijst aan het 
stadsbestuur kenbaar maakte betroffen uiteenlopende zaken: zo eisten ze de aanstelling 
van de overrentmeester voor een periode van vier jaar in plaats van jaarlijkse roulatie, om 
zodoende meer continuïteit in het stedelijke financiële beleid te verkrijgen. Bovendien 
eisten ze dat uitstaande schulden aan de stad zouden worden ingevorderd, dat de 
representatiekosten van het stadsbestuur werden teruggebracht en dat de stadskeuren 
beter werden nageleefd.1114 Het grootste aantal punten betrof echter de stadsfinanciën, en 

                                            
1110 De Jong, ´Zutphense ambachtsgilden´, 57-58; zie ook Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 74 en Gimberg, 
´Handel en nijverheid´, 19. 
1111 Zie voor deze correspondentie RAZ, OAZ inv. nr. 215, briefnr. 668. 
1112 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 75-76. 
1113 Van Schaïk, ´Marktbeheersing´; voor Holland zie Noordegraaf, Hollands welvaren, 28-51. 
1114 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 75. 
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voornamelijk de maatregelen die het stadsbestuur ten aanzien van de belastingheffing op 
het gemaal en de brouwaccijns wilde doorvoeren. Ook moest het stadsbestuur volgens de 
burgerij meer toezien op de naleving van de stedelijke brouwprivileges en moest de nieuwe 
brug over de IJssel weer door de stad worden beheerd.1115 Directe aanleiding voor de 
klachtenlijst lijkt voornamelijk het voornemen van het stadsbestuur te zijn geweest om de 
indirecte belastingen op wijn en bier en het maalgeld te verhogen. Het onderstreept het 
gevaar voor sociale onrust die belastingverhogingen met zich meedroegen, zeker in deze 
periode van economische problemen, oorlogsgeweld en stijgende fiscale druk van de 
landsheerlijke belastingen. Het laat tevens zien dat een oligarchisch stadsbestuur door de 
burgerij werd getolereerd zolang een stabiel financieel beleid de individuele belangen van 
burgers niet schaadde. Het voornemen om de stedelijke belastingen zonder enige 
ruggespraak met de burgerij te verhogen was de druppel die de emmer deed overlopen. 
 Het principe ´no [extra] taxation without representation´ komt hiermee ook in het 
Zutphense geval naar voren: nog in hetzelfde jaar keurde de burgerij de door het 
stadsbestuur voorgestelde belastingverhogingen voor een periode van vier jaar goed. Het 
was overigens niet de eerste maal dat het Zutphense stadsbestuur de burgerij raadpleegde 
over belastingverhogingen. In 1489 had het de instemming van de burgerij al gezocht bij 
de invoering van opgelden op de stedelijke wijnaccijns, wat eens te meer aangeeft dat al 
vóór 1493 het stadsbestuur rekening had te houden met de Zutphense burgerij inzake het 
verhogen van de stedelijke belastingen.1116 Een verlenging van deze belastingverhogingen 
met een periode van nog eens twee jaar werd echter geweigerd, omdat de verhoging van 
de accijnzen in de voorgaande jaren te weinig effect had gesorteerd bij het oplossen van 
de financiële problemen van de stad.   
 Het financiële beheer van het stadsbestuur en de oplopende schuldenlast van de 
stad bleef echter onderwerp van discussie. In 1497 werd opnieuw een ordonnantie 
omtrent de stadsfinanciën uitgevaardigd. De schulden van de stad waren, ondanks de 
eerdere saneringspoging in de jaren 1493-1497, door de vele oorlogsuitgaven verder 
opgelopen. Om het krijgsvolk zo snel mogelijk te betalen waren lukraak grepen in de 
verschillende kassen gedaan door zowel de over- en onderrentmeesters, maar ook de 
schatmeesters, waardoor allerlei geldstromen door elkaar waren gaan lopen. Daarom 
klaagde men, dat ‘…die rekenschappen vander stat soe klair nyet gemaickt, gesat noch 
compensyert en sijn asmen dat van olst plege to doen ende oick gerne anders gedaen sold 
hebben’.1117 De schulden van de stad en de gebrekkige financiële verantwoording riepen 
zowel binnen de raad als onder de burgerij vraagtekens op en gaven aanleiding tot het 
aanwijzen van een commissie bestaande uit vier raden. Deze commissie diende de 

                                            
1115 Ibidem. De volledige klachtenlijst is gepubliceerd in Gimberg, ´Overeenkomst´; het origineel bevindt zich in het 
stadsarchief onder RAZ, OAZ inv. nr. 673. 
1116 Zie hierna, hoofdstuk 4.3. 
1117 RAZ, OAZ inv. nr. 665, ordonnantie d.d. 21 april 1497. 
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financiële situatie in ogenschouw te nemen en te bekijken waar de problemen ontstonden. 
Ook moesten zij met een van de stadssecretarissen de inkomsten en uitgaven van beide 
rentmeesters controleren. Bij eventuele oneffenheden diende deze commissie het 
stadsbestuur hiervan op de hoogte te brengen, die de situatie vervolgens aan de daartoe 
gedeputeerde burgers diende voor te leggen. Van alle schulden diende bovendien een apart 
register te worden opgesteld.  
 Deze ontwikkelingen leidden tot de opkomst van het college der ´achttienen´, 
bestaande uit de twee kerkmeesters en uit ieder vierdeel van de Oudstad een viertal 
burgergedelegeerden, die (net zoals de gildemeesters en 24 gedeputeerden in Arnhem) 
betrokken werden in belangrijke beslissingen ten aanzien van de stedelijke politiek, 
militaire activiteiten en met name de stedelijke financiën.1118 Een lijst met gedeputeerde 
burgers uit 1505, die door de Zutphense burgerij werden gekozen om de ´zwaere groote 
lasten´ voortkomend uit de verdediging van de zelfstandigheid van het hertogdom tegen 
de inval van Filips de Schone te bespreken vermeldt overigens twintig personen.1119 Een 
andere, ongedateerde lijst met gedeputeerde burgers, die echter op basis van de daarin 
genoemde personen kan worden gedateerd tussen 1510 en 1525, vermeldt dat deze 
burgers wanneer daartoe de noodzaak bestond ´in allen saicken totten gemeynen beste´ 
door het stadsbestuur opgeroepen konden worden om hierin hun stem te laten horen en 
het stadsbestuur te adviseren.1120   
 De aanhoudende financiële problemen van de stad leidden ertoe dat in 1502 de 
burgerij moest instemmen met hernieuwde belastingverhogingen. Om de stadsschulden 
te kunnen betalen en daarmee de stadsfinanciën op orde te krijgen werd vanuit de 
gemeente een viertal burgers gedeputeerd om de inkomsten uit de nieuwe opgelden te 
beheren.1121 Daarvan dienden zij tegenover het stadsbestuur én de burgerij schriftelijk 
rekenschap af te leggen, waarmee ‘…die deputierde burgere it beste doin [willen] ind dat 
voirt an getruwelick verwaeren dat onser stat schulde dair van betailt moigen werden’.1122 
 Alhoewel met de instelling van dit orgaan de positie van de burgerij tegenover de 
sociaal-politieke elites werd geïnstitutionaliseerd kan van een duidelijke toename van hun 
directe invloed op het financiële beheer nauwelijks gesproken worden. Bovendien ontbrak 

                                            
1118 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 76-77. Dat alleen de vier kwartieren van de Oudstad (Waterstraat, 
Barleheze, Grote en Kleine Wand en Mommenhave) en níet de wijken, samenvallend met de twee stadsuitbreidingen, 
de Nieuwstad en de Spittaalstad, gerepresenteerd werden in dit college van gemeenslieden kan volgens dezelfde auteur 
te maken hebben gehad met verschillen in de (juridische) status tussen de inwoners van de Oudstad en de Nieuwstad, 
ondanks het feit dat beide jurisdicties in 1312 onder het rechtsgebied van de Zutphense schepenen werden 
samengevoegd. Vgl. idem, ´Annuities´, 122, noot 41. 
1119 RAZ, OAZ inv. nr. 675; vgl. Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 77, die mijns inziens terecht stelt dat dit aantal 
burgergedelegeerden van incidentele aard moet zijn geweest. 
1120 Zie rondom het discours rondom het ‘bonum commune’ o.a. … 
1121 Zie hierna, hoofdstuk 4. 
1122 RAZ, OAZ inv. nr. 665; vgl. Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 76, die ook in het jaar 1500 overleg tussen het 
stadsbestuur en de gemeenslieden over de (landsheerlijke) vuurijzeraccijns vermeldt. 
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het de Zutphense gilden – in tegenstelling tot hun Arnhemse tegenhangers – aan een 
juridisch fundament om hun invloed tegenover het stadsbestuur op te baseren. Het 
landsheerlijke privilege uit 1487 was in Arnhem dus een belangrijk document dat de 
invloed van de gilden institutionaliseerde en hun positie aanzienlijk versterkte, iets wat de 
Zutphense duidelijk ontbeerde. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het initiatief tot 
het betrekken van de burgerij via deze ´gemeenslieden´ in politieke, militaire én financiële 
aangelegenheden nog steeds bij het stadsbestuur lag. Wel hadden de gemeenslieden op het 
gebied van de stedelijke financiën op papier meer controlemogelijkheden gekregen: sinds 
1494 waren ze bij de afhoringen van de stadsrekeningen aanwezig.1123   
 Het feit dat de stadsrekeningen na 1500, toen de financiële problemen zich 
opstapelden, niet meer consequent na afloop van het boekjaar werden afgehoord maakte 
die controlerende taak van de burgergedelegeerden echter tot een dode letter.1124 Blijkbaar 
hadden de ‘gemeenslieden’ niet voldoende macht of bevoegdheden tegenover het 
stadsbestuur om deze jaarlijkse controle af te dwingen. Daarmee hadden zij in feite weinig 
zicht meer op de financiële chaos die resulteerde uit het financiële beheer sinds de laatste 
kwart van de vijftiende eeuw, alhoewel de effecten van de torenhoge schuldenlast, de 
talrijke aanmaningen en repressailles van schuldeisers, voor velen wel duidelijk voelbaar 
moeten zijn geweest. Het is duidelijk dat de invloed van burgers niet verder reikte dan een 
beperkte vorm van toezicht en consultatie in dringende zaken. Het rentmeestersambt in 
Zutphen bleef bovendien een raadsambt, waarmee de stedelijke sociaal-politieke elites de 
controle over de stedelijke financiën wist te behouden. Uiteindelijk trokken de stedelijke 
elites aan het langste eind: zij wisten hun machtspositie én hun zeggenschap over de 
stadsfinanciën te consolideren.   
 Het jaar 1526 vormde een volgende mijlpaal in de pogingen van de Zutphense 
gilden om meer invloed op het stadsbestuur te krijgen. Toen moest het stadsbestuur, na 
hevige onlusten in de stad die werden aangezwengeld door een heftige reactie van de 
Zutphense burgerij op hernieuwde landsheerlijke belastingen die zonder toestemming in 
het schoutambt Zutphen werden geheven, aanzienlijke concessies aan de burgerij doen. 
De politieke spanningen, die mede werden ingegeven door de toenemende onvrede van 
de burgerij met de kostbare militaire escapades van hun landsheer, kwamen tot uitbarsting 
toen een deel van de burgerij in opstand kwam.1125 Enkele burgers hadden, zonder 
toestemming van het stadsbestuur, de noodklok laten luiden en waren vervolgens 
gewapend de stad uit getrokken. De sfeer was zo dreigend geweest dat uiteindelijk de rest 
van de burgerij onder leiding van twee raadsleden niet anders had kunnen doen dan 

                                            
1123 Ibidem. 
1124 Zo werden de onderrentmeestersrekeningen van 1506, 1509, 1510, 1515 en 1518 pas in 1544 afgehoord, terwijl 
die van 1507 en 1522 in 1526 werden afgehoord. De rekening van 1513 werd zelfs pas in 1548 afgehoord. Of dit te 
maken had met de moeite van de gemeenslieden om inzicht te krijgen in de financiële administratie, zoals Van Schaïk 
oppert, is mijns inziens slechts een klein onderdeel van het probleem. 
1125 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 77. 
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volgen, uit angst anders bij terugkeer van de boze menigte gelyncht te worden. De 
hertogelijke ambtenaar die met het uitzetten van de landsheerlijke belastingen in de 
buurschap Warken was begonnen werd gevangengenomen. Als reactie daarop had de 
hertog de stad van meineed en afvalligheid beticht. Daarbij wierpen de hertog en de 
hertogelijke raad het stadsbestuur voor de voeten dat Zutphen zich naar de normen van 
het Romeins recht aan majesteitsschennis of hoogverraad (crimen laesae maiestatis) schuldig 
had gemaakt. Het stadsbestuur kon hiermee duidelijk niet uit de voeten: ze gaven aan dat 
het hen aan dergelijke juridische kennis ontbrak en dat zij zich altijd van de ´dusschen 
rechten nae onsser stat rechten ende gewonten´ hadden bediend.1126   
 De houding van het stadsbestuur tegenover de Zutphense burgerij is tekenend voor 
zijn handelswijze: zowel in de brief waarmee ze de hertog om vergeving vroeg en de 
loyaliteit tegenover hun landsheer herbevestigde, als ook in de bijgevoegde beschrijving 
van de gebeurtenis wordt gesproken van de ´onwetende gemeinte´, die zonder 
toestemming van het stadsbestuur had opgetreden. Uit alles blijkt dat het stadsbestuur zijn 
handen in onschuld trachtte te wassen. Het had naar eigen mening geen kans gezien de 
aanstichters van het oproer aan te wijzen, terwijl het ook geen weet zei te hebben van 
uitlatingen tijdens het oproer die erop zinspeelden om hertog Karel te verlaten en de 
koning van Denemarken als beschermheer aan te nemen.1127 Voor de politieke elite was 
het onderstrepen van de loyaliteit tegenover de landsheer blijkbaar van groot belang. 
Daarmee waren ongetwijfeld particuliere belangen gemoeid, maar het geeft ook aan dat 
het behoud van bestaande instituties en het in stand houden van de machtspositie van de 
stad tegenover de landsheer voor de politieke elite van primair belang is geweest, en dat 
dus ook de collectieve belangen van de politieke elites als sociale groep een rol speelden. 
Ootmoedig schreven ze de landsheer dat ze zich ´… altit holden, met allen onsen 
vermugen, lijffz ende goetz, alz goede getruwe ondersaten, tot oren lantfursten schuldich 
sin toe halden´.1128  
 De relaties tussen de hertog en de stad waren daarmee formeel hersteld, maar de 
interne spanningen tussen burgerij en stadsbestuur waren nog niet opgelost. Het is 
duidelijk dat de woede van de Zutphense burgerij zich niet enkel richtte tegen de landsheer 
maar ook tegen het stadsbestuur, dat – zoals we zagen – de banden met de hertog weer 
aanhaalde om de lieve vrede te bewaren, waarmee men in de ogen van de burgerij de 
landsheerlijke politiek verdedigde.1129 Op financieel vlak moest het stadsbestuur als gevolg 
van dit burgeroproer een belangrijke concessie doen: vanaf 1526 werd het financiële 
beheer in handen gesteld van de gemeenslieden. Daarmee eindigde het monopolie van de 
stedelijke oligarchie op het financiële beheer van de stad: het over- en 

                                            
1126 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/II, nrs. 1400 en 1401. 
1127 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 51. 
1128 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/II, nr. 1401. 
1129 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 77; idem, ´Annuities´, 123. 
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onderrentmeestersambt kwam in handen van gedelegeerde burgers. In 1527 en 1528 
traden telkens twee gedeputeerde burgers op als overrentmeesters, in 1530 waren zelfs 
drie burgers belast met het financiële beheer. Bovendien werden het beheer en de 
inkomsten uit het stedelijke domein, de belangrijkste inkomstenbron van de stad, in 
handen gesteld van vier andere gedeputeerde burgers. Daarmee was een belangrijke stap 
gezet in de verwerving van daadwerkelijke controle vanuit de burgerij over de besteding 
van de stedelijke belastinggelden. Na 1526 vinden we inderdaad niet meer de namen van 
de oude magistraatsfamilies als over- en onderrentmeesters terug, maar zijn het burgers 
die als rentmeesters gaan optreden.  
 Het is niet verwonderlijk dat niet lang daarna, in 1528, door de burgerij werd 
ingestemd met de heffing van nieuwe ´onraatspenningen´, die de stad moesten helpen aan 
extra middelen om de gefundeerde schuldenlast af te bouwen én om de grote, hoogst 
noodzakelijke werkzaamheden aan de verdedigingswerken van de stad te kunnen 
bekostigen.1130 Tussen 1533 en 1541 werden de onderrentmeestersrekeningen in de 
overrentmeestersrekeningen geïncorporeerd, een maatregel die te verklaren valt uit 
pogingen om een beter overzicht te krijgen van de financiële situatie. In 1535 werd, al of 
niet onder druk van de gemeenslieden, een financieel overzicht opgesteld van de stedelijke 
financiën over de periode 1402-1502.1131 Ook hiermee trachtte het stadsbestuur meer 
inzicht te verschaffen in de oorzaken van de financiële problemen, waarbij de ongehoord 
hoge leningen die de stad in de laatste decennia van de vijftiende eeuw aan had moeten 
gaan als belangrijkste oorzaak konden worden aangewezen.   
 In 1538, kort na het overlijden van hertog Karel, kwam het in Zutphen vervolgens 
opnieuw tot hevige botsingen tussen het stadsbestuur en de burgerij.1132 In het ontstane 
machtsvacuüm zagen de Zutphense gildelieden en overige burgers hun kans schoon om 
hun politieke invloed verder te vergroten en de misstanden binnen het stadsbestuur aan 
de kaak te stellen. Op 26 augustus 1538 verzamelde zich op het ´s-Gravenhof voor het 
Zutphense raadhuis een grote menigte, die door de gilden werd gemobiliseerd. Inzet van 
de strijd waren het afschaffen van het systeem van coöptatie voor de verkiezing van het 
stadsbestuur, de ´erffraidt´, een verdere institutionalisering van de gilden en het op orde 
krijgen van de stadsfinanciën. De raad van ´achttienen´, die oorspronkelijk als 
burgergedelegeerden sinds 1494 ten tonele waren verschenen, werd door de gilden op het 
raadhuis ontboden en gevraagd of zij aan de kant van het stadsbestuur of aan de kant van 

                                            
1130 Zie hierna, paragraaf 4.3.2. 
1131 RAZ, OAZ inv. nr. 1332; zie ook Bosch, ´Impact´, 118 en Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 78. 
1132 Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 78-79; zie verder De Jong, ´Zutphense ambachtsgilden´, 60-69. Zie voor 
het contemporaine verslag van de gebeurtenissen in Zutphen tussen 1538 en 1543 Schimmelpenninck van der Oye, 
´Gemeenslieden´, die de memorie van stadsbestuurder Johan van Voorthuizen en de door de burgerij ingediende 
puntenlijst uitgaf. Ook in Elburg ontstond een oproer tegen hertog Karel en bestonden geschillen tussen het 
stadsbestuur en de burgerij over de heffing van de wijn- en bieraccijnzen; zie SNWV, OAE inv. nr. 119, reg. nr. 982 
en inv. nr. 1172, reg. nr. 987. 
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de burgerij stonden, waarop de zestien burgers antwoordden dat zij ´bliven willen bij dat 
gemeinebeste´.1133 Nog hetzelfde jaar werd het college van achttien gemeenslieden politiek 
buitenspel gezet en begin 1539 vervangen door een college van 44 gemeenslieden: zes uit 
ieder stadskwartier en twee uit elk gilde.1134 Ook werd de afhoring van de stadsrekeningen 
tussen 1492 en 1538 geëist als voorwaarde voor verdere steun bij de oplossing van de 
financiële problemen: het belang van het verwerven van ´control rights´ treedt daarmee 
duidelijk naar voren. Daarnaast eiste men de afschaffing van de opgelden die nog steeds 
op de consumptie van wijn, bier en geïmporteerd bier werden geheven, en diende het 
stedelijke aandeel in de breuken, de door het stadsbestuur opgelegde boetes voor 
overtredingen van stedelijke ordonnanties, volgens de burgerij volledig benut te worden 
voor het herstel van de vervallen stedelijke verdedigingswerken.1135    
 Het zittende stadsbestuur reageerde door te proberen met kleine toezeggingen weer 
in het gareel te krijgen. Vooral ten aanzien van de stedelijke financiën wisten de gilden 
nieuwe toezeggingen van het stadsbestuur binnen te halen. De opgelden zouden volgens 
het stadsbestuur sowieso al worden opgezegd. Bovendien lijken de gilden op basis van de 
door het stadsbestuur toegezegde afhoring van de rekeningen en de daaruit ongetwijfeld 
naar voren gekomen slechte financiële positie van de stad op het punt van de extra 
belastingen op hun schreden te zijn teruggekeerd. In 1540 verleende het stadsbestuur 
Johan Jolynck, één van de leiders van de gildenbeweging die op dat moment als 
rentmeester fungerende, toestemming om samen met de gildemeesters te overleggen over 
een nieuwe in te voeren onraadspenning, ´… op sulken verhaepen met ennigen onraet die 
stat te helpen´. Of het overigens daadwerkelijk tot nieuwe heffingen heeft geleid blijft 
twijfelachtig: de gilden grepen de bijeenkomst aan om hun ongenoegen over de wel zeer 
spaarzame toezeggingen en de vertragingstactieken die het stadsbestuur toepaste om zo 
weinig mogelijk macht uit handen te hoeven geven.1136  
 De conflicten tussen stadsbestuur en de Zutphense gilden duurden tot 1543 voort, 
waarbij het stadsbestuur, de gilden en de burgerij elkaar de macht bleven betwisten. In 
1539 riep de burgerij de bemiddeling in van hertog Willem, nadat het conflict over de 
´erffraedt´ zich had toegespitst. De hertog besloot om de burgerij het recht van voordracht 
te geven voor nieuwe schepenen en legde het stadsbestuur dwingend op dat de nieuw te 
kiezen schepenen uit de nominatie van de burgerdelegatie moesten worden gekozen. In 
1541 riep het stadsbestuur op eigen initiatief een grote delegatie uit de Zutphense burgerij 
op het raadhuis bijeen en hield hen wederom de ‘last van der stat’ voor, die gedurende de 
interne machtsstrijd tussen het stadsbestuur en de gilden waren ontstaan. Vooral het feit 

                                            
1133 De Jong, ‘Zutphense ambachtsgilden’, 77. 
1134 Ibidem, 63-64. 
1135 Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 78. Ook over de slechte staat van de stadsmuren, –poorten en wegen 
beklaagden de burgers zich  bij het stadsbestuur, aangezien ´…men enen jongen fursten hiefft dem schwair kriech 
ind oirloch ankhomen mach´; zie verder paragraaf 4.3.2. 
1136 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 78. 
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dat veel stedelijke privileges, waarvan de nieuwe hertog bij zijn aanvaarding in 1538 had 
beloofd deze te herstellen na de inbreuken die daarop door hertog Karel waren gedaan, 
nog steeds niet werden nageleefd werkte in het nadeel van de welvaart van de stad. Zo 
waren er problemen met de algemene tolvrijdom in Gelre, de tolvrijheid voor de tol bij 
Lobith en het bierprivilege van 1435. Men kwam overeen de hertog opnieuw hierover te 
schrijven. Daarvoor in de plaats gaven de burgers toestemming tot de hernieuwde 
invoering van opgelden op wijn en bier en de verpanding van enkele landerijen in de 
Overmars. Met de opbrengsten ervan, te beheren door een commissie bestaande uit vier 
raadsleden en vier burgers, zou de schuldenlast van de stad worden teruggedrongen.1137 
 In 1542 ontstonden wederom problemen rondom het financiële beheer. Ditmaal 
hadden de 44 gemeenslieden, die na het buitenspel zetten van het college van de achttien 
gemeenslieden drie jaar eerder de rentmeesters hadden aangewezen, in de twee weken 
voorafgaand aan het nieuwe boekjaar nog niets van zich laten horen. Johan Jolynck, die in 
de voorgaande twee jaar het financiële beheer als rentmeester op zich had genomen, had 
zijn zinnen gezet op een verlenging van zijn rentmeestersambt, maar het stadsbestuur 
besloot om ´nae older gewoenten´ twee rentmeesters aan te stellen. Daarop organiseerden 
Jolynck en Jan Sgraven een nieuw oproer van de gilden, die ze voorhielden dat Johan 
Jolynck het rentmeestersambt opnieuw wilde beheren en dat hij als rentmeester de nieuw 
ingevoerde opgelden ongedaan zou maken.1138 De stabiliteit van de stedelijke financiën, 
die gezien de nog steeds aanzienlijke schuldenlast van de stad en de sterk teruggelopen 
reguliere inkomsten gebaat bleef bij de extra financiële middelen die de opgelden konden 
genereren, werd hiermee speelbal van de belangentegenstellingen tussen beide partijen. 
Het stadsbestuur verweerde zich tegen de gilden: zij gaf te kennen dat de heffing van 
nieuwe opgelden door een groot deel van de burgers was toegestaan en dat tijdens de 
openbare verpachting van de nieuwe belastingen niemand had geprotesteerd. Uiteindelijk 
wist het stadsbestuur na 1543 de rust weer enigszins te herstellen, maar de gildenmeesters 
hadden ook in Zutphen eindelijk politieke invloed weten te verwerven.1139   
	

 	

                                            
1137 Schimmelpenninck van der Oye, ´Gemeenslieden´, 68-69. 
1138 Ibidem, 71. 
1139 De Jong, ´Zutphense ambachtsgilden´, 68-71. 
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3.3.4.	BELASTINGINNING	IN	ZUTPHEN	
Ook in Zutphen werden alle indirecte belastingen in ieder geval tot 1450 bij opbod 
verpacht via het ook in Arnhem gehanteerde systeem. Op basis van de 
verpachtingsvoorwaarden uit 1476 kunnen de verdere randvoorwaarden worden 
gereconstrueerd. De pachttermijn startte op 1 april, waarna de pachtsom in drie termijnen 
(1 mei, 25 juli en 25 januari) voldaan diende te worden. Bij overschrijding van deze data 
mocht de stad gedurende twee weken boetes opleggen, na deze periode mocht de 
rentmeester beslag gaan leggen op goederen of verkoop van bezittingen.1140 In 
tegenstelling tot de Arnhemse rekeningen, waarin de namen van de pachters niet worden 
vermeld, worden de namen van de belastingpachters in de originele Zutphense 
onderrentmeesters-rekeningen wel vermeld. Bij het maken van zijn extracten uit de 
rekeningen heeft Kreyinck de namen van de pachters niet opgenomen, wat een 
prosopografische aanpak pas na 1445 mogelijk zou maken.1141   
 Op basis van de weinige wel overgeleverde originele onderrentmeestersrekeningen 
kan echter al op basis van een eerste, vluchtige verkenning in de uitgegeven rekeningen 
worden vastgesteld dat de patriciaatsfamilies die het stadsbestuur monopoliseerden ook 
een dominante positie als pachters van de stedelijke accijnzen innamen, wat overeenkomt 
met de situatie zoals die ook voor Gent en Leiden en Arnhem is beschreven. Zo vinden 
we Alphart Yseren, een telg uit de zeer invloedrijke en rijke familie Yseren en schepen 
tussen 1436 en 1450, in het begin van de vijftiende eeuw meermaals als pachter van 
verschillende accijnzen of als borg in de rekeningen terug. In 1403 en wederom in 1422 
was hij pachter van de wijnaccijns. In 1421, 1423 en 1432 pachtte hij de zeer lucratieve 
hopaccijns, in 1422 pachtte hij naast de wijnaccijns ook de bieraccijns.1142   
 Zijn zoon Andries Yseren pachtte in 1432 de bieraccijns. Drie jaar nadat hij als 
schepen aantrad, namelijk in 1439, kreeg hij voor het eerst het overrentmeestersambt 
toegewezen. Ook was hij deelnemer in een consortium van vier personen die in de jaren 
1419-1420 de stadswatermolen in pacht had, en stond hij in 1430 borg voor de pacht van 
Jacob Schimmelpenninck, die in dat jaar de wijnaccijns pachtte. De financiële expertise 
van Alphart werd ook ingezet bij de controle van de stadsrekeningen door een zestal 
burgergedelegeerden die in ieder geval sinds 1412 uit naam van de gehele burgerij bij de 
afhoring van de stadsrekeningen aanwezig was, maar die in de praktijk ook uit de kringen 
van het patriciaat afkomstig waren.1143 In 1416 was hij betrokken bij de renteconversies, 

                                            
1140 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 56. 
1141 StRZ I-III, passim; RAZ, Collectie Kreyinck, inv. nrs. 15-18. 
1142 StRZ II, 449. In 1423 pachtte Gherit Yseren, hoogstwaarschijnlijk een broer (wellicht een neef) van Alphart, de 
wijn- en bieraccijns; in dat jaar pachtten beide voor een totale pachtsom van ruim 3100 lb. deze drie belangrijkste 
accijnzen; daarmee was 91 % van de totale pachtwaarde van de stedelijke accijnzen in handen van de familie Yseren. 
Deze familie dankte een groot deel van haar kapitaal aan de wijnhandel; ze bezaten een herberg en de stad kocht daar 
meerdere malen wijn in; zie StRZ II, 395 en StRZ III, 576. 
1143 StRZ I, 216 en StRZ II, 271; zie ook Benders, ´Urban literacy´, 113. 
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waarmee het stadsbestuur de stedelijke schuldenlast reorganiseerde om deze ook op 
langere termijn beheersbaar te houden, en in 1421 was hij bovendien als timmermeester 
actief.1144   
 Dit voorbeeld mag als exemplarisch beschouwd worden voor de sterke 
verwevenheid van de verschillende functies binnen het financiële beheer en de voorname 
rol die de patriciaatsfamilies ook in Zutphen speelden in de verpachting van vooral de 
belangrijkste, meest lucratieve accijnzen op wijn en bier. Ook de families Kreynck, 
Schimmelpenninck, Van Beynem, Stuerman, Kaelsack, Ulrix en Oldenberge waren in de 
eerste helft van de vijftiende eeuw veelvuldig als pachters actief. De greep van deze 
patriciaatsfamilies op de stadsfinanciën strekte zich dus niet alleen uit over het formele 
financiële beheer via de beide rentambten, maar ook over de lucratieve accijnsverpachting. 
Weliswaar werd middels een verordening van 1419 schepenen en raden verboden om de 
brouw-, bier- en broodaccijnzen te innen, waarschijnlijk om de schijn van 
belangenverstrengeling weg te nemen, maar dit verbod gold niet voor de wijnaccijns en 
bovendien konden de vooraanstaande families via familieleden van de schepenen alsnog 
hun greep op de accijnzen, en daarmee de stadsfinancien, behouden.1145  
  Na 1450 werd de hopaccijns niet langer verpacht maar in regie geïnd, terwijl sinds 
1461 ook de bier- of tapaccijns steeds in regie werd geïnd (zie ook hierna, paragraaf 5.4).1146 
De wijnaccijns werd echter gedurende de gehele onderzoeksperiode, afgezien van de jaren 
1492, 1502 en 1503, verpacht. Ook aan het einde van de vijftiende eeuw bleef het pachten 
van de wijnaccijns een zaak van het patriciaat.1147 Wat opvalt is dat de inkomsten in 1502 
en 1503, de jaren dat de accijns door de onderrentmeester in regie werden geïnd, met ruim 
een derde stegen en daarmee aanmerkelijk hoger lagen dan de gemiddelde inkomsten in 
de voorgaande en volgende jaren, ondanks de onrust en mogelijke aanvoerproblemen die 
ertoe hadden geleid dat pachters huiverig waren de wijnaccijns te pachten. Wellicht kunnen 
we hieruit een (zeer grove) schatting afleiden van de minimale winstmarge voor 
accijnspachters. Het is echter de vraag of de greep van de patriciaatsfamilies op de 
stadsfinanciën en de verpachtingen zo sterk hebben bijgedragen aan de particuliere 
vermogensvorming van deze families, als Alberts wel heeft verondersteld.1148 Eerder moet 
vermoed worden, dat deze families voornamelijk door hun handelsactiviteiten in de 
dertiende en veertiende eeuw hun kapitaal hebben vergaard. Dit kapitaal heeft uiteraard 
wél aan de basis gestaan van de investeringen van de stedelijke elites in de accijns-

                                            
1144 StRZ II, 242 en 292. 
1145 Alberts, ‘Financieel beheer’, 92-93; Kuppers, ‘Stad in stagnatie’, 58. 
1146 Kuppers, en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 28 en 34; zie ook Bosch, ´Impact´, 130. 
1147 Zo pachtte Jacob Schimmelpenninck, die tegelijkertijd als ontvanger van de belastinggelden acteerde, in 1497 de 
wijnaccijns, terwijl in 1500 Gerlich Stuerman de wijnaccijns pachtte.  
1148 Vgl. Alberts, ‘Financieel beheer’, 93. 
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verpachting én de stedelijke schuldenlast. Verder onderzoek naar deze vermogensvorming 
in Gelderse steden is daarom wenselijk, maar valt buiten het bestek van deze studie.  

	
	

3.4.	BESLUIT:	FINANCIEEL	BEHEER	EN	LOKALE	MACHT	IN	VERGELIJKEND	PERSPECTIEF	
 
Zonder verdere omhaal stelt E. Isenmann in zijn vuistdikke overzichtswerk Die deutsche 
Stadt im Mittelalter dat het bestuur van middeleeuwse steden in Noordwest-Europa vrijwel 
zonder uitzondering een sterk oligarchisch karakter had.1149 Ook Van Bavel heeft dit 
kenmerk van laatmiddeleeuwse stadsbesturen in de Nederlanden meermaals onder-
streept.1150 Alhoewel verder onderzoek naar de sociaal-politieke structuren en de stedelijke 
elites in Gelre gewenst is, tonen de hier gepresenteerde gegevens aan dat een oligarchische 
bestuurstraditie inderdaad diepgeworteld was in de Gelderse steden, en dat dit belangrijke 
consequenties had voor het hierna te bespreken financiële beleid.1151  
 Het bestuur van de stad en daarmee ook het beheer van de stedelijke financiën in 
Arnhem en Zutphen lag van oudsher in handen van een sterk oligarchisch stadsbestuur, 
dat via coöptatie de macht onder de leden van de families, behorend tot de sociaal-
politieke elite van de stad, verdeelde. Alhoewel zich verschillen voordeden in de wijze 
waarop het beheer van de financiën werd ingericht, hebben we in het voorgaande gezien 
we dat in deze Gelderse steden het financiële beheer tot diep in de vijftiende eeuw werd 
gemonopoliseerd door het stadsbestuur. Daarbij kon het vrijwel autonoom opereren, 
zowel ten aanzien van de landsheer als ook ten overstaan van de stedelijke bevolking. Pas 
aan het einde van de vijftiende eeuw kreeg de burgerij in Arnhem en Zutphen meer 
zeggenschap in het financiële beheer. Dit wil overigens niet zeggen dat de hier 
gepresenteerde resultaten algemeen geldend zijn voor alle Gelderse steden. Zo waren de 
gildenmeesters als vertegenwoordigers van de burgerij in de grootste stad binnen het 
hertogdom, Nijmegen, al sinds 1425 betrokken geraakt bij de controle van het financiële 
beleid, terwijl een soortgelijke situatie zich ook in Roermond ontwikkelde. Ook in Geldern 
had de burgerij enige zeggenschap in de samenstelling van het stadsbestuur en de 
benoeming van de burgemeesters als beheerders van de stadsfinanciën.1152  
 Daarmee lijken de sociaal-politieke ontwikkelingen in de Gelderse steden sterk op 
die in de Brabantse en Hollandse steden, zij het dat dit proces in Gelre pas vanaf de late 
vijftiende eeuw echt op gang komt, en bovendien qua dynamiek en schaal een geheel eigen 

                                            
1149 Isenmann, Die deutsche Stadt, 773-775; vgl. Scott, City states, 129 en 147, die ook het plutocratische karakter van 
bijvoorbeeld het vijftiende-eeuwse Keulse stadsbestuur benadrukt, waardoor de economie van deze stad volgens 
Scott een ´buitengewone dynamiek´ kende. 
1150 Van Bavel, Manors and markets, 117-119. 
1151 Vgl. Noordzij, Gelre, 170. 
1152 Kuppers, Stadtrechnungen, 41-42. 
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karakter had.1153 Blockmans voert voor de relatief late politieke emancipatie van de gilden 
in onder andere Holland en Gelre tegenover de vroege opkomst van gilden als intern-
stedelijke machtsfactor in de Vlaamse steden (vanaf het begin van de veertiende eeuw) 
verschillende argumenten aan. Allereerst vormt de bevolkingsomvang een belangrijke 
variabele in Blockmans´ verklaring: in de relatief kleinere steden kon de burgerij een 
minder groot machtsblok tegenover de heersende elites vormen, terwijl enige vorm van 
institutioneel-politieke organisatie op basis van de ambachtsgilden ontbrak. Daarnaast 
zorgden de geleidelijke economische ontwikkeling en de parallel daarmee ontwikkelende 
sociale verhoudingen tussen de stedelijke sociale groepen voor minder sociale onrust, 
terwijl ook de verwevenheid en de belangen-aggregatie tussen stadspatriciaat, adel en 
landsheerlijkheid een belangrijke rol speelde.1154    
 In beide gevallen kon geconstateerd worden dat de financiële crises waarin beide 
steden aan het einde van de vijftiende eeuw verzeild raakten een belangrijke factor zijn 
geweest in de toenemende zeggenschap van de burgerij ten aanzien van de stedelijke 
financiën. Het lijdt echter geen twijfel dat de financiële problemen van steden die zich 
overal in de Nederlanden aan het einde van de vijftiende eeuw manifesteerden hebben 
geleid tot reacties vanuit bredere sociale lagen van de stedelijke bevolking. Regelrechte 
belastingoproeren kwamen in de laat-middeleeuwse Noordelijke Nederlanden niet veel 
voor: de voorbeelden van Hoorn, waar men in 1472 in opstand kwam tegen de hoge 
belastingdruk, en de opstand van het Kaas- en Broodvolk in Haarlem in 1491-1492 
vormen de belangrijkste uitzonderingen hierop.1155 Wél leidde de invoering van nieuwe 
belastingen door stadsbesturen ter bestrijding van de financiële crisis van de late vijftiende 
eeuw in veel steden tot meer inspraak c.q. meer controlemogelijkheden voor de burgerij 
in belangrijke kwesties, onder andere de stadsfinanciën. Evenals in Gelre werden ook in 
de Hollandse steden burgercommissies bij financiële saneringspogingen betrokken: zo 
waren in Leiden tussen 1490 en 1494 burgercommissies belast met het in kaart brengen 
van de financiële situatie van de stad en de sanering van de stadsfinanciën.1156   
 In Arnhem is de toenemende invloed van de burgerij eerder én bovendien 
overtuigender geïnstitutionaliseerd geraakt dan in Zutphen. In Arnhem waren de 
financiële problemen al ná het einde van de eerste Bourgondische bezetting boven komen 
drijven, vooral toen de Arnhemse burgerij hinder begon te ondervinden van schuldeisers 
van de stad vanwege onbetaalde rentetermijnen, waardoor het aantal confisquaties en 
gijzelingen van Arnhemse kooplieden op basis van het repressaillerecht begon toe te 
nemen. Om die problemen tegen te gaan werd besloten tot het verhogen van de 

                                            
1153 Zie voor de invloed van de bestuursstructuur op het financiële beleid in Leiden Marsilje, Financieel beleid, 62-85. 
1154 Blockmans, ´Impact of cities´, 263; Van der Heijden, Geldschieters van de stad, 56-57. Voor soortgelijke observaties 
ten aanzien van Keulen zie Militzer, ´Führungsschicht´, 19-20.  
1155 Dekker, ´Belastingoproeren´; zie ook Scheurkogel, ‘Opstand’, 367-370. 
1156 Marsilje, ´Modes d´imposition´, 105. 



242 | S t e d e l i j k e  m a c h t  t u s s e n  o v e r v l o e d  e n  s t a g n a t i e  
 

  

belastingen.1157 Bij de schuldsaneringen van 1483-1486 en 1491-1494 waren het 
burgergedeputeerden geweest die bepaalde stedelijke belastinggelden kregen toegewezen 
en daarmee actief betrokken werden bij de pogingen om de financiële positie van de stad 
te verbeteren. Bovendien leidde de interne machtsstrijd tussen pro-Bourgondische en pro-
Gelderse facties in de periode 1478-1492 tot een uitgelezen mogelijkheid voor Maximiliaan 
om de machtspositie van de Arnhemse bestuurlijke elite in te perken. De gildebrief die hij 
in 1487 afgaf was het juridisch-institutionele fundament voor de toegenomen invloed van 
de Arnhemse burgerij op het stadsbestuur.   
 In de loop van de daaropvolgende decennia hebben de Arnhemse gilden zich op 
verschillende momenten, zoals in 1502, 1528, 1531 en 1542-1547, op basis van de hen in 
1487 toegekende gildebrief, bemoeid met het financiële beheer, terwijl ook de invoering 
van nieuwe belastingen in hoge mate van hun instemming afhankelijk was geworden. Het 
Arnhemse stadsbestuur kon niet meer, zoals het in de voorgaande anderhalve eeuw 
gewoon was geweest, naar believen het financiële beleid van de stad vormgeven. Het is 
duidelijk dat de toegenomen politieke ruimte voor participatie van de gilden in het 
stadsbestuur en meer ‘control rights’ over de stadsfinanciën, gestoeld op een juridisch 
fundament, de bereidheid om mee te werken aan noodgedwongen belastingverhogingen 
die de financiële crisis moesten keren duidelijk heeft doen toenemen.  
 In Harderwijk voltrok zich in 1490 eenzelfde proces: ook hier gaven financiële 
problemen aanleiding aan de burgerij om zich met het financiële beheer van de stad te 
bemoeien en verloor het stadsbestuur zijn monopolie op het beleid. Een 24-tal 
burgergedelegeerden koos vanaf dat jaar uit hun midden vier rentmeesters, die samen met 
de twee rentmeesters uit het stadsbestuur de inkomsten en de stedelijke schuldenlast 
moesten beheren.1158 Alhoewel een direct verband met de ontwikkelingen in Arnhem 
ontbreekt, kan gezien de chronologie van deze gebeurtenissen vastgesteld worden dat de 
financieel-economische problemen, die zich eind vijftiende eeuw in geheel Gelre 
aandienden in verschillende steden binnen hetzelfde kwartier, op vrijwel hetzelfde 
moment leidden tot institutionele veranderingen op het lokaal-stedelijke niveau ten 
aanzien van het financiële beheer.  
 In Zutphen heeft het stadsbestuur de politieke macht en de zeggenschap over het 
financiële beleid feitelijk tot in het derde decennium van de zestiende eeuw weten te 
behouden. Ook in Zutphen werden sinds de late jaren tachtig van de vijftiende eeuw 
burgers betrokken in de pogingen van de stad om de financiële crisis van de stad het hoofd 
te bieden. Burgercommissies beheerden ook daar inkomsten uit opgelden, terwijl het 
Zutphense stadsbestuur voor tijdelijke belastingverhogingen toestemming diende te 
vragen aan het sinds 1494 functionerende college van de ´achttienen´. Het is echter 
opvallend dat, in tegenstelling tot de situatie in Arnhem, de Zutphense burgerij tot 1538 

                                            
1157 Zie hierna, paragraaf 5.4. 
1158 SANV, OAH, inv. nr. 62; vgl. Berns, Rechtsbronnen, 154-155. 
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haar politieke invloed slechts mondjesmaat heeft weten aan te wenden om het financiële 
beleid van de stad daadwerkelijk naar haar hand te zetten. Ondanks de zware financiële 
problemen die de stad in de late vijftiende eeuw te verduren kreeg bleef het Zutphense 
stadsbestuur de sinds de veertiende eeuw gehanteerde financiële politiek toepassen. 
Bovendien werden – ondanks afspraken daarover met de burgerij – de stadsrekeningen 
tot ver in de zestiende eeuw niet afgehoord, wat zou kunnen worden aangemerkt als 
struisvogelpolitiek van de kant van het stadsbestuur. Toen de financiële problemen ook 
na de afspraken over de invoering van nieuwe opgelden na 1527 en overname van het 
beheer van de stadsfinanciën door de gemeenslieden in de jaren dertig van de zestiende 
eeuw nog steeds niet opgelost bleken leidde dit in de jaren 1538-1543 tot ernstige sociale 
onrust binnen de stad. Ook de situatie in Zutphen in de jaren rond 1538 stond niet op 
zichzelf: zo leidden in datzelfde jaar accijnsverhogingen en financiële problemen tot 
sociale onrust in Erkelenz.1159  
 In het hiernavolgende tweede deel van deze studie zal de aandacht verlegd worden 
naar de gevolgen die de hiervoor in hoofdstukken 2 en 3 uitgewerkte politieke, 
economische en sociaal-institutionele ontwikkelingen hebben gehad op het financiële 
beleid van de stad. Het is uit het voorgaande duidelijk geworden dat de economie in de 
Gelderse kwartieren boven de grote rivieren sinds het midden van de vijftiende eeuw 
tekenen van stagnatie begon te vertonen, die als gevolg van de ontwrichtingen van de 
politieke en militaire gebeurtenissen sinds de late kwart van de vijftiende eeuw nog verder 
verscherpte. In hoeverre de negatieve spiraal die hieruit ontstond zijn uitwerking had op 
de inkomsten, de uitgaven en de schuldenlast van de stad en hoe de veranderingen in de 
formele en informele instituties die samenhingen met het financiële beheer in Arnhem en 
Zutphen – onder druk van de toenemende financiële problemen – doorwerkten op het 
financiële beleid zal aan het einde van deel II beantwoord kunnen worden. 

                                            
1159 Vgl. Flink, Stadtwerdung, 32-34. 
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HOOFDSTUK	4	
	

DE	UITGAVEN:	UITGANGSPUNT	VAN	HET	FINANCIËLE	BEHEER	
	

Een aantal thema´s zal in de hiernavolgende hoofdstukken de revue passeren. Allereerst 
behandelen wij het uitgavenpatroon van Arnhem en Zutphen, om vervolgens de 
ontwikkeling van de verschillende inkomstenbronnen van beide steden te analyseren. Ten 
slotte komt de financiële politiek ten aanzien van de financiering van de stedelijke 
schuldenlast aan bod. Het zal duidelijk worden dat zich in de twee bestudeerde Gelderse 
steden die in deze analyse centraal staan na de economische hoogtijdagen van de late 
veertiende en de vroege vijftiende eeuw vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw een 
uitgesproken negatieve financiële spiraal heeft voorgedaan, waarvan de gevolgen tot diep 
in de zestiende eeuw voelbaar zijn geweest. De toenemende schuldenlast als gevolg van 
hoge leningen, die ter financiering van de oorlogen gedurende de algemene crisis aan het 
einde van de vijftiende eeuw aangegaan moesten worden, kon niet meer gedragen worden 
door de traditionele inkomsten uit indirecte belastingen, die door economische stagnatie 
en het dalen van de inwoneraantallen inzakten, en uit de stedelijke bezittingen.   
 Dit proces leidde tot steeds groter wordende financiële problemen, waarbij 
crisissituaties – vooral oorlog – het aangaan van leningen noodzakelijk maakten om snel 
geld bijeen te krijgen, wat vervolgens leidde tot een hogere schuldenlast. Die toenemende 
schuldenlast werd een probleem wanneer economische stagnatie of een daling van het 
inwonertal tot teruglopende belastingen-inkomsten leidden en daarmee een steeds grotere 
druk op het financiële evenwicht ging uitoefenen. De beleidsruimte om het financiële tij 
te keren was uitermate klein: alleen belastingverhogingen, een in die tijd vanwege het risico 
voor sociale onrust pas na rijp beraad en alleen bij uiterste noodzaak toegepast middel, of 
verpandingen van stedelijk bezit konden een uitweg bieden. Wanneer de economische 
basis daarvoor echter te smal was geworden moesten wel nieuwe leningen worden 
aangegaan, wat de negatieve financiële spiraal alleen maar verder aanwakkerde.1160  
 

                                            
1160 Zie voor een soortgelijke dynamiek in de kleinere Vlaamse steden gedurende de late vijftiende eeuw Stabel, 
´Tering naar de nering´, 58-59. Ook de Hollandse steden werden slachtoffer van deze dynamiek; vgl. Zuijderduijn, 
´Laat-middeleeuwse crisis´. 
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4.1.	DE	TOTALE	UITGAVEN:	EEN	GLOBAAL	OVERZICHT	
 
In het algemeen wordt aangenomen dat de uitgaven de belangrijkste drijvende factor 
vormde van het stedelijke financiële beheer, waarbij men veelal probeerde de inkomsten 
op de uitgaven af te stemmen.1161 Stedelijk financieel beleid bleef tot ver in de 
vroegmoderne tijd een kwestie van ad-hoc beslissingen, waarmee stadsbestuurders het 
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven van jaar tot jaar trachtten te bewaren. Hierin 
worden de uitgaven meestal als maatgevend beschouwd voor de zoektocht van 
stadsbestuurders naar inkomstenbronnen om de normale en buitengewone uitgaven van 
de stad te dekken.1162 De normale uitgaven voor bestuur en administratie en het 
onderhoud van de stedelijke infrastructuur vormden het startpunt van deze 
evenwichtsoefening. Zij waren nog enigszins onderhevig aan financieel beleid. Vooral de 
onvoorziene, buitengewone en hoogstnoodzakelijke uitgaven leidden tot sterke en 
plotselinge destabilisaties van het financiële evenwicht, die langdurige negatieve gevolgen 
op de economische positie van de stad konden hebben.  
 In het licht van het staatsvormingsdebat is de laatste jaren meer aandacht gekomen 
voor de factoren die het uitgavenpatroon van de steden in de Nederlanden hebben 
beïnvloed.1163 De verschillende studies naar de stadsfinanciën in de Bourgondische 
Nederlanden hebben aangetoond dat vooral in de vijftiende eeuw en begin zestiende eeuw 
de uitgaven van de stedelijke overheden onder invloed van de groeiende 
institutionalisering van het centrale overheidsgezag én de financiële gevolgen van de 
Bourgondische machtspolitiek aanzienlijk zijn gestegen.1164 Vooral de uitgaven voor het 
stadsbestuur en het stedelijke personeel, de stijgende belastingdruk ter financiering van het 
staatsapparaat en oorlogvoering die via het bedensysteem overwegend op de steden werd 
afgewenteld en de stijgende schuldenlast die de steden creëerden om deze afdrachten te 
financieren, leidend tot een groeiend aandeel van de rentebetalingen ten laste van de 
stadskas, hebben in de Vlaamse, Brabantse en Hollandse steden geleid tot deze opwaartse 
dynamiek van de stedelijke uitgaven.1165  
 

                                            
1161 Boone, Geld en macht, 49; vgl. ook Bonney, ´Introduction´, 13, die opmerkt dat ´expenditure trends […] were the 
primum mobile creating the need for new resources, whether in the form of tax or loan income´; zie ook hiervoor, 
paragraaf 1.2. 
1162 Boone, Geld en macht, 49; Kuppers, Stadtrechnungen; Eberhardt, Stadtrechnungen, 14; Isenmann, Deutsche Stadt, 178. 
1163 Ucendo en Limberger, ´Introduction´, 1. 
1164 Boone, Geld en macht, 57-67; voor Leiden kwam Marsilje tot gelijkluidende conclusies, zie Marsilje, Financieel beleid, 
316. 
1165 Ten aanzien van bestuurlijke uitgaven en die voor het stedelijke personeel hebben verschillende auteurs erop 
gewezen dat het verdedigen van de individuele stedelijke belangen tegenover de landsheerlijke ambtenaren in de 
centrale instituties (zoals het Hof en de Rekenkamer) een toenemende professionalisering van het stedelijke personeel 
noodzakelijk maakte. Vgl. o.a. Van Steensel, ´Stedelijk personeel´ en Damen, Staat van dienst, m.n. 335-417. Zie voor 
de laatste factor (het stijgen van de stedelijke rentelast) vooral Zuijderduijn, Medieval capital markets. 
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 Zoals we in dit hoofdstuk zullen aantonen groeiden ook de uitgaven van de 
Gelderse steden in de vijftiende eeuw en leidde de financiële crisis aan het einde van 
diezelfde eeuw tot de noodzaak om aanzienlijk te bezuinigen op de reguliere uitgaven om 
aan allerlei financiële verplichtingen richting de schuldeisers van de stad te kunnen 
voldoen. Ook moest financiële ruimte gecreëerd worden om in de turbulente oorlogsjaren 
noodzakelijke, grootschalige aanpassingen aan de verdedigingswerken aan te brengen en 
de onafhankelijkheid van het hertogdom te verdedigen. De belangrijkste vraag die we ons 
hierbij stellen is wat de beweegredenen waren voor de politieke elites voor het door hen 
gevoerde financiële beleid en welke invloed deze financiële keuzes ten aanzien van het 
stedelijke uitgavenpatroon hebben gehad op de machtspositie van de stad tegenover de 
landsheer, op de positie binnen de politieke netwerken waarin de steden opereerden, op 
de financieel-economische positie van de stad en, meer vanuit intern-stedelijk perspectief 
bezien, de machtsrelaties tussen de sociaal-politieke elites en de stedelijke bevolking.  

	
4.1.1.	TOTALE	UITGAVEN	VAN	HET	ARNHEMSE	STADSBESTUUR	  
De noodzaak van het zoeken naar een financieel evenwicht, hoe wankel dit ook mocht 
zijn, komt in het geval van Arnhem duidelijk naar voren (grafiek 4). Een eerste blik op de 
totale uitgaven van Arnhem verraadt reeds de geleidelijke maar duidelijke toename van de 
stedelijke uitgaven gedurende de eerste helft van de vijftiende eeuw, en duidelijke crises in 
de jaren zeventig van de veertiende eeuw en in de periode 1465-1515. Tussen 1400 en 
1450 verdrievoudigde het uitgavenniveau van de stad, een groei die getuige de gegevens 
verzameld in grafiek 3 vooral werd veroorzaakt door de sterk toenemende uitgaven voor 
bestuur en administratie in deze periode, terwijl de uitgaven voor de aanleg en onderhoud 
van openbare werken en infrastructuur als tweede uitgavengroep vooral in de jaren 1410-
1429 en 1450-1469 aanzienlijk stegen. De grote financiële problemen waarin de stad aan 
het einde van de vijftiende eeuw verzeild raakte veroorzaakten echter ook in het 
uitgavenpatroon duidelijke en structurele verschuivingen.  
 Het jaarlijkse gemiddelde uitgavenniveau van de stad, zoals dat uit de 
stadsrekeningen naar voren treedt, was in de periode 1480-1515 ten opzichte van de 
periode 1450-1480 met maar liefst 42,5 procent afgenomen: van een gemiddelde van ruim 
2120 oude schilden in de eerste periode naar 1220 oude schilden in de daaropvolgende 
dertig jaar. Het is duidelijk dat het Arnhemse stadsbestuur de broekriem in de tumultueuze 
laatste kwart van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw flink heeft moeten 
aanhalen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. In Arnhem zien we dus een 
mechanisme dat ingaat tegen de aanname dat de uitgaven per definitie leidend waren in 
het financiële beleid: hier noodzaakten teruglopende accijnsinkomsten (zie hierna, 
paragraaf 5.4) tot het bezuinigingen op uitgaven die samenhingen met de normale functies 
die het stadsbestuur ten behoeve van de gemeenschap uitoefende.   
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 Grafiek 5 maakt zichtbaar dat deze bezuinigingspolitiek van het Arnhemse 
stadsbestuur inderdaad in eerste instantie gericht is geweest op het terugschroeven van de 
uitgaven voor bestuur en administratie in de periode 1470-1510 en zeer drastische 
bezuinigingen op de investeringen in de stedelijke infrastructuur in diezelfde periode. Dat 
was vooral nodig om de sinds 1450 snel stijgende schuldenlast van de stad te kunnen 
dragen. De lichte terugval van deze uitgavengroep in de jaren 1490-1509 ten opzichte van 
de voorliggende periode is, zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien, niet het resultaat van een 
vermindering van de stedelijke schuldenlast, maar van het niet uitbetalen van lijf- en 
erfrenten aan de schuldeisers van de stad. Hiermee schoof het Arnhemse stadsbestuur de 
financiële problemen van de stad alleen maar verder voor zich uit: in de jaren 1510-1529 
moest de stad hierdoor het grootste deel van de totale uitgaven aan de aflossing van de 
ontstane achterstanden in de rentebetalingen besteden.  
 

 
GRAFIEK 4: Totale inkomsten (stippellijn) en uitgaven (doorgetrokken lijn) te Arnhem, in oude schilden, 
1368-1543.  
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GRAFIEK 5: Ontwikkeling van de vier uitgavengroepen bestuur & administratie, openbare werken, 
aflossingen & rentelasten en militaire uitgaven, uitgaven (in oude schilden) per periode, 1368-1543.   
 

 

GRAFIEK 6: Procentueel aandeel van gewone (zwart) en buitengewone uitgaven (grijs) in de totale uitgaven 
van Arnhem, 1368-1543. 
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 Ook in de ontwikkeling van het procentuele aandeel van de gewone en 
buitengewone uitgaven zien we terug dat de normale uitgaven voor bestuur, administratie 
en openbare werken tot 1470 het leeuwendeel van de totale bestedingen van het Arnhemse 
stadsbestuur representeerden. De jaren 1470-1510 laten een duidelijke verschuiving zien: 
de buitengewone uitgaven, vooral de uitgaven voor het voldoen van de rente-
verplichtingen en oorlogsuitgaven, kregen voorrang, terwijl op de gewone uitgaven 
noodgedwongen fors werd bezuinigd. Na 1515 stegen de uitgaven van de stad vrijwel op 
alle fronten: toenemende bestuurlijke uitgaven eisten zware financiële offers van de stad. 
Het ging vooral om de sterk oplopende kosten voor de uitbouw en aanpassing van de 
stedelijke verdedigingswerken én het afbetalen van uitstaande renteschulden aan de 
verschillende schuldeisers, aan wie het stadsbestuur achterstallige rentetermijnen schuldig 
was gebleven gedurende de zware financiële crisis die de stad aan het einde van de 
vijftiende eeuw en het begin van de zestiende eeuw doormaakte.  
 De financiële balans resulterend uit deze voortdurende evenwichtsoefening tussen 
uitgaven en inkomsten sloeg vanaf de laatste kwart van de vijftiende eeuw definitief om. 
Kleinere tekorten op de balans waren lange tijd een veel voorkomend verschijnsel, maar 
vanaf de laatste kwart van de vijftiende eeuw nam de omvang ervan langzaam maar zeker 
toe.1166 Vooral na 1515, toen de stad grote investeringen in de stedelijke 
verdedigingswerken moest doen en bovendien de schulden van de stad moest zien weg te 
werken, werden de negatieve saldi steeds groter. Tussen 1515 en 1530 lagen de uitgaven 
beduidend hoger dan de inkomsten die de stad in die jaren wist te genereren, waarmee de 
schulden van de stad steeds verder opliepen (zie hierna, hoofdstuk 6). 

	
4.1.2.	TOTALE	UITGAVEN	VAN	ZUTPHEN	
De totale uitgaven van het Zutphense stadsbestuur zoals die naar voren treden uit de 
samenvoeging van de uitgaven van de over- en onderrentmeesters worden weergegeven in grafiek 
5. Hierdoor kan men een globaal overzicht krijgen van de totale uitgaven van Zutphen 
gedurende de onderzochte periode. Uit de grafiek valt allereerst af te lezen dat het 
uitgavenniveau in Zutphen gedurende de eerste acht decennia van de vijftiende eeuw sterk is 
toegenomen. Rond de jaren twintig van de vijftiende eeuw lagen de gemiddelde jaarlijkse totale 
uitgaven nog rond de 2200 oude schilden, in de periode 1465-1500 was dit gemiddelde inmiddels 
verdrievoudigd. Het is duidelijk dat ook in Zutphen de politieke instabiliteit en de invloed van de 
oorlogen tegen de Bourgondische vorsten in de stadsfinanciën hun sporen hebben achtergelaten. 
Het meest duidelijk komt dit naar voren voor de jaren 1478-1481, toen de uitgaven van de stad 
vanwege torenhoge militaire uitgaven (zie paragraaf 4.3) hun absolute hoogtepunt bereikten. Toch 
moet hier al gewezen worden op het effect van de Zutphense financiële politiek op de langere 
termijn, die voornamelijk uit grafiek 6 naar voren treedt. De noodzaak om deze militaire uitgaven 
via rentenverkoop te financieren leidde tot hoge financiële verplichtingen richting de geldschieters 

                                            
1166 De Leeuw, ´Stedelijke financiën´, 79-81. 
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van de stad, wat zich voornamelijk vertaalt in het hoge uitgavenniveau van de onderrentmeester 
in de late vijftiende en eerste helft van de zestiende eeuw.   
 Zoals hierboven reeds is aangegeven was in Zutphen vanaf 1381 een aparte 
rentmeester verantwoordelijk voor de uitbetaling van de lijf- en erfrenten die de stad aan 
zijn crediteurs diende uit te betalen. De toewijzing van het merendeel van de inkomsten 
uit de stedelijke landerijen én uit de stedelijke accijnzen verschafte de stad een solide basis 
voor de uitbouw van de gefundeerde publieke schuldenlast gedurende de vijftiende eeuw. 
Het is duidelijk dat de toenemende inkomsten uit de stedelijke accijnzen, waarvoor met 
name de brouwaccijns verantwoordelijk was, de financiële ruimte heeft geboden om de 
stedelijke schuldenlast te vergroten. In de jaren negentig van de veertiende eeuw stegen de 
uitgaven van de onderrentmeester sterk. In combinatie met de verdubbeling van de 
inkomsten en uitgaven van de overrentmeester in de jaren 1393-1394 kan geconcludeerd 
worden dat de stad in die twee jaren aanzienlijke aantallen lijf- en erfrenten moet hebben 
verkocht ter financiering van onverwacht grote uitgaven.1167 Tussen 1402 en 1418 wist de 
stad de schuldenlast en daarmee ook de uitgaven van de onderrentmeester via 
renteconversies terug te brengen. 

 

GRAFIEK 7: Totale uitgaven van het Zutphense stadsbestuur, in oude schilden, 1379-1550.  
  
 
 
                                            
1167 Zie hierna, paragraaf 4.4. 
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 Gedurende de vijftiende eeuw zien we de uitgaven voor het voldoen van de 
stedelijke renteverplichtingen meer dan verdubbelen. Het structurele gebruik van 
rentenverkoop als voornaamste financieringsinstrument voor het dekken van plotseling 
optredende geldbehoefte heeft gezorgd voor de geleidelijke toename van de uitgaven voor 
het nakomen van de financiële verplichtingen tegenover de geldschieters van de stad. Het 
is duidelijk dat deze stijgende schuldenlast de belangrijkste opwaarts drijvende kracht van 
de stedelijke uitgaven in Zutphen is geweest. Dit was geen probleem zolang ook de 
inkomsten uit de verpachting van de stedelijke bezittingen en de accijnzen onder invloed 
van een gunstige economische conjunctuur of gematigde tariefverhogingen in het kader 
van een gericht fiscale politiek konden stijgen. Vanaf circa 1477 hield de stijging van de 
renteverplichtingen echter geen gelijke tred meer met de inkomsten van het rentambt: de 
inkomsten uit de accijnzen daalden, terwijl de rentelast juist vanaf dat moment sterk begon 
toe te nemen.   

  
GRAFIEK 8: uitgaven van over- (zwart) en onderrentmeesters (grijs) te Zutphen, in oude schilden, 1392-
1550. 

 Door de actieve financieringspolitiek die het Zutphense stadsbestuur voerde, 
stegen de schuldenlast en dus de uitgaven van de onderrentmeester geleidelijk, maar 
duidelijk sterker dan in Arnhem, tussen circa 1418 en 1473. Na 1473 zien we een 
schoksgewijze verhoging van de stedelijke schuldenlast: in de jaren 1473, 1480, 1493-1495 
en 1499-1502 zien we een duidelijke toename van de uitgaven van de onderrentmeester. 
Het signaleert duidelijk de spagaat waarin het Zutphense stadsbestuur zich bevond: 
geconfronteerd met kelderende inkomsten en de noodzaak tot het onderhouden van 
huurlingen en een stijgende schuldenlast zag men geen andere optie dan het aanwenden 
van het vertrouwde instrument van rentenverkoop wat, bij het steeds verder eroderen van 
de financiële basis hiervoor, leidde tot steeds diepere financiële problemen.  
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 Opvallend is verder de grote grilligheid van de uitgaven van de Zutphense 
overrentmeesters tot 1481, die voornamelijk werd veroorzaakt door investeringen in de 
stedelijke infrastructuur en militaire uitgaven. De voornaamste pieken in deze grafiek 
kunnen worden geconstateerd voor de jaren 1394, 1434, 1445, 1450, 1455-1457, 1466, 
1468 en 1471-1473 en 1478-1481 en 1544. De normale uitgaven van de overrentmeester, 
hoofdzakelijk bestaande uit de uitgaven voor bestuur en administratie en de lopende 
uitgaven voor het onderhoud van de stedelijke bezittingen, vertonen tot 1500 een licht 
stijgende trend, die vooral na 1418 is ingezet en rond 1480 begon af te vlakken. 
 Vanaf 1500 zien we echter ook in Zutphen tekenen van een bezuinigingspolitiek, 
die ongetwijfeld is ingegeven door de grote financiële problemen waarin de stad sinds de 
jaren tachtig van de vijftiende eeuw verzeild was geraakt. Aangezien de schuldenlast van 
de stad vanwege de ingestorte inkomsten niet kon worden teruggebracht door het lossen 
van lijf- en erfrenten, richtten deze bezuinigingen zich vooral op de uitgaven van de 
overrentmeester. Tussen 1500 en 1528 werden de uitgaven van de overrentmeester 
teruggebracht tot de hoogstnoodzakelijke uitgaven die nodig waren om de stad te kunnen 
besturen. Pas na 1528, toen door nieuw ingevoerde opgelden de financiële ruimte 
enigszins begon toe te nemen, kon de overrentmeester nieuwe werkzaamheden aan de 
stedelijke verdedigingswerken financieren en stegen de uitgaven van de overrentmeester 
aanzienlijk. Na de incorporatie van Gelre in de Habsburgse Nederlanden in 1543 stegen 
de uitgaven van de overrentmeester wederom sterk: ook hier was de uitbouw van de 
stedelijke verdedigings-werken de belangrijkste factor.  
 Met deze eerste verkenning van de stedelijke uitgaven van Arnhem en Zutphen is 
het duidelijk geworden dat de stedelijke uitgaven in beide steden, na een geleidelijke 
terugval in de late veertiende eeuw, vanaf het tweede decennium van de vijftiende eeuw 
begonnen te stijgen. Wat in één oogopslag valt waar te nemen is het structureel hogere 
uitgavenniveau van Zutphen ten opzichte van Arnhem: doorgaans besteedde de IJsselstad 
anderhalf tot tweemaal zoveel als Arnhem. Dit hoge uitgavenniveau van Zutphen kwam 
voornamelijk voort uit de publieke schuldenlast die de stad gedurende de veertiende eeuw 
had opgebouwd. De rentenverplichtingen van de stad, gerepresenteerd door de uitgaven 
van de Zutphense onderrentmeester, lagen sinds het begin van de vijftiende eeuw 
beduidend hoger dan de gewone uitgaven van de overrentmeester. Alleen door 
buitengewone uitgaven van de Zutphense overrentmeester, voornamelijk veroorzaakt 
door militaire uitgaven of investeringen in de stedelijke infrastructuur, stegen de uitgaven 
van de overrentmeester boven het niveau van de rentenbetalingen uit.   
 Wat opvalt in zowel de Arnhemse als ook de Zutphense situatie is dat tijdens de 
crisisperiode in de late vijftiende en vroege zestiende eeuw de uitgaven niet langer 
richtinggevend waren, maar dat het ineenstorten van de inkomsten als gevolg van de 
economische malaise en de oorlogssituatie de stadsbesturen in beide steden dwong om de 
tering naar de nering te zetten. Opvallend is wel, dat de noodzaak hiertoe zich in Arnhem 
eerder aandiende: in Arnhem begonnen de uitgaven na 1459, de hoge uitgaven in de jaren 
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1467-1468 en 1474-1475 buiten beschouwing latend, al sterk terug te lopen, met een 
dieptepunt in de vroege jaren tachtig van de vijftiende eeuw, om vervolgens tot 1515 op 
een structureel lager niveau te blijven. In Zutphen werden de uitgaven van de 
overrentmeester pas na de financiële klap die de verdediging van de Gelderse 
zelfstandigheid in de jaren 1480-1481 had veroorzaakt duidelijk teruggeschroeft. Vooral 
tussen 1500 en 1525 moest de broekriem in Zutphen stevig aangehaald worden. En daar 
waar in Arnhem direct na 1515 de bestedingen van het Arnhemse stadsbestuur fors 
toenamen, konden in Zutphen pas vanaf de jaren dertig van de zestiende eeuw de 
bestedingen langzaam maar zeker worden opgeschroefd. Pas na de Habsburgse 
machtsovername in 1543 begon het stadsbestuur met nieuwe investeringen, zoals hierna 
zal blijken voornamelijk in de ernstig verwaarloosde verdedigingswerken. 

	
	

4.2.	UITGAVEN	VOOR	BESTUUR,	RECHTSPRAAK	EN	ADMINISTRATIE	
 

Met de stadsrechtprivileges die Zutphen en Arnhem in 1190/96 respectievelijk 1233 van 
graaf Otto I en Otto II van Gelre ontvingen kwam de verantwoordelijkheid voor het lokale 
bestuur en administratie, de (lage) rechtspraak, het bewaren van orde en veiligheid binnen 
het rechtsgebied van de stad, de organisatie van de stadsverdediging én het beheer van de 
financiën die het uitvoeren van deze publieke diensten mogelijk moesten maken, in 
handen te liggen van de lokale elites, waarmee we in de vorige paragrafen reeds hebben 
kennisgemaakt. De uitgaven van de stad vormen in de eerste plaats een afspiegeling van 
de kosten die het verzorgen van deze verschillende publieke diensten voor het 
stadsbestuur met zich meebracht.   
 Dit takenpakket was niet vastomlijnd, en was bovendien geen statisch gegeven. De 
toenemende complexiteit van de stedelijke samenlevingen in de late middeleeuwen en 
vroegmoderne periode heeft de behoefte aan een bredere publieke dienstverlening ten 
behoeve van de stadsbevolking met zich meegebracht. De verantwoordelijkheid daarvoor 
was niet, zoals tegenwoordig het geval is, alleen in handen van (lokale) overheden: het 
corporatieve karakter en de sociale gelaagdheid van de stedelijke samenlevingen in de 
Nederlanden maakten dat verschillende taken en publieke diensten werden georganiseerd 
en gefinancierd door corporaties en instellingen.1168 Kerkelijke instanties en andere 
religieuze organisaties, broederschappen, gilden, buurtorganisaties en vele andere vormen 
van sociale horizontale en verticale verbanden binnen de stedelijke samenlevingen in de 

                                            
1168 Zie hiervoor Van der Heijden e.a. ed., Serving the urban community en Haemers en Ryckbosch, ‘Public services’, 203-
204; vgl. bijv. Mihm en Mihm, Mittelalterliche Stadtrechnungen, 79, die aan dit corporatieve karakter van de stedelijke 
samenleving geen aandacht schenken, waardoor hun vergelijking tussen de taken van stadsbesturen toen en nu 
enigszins mank gaat. 
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Nederlanden namen een deel van de voorziening van diensten zoals armen- en ziekenzorg, 
economische regulering en educatie voor hun rekening.1169 Toch hielden de 
verantwoordelijkheden van stadsbesturen gelijke tred met de toenemende complexiteit 
van de samenleving in de loop van de middeleeuwen, wat met enige vertraging (zoals we 
hierboven hebben kunnen zien) leidde tot een geleidelijke specialisatie binnen het 
stadsbestuur en de opkomst van een administratief personeelsapparaat. Tevens leidde de 
opkomst van representatieve organen op het territoriale niveau in de vorm van 
Statenvergaderingen, voortvloeiend uit een toenemende machtspositie van voornamelijk 
de steden, tot een hogere overleg- en vergaderfrequentie tussen de steden onderling, wat 
de reis- en representatiekosten heeft laten groeien. Vooral na de verbondsbrief van 1418 
nam de bemoeienis van de Gelderse hoofdsteden met het landsbestuur, niet in de laatste 
plaats ten aanzien van belastingheffing, muntpolitiek, handelspolitiek, het interne bestuur 
en het domeinbeheer én de buitenlandse politiek substantieel toe.1170  
  

4.2.1.	BESTUURLIJKE	EN	ADMINISTRATIEVE	UITGAVEN	TE	ARNHEM	 	
Tot de bestuurlijke en administratieve uitgaven rekenen we in deze studie de uitgaven die 
gericht waren op het zo effectief mogelijk laten functioneren van het stadsbestuur. 
Daaronder rekenen we de onkosten voor het schenken van wijn en het aanrichten van 
maaltijden voor gasten, de lonen en emolumenten voor het stadspersoneel en de 
reiskostenvergoedingen die stadsbestuurders en boden ontvingen voor hun reizen buiten 
de stad.1171 De ontwikkeling van de totale uitgaven voor bestuur en administratie van het 
Arnhemse stadsbestuur is grofweg in vier fasen in te delen. Voor de jaren 1369-1382 heeft 
De Leeuw al geconcludeerd dat het stadsbestuur de normale uitgaven van de stad 
aanzienlijk heeft teruggebracht, om zodoende de in deze periode aangegane schulden te 
kunnen aflossen.1172 Het voeren van een bezuinigingspolitiek in financieel krappe tijden 
lijkt dan ook toen al het beleid te zijn geweest. Daarop volgde een groei van de bestuurlijke 
en administratieve uitgaven tussen ca. 1380-1460, die vooral na 1418 exponentieel werd. 
Tussen 1460 en het einde van de vijftiende eeuw volgde een scherpe terugval van deze 
uitgaven, die voornamelijk werd bereikt door een doelbewuste bezuinigingspolitiek. Een 
hernieuwde en krachtige stijging van de bestuurlijke uitgaven volgde vanaf het begin van 
de zestiende eeuw.   
 Deze bestuurlijke en administratieve uitgaven namen in Arnhem gedurende de 
onderzoeksperiode gemiddeld ruim een derde van de totale stedelijke uitgaven in beslag, 
                                            
1169 Boele, Leden van een lichaam; Van der Heijden, ´Conflict en consensus´, 25 en Haemers en Ryckbosch, ´Public 
services´. Zie ook Stabel en Dumolyn, ‘Stedelijkheid’, 65-68. 
1170 Vgl. Alberts, Staten en idem, Staten II. Zie voor de rol van de Gelderse Staten ten aanzien van de landsheerlijke 
belastingheffing ook Van Schaïk, ´Taxation´. 
1171 In de Duitstalige literatuur wordt voor deze uitgaven vaak de term ´Basishaushalt´ gebezigd; vgl. bijv. Mihm en 
Mihm, Mittelalterliche Stadtrechnungen, 36. 
1172 De Leeuw, ‘Stedelijke financiën’, 84. 
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en vormden daarmee binnen de normale uitgaven de belangrijkste uitgavengroep. Net als 
in Gent lijkt het erop dat de financiële problemen van de stad die zich rond 1460 
aandienden ook een duidelijke noodzaak tot bezuinigingen op de bestuurlijke uitgaven met 
zich hebben meegebracht.1173 Zoals we hieronder zullen zien werd tot het einde van de 
vijftiende eeuw over de volledige breedte gekort op de bestuurlijke uitgaven. Deze 
uitgaven bereikten hun dieptepunt tijdens de omvangrijke saneringspoging van 1490-1494, 
toen naast het opschorten van de uitkeringen aan het stadsbestuur ook de emolumenten, 
die gewoonlijk aan leden van het stadsbestuur en het stadspersoneel werden uitgekeerd, 
werden teruggeschroefd of zelfs helemaal niet werden verstrekt. Na 1498 begon een 
langzame toename van de bestuurlijke uitgaven, die voornamelijk op het conto van 
stijgende loonkosten en een nieuwe toename van het uitgekeerde schepengeld (zie 
hieronder) kan worden geschreven. 

 

GRAFIEK 9: totale bestuurlijke uitgaven in Arnhem, in oude schilden, 1368-1543.  
 
4.2.1.1. Representatie  
Een eerste, jaarlijks terugkerende uitgavenpost vormden de uitgaven voor bijeenkomsten 
van het stadsbestuur, die voornamelijk bestonden uit de onkosten voortkomend uit 
vertering van maaltijden en het schenken van drank tijdens vergaderingen van het 
stadsbestuur en de ontvangst van gasten door het stadsbestuur. Het schenken van wijn en 
het aanbieden van maaltijden en banketten aan gasten van het stadsbestuur was een 
belangrijk onderdeel van een veel bredere geschenkcultuur, die bedoeld was om sociale 

                                            
1173 Vgl. voor Gent Boone, Geld en macht, 82-83. 
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bindingen tussen de stad en andere individuen of bestuurslagen binnen het politieke 
netwerk tot stand te brengen of te onderhouden.1174 De uitgaven hiervoor waren dan ook 
een belangrijk onderdeel in de bestuurlijke uitgaven, aangezien het stadsbestuur hiermee 
de positie van de stad in het politieke netwerk en binnen de bestuursstructuur van het 
hertogdom trachtte te verstevigen. Boone ziet in deze uitgaven feitelijk een instrument 
voor het stadsbestuur om voor de stad (potentieel) belangrijke personen aan zich te 
binden.1175 Het schenken van wijn was voor veel stadsbesturen de voornaamste wijze 
waarop wereldlijke en geestelijke autoriteiten die de stad aandeden werden vereerd en 
waarmee de stad zijn status en reputatie trachtte te vergroten.1176 Dergelijke bindingen en 
vormen van wat we nu patronage en representatiekosten zouden noemen waren – in ieder 
geval binnen de Bourgondische Nederlanden – in de ogen van Blockmans belangrijke 
aspecten van het staatsvormingsproces.1177 Damen heeft bovendien aangetoond dat 
dergelijke vormen van hoofsheid een volledig geaccepteerd fenomeen was waardoor het 
stadsbestuur geen enkele aanleiding had om dergelijke giften te verhullen: ´juist in het 
motief van de schenking schuilde de verantwoording´.1178  
 Wijn had als drank een hogere status dan bier en was een ideaal smeermiddel voor 
de sociale en politieke relaties met partijen van buiten de stad.1179 Het stadsbestuur was 
een belangrijke afnemer van de wijnhandelaren in de stad. Alhoewel in de rekeningen in 
de meeste gevallen de wijn alleen wordt aangeduid met ‘wyn’, kunnen we er vanuit gaan 
dat het hierbij in de meeste gevallen om Rijnwijn ging, gezien de grote hoeveelheden van 
deze wijn die vanuit Keulen langs Arnhem richting Dordrecht werd getransporteerd.1180 
Net als elders werd het schenken van wijn aan hoogwaardigheidsbekleders ook in de 
Arnhemse rekeningen nauwkeurig bijgehouden.1181 Het Arnhemse stadsbestuur besteedde 
gemiddeld 21 % van de bestuurlijke uitgaven en circa 10 % van zijn totale normale 
uitgaven aan deze vorm van stedelijke ‘public relations’. Dit is een aanzienlijk percentage 
vergeleken met grotere steden in de Nederlanden zoals Gent, waar deze percentages 
gedurende de vijftiende eeuw gemiddeld respectievelijk 14 % en 5 % bedroegen.1182 De 
verklaring  hiervoor ligt in de noodzakelijkheid voor elk stadsbestuur om contacten binnen 
de stedelijke netwerken waarbinnen het functioneerde te onderhouden en gasten te 

                                            
1174 Zie voor een overzicht o.a. A.J. Bijsterveld, Do ut des. Zie ook het themanummer van het Journal for medieval history, 
L. Kjaer en A.J. Watson, Feasts and Gifts of Food in Medieval Europe. Ritualised constructions of hierarchy, identity and community 
(= Journal for medieval history 37 (2011)), met name het artikel van C.M. Woolgar, ‘Gifts of food in late medieval 
England’, JMH 37 (2011) 6-18. 
1175 Boone, Geld en macht, 93. 
1176 Damen, ‘Giving by pouring’, 86 en idem, ‘Corrupt of hoofs gedrag?’, 78-80. 
1177 Blockmans, ´Corruptie´, passim. 
1178 Damen, ´Corrupt of hoofs gedrag?´, 79. 
1179 Damen, ‘Giving by pouring’, 86; vgl. Groebner, Liquid gifts, 23-27. 
1180 Weststrate, Kielzog, 125. 
1181 Vgl. Groebner, Liquid gifts, 18. 
1182 Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 80.  
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fêteren; gezien het aanzienlijke schaalverschil ten aanzien van de omvang van de 
stadsfinancieën namen de representatiekosten, die niet persé lager lagen dan in een grote 
stad als Gent, een groter aandeel in de totale uitgaven in.  
 Damen heeft in zijn proefschrift (in navolging van Van Uytven) ook de relatie 
gelegd tussen de sociale status van een bezoeker en de hoeveelheid wijn die iemand 
geserveerd kreeg: des te hoger iemands status en des te groter diens gevolg, des te meer 
wijn werd iemand geschonken.1183 Wat in de Arnhemse cijfers opvalt is dat vooral in 
bepaalde perioden van politieke instabiliteit en partijstrijd de uitgaven voor het doen van 
wijnschenkingen sterk stegen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in 1355, toen het in de stad 
een komen en gaan was van hoogwaardigheidsbekleders in verband met de 
vredesbesprekingen die daar plaatsvonden tussen de graaf van Kleef, hertog Reinald III 
en diens broer Edward.1184 Daar waar de stad in de beginjaren van de onderzoeksperiode 
gemiddeld zo´n 60 lb. aan wijnschenkingen spendeerde, liep dit bedrag in 1355 op tot 195 
lb. Het grootste deel van dit bedrag ging op aan het schenken van vaten wijn aan hertogin-
moeder Eleonora, Edward en de graaf van Kleef.1185 Dat de hoeveelheden geschonken 
wijn ook in Arnhem gerelateerd waren aan sociale status wijzen de optekeningen in de 
stadsrekening van dat jaar zonder meer uit (tabel 5).  
 Ook in de vroege jaren zeventig van de veertiende eeuw, toen de partijstrijd tussen 
de Heekeren en Bronkhorsten weer oplaaide, gingen de uitgaven vanwege schenkingen 
van vaten wijn aan politiek-strategische partners van de stad fors omhoog. Arnhems 
partijkeuze voor Mechteld en haar echtgenoot Jan van Blois werd meerdere keren door 
middel van het schenken van vaten wijn bekrachtigd. Zo schonk het stadsbestuur Jan van 
Blois in 1372, toen de stad hoopte op krachtige steun van Blois bij de verdediging van de 
stad tegenover de troepen van Willem van Gulik, hem een vat wijn ter waarde van ruim 
194 lb., een enorm bedrag in verhouding tot de 56 lb. die de stad aan overige gasten 
gedurende de rest van het jaar besteedde.1186  

  

                                            
1183 Damen, Staat van dienst, 394. 
1184 Dit valt ook terug te zien in de grote hoeveelheid reizen die van stadswege werd ondernomen richting de graaf 
van Kleef, de hertog en diens broer Edward; StRA I, 51-52. 
1185 StRA I, 52-53. 
1186 StRA I, 397. 



4 | D e  u i t g a v e n | 261 

 

Begunstigde Aantal kwarten wijn 
 

Hertog van Gelre 31 

Graaf van Mark 29 

Graaf van Kleef; gravin van Kleef 28 

Heren van Kuik, Valkenburg, Meurs 16 

Heer van Waardenberg 12 

Heren van Coevorden, Voorst, Arkel, Bronkhorst, Wisch, Zuilen, heer 

Frederik van der Ese, heer Deric van der Leet 

9 

Schepenen van Goch, Roermond, Zutphen, Nijmegen 9 

Schepenen van Tiel, Emmerich 7 

Heren van Homoet, Voorst, Meurs 7 

 
TABEL 5: Wijnschenkingen aan verschillende hoogwaardigheidsbekleders, 1355.  

 
 Tussen 1380 en 1401 zien we, ondanks de afname van de totale uitgaven, een 
duidelijke stijging van de uitgaven aan (wijn)geschenken in de Arnhemse rekeningen terug. 
Vooral het aantal ontvangen gasten dat met wijn gefêteerd werd steeg. De toenemende 
externe contacten kunnen goed in verband staan met het feit dat de hoofdsteden juist in 
die jaren meer op zichzelf waren aangewezen voor het onderhouden van goede contacten 
binnen het bredere politieke netwerk waarin ze waren opgenomen. Maar ook hertog 
Willem van Gulik werd in die jaren door het stadsbestuur meermaals met vaten wijn, ossen 
en geschenken in de vorm van zilveren kannen en sieraden begunstigd.1187 Het was het 
Arnhemse stadsbestuur blijkbaar wat waard om op deze wijze deze buitenlandse vorst te 
vriend te houden, zeker gezien het feit dat de Rijnstad bij aanvang van de personele unie 
tussen Gelre en Gulik partij had gekozen voor Mechteld en Jan van Blois.  Na de dood 
van Willem II van Gulik in 1402 halveerden de gemiddelde jaarlijkse representatiekosten. 
Dit kan ook te maken hebben met het feit dat in het begin van de vijftiende eeuw Nijmegen 
de voornaamste vergaderplaats van de Staten was, terwijl Reinald IV ook vooral in het 
buitenland resideerde.   
 Ook de komst van de hertog gaf telkens aanleiding tot uitgebreide ontvangsten 
waarbij de wijn rijkelijk vloeide.1188 Zo kostte in 1420 een bezoek van hertog Reinald IV 
met zijn raad en verdere gevolg de stad 85 lb., terwijl een bezoek van de hertog en de 
aartsbisschop van Keulen met diens gevolg in datzelfde jaar nog eens 116 lb. kostte. Hem 

                                            
1187 Bijv. StRA II, 4, 27, 119, 170-171 en 207-208. Opvallend is dat gedurende de regeringsperiode van Willem van 
Gulik de geschenken niet alleen een steeds grotere waarde representeren, maar ook dat hun aard verandert: van 
schenkingen van ossen en wijn in de jaren 1377-1385 naar gouden en zilveren schalen en kleinoden.  
1188 Alhoewel het Gelderse landsheerlijke hof qua omvang aanzienlijk kleiner was dan het Bourgondische hof en ook 
het gevolg van de hertog navenant kleiner geweest is geeft Nijsten terecht aan dat ook voor de middeleeuwse inwoner 
van Gelre de komst van de hertog en zijn hofhouding een imposant aanblik moet hebben gegeven; vgl. Nijsten, 
Shadow of Burgundy, 63-71. Vgl. Stein, De hertog en zijn Staten, 88-90. 
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werden bovendien nog twee vaten nieuwe Rijnwijn geschonken, die samen een waarde 
van ruim 92 lb. hadden.1189 Al met al kwam dit in dat jaar neer op bijna de helft van alle 
representatiekosten, die vanwege deze bezoeken aan de stad van twee belangrijke spelers 
op het politieke toneel ten opzichte van de voorgaande jaren meer dan het drievoudige 
bedroegen.1190 In 1437 beliepen de uitgaven voor de ontvangst van de hertogen van Gelre 
en Kleef ruim een derde van alle wijnschenkingen. Uitzonderlijk hoog waren de uitgaven 
ook in het kerkelijke jubeljaar 1451, toen het bezoek van de kardinaal-legaat Nicolaas van 
Cusa aan de stad ter gelegenheid van de wijding van de nieuwe Eusebiuskerk aanleiding 
gaf voor een groot feest dat de stad op kosten joeg. In dat jaar bereikten de uitgaven voor 
representatie tot dan toe zijn absolute hoogtepunt: ze bedroegen met meer dan 300 oude 
schilden ruim 30 % van de totale uitgaven voor wijnschenkingen.   
 Tussen 1430 en het midden van de vijftiende eeuw verdrievoudigde het gemiddelde 
niveau van de uitgaven voor wijnschenkingen, een ontwikkeling die naadloos past bij het 
toenemende aantal overleggen tussen de Gelderse stadsbestuurders en het groeiende 
belang van Arnhem als ontmoetingsplaats voor besprekingen van de Gelderse steden en 
de rol als hertogelijke residentie. Na 1450 zette echter ook voor deze uitgaven een dalende 
trend in: tussen 1451 en omstreeks 1510 namen de uitgaven voor het schenken van wijn 
aan interne en externe beneficianten van de wijnschenkingen van het stadsbestuur af van 
gemiddeld 150 oude schilden naar 50 oude schilden in het begin van de zestiende eeuw. 
Het is duidelijk dat het stadsbestuur in het licht van de zich aandienende financiële 
problemen van de stad letterlijk en figuurlijk minder scheutig is geworden.   
 Grote pieken deden zich desondanks voor in de jaren 1469, 1481 en 1487. De 
inhuldiging van een nieuwe hertog leidde ook toen nog vaak tot hogere kosten. Bij 
dergelijke plechtige ceremonies werden de relaties tussen stad en vorst hernieuwd, waarbij 
de vorst werd geacht de stedelijke privileges te bevestigen en waarop de stad vervolgens 
zijn loyaliteit tegenover de nieuwe vorst bezwoer.1191 Ook in Gelre werden via dergelijke 
ceremonies de banden tussen stad en landsheer bevestigd. Zo werd Willem van Egmond 
en zijn omvangrijke gevolg na inname van de stad in maart 1478 gefêteerd op een gelag 
waarbij 123,5 kwarten wijn werden geschonken. De inhuldiging van de nieuwe pandheer, 
hertog Johan I van Kleef, gaf in datzelfde jaar eveneens aanleiding tot het organiseren van 
een groot gelag. Ook in 1481, toen de stad de nieuwe hertog van Kleef (Johan II) als 
pandheer huldigde, werd een groot feest georganiseerd waar wijn en bier rijkelijk 

                                            
1189 StRA V, 9-10. 
1190 StRA IV, 8-9. 
1191 Vooral in Vlaanderen en Brabant was een dergelijke Joyeuse Entrée of Blijde Inkomste sinds de veertiende eeuw een 
wijdverbreid fenomeen geworden, terwijl het ook in het kielzog van de komst van de Bourgondische hertogen vanaf 
de vijftiende eeuw in Holland en Zeeland werd geïntroduceerd. Zie hiervoor Arnade, Realms of ritual, idem, ‘City, State 
and public ritual’ en (voor Holland) Smit, Vorst en onderdaan, 92-93. 
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vloeiden.1192 Veel hoger nog schoten de kosten voor representatie omhoog toen in 
datzelfde jaar ook Maximiliaan van Oostenrijk door Arnhem als landsheer werd gehuldigd, 
wat aanleiding gaf tot festiviteiten met ridderspelen en toernooien en een groot banket 
voor 112 aanwezigen.1193  
 Na 1510 begonnen de uitgaven voor wijngeschenken weer sterk toe te nemen. 
Tussen 1510 en 1530 verviervoudigden de uitgaven voor het schenken van wijn tijdens 
vergaderingen en ontvangsten door het Arnhemse stadsbestuur. Deze ontwikkeling 
weerspiegelt ten dele de toenemende spanningen binnen het hertogdom en de vele 
overlegmomenten die het oplossen van interne conflicten met zich meebrachten. 
Daarenboven werd Arnhem na 1515 steeds meer het regeringscentrum van het 
hertogdom, wat leidde tot een toenemende frequentie van het aantal landdagen dat in 
Arnhem werd gehouden. In 1530 kwam zeker 10 % van alle onkosten voor het schenken 
van wijn wijngeschenken voor rekening van ontvangsten van delegaties uit andere steden 
en edelen die deelnamen aan deze landdagen. De intrede van de nieuwe hertogin, Elisabeth 
van Brunswijk-Lunenburg, gaf in 1519 ook aanleiding tot uitgebreide feesten en 
oplopende kosten. De huldiging van Willem van Gulik op 16 juli 1538, daags na de 
begrafenis van hertog Karel, en de ontvangst van hertogin Elisabeth en haar broer, de 
hertog van Lunenburg, kostten de stad ruim 960 Rijnse gulden, wat neerkwam op een 
verdubbeling van de representatiekosten ten opzichte van het voorgaande jaar.1194  
 Het stadsbestuur schonk echter ook rijkelijk aan leden van de stedelijke elite en het 
personeel van de stad. Aanvankelijk is het grootste deel van de verteringen van de 
schepenen tijdens de vergaderingen van het stadsbestuur en hun rechtszittingen uit de 
opbrengsten van boeten en burgergeld betaald. In 1434 werd dit nogmaals vastgelegd.1195 
De grootste kostenpost was ieder jaar de feestelijke maaltijd na de verkiezing van de 
nieuwe schepenen. Dat de vergoeding voor het werk als stadsbestuurder voornamelijk 
bestond uit dergelijke emolumenten in de vorm van maaltijden en wijn was overigens in 
veel Gelderse en Westfaalse steden de norm: zo ontvingen ook de schepenen in 
bijvoorbeeld Doesburg, Münster, Osnabrück en Soest hoofdzakelijk vergoedingen in de 
vorm van voedsel en drank voor hun aanwezigheid tijdens vergaderingen van het 
stadsbestuur.1196 Daarnaast vinden we onder de in deze rubriek verantwoorde 
wijnschenkingen de kosten terug voor het schenken van wijn tijdens de jaarlijkse 

                                            
1192 GldA, OAA inv. nr. 1250, fol. 7v. Bij de inhuldiging van Johan van Kleef als pandheer werd een gezelschap van 
158 personen, verdeeld over drie herbergen, gefêteerd. Daarbij vloeiden 157 kwarten wijn en 37 kwarten Hamburger 
bier. De totale kosten bedroegen ruim 48 Rijnse gulden. 
1193 Voor de tweeslachtige positie van Arnhem tussen Bourgondië en Kleef zie Böck, Herzöge und Konflikt, 562 en 
Alberts, Geschiedenis, 134. 
1194 Enkele dagen voordien werd de komst van de nieuwe hertog naar Arnhem voor diens inhuldiging aangekondigd, 
met het verzoek aan het stadsbestuur om maatregelen voor diens ontvangst te nemen; zie GldA, OAA inv. nr. 4683, 
briefnr. 847 (= Gelderse Landdagen, nr. 599). Zie ook Starink, ´Hertog Karel´, 238. 
1195 GldA, OAA inv. nr. 1, fol. 4r. 
1196 Alberts, ´Financieel beheer´, 85-86. 
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accijnsverpachtingen en tijdens de bijeenkomsten van de Arnhemse schutterijen.1197 In 
1431 werd echter bepaald dat tijdens de accijnsverpachtingen geen wijn meer zou worden 
geschonken ‘op der stat kyst’, wat kan wijzen op een besparingsmaatregel van het 
stadsbestuur in reactie op de schulden die zich in de voorgaande jaren hadden 
opgebouwd.1198    
 Van meer incidentele aard waren de schenkingen van hele vaten wijn, zilveren en 
gouden voorwerpen of andere kostbaarheden aan de landsheer, de hertogin of andere 
hoogwaardigheidsbekleders. Vooral in de beginperiode van het Gulikse huis (1377-1423) 
zien we dat de stad regelmatig grote geschenken aan de hertog en zijn vrouw deed. 
Dergelijke giften hadden hoofdzakelijk tot doel om de banden tussen de stad en de 
landsheer te bevestigen en de stedelijke loyaliteit ten aanzien van deze ‘buitenlandse’ 
hertog te benadrukken. Zo schonk de stad in 1377 aan hertog Willem van Gulik een vat 
wijn ter waarde van bijna 29 oude schilden, terwijl de stad twee jaar later ter gelegenheid 
van de inhuldiging van Catharina van Beieren als nieuwe hertogin van Gelre twee ossen 
en een vat wijn aanbood.1199 In de daaropvolgende jaren volgden nog regelmatig 
soortgelijke schenkingen. Zo ontving de hertog in 1389 twaalf zilveren kannen, die de stad 
in Utrecht had gekocht, ter gelegenheid van zijn terugkeer uit gevangenschap in Pruissen, 
terwijl twee jaar later zijn behouden terugkeer van zijn pelgrimage naar het Heilige Graf 
aanleiding voor de stad was om de hertog twee zilveren kannen te schenken.1200   
 

4.2.1.2. Reisvergoedingen en bodenlonen 
Tot de bestuurlijke uitgaven behoren ook de kosten die samenhingen met de reizen van 
stadsbestuurders en boden. Zij vloeiden voort uit het feit dat iedere middeleeuwse stad 
voor de behartiging van de particulier-stedelijke belangen een actieve ´buitenlandse´ 
politiek moest voeren, terwijl de stadsboden een cruciale rol vervulden in de 
informatievoorziening van de stad en de communicatie met andere steden in de stedelijke 
en politieke netwerken, wat onontbeerlijk was voor de politieke besluitvorming van het 
stadsbestuur. Representatie van de stad op het territoriale niveau was een belangrijke factor 
in de bestuurlijke taken van het stadsbestuur. Meermalen per jaar verlieten stedelijke 
delegaties, bestaande uit één of meerdere schepenen en van tijd tot tijd begeleid door de 
stadssecretaris en enkele knechten, de stad om elders overleg te voeren met de landsheer, 
zijn raden of vooraanstaande landsheerlijke ambtenaren en stadsbesturen van de andere 
steden. Hierbij spelen enerzijds de geografische omvang van de politieke eenheid (en 
daarmee de af te leggen afstanden voor overleg met andere steden), en anderzijds de 
vergaderfrequentie van steden en ridderschap, zowel op kwartierlijk niveau als ook op 

                                            
1197 Bijv. StRA III, 210-211. 
1198 StRA V, 254. 
1199 StRA II, 4 en 27. 
1200 StRA II, 170-171. 
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territoriaal niveau via de Gelderse Staten een belangrijke rol.1201   
 Zoals in hoofdstuk 2 reeds aan bod is gekomen hadden de Gelderse steden vanaf 
het einde van de dertiende eeuw hun invloed op de landsheerlijke politiek weten te 
versterken. Stedelijke representatie op territoriaal niveau kostte geld, niet alleen vanwege 
de kosten die de reis- en verblijfskosten van gedeputeerden vanuit het stadsbestuur met 
zich meebrachten, maar ook door de vele contacten die de stad middels stadsboden met 
de buitenwereld onderhield. Diplomatiek overleg en de bemoeienis van de steden in het 
landsbestuur (bijvoorbeeld ten aanzien van de muntslag, het afhoren van landsheerlijke 
rekeningen en de toekenning van beden) waren aan de orde van de dag. Bij gebrek aan 
gedetailleerde studies naar de vergadergewoontes (zoals de vergaderfrequentie, duur en de 
behandelde thema´s) van de Gelderse Staten kan vooralsnog echter geen nauwkeurige 
kwantitatieve analyse van de Statenvergaderingen en de eventuele correlatie tussen deze 
gegevens en de stedelijke uitgaven voor reis- en verblijfskosten voor gedelegeerde 
stadsbestuurders worden gegeven. Terecht heeft recentelijk Bert Looper nog gewezen op 
het belang van de rubriek ´bodenlonen´ in de stadsrekeningen van laatmiddeleeuwse 
steden voor het reconstrueren van de relaties tussen steden en de structuur van politieke 
en economische netwerken.1202 Een systematische analyse van deze contacten verdient 
echter een aparte studie.1203   
 Uit de in grafiek 10 weergegeven financiële implicaties van de noodzaak tot het 
onderhouden van politieke contacten en het meedraaien in de informatienetwerken, die 
voor het functioneren van de stad binnen de politieke en economische netwerken waarin 
het was opgenomen van belang waren, kan wel een globale trend worden afgeleid. 
Allereerst valt op, dat ondanks de relatief grote omvang van het hertogdom de 
reiskostenvergoedingen van stedelijke delegaties en bodenreizen geen grote bedragen 
opslokte. Daarmee lijkt het argument dat grote kosten voor politieke participatie van 
stedelijke elites op landsheerlijk niveau vanwege de schaalgrootte van politieke eenheden 
van invloed waren op de integratie van een territorium en de werking van representatieve 
instellingen – in ieder geval voor Arnhem – geen doorslaggevende factor is geweest. Wel 
wordt duidelijk dat er in de late veertiende eeuw een correlatie bestaat tussen hoge uitgaven 
voor reis- en verblijfskosten en de jaren waarin de hoofdsteden werden betrokken in zaken 
betreffende het landsbestuur, wat tot veelvuldig overleg tussen deze hoofdsteden heeft 
geleid.   

                                            
1201 Voor de invloed van deze factoren op representatieve instituties in Europa zie Stasavage, States of credit, 159-160 
en Blockmans, ´Representation´. 
1202 Looper, ´Bottom-up economies´, 195; idem, ´Grenzen´, 30. Reeds Alberts wees in zijn inleidingen en enkele 
artikelen al op de mogelijkheden die deze rubriek biedt voor de reconstructie van informatienetwerken tussen steden; 
vgl. met name Alberts, ´Financieel beheer´, 82-85. 
1203 Zie voor een dergelijke analyse gebaseerd op de stadsrekeningen voor laat-middeleeuws Deventer Schneider, 
Deventer; aan de Radbout Universiteit Nijmegen wordt door Maartje A.B. een onderzoek voorbereid over de 
communicatienetwerken tussen Oost-Nederlandse, Westfaalse en Nederrijnse Hanzesteden. 
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GRAFIEK 10: Uitgaven voor reiskosten (reisvergoedingen stadsbestuur & bodenlonen), in oude schilden, 
1368-1543.  
  
 Gewezen kan worden op de jaren 1371, 1376, 1384-1388, 1398 en 1400-1401. In 
1371 bijvoorbeeld liepen de reiskosten hoog op door langdurig overleg en meerdere 
bijeenkomsten van de steden, onder andere over de toekenning van een pondschatting in 
Nijmegen.1204 De toenemende rol van de steden in de controle van de landsheerlijke 
rekeningen in de jaren tachtig speelde ook een rol, bijvoorbeeld in 1384, toen delegaties 
van Arnhemse schepenen bijna drie weken in Nijmegen verbleven voor het afhoren van 
de landsheerlijke rekeningen.1205 In 1400-1401 liepen de reiskosten op door de 
onderhandelingen over de afbetaling van de in 1339 verkochte rentebrieven aan inwoners 
van verschillende Brabantse steden, waarbij vooral de hoge kosten voor het langdurige 
verblijf in Brussel in het oog springen.1206  
 Vervolgens kan geconstateerd worden dat de totale bestuurlijke en administratieve 
uitgaven van het Arnhemse stadsbestuur vooral na 1418 aanzienlijk toenamen. Allereerst 
valt deze toename te zien in de reisvergoedingen die vanuit de reguliere inkomsten werden 
betaald. De periode 1418-1423, die voor Gelre in het teken stond van de opvolgings-
kwestie van de kinderloze Reinald IV, leidde tot koortsachtig overleg van de Staten. 

                                            
1204 StRA I, 376-378. 
1205 StRA II, 87. 
1206 II, 371-372; StRA III, 9. Opvallend detail over de uitbetaling van deze lijfrenten is dat de schuldeisers bij de 
onderhandelingen over de afkoop ervan klaarblijkelijk hadden bedongen dat men in gouden munten zou worden 
uitbetaald. De Arnhemse stadswisselaar moest daartoe speciaal naar Brussel reizen om zilvergeld in te wisselen voor 
gouden munten; dit mag worden gezien als een indicatie voor het lage aantal goudmunten dat in Gelre in roulatie 
was.  
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Bovendien leidde onvrede over het bestuur van de hertog tot de Verbondsbrief van 1418, 
een overeenkomst die niet tot stand kwam zonder veelvuldig overleg tussen steden en 
ridderschap van de vier kwartieren.1207 De uitgaven stegen van gemiddeld 30 oude schilden 
in de voorgaande vijf jaar tot ruim 136 oude schilden in de periode 1418-1423. Maar ook 
het behartigen van de meest uiteenlopende en economische belangen (het bijwonen van 
Hanzevergaderingen, overleg over onterechte tolheffingen en de restitutie van in beslag 
genomen goederen van Arnhemse kooplieden door schuldeisers of vijanden van de stad) 
vormden in de meeste gevallen de achtergrond voor de reizen die ten dienste en op kosten 
van de stad werden ondernomen. Ook de oplossing van juridische conflicten konden de 
stad voor aanzienlijke kosten plaatsen. Regelmatig diende de stad afgevaardigden naar de 
verschillende veemgerechten te sturen. Zo resulteerde het zenden van stedelijke delegaties 
naar Arnsberg en Dortmund in verband met de hervorming van het vrijgerecht, die in 
opdracht van keizer Sigismund in 1437 werd doorgevoerd, tot aanzienlijke reiskosten.1208  
 In relatief ´rustige´ jaren bleef het aandeel van de reiskosten in de totale uitgaven 
vrij bescheiden: het schommelde tussen de 4 en de 8 % van de totale uitgaven. Wel kan 
opgemerkt worden dat het gemiddelde uitgavenniveau in de periode 1418-1490 aanzienlijk 
hoger kwam te liggen dan in de voorgaande periode (1370-1418). Jaarlijks bedroegen de 
uitgaven voor reiskostenvergoedingen en bodenlonen in de laatste kwart van de veertiende 
en het eerste decennium van de vijftiende eeuw gemiddeld 65 oude schilden. In de periode 
1418-1477 besteedde de stad meer dan het dubbele aan de representatie van de stedelijke 
belangen en de communicatie met andere steden, landsheren en landsheerlijke 
ambtenaren. Waar in die eerste periode gemiddeld dus 65 oude schilden per jaar aan reis- 
en verblijfskosten aan stadsbestuurders en boden werd vergoed, zien we bijna een 
verdubbeling van deze kosten in de daaropvolgende periode naar 113 oude schilden.  Ook 
hier gold dat de noodzaak van het moment de duur en de frequentie van dergelijke reizen 
bepaalde. De toenemende invloed van de steden op het landsbestuur en het groeiend 
aantal kwesties dat onderling overleg tussen delegaties van steden en ridderschap vergde, 
zullen hierbij toch als voornaamste oorzaak moeten worden aangewezen. Vooral in 
perioden dat interne onrust of meningsverschillen tussen landsheer en Staten de relaties 
op scherp zetten en de gezamenlijke belangen van de steden op het spel stonden moest 
de stad extra uitgaven doen voor reis- en representatiekosten.  
 De groeiende rol van de hoofdsteden binnen het territoriale machtsnetwerk komt 
hierin duidelijk naar voren. De toenemende spanningen binnen het hertogdom, die vanaf 
het midden van de vijftiende eeuw de kop opstaken, leidden tot een aanzienlijke verhoging 
van de vergaderfrequentie van de Gelderse staten. Het conflict tussen hertog Arnold en 
                                            
1207 StRA III, 361-364 (dagvaarten in o.a. Cuijck, Grave en Nijmegen). Overigens werden ook aanzienlijke kosten 
gemaakt voor twee reizen van een Arnhemse delegatie richting Keulen in verband met een conflict met Keulen, 
waardoor over de stad de ban was uitgesproken, wat ernstige gevolgen had voor de handel met Keulen. Zie voor 
deze periode Böck, Herzöge und Konflikt, 363-375; Noordzij, Gelre, 204-207 en Alberts, Staten I, 114-115. 
1208 Vgl. Kossmann-Putto, Heimelijk gerecht, 111-113. 
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zijn zoon Adolf verscherpte de tegenstellingen binnen het hertogdom aanzienlijk. In 1459 
bereikten deze uitgaven een climax, wat rechtstreeks voortvloeide uit het veelvuldige 
overleg dat de Gelderse Staten in de jaren 1458 en 1459 voerden om de interne problemen, 
voortvloeiend uit de onenigheid tussen hertog Arnold en zijn zoon Adolf, op te lossen en 
tot een nieuwe bestuursregeling voor het hertogdom te komen.1209 De dagvaart in 
Roermond, waar de steden samenkwamen ́ om een guet regiment in den land te maken…´, 
duurde ettelijke dagen en kostte de stad 266 Rijnse gulden.1210  Tot 1478 bleven de uitgaven 
voor reis- en representatiekosten nog schommelen rond de 150 oude schilden, om daarna 
sterk te dalen. Op basis van deze trend zou  geconcludeerd kunnen worden dat het 
isolement van de stad door de politieke onrust sterker is geworden. Dit zal ongetwijfeld 
een rol hebben gespeeld, maar het is ook duidelijk geworden dat het stadsbestuur in 
toenemende mate inkomsten uit bepaalde opgelden heeft aangewend voor de meest 
kostbare dagvaarten en gezantschappen: vooral in de jaren na 1515 komt dit veelvuldig in 
de rekeningen voor.   
 Alleen in de jaren 1505, 1508 en 1512 zien we korte oplevingen van de reiskosten, 
die samenhangen met reizen naar het keizerlijke hof in Brussel en het Hof te Mechelen. 
In 1512 reisde een stedelijke delegatie naar het Bourgondische hof in Brussel ´om die 
betalinge [van] waerden en weerdynnen ende gemeyn burgeren bynnen Arnhem die dair 
by then achteren wairen´.1211 Het ging hier duidelijk om een poging om de afbetaling van 
de schulden bij burgers van de stad, die waren ontstaan door de legering van 
Bourgondische garnizoenen in de stad en die al langere tijd uitstonden, eindelijk geregeld 
te krijgen. Voor de bekostiging van deze reis moest het stadsbestuur zelfs een lening 
afsluiten, wat de precaire financiële situatie van de stad op dat moment nog eens 
onderstreept. 

4.2.1.3. Schepengeld 
Daar waar in sommige steden – zoals bijvoorbeeld Leuven – het uitoefenen van een 
politiek ambt door het patriciaat als prestigekwestie werd beschouwd waar geen 
noemenswaardige vergoeding tegenover stond, komen we in Arnhem wél vergoedingen 
voor de stadsbestuurders in de stadsrekeningen tegen. Het Arnhemse stadsbestuur – 
uitgeoefend door richter, schepenen en raden – ontving voor het vervullen van zijn 
juridische en bestuurlijke taken vermoedelijk al sinds de dertiende eeuw een (beperkte) 
financiële compensatie, het schepengeld, dat vanaf 1367 als aparte rubriek (pecunia 
scabinorum) in de rekeningen verschijnt.1212 Deze vergoedingen zullen aanvankelijk 

                                            
1209 GldA, OAA inv. nr. 1246, stadsrekening 1458/1459, fol. 12v.: ´…om der saken will tusschen mijnen here, ende 
mijnre vrouwe ende mijnen jonker…”; Noordzij, Gelre, 212; zie verder Alberts, Staten I, 243-263 en Van Veen, 
´Laatste regeringsjaren´. 
1210 GldA, OAA inv. nr. 1246, stadsrekening 1459/1460, fol. 14v. 
1211 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1512/1513, fol. 19v. 
1212 StRA I, 302. 
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voornamelijk zijn betaald uit de opbrengsten van de juridische bevoegdheden die het 
stadsbestuur met het stadsrechtprivilege binnen het schependom had verworven: de 
rechtspraak en de daaruit voortvloeiende inkomsten uit opgelegde boeten. Nog in 1434 
bepaalde het Arnhemse stadsbestuur bijvoorbeeld dat de helft van de boete-inkomsten 
aan de burgemeesters diende te worden uitgekeerd, terwijl werd vastgelegd dat de 
schepenen de hen toekomende helft mochten ´verteren off anders in der stadt orber 
keren´.1213 Tot het einde van de veertiende eeuw zullen de totale onkosten (of in ieder 
geval het grootste deel) voor de verteringen van het stadsbestuur tijdens hun 
bijeenkomsten dus zijn verhaald op de boete-inkomsten die in een aparte schepenkas 
vloeiden. Vanaf het einde van de veertiende eeuw werden echter in toenemende mate 
kleine vergoedingen voor de bijeenkomsten van het schepencollege gebruikelijk, en in 
toenemende mate werden ook de onkosten voor de rechtspraak van het schepencollege 
in deze rubriek verantwoord.   
 In de loop van de vijftiende eeuw evolueerde dit in de uitkering van vaste 
presentiegelden die per vergadering werden uitgekeerd. De uitkeringen stegen bovendien 
stapsgewijs, waarmee men waarschijnlijk de effecten van geleidelijke geldontwaarding 
enigszins heeft trachten te compenseren. In 1432 bedroeg de vaste uitkering per 
vergadering 10 blenken. In 1455 ontving iedere aanwezige een vast bedrag van 1,5 Vlaamse 
groten (13,5 blenken) per raadsvergadering. Voor aanwezigheid tijdens richtdagen keerde 
de stad 3 of 4,5 Vlaamse groten uit. In vergelijking met het loon van een ongeschoold 
arbeider in Arnhem, dat in datzelfde jaar op 5,5 kromstaarten (22 blenken) lag, waren deze 
uitkeringen aan de stadsbestuurders voor het bijwonen van de raadsvergaderingen tamelijk 
laag, wat eens te meer uitwijst dat het uitoefenen van raadsambten voornamelijk een zaak 
van sociaal-politiek prestige was. Daarnaast ontvingen de richters, de schepenen, de raden 
en de stadssecretaris tijdens de vier kerkelijke hoogtijdagen (Vastenavond, Pasen, 
Pinksteren en Kerstmis) een vaste uitkering van een pond, het pondgeld. De 
burgemeesters ontvingen voor hun werkzaamheden een extra vergoeding, die van oudsher 
tien oude schilden per jaar bedroeg. Bovendien ontvingen zij dubbel pondgeld. 
Aanvankelijk werd hen deze vergoeding uitgekeerd uit de opbrengsten van de stedelijke 
boeten.  
 

                                            
1213 GldA, OAA inv. nr. 1., fol. 4r. 
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GRAFIEK 11: Uitkeringen van schepengeld, hooigeld en andere vergoedingen aan het stadsbestuur te 
Arnhem, in oude schilden, 1368-1543.  
 
 Zoals te zien valt uit grafiek 11 namen tussen 1418 en 1457 de uitkeringen aan de 
leden van het stadsbestuur exponentieel toe. In dat laatste jaar nam het schepengeld zeker 
een derde van de totale bestuurlijke uitgaven in. Naast de langzaam maar zekere stijging 
van de uitgekeerde presentiegelden was vooral de toenemende vergaderfrequentie een 
belangrijke factor. Tot 1444 vergaderde het stadsbestuur een maal per week, maar het 
toenemende aantal te behandelen kwesties – zowel ten aanzien van het lokale bestuur als 
ook op territoriaal niveau – maakte het noodzakelijk om twee dagen per week, namelijk 
op dinsdag en vrijdag, te vergaderen.1214 Na 1457 vielen de uitkeringen aan het 
stadsbestuur evenwel terug, en in de periode 1466-1468 noodzaakten de torenhoge 
militaire uitgaven en tegelijkertijd snel teruglopende accijnsinkomsten tot bezuinigingen, 
waarbij het stadsbestuur zichzelf niet ontzag. De grote wisselvalligheid in de uitbetaling 
van presentiegelden en overige vergoedingen geeft aan dat de Arnhemse stadsbestuurders 
alleen aanspraak op hun normale uitkeringen hebben gemaakt wanneer de financiële 
situatie dit toeliet.   
 In 1490 besloot het stadsbestuur om – in het kader van de sanering van de stedelijke 
financiën – de uitkering van het schepengeld tijdelijk in zijn geheel op te schorten. Alleen 
de burgemeesters behielden hun vergoeding, plus een vergoeding van zes Rijnse gulden 
voor hun hooigeld, ‘…want se voel van den stat wegen riden mosten’.1215 Ook de uitkering 
van het pondgeld werd omwille van de bezuinigingsmaatregelen een jaar later opgeschort. 

                                            
1214 GldA, OAA inv. nr. 1167. 
1215 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1490-1491, fol. 20v. 
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Alleen de richter stond erop dat hij deze vergoeding ondanks de hachelijke financiële 
situatie kreeg uitgekeerd.   
 Naast vergoedingen voor het bijwonen van raadsvergaderingen ontving iedere 
schepen een vergoeding voor het houden van een paard, het zogenaamde hooigeld (pecunia 
feni). Zowel voor het onderhouden van contacten buiten de stad als ook vanwege de 
militaire verplichtingen van schepenen als aanvoerders van de stedelijke legermacht was 
een paard onontbeerlijk. Deze uitgaven vormden de belangrijkste kostenpost binnen de 
vergoedingen die voor het vervullen van het schepenambt werden gedaan. De uitgaven 
voor deze vergoedingen verdriedubbelden in de eerste helft van de vijftiende eeuw, om 
daarna lange tijd te stabiliseren. De hooigeldvergoedingen bedroegen doorgaans een derde 
tot een kwart van de totale vergoedingen die de stadsbestuurders uit de stadskas ontvingen. 
Ook de uitbetaling van het hooigeld werd tijdens de sanering van de stadsfinanciën in de 
jaren 1490-1494 niet aan de schepenen uitgekeerd. Na 1498 werden pond- en hooigeld 
weer zoals gewoonlijk uitbetaald. De duidelijke stijging van de uitgekeerde schepengelden 
in de periode 1510-1517 hing samen met het besluit van het stadsbestuur om weer 
tweemaal per week te vergaderen en de vergoeding per vergadering te verhogen naar 
anderhalve stuiver, opdat ´… die schepenen die raitdaige to beth halden ende opter 
kameren komen solden´.1216  
 

4.2.1.4. Lonen en emolumenten 
Eén van de centrale thema´s rondom het staatsvormingsdebat wordt gevormd door de 
professionalisering en bureaucratisering van de overheden, processen die hand in hand 
gingen met het steeds complexer worden van de samenleving.  Onder andere Van Steensel 
en Benders hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het administratieve 
apparaat van steden in de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode. Van Steensel 
constateerde dat de ontwikkeling van het stedelijke administratieve apparaat in Haarlem 
en Leiden gedurende de Bourgondisch-Habsburgse periode voortvloeide uit de 
toegenomen verantwoordelijkheden van het stadsbestuur in het verzorgen van publieke 
diensten en de toenemende complexiteit van de stedelijke samenleving, waarbij hij 
demografische en economische groei als factoren aanwees.1217   
 Het groeiende stedelijke apparaat was nodig voor het bijhouden van de 
verschillende administraties en de regulering van het openbare en economische leven, 
maar ook geschoolde juristen en ambtenaren werden steeds belangrijker voor de contacten 
van de stad met het landsheerlijke gezag, zowel op juridisch vlak als ook ten aanzien van 
de politieke besluitvorming en de financiën. In zowel Haarlem als Leiden steeg het aantal 
stedelijke functionarissen tussen 1430 en 1570, maar de vaste kosten voor het stedelijke 

                                            
1216 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1510/1511, fol. 37v. 
1217 Van Steensel, ´Administrative apparatus´, 56 en 60-61. 
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personeel bedroegen doorgaans slechts enkele procenten van de totale uitgaven.1218 Van 
Steensel concludeerde onder meer dat financiële en politieke ontwikkelingen c.q. 
problemen weinig invloed hadden op het aantal in dienst zijnde functionarissen, waardoor 
een hoge mate van continuïteit en stabiliteit het stedelijke apparaat kenmerkte.1219  
 Zoals we in hoofdstuk 3 hebben kunnen zien werd het stadsbestuur sinds het 
midden van de veertiende eeuw ten behoeve van het op orde houden van de stedelijke 
administratie bijgestaan door een stadssecretaris. Tot het begin van de vijftiende eeuw 
hadden de Arnhemse stadsschrijvers een geestelijke achtergrond en vormden hun taken 
als stadsschrijver een parttimefunctie, meestal naast het beheer van een vicarie in de 
stadskerk of het St. Catharina-gasthuis.1220 Ook in de Arnhemse rekeningen vinden we de 
vergoedingen voor de werkzaamheden van de Arnhemse stadsschrijvers en andere 
stadsdienaren in de rekeningen terug, tot 1367 onder de vergaarbak van diverse uitgaven, 
maar na 1367 in een aparte rubriek waarin de jaarlijks aan verschillende personen 
uitgekeerde vergoedingen werden verantwoord.1221 Evenals elders werden aan Arnhemse 
stadsdienaren vergoedingen in natura, de zogenaamde emolumenten, uitgekeerd, vooral 
in de vorm van stadskleding.1222   
 Tussen het laatste kwart van de veertiende en eerste kwarte van de vijftiende eeuw 
bleven de uitgaven voor lonen van het stedelijke personeel laag en schommelden rond de 
50 oude schilden per jaar (grafiek 12). Dit bedrag werd besteed aan de lonen van de 
stadsschrijver, de rector van de stadsschool, de stadsboden, de koster van de stadskerk en 
de vicarussen van de Grote Kerk en het St. Catharina-gasthuis.1223 Vanaf het begin van de 
vijftiende eeuw tekent zich echter ook in Arnhem een steeds duidelijkere 
´technocratisering´ af, waarbij de stadssecretaris (vanaf het begin van de vijftiende eeuw 
ondersteund door een klerk of ´onderscriver´) als eerste en tevens als meest prominente 
lid van het stedelijke ambtenarenapparaat naar voren trad.1224 Zijn vooraanstaande positie 
wordt onderstreept door zijn hoge vergoeding. Zo ontving stadsschrijver Geryt Stapelriem 
voor zijn schrijfwerkzaamheden tussen 1372 en zijn overlijden in 1396 een vergoeding van 
24 lb., naast een vaste uitkering van ruim 48 lb. voor het bedienen van zijn vicarie in het 
St. Catharina-gasthuis.1225    

                                            
1218 Idem, ´Stedelijk personeel´, 203; vgl. voor Gent ook Boone, Geld en macht, 83-84. 
1219 Van Steensel, ´Stedelijk personeel´, 199-201. 
1220 Stadsschrijvers Johan van Wesel (1351-ca. 1377), Geryt Keersmaker (1372-1397) en Gerard Stapelriem (1398-
1417) waren allen vicarissen in hetzij de St. Nicolaasvicarie in het ziekenhuis van het gasthuis, dan wel de Mariavicarie 
in de kapel van het gasthuis; zie Leppink, Sint Catharinae gasthuis, 95. 
1221 StRA I, 303; onder deze rubriek ´pecunia pensionis annue vestium et aliarum rerum´ werden ook de jaarlijks uit 
te keren handgelden en sinds 1378 ook de jaarlijks uit te keren lijf- en erfrenten geboekt. 
1222 Vgl. voor Haarlem en Leiden Van Steensel, ´Personeel´, 204-206. 
1223 Bijv. StRA IV, 135: “Den rectoer van der scholen […]; den coster van den vyer hoechtyden […] [en] van den 
uyrclocken […]; Wilhelmo Antonii van den notorien’.  
1224 Verkerk, ´Bestuur´, 85-86; vgl. ook Van Steensel, ´Personeel´.  
1225 StRA I, 401. 



4 | D e  u i t g a v e n | 273 

 

 Tussen circa 1425 en 1460 groeide het aantal personen in (gedeeltelijke) stadsdienst 
geleidelijk, wat ook tot uitdrukking komt in de groeiende uitgaven van de stad die aan 
lonen werden besteed: rond 1460 waren de uitgaven verdriedubbeld ten opzichte van het 
eerste kwart van de vijftiende eeuw. Vanaf 1446 ontving ook rentmeester Derick van der 
Molen, de nieuwe stedelijke functionaris die met het beheer van de stedelijke financiën 
werd belast, een vergoeding van 24 Rijnse gulden per jaar, wat de uitgaven aan het 
stedelijke personeel aanzienlijk deed stijgen.  
 In 1455 werd aan 28 personen een uitkering ter vergoeding van bepaalde 
werkzaamheden ten behoeve van het stadsbestuur uitgekeerd. Naast het hierboven 
genoemde stedelijke personeel werden in dat jaar ook uitkeringen verstrekt aan de 
stadstimmerman, een stadsmetselaar, een leidekker en een stadssmid, een zestal boden, 
vijf wakers, de gevangenisbewaarder, de stedelijke rentmeester en enkele ambachtslieden, 
die klaarblijkelijk werkzaamheden hadden verricht voor de stad. Samen met de 
stadssecretaris behoorde de rentmeester tot de belangrijkste stedelijke functionarissen: 
stadsschrijver Willem ten Oldenwier ontving met 42 Rijnse gulden per jaar zelfs een nog 
hoger jaarloon en was daarmee de bestbetaalde Arnhemse functionaris. Hier zien we het 
reeds door Prevenier en Boone beschreven fenomeen, dat deze geschoolde 
functionarissen vanwege hun sleutelpositie voor het laten functioneren van het 
stadsbestuur een volwaardig loon als bindmiddel werd geboden.1226 Dit laat onomstotelijk 
zien, dat in Arnhem gedurende de vijftiende eeuw het stadsbestuur een toenemend aantal 
mensen heeft ingezet om het groeiende takenpakket van het stadsbestuur en de 
toenemende regulering van de samenleving te kunnen bijbenen.1227   
 De daling van de uitgaven aan het stedelijke personeel na 1460 is niet zozeer toe te 
schrijven aan het terugschroeven van de lonen van de belangrijkste stadsfunctionarissen, 
maar eerder aan het terugdringen van het aantal in dienst genomen stadsdienaren. In 1480 
werd aan de volgende personen loon betaald: twee stadswakers, de organist, de koster van 
de stadskerk, twee schoolmeesters, de stadsecretaris en diens klerk, de rentmeester en de 
stadsroedragers. Daarnaast ontving een aantal lopende en rijdende boden vergoedingen 
voor hun reizen buiten de stad. Dergelijke diensten waren van cruciaal belang voor de 
informatievoorziening van de stad. In 1486 gingen de loonkosten iets omhoog vanwege 
het in dienst nemen van een stadsmedicus, maar diens aanstelling lijkt van korte duur te 
zijn geweest, aangezien de uitgaven voor deze functionaris later weer vervallen.1228  

                                            
1226 Boone, Geld en macht, 86-87; Prevenier, ´Ambtenaren´, 57-58. 
1227 Vgl. Van Steensel, ‘Personeel’, 239. 
1228 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1486/1487, fol. 51r. 
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GRAFIEK 12: lonen uitbetaald aan het stedelijke personeel, in oude schilden, 1368-1543.  
 
 Vanaf het einde van de vijftiende eeuw namen de uitkeringen aan stedelijk 
personeel weer toe, wat voornamelijk toe te schrijven valt aan de wijziging van de 
inningsvorm voor de accijnzen. Als uitvloeisel van de invoering van verschillende 
opgelden en de onder invloed van de financiële problemen zich voordoende noodzaak 
om de accijnzen in regie te innen moesten ook vergoedingen aan de bewaarders van de 
verschillende stedelijke accijnzen en opgelden uitgekeerd worden. Ongetwijfeld zullen de 
uitkeringen aan de beheerders van de accijnzen zijn betaald om corruptie en malversaties, 
die de uiteindelijke opbrengsten in gevaar konden brengen, tegen te gaan. In 1498, het 
eerste jaar waarin de wijn- en bieraccijnzen opnieuw in regie werden geïnd, stegen de 
loonbetalingen door de stad duidelijk: Johan Raetseller en Gerit Versteegh, de inners van 
de wijnaccijnzen, ontvingen hiervoor een vergoeding van ieder 12 Rijnse gulden, Herman 
van Amstel ontving voor het in regie innen van de bieraccijns 25 Rijnse gulden, en voor 
de bediening van de hopaccijns ontving Henrick Raetseller 18 Rijnse gulden.1229   
 De kosten voor het beheer van de stedelijke accijnzen stegen na 1515 nog verder 
door de noodzaak om alle nieuwe heffingen die het stadsbestuur invoerde goed en 
effectief te kunnen beheren. Vooral de inning van het maalgeld leidde tot hoge extra 
beheerkosten: Gosen van den Bergh ontving hiervoor maar liefst 104 Rijnse gulden per 
week.1230 Ook de inning van het weggeld bij de stadspoorten zorgde voor aanzienlijke 
stijging van de uit te betalen lonen. Zo zien we dat de toenemende noodzaak om extra 
heffingen in te voeren ook de uitgaven van de stad heeft beïnvloed: na 1515 kwamen de 

                                            
1229 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1498/1499, fol. 49v. 
1230 Zie bijvoorbeeld GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1521/1522, fol. 38r. 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

13
68

13
74

13
80

13
86

13
92

13
98

14
04

14
10

14
16

14
22

14
28

14
34

14
40

14
46

14
52

14
58

14
64

14
70

14
76

14
82

14
88

14
94

15
00

15
06

15
12

15
18

15
24

15
30

15
36

15
42



4 | D e  u i t g a v e n | 275 

 

totale loonbetalingen in sommige jaren zelfs meer dan twee keer zo hoog te liggen dan de 
totale uitkeringen aan het stadsbestuur. 
 

 
 
GRAFIEK 13: Uitgaven aan emolumenten, in oude schilden, 1368-1545.  
 
 De overige vergoedingen aan het stadspersoneel werden in natura uitgekeerd, de 
zogenaamde emolumenten. Men ontving ze voornamelijk in de vorm van kleding en 
schoeisel. Wat opvalt aan de uitgaven aan deze emolumenten is dat de grafiek een veel 
grilliger verloop kent dan de ontwikkeling van de lonen. Dit komt met name doordat men 
geen vaste regels hanteerde voor het toekennen van dergelijke toelagen. Iedereen die aan 
de stad bepaalde diensten leverde kon daarvoor door het stadsbestuur met een vergoeding 
in natura beloond worden. In de jaren dertig van de vijftiende eeuw lagen de uitgaven voor 
natura-vergoedingen voor aan de stad geleverde diensten zelfs hoger dan de totale 
uitgekeerde lonen. Op deze rubriek werd sinds het toenemen van de financiële problemen 
van de stad vanaf 1473 aanzienlijk bezuinigd. Bovendien kwam het voor dat lonen en 
emolumenten niet werden uitgekeerd en als schuld aan de betreffende persoon geboekt; 
dit gebeurde bijvoorbeeld met de lonen en emolumenten in de jaren 1466-1468.1231 Tot 
1505 werden door het Arnhemse stadsbestuur nauwelijks mensen met emolumenten 
beloond, maar vooral na 1515 steeg zowel het aantal mensen dat emolumenten ontving, 
als ook de omvang van de individueel uitgekeerde emolumenten van stadswege snel.  

 

                                            
1231 GldA, OAA inv. nr. 1248. 
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4.3.	OPENBARE	WERKEN	
 

De uitgaven voor openbare werken behoorden in vrijwel alle middeleeuwse steden tot één 
van de oudste lasten die via de collectieve middelen werden bestreden.1232 De aanleg en 
het onderhoud van wegen, pleinen, beschoeiingen, dijken en havenfaciliteiten, de bouw 
van openbare gebouwen (zoals raadhuis, waag, lakenhal en vleeshuis) en het onderhoud 
van het overige stedelijke bezit vergden jaarlijks investeringen en behoorden daarmee tot 
de gewone uitgaven van het stadsbestuur. Naast de enorme hoeveelheden bouwmateriaal 
die hiertoe door de bouwsector werden verwerkt, boden de werkzaamheden tientallen 
ambachtslieden en arbeiders in ieder geval een deel van het jaar kansen op verdiensten. 
Net als in verschillende andere studies naar de stadsfinanciën in de late middeleeuwen 
moet allereerst vastgesteld worden dat ook bij deze uitgaven de noodzaak van het moment 
de doorslaggevende factor was.1233 De archaïsche boekhoudkundige technieken die ook 
de Gelderse stedelijke boekhoudingen kenmerken, maken een duidelijke differentiatie 
tussen lopende onderhoudskosten en investeringen echter uiterst gecompliceerd.1234   
 De aanleg van en het onderhoud aan de stedelijke verdedigingswerken vormden 
binnen deze uitgavengroep de dominante factoren.1235 Middeleeuwse steden vormden 
belangrijke militaire steunpunten voor de effectieve beheersing van het omliggende 
platteland, en hun stadsmuren leverden bescherming voor de stedelijke bevolking en hun 
bezittingen.1236 Stadsmuren en stadspoorten vormden voor veel middeleeuwse steden ook 
de materiële uitdrukking van de stedelijke identiteit en autonomie, van ‘urbanitas’, ten 
opzichte van de landsheerlijke rechts- en bestuursstructuren zoals die met de groeiende 
landsheerlijkheid over het territorium tot ontwikkeling kwamen.1237   
 In goed verdedigbare steden vonden zowel de stadsbewoners als ook de landsheer, 
voor wie steden van onschatbare waarde waren in hun territoriale machtspolitiek, een 
gemeenschappelijk belang. Dergelijke vormen van ́ belangen-aggregatie´ vormden volgens 
sommige auteurs een belangrijk element in de vroegste ontwikkeling van de stedelijke 
financiën en de financiële verhoudingen tussen landsheer en steden. Vanaf de dertiende 
eeuw leidden de hoge kosten die de uitbouw van de stedelijke verdedigingswerken van 
eenvoudige grachten, aarden wallen en palissaden tot volwaardige stadsmuren, grachten 

                                            
1232 Van Werveke, Stadsfinanciën, 23-24; Van Uytven, Stadsfinanciën, 5. 
1233 Boone, Geld en macht, 101. 
1234 Vgl. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 92 en Contamine, ´Fortifications urbaines´, 23. 
1235 Zie voor een overzicht o.a. Isenmann, Deutsche Stadt, 99-102. 
1236 Gunn, Grummit en Cools, War, 67-73. 
1237 Fouquet, Bauen für die Stadt, 291-292; idem, ´Städtischer Wehrbau´, 69 en 71. Zie voor de globale ontwikkeling 
van de landsheerlijkheid in Gelre Noordzij, Gelre, 155-159; voor gedetailleerdere analyses zie Kuys, Ambtman; idem, 
Drostambt en schoutambt en Frankewitz, Geldrische Ämbter. 
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en poorten met zich meebracht tot nieuwe vormen van belastingheffing.1238   
 Goed verdedigbare steden waren in de militaire strategie van de late middeleeuwen 
en vroegmoderne periode een belangrijke factor. Veel meer dan veldslagen in het open 
veld vormden de belegering en het uiteindelijke onder controle krijgen van steden de kern 
van het laat-middeleeuwse krijgsbedrijf. Zeker in de sterk verstedelijkte en politiek 
gefragmenteerde Nederlanden kon een goed stelsel van stadmuren, wallen en grachten, 
gezien de frequentie van politieke conflicten in de vorm van vetes, schermutselingen of 
zelfs langdurige oorlogen die tussen territoria, steden en partijen als gevolg van 
belangentegenstellingen en het ontbreken van een krachtig centraal gezag konden 
ontstaan, het verschil vormen tussen nederlaag of lijfsbehoud.   
 Gedurende een belegering kon een stad met goede verdedigingswerken door een 
relatief klein garnizoen zelfs tegenover een grote legermacht met succes verdedigd worden. 
Wellicht het beste voorbeeld hiervoor vormt de mislukte belegering van het kleine stadje 
Neuss in de jaren 1474-1475 door de overweldigende Bourgondische legermacht waarmee 
Karel de Stoute trachtte zijn machtsgebied richting de Nederrijn te vergroten. 
Schaalvergroting en technologische veranderingen op het gebied van middeleeuwse 
oorlogvoering, die voortkwamen uit de staatsvormende krachten die de onderlinge 
rivaliteit tussen vorsten en hun territoria met zich meebracht, leidden ook in de eeuwen 
daarna tot kostbare bouwprojecten die de defensieve infrastructuur up-to-date moesten 
houden. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw nam de defensieve effectiviteit van de 
middeleeuwse stenen verdedigingsmuren, die tot dan toe een effectief verdedigingsmiddel 
tegen belegeringen waren gebleven, als gevolg van de toenemende vuurkracht en 
accuratesse van artillerie steeds verder af. Dit maakte grootscheepse aanpassingen van de 
stedelijke fortificaties noodzakelijk.1239 Het aanleggen van bolwerken en aarden wallen, die 
de stadsmuren moesten beschermen tegen artillerievuur, vormde de eerste stap in de 
uitbouw van de vestingwerken en was de opmaat voor de vestingbouw ten tijde van de 
Opstand en de Republiek, waarbij de fortificaties van de frontiersteden werden 
uitgebouwd volgens de laatste inzichten, de zogenaamde trace italienne.1240  	
	

	 	

                                            
1238 Vermeesch, Oorlog, 115-116. Kuppers legt een direct verband tussen de aanleg van de stedelijke 
verdedigingswerken en de verwerving van nieuwe inkomstenbronnen vanaf het begin van de veertiende eeuw. 
Daarmee kwam volgens Kuppers de landsheer de steden financieel tegemoet om deze kostbare werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren; vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, 38; zie voor eenzelfde uitgangspunt Fouquet, ´Städtischer Wehrbau´, 
77-83, en voor de Nederlanden Van Uytven, ´Stadsgeschiedenis´, 200 en idem, Stadsfinanciën, 5 en 169. 
1239 Eltis, ´Towns and defence´, 92;  
1240 ´t Hart, Dutch wars, 92-97; Vermeesch, Oorlog,  
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4.3.1.	UITGAVEN	VOOR	OPENBARE	WERKEN	TE	ARNHEM	  
Over het exacte tracé van de vroegste wallichamen en de Arnhemse stadsmuren bestaat 
overigens nog veel onduidelijkheid, die ook met de jongste beschikbare archeologische 
gegevens niet kan worden weggenomen.1241 De oudste muurdelen die via archeologisch 
onderzoek konden worden aangetoond stammen uit de dertiende eeuw. De situatie zoals 
weergegeven op de zestiende-eeuwse stadsplattegrond van Van Deventer weerspiegelt 
vooral de situatie zoals die sinds de veertiende eeuw was gegroeid: een dubbele stadsmuur 
met dubbele grachten en massieve bolwerken (rondelen) voor de stadspoorten die toegang 
tot de stad boden.1242   
 Voor de bouw en het onderhoud van de stadsmuren, de zeven stadspoorten 
(waarvan de Rijnpoort, de St. Janspoort, de Velperpoort en de Sabelspoort de 
voornaamste waren) en de talrijke wachttorens die in het tracé waren opgenomen moeten 
door de jaren heen miljoenen bakstenen en vele tienduizenden man-uren zijn aangewend. 
Alleen al tussen 1353 en 1371 wendde de stad ruim 1,4 miljoen bakstenen aan voor 
bouwwerkzaamheden aan de stedelijke infrastructuur. Deze baksteen werd geproduceerd 
in de twee steenovens, die de stad sinds het midden van de veertiende eeuw in de 
stadswaard exploiteerde.1243 Duidelijk is dat in de loop van de veertiende, vijftiende en 
zestiende eeuw vrijwel voortdurend werkzaamheden en reparaties aan de stadsmuren 
hebben plaatsgevonden.   
 Over de gehele onderzoeksperiode bezien bedroeg het aandeel van de totale 
uitgaven voor werkzaamheden aan de stedelijke verdedigingswerken, de economische 
infrastructuur en de openbare gebouwen ruim 22 % van de totale uitgaven, maar zowel 
absoluut als relatief was deze uitgavengroep aan sterke schommelingen onderhevig 
(grafiek 14). De noodzaak van het moment was daarbij, vooral wat betreft de uitgaven 
voor reparaties en kleine aanpassingen aan de verdedigingswerken, net als in bijvoorbeeld 
Gent en Brugge, een dwingende factor. Toch konden grote bouwcampagnes wel 
geanticipeerd worden, wat ten minste enige vorm van financieel beleid en planning, zoals 
we hieronder nog zullen aantonen ten aanzien van de bouwcampagnes in de vijftiende 
eeuw.1244 Het aandeel van de bestedingen aan de publieke infrastructuur ligt voor Arnhem 
aanmerkelijk hoger dan bijvoorbeeld in verschillende grotere Duitse steden, waar dit 
aandeel gemiddeld 10,5 tot 15 % van de totale stedelijke uitgaven bedroeg. Fouquet heeft 
erop gewezen dat juist kleinere en middelgroter steden gemiddeld een groter deel van hun 
totaalbudget moesten aanwenden voor het uitbouwen en onderhouden van de stedelijke 
verdedigingswerken, vanwege de aanzienlijk kleinere omvang van de stadsfinanciën en de 

                                            
1241 Defilet, ‘Vroegstedelijke ontwikkeling’, 20-23, m.n. 21. 
1242 Wientjes en Verhagen, ´Vroegste ruimtelijke ontwikkeling´, 41. 
1243 Hollenstelle, Steenbakkerij, 172. 
1244 Eltis, ´Towns and defence´, 95; Sosson, ´Travaux publics´,390-391;  Boone, Geld en macht, 101. 
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relatief grote en door de geografische omvang van het stadsgebied bepaalde uitgaven aan 
muren, torens en poorten.1245 Dit beeld wordt door de situatie in Arnhem bevestigd. 

 
 
GRAFIEK 14: Uitgaven voor openbare werken in Arnhem, in oude schilden, 1368-1550.  
 
 De eerste grote bouwcampagne aan de Arnhemse verdedigingswerken vond plaats 
in de jaren 1372-1373, zoals valt af te lezen aan grafiek 12. De grootschalige 
herstelwerkzaamheden die in die jaren uitgevoerd moesten worden staan rechtstreeks in 
verband met de inname van de stad door troepen van hertog Willem van Gulik. Niet alleen 
waren de stedelijke verdedigingswerken zwaar beschadigd, ook plunderende troepen 
ontvreemdden burgergoed en lieten, ondanks de belofte van de legeraanvoerders dat 
niemand schade zou lijden, een spoor van vernielingen achter.1246 Ter compensatie van de 
geleden schade, die getaxeerd werd op ten hoogste 2500 oude schilden, kende de hertog 
de inkomsten uit de markt- en landtollen te Arnhem, zijn tienden in het Arnhemmerbroek 
en de inkomsten uit de schatting aan de stad toe.1247   
 Het noodzakelijke herstel van de schade aan de verdedigingswerken moest echter 
vanuit de stadskas bekostigd worden. De totale uitgaven aan het herstel van de 
verschillende openbare werken die schade hadden geleden tijdens de inname van de stad 
bedroegen in 1372 maar liefst 1360 oude schilden, wat neerkwam op 67,1 % van de totale 
inkomsten in dat jaar. De stad moest zich diep in de schulden steken om deze 
                                            
1245 Fouquet, ´Städtischer Wehrbau´, 78. 
1246 Vgl. Böck, Herzöge und Konflikt, 211, die juist er vanuit gaat dat de stad in 1372 zonder slag of stoot door Gijsbert 
van Bronkhorst, Hendrik van Wisch en Peter van Steenbergen ten gunste van Willem van Gulik konden innemen. 
1247 Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 11; GldA, OAA inv. nr. 1083, reg. nr. 278. 
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herstelwerkzaamheden te betalen. Deze schulden noodzaakten de stad om in de volgende 
jaren bepaalde inkomstenbronnen, waaronder de wijnaccijnzen en de stadswaard, volledig 
aan te wenden voor de afbetaling ervan.  
 In de jaren daarna bleven de uitgaven voor openbare werken, afgezien van de jaren 
1382, 1384, 1389 en 1390, beperkt tot kleine reparaties van de stadspoorten en stedelijke 
gebouwen zoals het raadhuis, de school en de stedelijke lakenhal en het onderhoud aan 
bruggen, wegen, de St. Jansbeek en de stadswaard. In 1390 werd een nieuwe toren 
gebouwd in de stadsmuur, en in 1393-1394 werden grote bouwwerkzaamheden aan de 
stadspoorten uitgevoerd, voornamelijk de bouw van de Sabelsvoorpoort.1248 In 1390 
beliep het genoemde project 48,4 % van de totale uitgaven voor openbare werken, in 1393-
1394 zelfs 66,1 %. Bovendien werd in 1393 nog eens 12 % van de uitgaven aangewend 
voor de kanalisering van de St. Jansbeek, die in de laatste kwart van de veertiende eeuw 
werd gerealiseerd en die in verband staat met de inrichting van de latere Nieuwstad.1249  
 De werkzaamheden in de jaren 1393-1394 zijn een duidelijk uitvloeisel van een min 
of meer vooraf voorziene bouwcampagne aan de stadspoorten. De daartoe in 1393 
geheven bede ‘ter tymmeryen’ leverde een aanzienlijk bedrag op van ruim 1317 lb. en wijst 
duidelijk op een actieve financieringspolitiek ten aanzien van dergelijke grote 
bouwprojecten. In de laatste kwart van de veertiende eeuw besteedde het Arnhemse 
stadsbestuur gemiddeld 17 procent van zijn totale uitgaven aan openbare werken. Alleen 
in de jaren 1392-1394 besteedde de stad een aanzienlijk groter deel van de totale 
inkomsten, namelijk tussen de dertig en veertig procent, aan de bouw van nieuwe 
stadspoorten. Nog in 1400 werden werkzaamheden uitgevoerd aan de Sabels- en 
Rijnpoort, en werden tevens enkele delen van de stadsmuur vernieuwd.1250    
 De eerste helft van de vijftiende eeuw markeert een nieuwe periode van aanzienlijke 
investeringen van de stad in de stedelijke verdedigingswerken. De oude stadsmuren, in de 
basis nog daterend uit de dertiende eeuw, lijken ondanks de regelmatige 
herstelwerkzaamheden in de voorgaande decennia hard aan vervanging toe te zijn geweest. 
Op verschillende plekken dreigden delen van de stadsmuur in te storten.1251 Vandaar dat 
in 1411 enkele werklieden een inspectie van de gehele stadsmuur uitvoerden om te 
onderzoeken op welke plaatsen de stadsmuur vernieuwd diende te worden.1252 Nog in 
hetzelfde jaar werd begonnen met de bouw van de nieuwe St. Janspoort en werd tevens 
met de afbraak en nieuwbouw van het deel van de stadsmuur tussen de St. Janspoort en 
de Velperpoort gestart. In de jaren 1415, 1417 en 1418 kwam de coördinatie van deze 
omvangrijke bouwwerkzaamheden wederom in handen te liggen van twee 
timmermeesters. In deze jaren werd het grootste deel van het stedelijk budget aangewend 
                                            
1248 StRA II, 185-186; StRA II, 249-266 en 278-291. 
1249 StRA II, 249-252; zie ook Wientjes en Smit, ‘Musiskwartier’, 25-26. 
1250 StRA II, 379 e.v. 
1251 StRA III, 187 en 197. 
1252 StRA III, 179. 
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voor openbare werken. Het aandeel van deze uitgavengroep schommelde in die jaren 
tussen de 55 en 61 procent. De gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor openbare werken lagen 
in die jaren dan ook aanzienlijk hoger dan in de eerste tien jaar van de vijftiende eeuw. Dat 
hierbij sprake is van een doelbewuste bouwcampagne die ook enige vorm van budgettering 
met zich meebracht, blijkt uit het feit dat een deel van deze kosten werd gedekt door de 
opbrengsten uit de directe exploitatie van de Stadswaard. De verkoop van het daar 
verbouwde graan leverde de stad aanzienlijke batige saldi op, die rechtstreeks aan de 
timmermeesters werden afgedragen. Ook in de jaren 1417 en 1418 werden hen de batige 
saldi van de voorgaande jaren resulterend uit de graanverkoop van de op de Stadswaard 
verbouwde haver ter hand gesteld.1253     
 In 1415 droegen de burgemeesters zelfs het volledige batig saldo van het 
voorgaande boekjaar plus een extra som af aan timmermeesters Wynant van Arnhem en 
Garselis van Aller, die daarmee de werkzaamheden aan de stadsmuur achter het St. 
Walburgkapittel betaalden. Twee jaar later hadden zij ook de verantwoordelijkheid voor 
de werkzaamheden aan de muurdelen tussen het Walburgkapittel en de Sabelspoort én 
tussen de Rijnpoort en St. Janspoort. In het eerste tracé werden 304.800 stenen vermetseld, 
terwijl in het westelijke tracé vanaf de Rijnpoort in 1417 124.000 bakstenen verwerkt 
werden. Het jaar daarop gingen die werkzaamheden onverminderd voort. De aparte 
timmermeestersrekeningen die voor de jaren 1417 en 1418 bewaard zijn gebleven leggen 
over deze werkzaamheden gedetailleerd rekenschap af. De boekhoudingen van deze 
timmermeesters waren overigens verweven met de financiële verantwoording van de 
burgemeesters in de stadsrekeningen. De Arnhemse timmermeesters kregen door de 
burgemeesters een bepaald bedrag uitgekeerd, dat in de stadsrekeningen als aparte 
uitgavenpost wordt verantwoord.1254 Hetzelfde bedrag vinden we vervolgens keurig als 
inkomsten in de timmermeestersrekeningen terug.1255 In 1418 werd ter overbrugging een 
lening aangegaan bij 25 burgers, hoogstwaarschijnlijk vanwege het feit dat het ter 
bekostiging van de werkzaamheden benodigde kapitaal aan het begin van het nieuwe 
boekjaar nog niet in klinkende munt beschikbaar was.1256 Het geleende geld kon nog in 
hetzelfde boekjaar uit de normale inkomsten worden terugbetaald.1257   
 
 

                                            
1253 Aan het einde van het boekjaar 1416 boekten burgemeesters Sander Tengnagel en Gijsbert van der Hoeven een 
positieve balans van maar liefst 2611 lb., het jaar erop werd een batig saldo van nog eens 2015 lb. geboekt. Deze 
beide saldi werden in 1417 aan de timmermeesters toegewezen; vgl. StRA III, 314 en 334. 
1254 In 1418 maakten de burgemeesters een bedrag van 3423 gulden en 8 blenken uit de gewone inkomsten over aan 
de timmermeesters.  
1255 Vgl. StRA III, 369 en 382.  
1256 StRA III, 357-358. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om een gedwongen lening; 23 burgers droegen ieder een 
bedrag van tien Arnhemse guldens af, één persoon betaalde 9 gulden. Joost de Muntmeester leende de stad nog eens 
100 Rijnse gulden. 
1257 StRA III, 367-368. 
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 Ook in de jaren daarna werd door Arnhem volop gebouwd aan de stedelijke 
verdedigingswerken. Zo werd in de tweede helft van de jaren dertig van de vijftiende eeuw 
gewerkt aan de Rijnpoort, terwijl zo´n tien jaar later de Sabelspoort een grote renovatie 
onderging. Tussen 1400 en 1455 besteedde de stad jaarlijks gemiddeld ruim 477 oude 
schilden (gemiddeld tussen de 30 en 40 % van de totale jaarlijkse inkomsten) aan openbare 
werken.1258 Ook andere projecten werden overigens in deze periode ten uitvoer gebracht. 
Zo werd bijvoorbeeld in 1411 de haven uitgediept en van nieuwe kades en hoofden 
voorzien. De grootste investeringen in de stedelijke infrastructuur volgden in de jaren 
veertig van de vijftiende eeuw, die duidelijk samenhangen met pogingen van het 
stadsbestuur om de kansen te benutten die de verschuivingen in het rivierhandelsverkeer 
boden en daarmee de economische positie van de stad als regionaal marktcentrum te 
verstevigen. Samen met de relatief omvangrijke werkzaamheden aan de stadsmuren en –
poorten die tot 1455 werden uitgevoerd stuwden deze investeringen aan de economische 
infrastructuur (de haven buiten de Rijnpoort en de daaraan gelegen graanmarkt) de 
uitgaven aan openbare werken de totale stedelijke uitgaven aanzienlijk omhoog.1259  
 Al sinds de veertiende eeuw vormde Arnhem een belangrijk verzamelpunt voor het 
graan afkomstig van de Veluwe: in ieder geval tot het einde van de veertiende eeuw zal de 
(vooral lokaal geöriënteerde) graanhandel in Arnhem zich op, en in de pakhuizen rond de 
Nieuwe Markt hebben afgespeeld.1260 De graanproductie op de Veluwe zal aanvankelijk 
nog grotendeels toereikend zijn geweest om de stedelijke bevolking in Arnhem en de 
andere Veluwse steden te voeden.1261 Ook de Oost-Nederlandse steden waren echter van 
tijd tot tijd – in ieder geval voor een deel – afhankelijk van graanimporten, voornamelijk 
tijdens schaarstejaren als gevolg van misoogsten in het eigen achterland. Graan uit het land 
van Kleef, Gulik, en Berg én het Gelderse Overkwartier – gebieden die traditioneel tot de 
belangrijkste graanschuren voor de Oostelijke Nederlanden, het Nederrijngebied en (in 
mindere mate) voor Holland worden gerekend – werd via de Rijn én de Maas richting 
westen getransporteerd.1262 Het grootste deel van dit graan werd aan het einde van de 
veertiende eeuw door Emmerikse kooplieden via Arnhem richting Utrecht en Holland 
getransporteerd.1263 Ook Arnhemse schippers hadden overigens een belangrijk aandeel in 

                                            
1258 Fouquet heeft op basis van zijn uitgebreide studie naar het bouwwezen van Duitse steden erop gewezen dat 
“Territorialstädte”, ongeacht hun omvang, een aanzienlijk groter deel van hun totale uitgaven spendeerden aan 
openbare werken spendeerde dan de grotere vrije Rijkssteden; Fouquet, Bauen für die Stadt, 326-327. 
1259 In de jaren 1445-1447 werden grote sommen gestoken in de uitbouw van de Sabelspoort, terwijl het jaar erop het 
muurwerk bij de St. Janspoort werd vernieuwd; GldA, OAA inv. nr. 1244, fol. 47r.-52r.; GldA, OAA inv. nr. 1245, 
fol. 58r.-61r. 
1260 Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 179. 
1261 Vgl. Alberts en Jansen, Welvaart in wording, 155-156; Slicher van Bath, ‘Studiën’. Ook Amersfoortse kooplieden 
kochten in 1386, ondanks een kort daarvoor uitgevaardigd uitvoerverbod, partijen graan in op de Arnhemse 
graanmarkt; Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 179 
1262 Van Tielhof, Graanhandel, 64-72; Weststrate, Kielzog, 152. 
1263 Weststrate, Kielzog, 110-111. 
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de graanhandel richting Holland: zo was 40% van alle Arnhemse schepen die rond 1430 
de tol bij Schoonhoven passeerden geladen met graan.1264  
 Het toenemende belang van de graanhandel via de Rijn zal er mede toe geleid 
hebben dat de Arnhemse graanmarkt werd verplaatst van de midden in de stad gelegen 
Nieuwe Markt naar een locatie direct buiten de Rijnpoort aan de oever van de rivier. De 
eerste vermelding van deze korenmarkt buiten de Rijnpoort vinden we in de stadsrekening 
van 1428.1265 Een efficiënte toevoer van graan werd accuut van belang toen de 
graanschaarste van de jaren 1437-1439 stadsbesturen elders – zoals onder meer die van 
Keulen, Deventer, Goude en Culemborg –  ertoe dwong om op grote schaal graan op te 
kopen en daarmee de levensmiddelenvoorziening in de stad te waarborgen.1266 Alhoewel 
dergelijke grote graanaankopen door het Arnhemse stadsbestuur niet zijn gedaan, ging het 
Arnhemse stadsbestuur (evenals in Deventer) er wel toe over om schepen die met ladingen 
graan de Rijn afzakten te dwingen hun graan in Arnhem uit te laden en op de Arnhemse 
graanmarkt te koop aan te bieden.1267 Daarmee trachtte Arnhem de facto een soort 
stapelrecht af te dwingen, een recht dat zij overigens nooit heeft bezeten. Toch bleef 
Arnhem ook in de loop van de vijftiende eeuw een belangrijke regionale graanmarkt, wat 
mede zal zijn ingegeven door de infrastructurele faciliteiten die de stad hiertoe bood. Zo 
werd tijdens de schaarstejaren 1491-1492, toen een uitvoerverbod voor graan was 
afgekondigd, een uitzondering gemaakt voor het transport van ladingen graan naar 
Harderwijk, waarvoor als retourlading ladingen vis naar Arnhem werd getransporteerd om 
als substitutievoedsel voor de armere bevolking te dienen.1268   
 De oever buiten de Rijnpoort werd getransformeerd tot een brede havenkade. 
Reeds in 1440 besprak het stadsbestuur de aanleg van een nieuwe haven en een nieuwe 
verharde weg buiten de Rijnpoort.1269 De aanleg van een nieuwe ‘steenweg’ buiten de 
Rijnpoort viel grotendeels samen met de inrichting en uitbreiding van de korenmarkt, die 
net buiten de Rijnpoort werd aangelegd.1270 Als bekroning werd in 1449 aan de Rijnkade 
een grote hijskraan gebouwd, waarvoor de stadskraan van Deventer model had gestaan. 
Al in 1443 reisden de twee Arnhemse stadstimmerlieden Nennink en Derick Cuper op last 
                                            
1264 Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 179. 
1265 StRA V, 45. 
1266 Onder andere Keulen, Deventer, Gouda en Culemborg kochten grote hoeveelheden graan op; Van Schaïk, ‘Prijs- 
en levensmiddelenpolitiek’, 226. 
1267 Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 179; vgl. Van Schaïk, ‘Prijs- en levensmiddelenpolitiek’, 226-227. 
De Arnhemse bevolking kreeg in deze jaren voorrang op de graankooplieden die partijen graan voor de export op 
de Arnhemse markt inkomsten.  
1268 GldA, OAA inv. nr. 1020. 
1269 GldA, OAA inv. nr. 1244, rekening 1440/1441, fol. 10r. De weg tussen de Rijnpoort en de Wageningse Berg 
kwam uiteindelijk in 1445 gereed. Vgl. GldA, OAA inv. nr. 1244, rekening 1445/1446, fol. 53-54. 
1270 Uit rekeningposten uit de stadsrekening van 1449 blijkt dat nog in dat jaar aanzienlijke sommen werden 
geïnvesteerd in de steenweg richting ´den Bergh´; hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om de Wageningse Berg; deze 
handelsroute was van groot belang voor de landhandel tussen Arnhem en Utrecht; GldA, OAA inv. nr. 1245, 
stadsrekening 1449/1450, fol. zie ook Benders en Bosch, ´Samenleving´, 179. 
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van het stadsbestuur naar Deventer om daar de stadskraan te bestuderen, ‘daer men enen 
na maken soude’.1271 Vanaf 1450 waren de faciliteiten voor de overslag van goederen die 
via de Rijn werden aangevoerd dan ook aanzienlijk verbeterd.  
 De relatief gunstige financiële situatie waarin de stad in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw verkeerde, stelde het stadsbestuur in staat om dergelijke grote 
investeringen in de stedelijke ruimte te doen, zowel ten aanzien van de nieuwe 
verdedigingswerken van de stad als ook de structurele verbetering van de stedelijke 
economische infrastructuur. Van bewust gecreëerde financiële ruimte door bijvoorbeeld 
aanpassingen in het fiscale systeem of de wijziging van accijnstarieven is in deze periode 
geen sprake: vooral als gevolg van de stijgende productie van de Arnhemse 
brouwnijverheid in die jaren konden aanzienlijke positieve saldi op de balans worden 
behaald, die vervolgens besteed konden worden aan de verbetering van de stedelijke 
infrastructuur. Dit alles veranderde echter toen deze korte periode van financiële 
voorspoed in de stad omsloeg in stagnatie en verval van de stedelijke inkomsten.  
 In de daaropvolgende periode kwamen de bouwactiviteiten aan de stedelijke 
openbare werken vrijwel volledig stil te liggen: in de turbulente periode 1473-1515 lagen 
de uitgaven ver beneden het niveau in de eerste helft de vijftiende eeuw. In de periode 
1400-1460 besteedden de Arnhemse burgemeesters jaarlijks gemiddeld tussen de 410 en 
440 oude schilden aan openbare werken, maar in de daaropvolgende periode nam dit 
gemiddelde sterk af. Tussen 1500 en 1515 werden gemiddeld slechts 115 oude schilden 
per jaar in de stedelijke verdedigingswerken en de overige stedelijke infrastructuur 
geïnvesteerd. Het is overduidelijk dat het Arnhemse stadsbestuur de investeringen in het 
onderhoud van de stadsmuren, onder invloed van de toenemende financiële problemen 
van de stad, sinds grofweg het midden van de vijftiende eeuw gaandeweg heeft 
teruggeschroefd. Aan het einde van de vijftiende eeuw waren de stedelijke verdedigings-
werken in Arnhem als gevolg van deze noodgedwongen bezuinigingen ernstig in verval 
geraakt. Reeds in 1485, toen de stad toestemming kreeg om het tarief voor de hopaccijns 
te verdubbelen, merkte het stadsbestuur op dat de stadsmuren en –poorten in zeer slechte 
staat verkeerden. Het stadsbestuur vreesde dat wanneer niet snel voorzien werd in extra 
middelen om de verdedigingswerken van de stad te herstellen, de stad in “destructie ende 
ruine” zou vervallen.1272 De belegeringen die de stad in de voorgaande jaren (1466-1468 en 
wederom in de jaren 1478-1480) had doorgemaakt moeten aanzienlijke schade aan de 
Arnhemse stadsmuren hebben toegebracht.1273   
 
 
                                            
1271 GldA, OAA inv. nr. 1244, rekening 1443/1444, fol. 48r. 
1272 GldA, OAA inv. nr. 1883, reg. nr. 1133. 
1273 Zo schold Maximiliaan in 1479 ter tegemoetkoming in de schade die de stad in de voorgaande jaren bij 
belegeringen had geleden alle schulden die de stad daardoor had opgebouwd kwijt; GldA, OAA inv. nr. 1068, reg. 
nr. 1100. 
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 In de daarop volgende jaren zal in deze situatie echter weinig verandering zijn 
gekomen: bij de verlening van uitstel van betaling in 1505 kwam de slechte staat van de 
Arnhemse verdedigingswerken wederom naar voren als zorgwekkend punt, waarin men 
door schuldenverlichting verandering trachtte aan te brengen.1274 De uitgaven voor het 
onderhoud van de stedelijke infrastructuur werden in het kader van de bezuinigingspolitiek 
die het stadsbestuur noodgedwongen moest doorvoeren om de financiële problemen van 
de stad het hoofd te bieden als eerste teruggeschroefd. Kleine maar noodzakelijke 
aanpassingen werden desondanks doorgevoerd. Zo werd in 1506 een nieuwe poort in de 
stadsmuur tussen de Sabels- en Rijnpoort aangebracht, de Raampoort, genoemd naar de 
lakenramen die daar buiten de stad opgesteld stonden.1275 Na 1505, toen de stad van de 
rest van het hertogdom geïsoleerd raakte, werd de stad voor haar levensmiddelen-
voorziening sterk afhankelijk van Kleef. De nieuwe poort was bedoeld om een toegang 
tot de stad te creëren voor de inwoners uit onder andere de Liemers en Huissen, die graan, 
bier en andere levensmiddelen in Arnhem op de markt brachten.  
 Arnhem was overigens niet de enige stad die bezuinigde op het onderhoud van de 
verdedigingswerken. Rond het begin van de zestiende eeuw moeten de verdedigings-
werken van veel Gelderse steden als gevolg van oorlogsgeweld en achterstallig onderhoud 
in zeer slechte staat hebben verkeerd. Dit blijkt onder meer uit het feit dat, gezien de grote 
financiële problemen van de steden, hertog Karel in 1501 het de vier hoofdsteden toestond 
om de landsheerlijke bieraccijns, die dat jaar opnieuw door de Staten voor zes jaar was 
toegekend, te pachten en de opbrengsten hieruit voor het delgen van de stedelijke schulden 
én het renoveren van de vervallen stadsmuren en –poorten aan te wenden. Naar eigen 
zeggen was het voor de steden onmogelijk geworden nog nieuwe financiële middelen ter 
bekostiging van deze werkzaamheden te vinden.1276 Het vormt opnieuw een voorbeeld 
voor de wijze waarop de Gelderse hoofdsteden hun politieke overwicht in de Staten wisten 
om te zetten in financieel voordeel: in ruil voor goedkeuring van nieuwe landsheerlijke 
belastingen werd een deel van die middelenstroom naar de steden (terug)gesluisd. Van 
deze sommen vinden we echter geen verantwoording in de stadsrekeningen terug: ze 
zullen wellicht in een aparte kas ter bekostiging van deze bouwwerkzaamheden zijn 
gestort, maar het lijkt aannemelijker dat het Arnhemse stadsbestuur deze gelden 
rechtstreeks heeft uitgekeerd aan de schuldeisers van de stad. Wellicht juist vanwege dit 
mogelijke oneigenlijke gebruik van deze landsheerlijke belastinggelden en de onderhandse 
uitbetaling hiervan aan schuldeisers zijn deze betalingen buiten de rekeningen gebleven. 
 Het is niet verwonderlijk dat de stad, na opnieuw haar vrijheid te hebben verkregen 
ten opzichte van het Bourgondisch-Habsburgse gezag, in 1515 aanzienlijke investeringen 
                                            
1274 De stad werd ook in dat jaar door Bourgondisch-Habsburgse troepen belegerd en na een felle beschieting en 
twee bestormingen ingenomen; zie Van Driel, ´Verraden slag´, 142. 
1275 GldA, OAA inv. nr. 1253, stadsrekening 1506/1507, fol. 46r.; zie ook Van Hasselt, Arnhemsche Oudheden II, 113-
114. 
1276 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI, nr. 331. 
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moest plegen om de stedelijke verdedigingswerken op orde te krijgen. Reeds daags nadat 
de hertog met zijn troepen via het blokhuis op de Beek de stad had veroverd werd 
begonnen met het aanbrengen van nieuwe dubbele staketsels voor de bolwerken en het 
vernieuwen van de sloten op de stadspoorten.1277 Ook in de jaren daarna werden jaarlijks 
grote investeringen gedaan in de transformatie van de stedelijke fortificaties, waarbij de 
aanleg van nieuwe bolwerken, het opwerpen van aarden wallen en het graven van een 
tweede stadsgracht de verdedigingswerken van de stad bestand moesten maken tegen het 
steeds doelmatiger geweld van artillerievuur. Tussen 1515 en 1535 lagen de uitgaven voor 
de aanpassing van de stedelijke verdedigingswerken op een jaarlijks gemiddelde van 655 
oude schilden.   
 Het relatieve uitgavenniveau was ten opzichte van de eerste helft van de vijftiende 
eeuw duidelijk gestegen. In 1516 schoten de uitgaven voor openbare werken meteen de 
hoogte in. In dat jaar resulteerden de aanleg van een bolwerk voor de Rijnpoort, de bouw 
van een nieuwe verdedigingstoren, de verzwaring van de stadsmuur tussen Sabels- en 
Rijnpoort door de aanleg van een aarden wal én de bouw van een ´bussenhuis´, in een 
sterke stijging van de gewone uitgaven: ruim 1152 oude schilden, ofwel meer dan de helft 
van de totale uitgaven, werd in dat jaar aan deze investeringen in de stadsverdediging 
besteed. De bouw van het ´bussenhuis´ in 1516, waarin het stedelijke wapenarsenaal werd 
opgeslagen, markeert bovendien het toenemende belang van artillerie en handgeschut in 
de stedelijke verdediging.1278   
 Ook in de daaropvolgende jaren, en vooral in de jaren 1519-1522, 1526, 1529-1530 
en 1533-1536, lagen de uitgaven voor investeringen in de stedelijke infrastructuur, en 
voornamelijk voor het versterken van de stadsverdediging, fors boven de gemiddelde 
bestedingen aan de openbare werken, bezien over de gehele onderzoeksperiode. Aan de 
bouw van nieuwe rondelen, onder andere voor de Velperpoort en achter het St. 
Walburgkapittel, werden in deze jaren ettelijke duizenden manuren en honderdduizenden 
stenen gestoken. Zoals we hieronder zullen laten zien greep de stad voor het realiseren 
van deze zeer omvangrijke aanpassingen van de verdedigingswerken terug op gedwongen 
afdrachten van de omliggende plattelandsambten.1279  
 Het initiatief voor deze grootschalige opwaardering van de stadsverdediging lijkt in 
eerste instantie uit te zijn gegaan van hertog Karel, die zich in de loop van de jaren twintig 
van de zestiende eeuw ging mengen in de financiering van deze omvangrijke 
werkzaamheden. Het feit dat na 1515 steeds meer landsheerlijke instellingen, onder meer 
de hertogelijke residentie en de rekenkamer in de stad werden gevestigd, heeft het politieke 
en strategische belang van de stad en daarmee de noodzaak tot een goede stadsverdediging 
sterk doen toenemen. Niet alleen in Arnhem werd overigens geïnvesteerd in een 

                                            
1277 Van Hasselt, Arnhemsche Oudheden II, 123-124. 
1278 GldA, OAA inv. nr. 1254, fol. 140r.-168v. 
1279 Zie paragraaf 5.5. 
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verbetering van de stadsverbetering: ook Nijmegen ging er vanaf 1520 toe over om de 
vijftiende-eeuwse stadsmuren te versterken met aarden wallen, terwijl ook de Nijmeegse 
stadspoorten met rondelen werden versterkt.1280   
 Ook de verlegging van de Rijn direct langs de stad die in 1528 werd geïnitieerd en 
die primair tot doel had om de stad daardoor aan de zuidzijde beter verdedigbaar te maken, 
werd op initiatief van de hertog uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze zeer omvangrijke 
graafwerkzaamheden diende de stad grote aantallen arbeiders aan te nemen. Een deel van 
deze arbeiders werd betaald uit de heffing van kar- en graafgelden die van de omliggende 
plattelandsambten werden verlangd. Het grootste deel van deze gelden was echter 
afkomstig uit de inkomsten uit de bieraccijnzen, die speciaal voor dit doel sinds 1528 in 
een apart accijnshuis werden ingewonnen. Daarmee creëerde de stad feitelijk een nieuwe 
kas, bedoeld voor de financiering van de ingrijpende verbouwingen aan de stedelijke 
verdedigingswerken die de veranderde randvoorwaarden van het krijgsbedrijf aan de 
Gelderse steden stelde. De inkomsten uit het accijnshuis werden zeker sinds 1530 benut 
om de vele arbeiders die aan de grote werkzaamheden aan de verdedigingswerken 
meewerkten uit te betalen.1281 Ook in 1533 en 1536 werden grote sommen geld uitgegeven 
aan het op orde brengen van de aarden rondelen die de stad tegen kanonvuur moesten 
beschermen.  
 Na de overgang van Gelre in Habsburgse handen nam de centrale positie van 
Arnhem vestiging van het Hof en Rekenkamer als strategisch centrum van het hertogdom 
alleen maar verder toe. In de loop van de zestiende eeuw zou Arnhem zich, evenals 
bijvoorbeeld Doesburg, Zutphen en Deventer, ontwikkelen tot belangrijke garnizoensstad 
ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.1282 De basis voor de rol van Arnhem als vestingstad 
werd echter in de voorliggende eeuwen door verschillende bouwcampagnes gelegd, die 
stukje bij beetje de verdediging van de stad hebben opgewaardeerd. Het is echter wel 
duidelijk geworden dat de stad ten tijde van teruglopende inkomsten in de tweede helft 
van de vijftiende eeuw als eerste heeft bezuinigd op de uitgaven aan het onderhoud voor 
de stedelijke verdedigingswerken. Na verschillende belegeringen in 1465-1468 en 1478-
1482 waren de verdedigingswerken sterk in verval geraakt, wat na 1515 tot aanzienlijke 
investeringen en moderniseringen van de stedelijke verdedigingswerken heeft geleid.  
  

 	

                                            
1280 Hageman, Kwade exempel, 45-46. 
1281 GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1530/1531, fol. 35r. 
1282 Voor Arnhem zie Van Driel, ´Arnhem´, 150-154 en Klep, ´Economische en sociale ontwikkeling´, 194. Zie voor 
de effecten van de ontwikkeling van Deventer tot ́ frontierstad´ op de fortificatiewerkzaamheden en de stadsfinanciën 
Holthuis, Deventer, 45-86; voor Doesburg als vestingstad zie Vermeesch, Oorlog, passim. 
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4.3.2.	UITGAVEN	VOOR	OPENBARE	WERKEN	TE	ZUTPHEN	
Van de ontwikkeling van de stedelijke verdedigingswerken van Zutphen is – mede dankzij 
de artikelen van Gimberg over Zutphens krijgswezen en de Zutphense stadspoorten en 
het vele recente archeologische onderzoek in de Zutphense binnenstad– een vrij 
gedetailleerd overzicht te geven.1283 Na de aarden omwalling van de laat-karolingische 
Zutphense ringwalburcht moet in de twaalfde eeuw een nieuwe aarden omwalling met 
tufstenen torens en een tufstenen borstwering zijn opgeworpen, die de kooplieden-
nederzetting ten noorden van de oorspronkelijke burcht binnen de verdediginggordel 
heeft gebracht.1284 In de dertiende eeuw werd in fasen de eerste bakstenen 
verdedigingsmuur rond de oude stad opgetrokken, een groot project dat vanaf de tweede 
kwart van de dertiende eeuw tot het begin van de veertiende eeuw heeft voortgeduurd.1285 
Nadat ook de Nieuwstad in 1312 onder de jurisdictie van het Zutphense stadsbestuur was 
gekomen werd kort daarna begonnen met het ommuren van dit deel van de stad. Bij 
gebrek aan bronnen van financiële aard uit deze vroegste periode kan over de kosten van 
deze grootschalige stedelijke bouwactiviteiten aan de stadsmuren niets worden 
teruggevonden.  
 De onvolledigheid van de gegevens tot 1445 maakt het onmogelijk om voor 
Zutphen de uitgaven voor het onderhoud van de stedelijke infrastructuur en de stedelijke 
verdedigingswerken  te reconstrueren.  Anders is dat met de verantwoordelijkheid voor de 
aanleg en het onderhoud van de stedelijke infrastructuur buiten de stadsmuren, waaronder 
we de wegen, bruggen en dijken binnen het schependom, de kribben en hoofden in de 
IJssel moeten scharen. Samen met het onderhoud van de stedelijke landerijen lag deze bij 
de twee (weg- en) weidemeesters, die daartoe jaarlijks uit het midden van de schepenen 
werden aangesteld. Hun uitgaven worden in de overrentmeestersrekeningen in extenso 
verantwoord. Al met al bedroegen de uitgaven hiervoor gemiddeld 11 % van de totale 
uitgaven.   
 Ook in Zutphen lag de verantwoordelijkheid voor de stadsverdedigingswerken in 
eerste instantie bij het stadsbestuur. Sinds 1414 werden de burgemeesters officieel 
verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van de stadsmuren en –poorten.1286 In 1417 
werd door schepenen en raad bovendien bepaald dat iedere overrentmeester in zijn 
boekjaar één van de stedelijke verdedigingstorens van een leien dak moest voorzien, op 
straffe van verlies van zijn jaarwedde.1287 Het tracé van de Zutphense stadsmuur kende 
                                            
1283 Gimberg, ´Krijgswezen´, m.n. 96 e.v.; idem, ´Zutphense poorten´ en de verschillende publicaties van de 
Zutphense stadsarcheoloog Michel Groothedde. 
1284 Groothedde, Vorstelijke palts, 208-212. Daarmee schaart Zutphen zich in het korte rijtje Noord-Nederlandse 
steden dat reeds in de twaalfde eeuw (gedeeltelijk) tufstenen verdedigingswerken heeft gehad. Deventer en Utrecht 
kregen kort na 1123 dergelijke verdedigingswerken, terwijl ook Groningen en (wellicht) Nijmegen dergelijke 
verdedigingswerken heeft gehad. Ibidem, 212-220.  
1285 Groothedde, ´Straten, muren en poorten´, 196 en 200. 
1286 RAZ, OAZ inv. nr. 673. 
1287 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 138.  
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aan het begin van de vijftiende eeuw negentien van dergelijke torens, los van de acht 
stadspoorten die de toegangen tot de stad bewaakten.1288 Pas de timmermeesters-
rekeningen uit de jaren 1444 en 1445 geven ons een eerste min of meer volledig overzicht 
van de bouwwerkzaamheden die in die jaren werden uitgevoerd. We mogen ervan uitgaan 
dat ook in Zutphen alleen in jaren waarin grote bouwprojecten op stapel stonden 
timmermeesters werden aangesteld om deze werkzaamheden te coördineren.1289 Hetzelfde 
geldt voor de rekeningen van de zogenaamde ´hoofdmeesters´, die voor de jaren 1421, 
1423 en 1424 zijn overgeleverd. In 1421 ontvingen hoofdmeesters Ghert van Voerst en 
Godert Berners sommen uit het batig saldo van de overrentmeester van 1420 en uit het 
pensieambt voor werkzaamheden aan het ´grote hoofd´ in de IJssel, terwijl in 1423 en 
1424 de inkomsten uit de verkoop van enkele lijfrenten, batige saldi uit 1422 en 1423 en 
de inkomsten uit stadswissel werden aangewend voor de aanleg van hoofden in de IJssel. 
In totaal werd in de jaren 1423-1424 voor ruim 964 lb. geïnvesteerd in de beteugeling van 
de IJsselstroom in de nabijheid van de stad.1290   
 In de jaren veertig van de vijftiende eeuw werden aanzienlijke bedragen 
geïnvesteerd in de stedelijke verdedigingswerken. Deze uitgaven werden vrijwel volledig 
gefinancierd uit de verkoop van lijfrenten. In 1444 besteedde de stad maar liefst 4643 lb. 
aan de aanleg van nieuwe stadsmuren en de bouw van een nieuwe verdedigingstoren bij 
de Zoutmarkt. Een jaar later gaf timmermeester Johan Kreynck nog eens 3902 lb. uit voor 
de nieuwbouw van enkele delen van de stadsmuur en het verhogen van een dijk langs de 
IJssel.1291 In de daaropvolgende vijf jaar vinden we weliswaar uitgaven ´van tymmeringe´ 
in de overrentmeestersrekeningen terug, maar van grootschalige bouwprojecten aan de 
verdedigingswerken of de overige stedelijke infrastructuur was geen sprake. Pas in 1450 
werd een nieuw project begonnen: de bouw van een nieuw raadhuis en vleeshuis, een 
project dat de uitgaven van de onderrentmeester in dat jaar verdubbelde. In het eerste jaar 
bedroegen de kosten voor dit project bijna 5000 lb., wat neerkwam op bijna de helft van 
de gemiddelde totale jaarlijkse uitgaven van de voorgaande tien jaar. Dit bedrag werd 
grotendeels bekostigd met de verkoop van nieuwe lijfrenten.1292 Ook het jaar erop 

                                            
1288 Gimberg, ´Krijgswezen´, 97 geeft voor het einde van de zestiende eeuw een aantal van 21 torens; in dit getal zijn 
echter ook de Bourgonje- en Drogenapstoren gerekend, die echter respectievelijk in 1457 en 1444-1445 werden 
gebouwd; vgl. Groothedde, ´Straten, muren en poorten´, 218 en Doornink-Hoogenraad, Zutfen, 21-22. 
1289 De aparte bouwrekeningen uit 1444 en 1445 zijn de enige twee overgebleven exemplaren van 
timmermeestersrekeningen uit de vijftiende eeuw. Pas voor de jaren 1536-1538 zijn opnieuw timmermeesters-
rekeningen bewaard gebleven, ditmaal voor de grote werkzaamheden aan de verdedigingswerken die blijkens de 
klachten van de burgerij zwaar in verval waren geraakt; zie hiervoor, paragraaf 3.2. 
1290 StRZ II, 348-352 en 362-366. 
1291 StRZ III, 652-658. 
1292 RAZ, OAZ inv. nr. 1038, stadsrekening 1450/1451, fol. 24-37r. De loonkosten bedroegen 20 % van de totale 
uitgaven. Nog eens 25 % van de kosten kwam voort uit het houtwerk, vooral voor de dakconstructie. Deze 
kapconstructie is nog steeds zichtbaar in het oude vleeshuis, thans de Burgerzaal van het Zutphense raadhuis. Vgl. 
ook Gimberg, ´Stadhuis´. 
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spendeerde de stad nog ruim 2800 lb. aan de bouw van beide bouwwerken aan de Korte 
Hofstraat.   
 Of deze nieuwbouw van deze nieuwe representatieve gebouwen noodzaak is 
geweest of meer als prestigeobjecten bedoeld zijn geweest om de stedelijke macht en 
voorspoed tot uiting te brengen moet in het midden blijven, maar het feit dat de stad deze 
bouwwerkzaamheden volledig via rentenverkoop heeft gefinancierd lijkt er wel op te 
wijzen dat het stadsbestuur deze investeringen op het hoogtij van de economisch-
financiële conjunctuur als verantwoord zag: de groeiende accijnsinkomsten boden toen 
nog de financiële ruimte om de hieruit voortvloeiende rentelast te kunnen dragen. In de 
jaren 1449, 1454 en 1455 werden ook aanzienlijke investeringen gedaan in de 
opwaardering van de Spitaalpoort en en de Nieuwstadspoort. In 1455 volgden omvang-
rijke bouwwerkzaamheden aan de brug over de Berkel buiten de Laarpoort (de ´hooge 
brughe´), die de oostelijke verbinding met Westfalen moest ontsluiten, terwijl ook grote 
werkzaamheden aan de stadswatermolen werden uitgevoerd.1293 In 1457 volgde de bouw 
van de Bourgonjetoren, die de uitgaven van de overrentmeester in dat jaar nog eens met 
een kwart deed stijgen. Deze zware, ronde verdedigingstoren was bedoeld om de stad 
richting de IJsselzijde én de haven te verdedigen. Daartoe werd een viertal kanonnen op 
dit bastion geplaatst.   
 Directe aanleiding hiervoor is de dreiging van het Bourgondische leger geweest dat 
in 1456 over de Veluwe richting Deventer trok om de Overstichtse steden te dwingen om 
David van Bourgondië als bisschop van Utrecht en als landsheer van het Oversticht te 
accepteren.1294 Uit het bovenstaande valt te concluderen dat de jaren veertig en vijftig van 
de vijftiende eeuw in Zutphen in het teken stonden van aanzienlijke investeringen in de 
stedelijke infrastructuur. De gunstige ontwikkeling van de stedelijke inkomsten en de 
mogelijkheden die dit bood om diepteinvesteringen via lijfrentenverkoop te financieren 
vormden – evenals in Arnhem – de basis voor de uitbouw van de publieke ruimte in de 
stad.  
 Daarna zwijgen de stadsrekeningen lange tijd over grote investeringen in de 
stedelijke infrastructuur. Los van het onderhoud aan de stedelijke bezittingen, dat ondanks 
hun grote wisselvalligheid toch telkens ongeveer 10 % van de normale uitgaven besloeg, 
vinden we tot het tweede kwart van de zestiende eeuw niet of nauwelijks grote uitgaven 
voor werkzaamheden aan de stedelijke infrastructuur in de stadsrekeningen terug. Dit 
versterkt de indruk, dat (ondanks de verschillen in de financieringsinstrumenten) ook in 
Zutphen het stadsbestuur in perioden van financiële malaise het eerst heeft bezuinigd op 
investeringen in de stedelijke infrastructuur en de verdedigingswerken.   
 
 

                                            
1293 Zie hiervoor ook Hollestelle, Steenbakkerij, 215. 
1294 Bakker, ´Beleg´, 87-88. 
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 Evenals in Arnhem noodzaakten de wijzigingen in de militaire technieken en 
manier van oorlogvoering en de constante dreiging het stadsbestuur tot het aanleggen van 
nieuwe fortificaties in de vorm van aarden wallen en rondelen.1295 De financiële problemen 
waar Zutphen mee te maken had maakten echter dat tot de jaren twintig van de zestiende 
eeuw niet of nauwlijks geïnvesteerd kon worden in de aanleg van nieuwe vestingwerken. 
Pas in 1528 maakten nieuwe, speciaal daarvoor in het leven geroepen en door de burgerij 
goedgekeurde opgelden grootschalige aanpassingen van de vestingwerken mogelijk. Een 
som van 975 lb., afkomstig uit de accijnzen en dus oorspronkelijk bedoeld voor de 
uitbetaling van de renteniers, moest door de onderrentmeester worden afgedragen aan de 
timmermeesters: “vertimmert dat mij gekort is an die axcijsen, dat die penssieniers missen 
moeten, ende ick rekene die axcijse voll na uthwysinge des gerichtsboeckx, ende korte 
desse nabesreven somma weder aff an die axcijsen”.1296 Toch hebben die investeringen in 
de stedelijke verdedigingswerken een veel minder structureel karakter gehad dan in 
Arnhem na 1515. Toen de burgerij in 1537 in het geweer kwam tegen het stadsbestuur 
was één van de pijnpunten de slechte staat van de stedelijke verdedigingswerken, die in de 
ogen van de burgerij hoognodig opgewaardeerd dienden te worden. Ze vreesden, met het 
aantreden van de jonge hertog Willem II van Gulik-Bergh, dat het hertogdom weleens 
opnieuw in verschillende oorlogen terecht zou kunnen komen. Een goed versterkt 
Zutphen was als militair steunpunt onmisbaar voor de verdediging van het Zutphense 
kwartier en de daarin gelegen steden. 

	
4.3.3.	DAKPAN-	EN	STEENPRODUCTIE	EN	DAKPANSUBSIDIES  
Naast de investeringen in de openbare gebouwen en de stedelijke infrastructuur droegen 
de stadsbesturen ook verder hun steentje bij aan het versteningsproces in middeleeuwse 
steden. Voor Arnhem heeft het onderzoek over de steenbakkerij van Hollestelle al 
gedetailleerde gegevens opgeleverd over de laat-veertiende-eeuwse investeringen van de 
stad in de verstening van de stad. De noodzaak tot het uitbreiden van de capaciteit van de 
stadssteenovens deed zich juist voor in de periode waarover de eerste stadsrekeningen 
bewaard zijn gebleven: in 1354 moesten grote hoeveelheden baksteen worden 
geproduceerd ten behoeve van de versterking van de stedelijke verdedigingswerken. In die 
periode had de stad twee steenovens – één in de Mars en één in het Arnhemmerbroek – 
en een panoven, terwijl de stad ook twee steenbakkers en sinds 1357 ook een 
pannenbakker in dienst had.1297   
 De exploitatie van de steenovens was overigens niet voortdurend in stedelijke 
handen: vermoedelijk werd één van de stadsovens na 1359 door particuliere ondernemers 
uit de stad geëxploiteerd. Alhoewel het merendeel van de productie van de 
                                            
1295 Doornink-Hoogenraad, ´Vesting´, 150. 
1296 RAZ, OAZ inv. nr. 948, onderrentmeestersrekening 1528/1529, fol. 29r. 
1297 Hollestelle, Steenbakkerij, 168-169. 
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stadssteenovens bestemd was voor werkzaamheden aan de stadsverdedigingswerken of 
openbare gebouwen werd een deel van de productie verkocht aan Arnhemse burgers. 
Naast bescheiden inkomsten hieruit kostte de exploitatie van de ovens de stad ook geld. 
De voornaamste kosten vloeiden voort uit de aanschaf van brandstof: zo besteedde de 
stad in de jaren na de stadsbrand van 1364 gemiddeld maar liefst 430 lb. voor de aankoop 
van brandstof, voornamelijk turf die vanuit Overijssel, Drenthe en de Gelderse Vallei werd 
aangevoerd, of hout vanaf de Veluwe. Na 1382 verdwijnen de gedetailleerde gegevens over 
baksteen- en panproductie en de kosten voor brandstof en lood uit de stadsrekeningen; 
hoogstwaarschijnlijk werden de ovens door particulieren geëxploiteerd.1298 Desalniettemin 
bleven de ovens en de terreinen waarop deze stonden van de stad; tussen 1382 en 1400 
worden uitgaven aan het onderhoud van deze steen- en panovens in de stadsrekeningen 
genoteerd.   
 Door de relatief hoge bebouwingsdichtheid en het overwegende gebruik van hout 
en riet als bouwmateriaal kon een onschuldige brand, zeker bij droog weer, uitgroeien tot 
een ware vuurzee waarin grote delen van de stad in korte tijd in vlammen opgingen. 
Middeleeuwse stadsbesturen waren dan ook al vroeg van de urgentie van brandpreventie 
doordrongen: naast stadskeuren die het brandgevaar moesten inperken werd het gebruik 
van harde bouwmaterialen financieel gestimuleerd. Steen- en dakpansubsidies vormden 
een uiting van de bewuste politiek van het stadsbestuur om de verstening te bevorderen 
en daarmee het brandgevaar binnen de dichtbebouwde stedelijke ruimte terug te dringen.  
In Deventer kwam de verstening op gang na de grote stadsbrand van 1334: het 
stadsbestuur stimuleerde het versteningsproces door premie te verlenen aan haar burgers, 
die in de jaren kort na de stadsbrand honderdduizenden daktegels en –pannen 
aankochten.1299  
 In Arnhem woedden grote stadsbranden in de jaren 1364, 1419 en 1525. In 1364 
zou meer dan een derde van de stad in vlammen op zijn gegaan.1300 In 1365 werd een 
begin gemaakt met het verlenen van dakpansubisidies aan getroffen Arnhemse burgers. 
De dakpanproductie in de twee stadssteenovens werd in de jaren na 1365 dan ook flink 
opgevoerd.1301 De verstrekking van dakpansubsidies legden een aanzienlijke druk op de 
stedelijke financiën: tot 1372 besteedde de stad tussen de 22 en 45 % van haar totale 
inkomsten aan de heropbouw van de stad. Na de financiële crisis die volgde op de inname 
van de stad in 1372 werd de verstrekking van dakpansubsidies gestaakt. Pas in 1385, nadat 
de stedelijke inkomsten zich hadden hersteld, begon het stadsbestuur weer met de 
verstrekking van dakpansubsidies, zij het op een aanzienlijk lager niveau dan voor 1372. 
In de jaren 1385-1405 besteedde Arnhem gemiddeld 77 oude scchilden aan het stimuleren 

                                            
1298 Ibidem, 186-187. 
1299 De Meyer en Van den Elzen, Verstening, passim; Koch, ´Woonhuisbouw´, 24-25. 
1300 Kuys e.a. ed., Tielse kroniek, 122. 
1301 Hollestelle, Steenbakkerij, 171-176. 
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van het gebruik van harde dakbedekking.   
 Toen het een halve eeuw later weer mis ging zouden in totaal nog eens vijfhonderd 
huizen door het vuur zijn verteerd.1302 De stadsbrand van 1419 gaf opnieuw aanleiding tot 
het verstrekken van dakpansubsidies, alhoewel de uitgaven hieraan minder ingrijpend 
waren dan in de jaren zestig van de veertiende eeuw. Nog in hetzelfde jaar werden aan de 
burgers die hun huizen met twee stenen gevels opnieuw opbouwden dakpannen voor het 
dekken van het volledige dak verstrekt. Een deel van die dakpannen moest door burgers 
buiten de stad worden aangekocht, aangezien de stadspanoven niet aan de vraag kon doen. 
In dat jaar werden maar liefst 255.703 dakpannen door de stad verstrekt, wat een 
kostenpost van maar liefst 314 oude schilden opleverde. Het jaar daarop werden nog eens 
693 oude schilden besteed aan dakpansubsidies, wat neerkwam op 34,6 % van de totale 
uitgaven in dat jaar. In de jaren daarna bleef de stad kleine aantallen dakpannen aan burgers 
verstrekken, maar dit betrof telkens minder dan 1 % van de uitgaven. Na 1460 verdwenen 
ook deze uitgaven voor lange tijd uit de rekeningen: ook hier zien we dat het Arnhemse 
stadsbestuur vanaf 1460 keuzes moest gaan maken welke zaken zij nog langer konden en 
wilden blijven bekostigen. Pas na 1515 zou de stad weer een begin maken met de 
verstrekking van dakpannen aan haar burgers. Een laatste piek vinden we niet toevallig in 
1526 terug, nadat een jaar eerder opnieuw een stadsbrand de stad had getroffen.  
 Ook Zutphen werd verschillende malen door brand getroffen; zo zou in 1284 een 
groot deel van de bebouwing in zowel de oude stad als ook in de Nieuwstad door een 
stadsbrand in de as zijn gelegd. In 1336 werd de Nieuwstad opnieuw door een stadsbrand 
vrijwel volledig verwoest. In Zutphen zou na deze stadsbrand het versteningsproces op 
gang zijn gekomen.1303 Zutphen bezat meerdere steen- en panovens op de kleigronden 
langs de IJssel: één stond op Helbergen, de andere bevond zich op de Mars. Aan het einde 
van de veertiende eeuw werden deze steenovens door twee in stedelijke dienst werkende 
steenbakkers ten behoeve van de stadskas werden geëxploiteerd.1304 Grote aantallen van 
de daar vervaardigde bakstenen werden in openbare gebouwen of de stadsmuren en -
poorten vermetseld.  
 Van dakpansubsidies vinden we in de Zutphense rekeningen nauwelijks 
aanwijzingen terug, alhoewel dit niet meteen wil zeggen dat het Zutphense stadsbestuur 
geen subsidies in de vorm van bakstenen en dakpannen aan Zutphense burgers heeft 
verstrekt. Tot 1445 doen de extracten uit de rentmeestersrekeningen hier het zwijgen toe. 
Slechts in de jaren 1458, 1470, 1472, 1478, 1482 en 1490 is er in de overrentmeesters-
rekeningen sprake van verstrekking van pannendaken aan particulieren, die een derde van 

                                            
1302 Kuys e.a. ed., Tielse kroniek, 147. 
1303 Ibidem, 92 en 108; vgl. Groothedde, ´Straten, muren en poorten´, 191, die de stadsbrand uit het begin van de 
veertiende eeuw vermeldt. 
1304 Ibidem, 209. 
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hun totale investering vergoed kregen. Hollestelle gaat er vanuit dat dakpansubsidies in 
Zutphen vanuit een aparte kas werden bekostigd.1305   

	
4.3.3.	BESLUIT	
De aanleg en het onderhoud van de stedelijke verdedigingswerken hebben in de Arnhemse 
rekeningen veel duidelijker sporen achtergelaten dan in Zutphen. Dit kwam voornamelijk 
doordat de Zutphense rentmeesters de verplichting hadden om ieder jaar één van de 
muurtorens in het tracé van de stadsmuur van nieuw dak te voorzien en te renoveren. De 
kans is groot dat de investeringen in de stadsmuur hierdoor buiten de centrale 
boekhouding is gebleven, daar waar in Arnhem de uitgaven voor het onderhoud aan de 
openbare werken in extenso in de stadsrekeningen zijn opgenomen. Zo is het mogelijk 
gebleken om diverse bouwcampagnes te traceren: in de jaren na de verovering van de stad 
in 1372, en opnieuw in het begin van de vijftiende eeuw besteedde het Arnhemse 
stadsbestuur aanzienlijke sommen geld aan het op orde brengen van de stadsmuren. 
Bovendien werden – tijdens het hoogtij van de economische conjuctuur – grote 
investeringen gepleegd in de economische infrastructuur in de stad: vooral de uitbreiding 
van de haveninfrastructuur buiten de Rijnpoort sprong hierbij in het oog.  
 Het duidelijk geworden dat de financiële problemen vanaf het midden van de 
vijftiende eeuw in beide steden hebben geleid tot bezuinigingen op het onderhoud van de 
stedelijke openbare werken. Vooral de verdediging van de steden kwam daarmee in gevaar. 
De berichten uit de late vijftiende en vroege zestiende eeuw dat de verdedigingswerken 
van zowel Arnhem als Zutphen sterk in verval waren geraakt vinden steun in de lage 
uitgaven die in de decennia daaraan voorafgaand aan het onderhoud van de stadsmuren 
werd besteed. In Arnhem kon vanaf 1515 – met behulp van nieuwe heffingen en 
waarschijnlijk op aandrang van hertog Karel die zijn hof en bestuursinstellingen in 
Arnhem vestigde – weer in de uitbouw van de stedelijke verdediging worden geïnvesteerd. 
In Zutphen werd dit herstel van de stadsverdediging vanwege de financiële problemen 
echter op de lange baan geschoven: daar konden pas na de invoering van nieuwe opgelden 
in 1528 met de werkzaamheden aan de de oude stadsmuren worden begonnen. 

  
  

                                            
1305 Hollestelle, Steenbakkerij, 216. 
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4.4.	MILITAIRE	UITGAVEN	
    
 "...hoe overmids die vede ende orlogen die over langen tijde alhier in den lande geregneert hebben gehadt, zij vele groete sommen 
 van penningen hebben moeten betalen ende verleggen, ter cause van der welken die selve stadt in vele ende diverssche schulden 
 ende lasten gevallen es...".1306 

De periode van de veertiende tot de zestiende eeuw is wel omschreven als een tijdperk 
van endemische oorlogvoering, die met wisselende frequentie de kop op stak. Oorlog 
vormde zonder twijfel de belangrijkste drijvende kracht achter het Europese 
staatsvormingsproces en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van de publieke 
financiën.1307 Ingrijpende wijzigingen in de militaire organisatie en strategie, vooral de 
toenemende schaalgrootte van legers door de groeiende rol van infanterie ten koste van 
het feodale ridderleger op het slagveld, ingeleid door de overwinning van de Vlaamse 
stadslegers op het Franse ridderleger tijdens de Gulden Sporenslag (1302), leidden vanaf 
het midden van de veertiende eeuw tevens tot nieuwe vormen van politieke en financiële 
organisatie.1308 De militaire en financiële steun door onderdanen werd steeds belangrijker 
voor vorsten om zich in het politieke krachtenveld tegenover externe en interne rivalen 
staande te houden. Economisch potentieel, voornamelijk geconcentreerd in de steden, 
werd een belangrijke factor in de overlevingskansen van een middeleeuws territorium en 
vormde daarmee een belangrijk element voor de stedelijke politieke macht.1309 Dit 
betekende overigens niet dat de oude, ridderlijke en feodale elementen van de 
middeleeuwse oorlogvoering van het ene op het andere moment verdwenen. In de 
literatuur zijn echter continuïteit en verandering in de wijze van oorlogvoering en de 
financiering daarvan in de overgang van de late middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd 
veel minder aan bod gekomen dan de ontwikkelingen sinds circa 1500.1310  
 De belegering, verovering en beheersing van steden vormden binnen de militaire 
strategie de belangrijkste en de meest tot de verbeelding sprekende offensieve elementen 
in de laat-middeleeuwse wijze van oorlogvoering. Steden vormden bovendien veelal de 
uitvalsbasis voor de meest toegepaste vorm van oorlogvoering in die tijd, namelijk een 
aaneenschakeling van korte, wederzijdse verrassingsaanvallen en plundertochten op het 
relatief slecht verdedigde platteland binnen het territorium van de tegenstander.1311 Bij 
dergelijke rooftochten kon een relatief kleine groep ruters of reysenaers al aanzienlijke schade 

                                            
1306 GldA, OAA inv. nr. 1142. 
1307 Zie hierboven, paragraaf 1.1. 
1308 Zie voor deze wisselwerking ook Bean, ‘War’, m.n. 206-212 en 220-221. 
1309 Blockmans, ‘Representation’, 48. 
1310 In de inleiding op hun recente bundel hebben Tallet en Trim op de geringe mate van uitwisseling tussen militaire 
historici en andere disciplines ten aanzien van beide tijdvakken gewezen; vgl. Tallet en Trim, ´Overview of continuity 
and change´, 1. Een uitzondering hierop vormt de recente overzichtsstudie van Olaf van Nimwegen; Van Nimwegen, 
Militaire ontwikkeling. 
1311 Janse, Oorlog en partijstrijd, 32. 
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toebrengen.1312 Met dergelijke vormen van oorlogvoering kregen Arnhem en de Veluwe 
tijdens de oorlogen met het Sticht Utrecht (1419-1422 en 1426-1431) meermaals te maken. 
Nadat Jan van Beieren en Reinald IV op 3 juni 1419 een verbond sloten, gericht tegen 
bisschop Frederik van Blankenheim, Utrecht en Amersfoort, openden de Geldersen een 
reeks wederzijdse roof- en plundertochten. Ze roofden het vee uit de weiden rondom 
Amersfoort en maakten zich, na een mislukte uitval van Amersfoortse burgers, op voor 
een beleg van de stad.1313 In 1420 zond de stad schutters en enkele tientallen ruiters (glayen 
of glavies) naar Wageningen, Nijkerk en Barneveld ter verdediging van deze strategische 
toegangspunten tot de Veluwe.   
 Vooral in de zestiende eeuw zouden de ontwikkelingen op het militaire vlak in een 
stroomversnelling komen. In de literatuur is veel aandacht geweest voor de vele militaire 
vernieuwingen sinds de zestiende eeuw, die ook wel de ‘military revolution’ wordt 
genoemd. Het grootschalig gebruik steeds effectiever geschut maakte middeleeuwse 
stadsmuren plotseling veel kwetsbaarder. Dit leidde tot vernieuwingen in de vestingbouw 
die – zoals we hebben gezien – ook in Arnhem en Zutphen werden toegepast om steden 
verdedigbaar te houden. Het lijdt geen twijfel dat de vrijwel constante staat van oorlog 
gedurende de laatste kwart van de vijftiende eeuw en de vroege zestiende eeuw een 
ontwrichtende werking op de samenleving en economie in de Nederlanden heeft 
gehad.1314 De politieke aspiraties van Karel de Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk, Philips 
de Schone en Karel V leidden tot diverse oorlogen met Frankrijk, terwijl bovendien de 
hardnekkige pogingen van deze Bourgondisch-Habsburgse vorsten om hun invloedssfeer 
in oostelijke richting uit te breiden hen gedurende de periode 1473 en 1543 veelvuldig in 
conflict bracht met het hertogdom Gelre. Vooral de jaren tussen 1492-1497, 1502-1514 
en 1521-1528 komen in de literatuur naar voren als de jaren waarin het oorlogsgeweld en 
plundering en roof door rondzwervende legerbendes Oost-Nederland vrijwel 
onafgebroken heeft geteisterd.1315  
 De ontwikkelingen in Gelre kunnen als voorbeeld dienen voor de transitie in de 
wijze van oorlogvoering, ten aanzien van de tactiek, de omvang en samenstelling van legers 
en bewapening, en de effecten die dit had op zowel de landsheerlijke als ook de stedelijke 
financiën. De rol van stedelijke milities, die vanaf het begin van de veertiende eeuw een 
belangrijke rol gingen spelen in de militaire strategie ten koste van de feodale ridderlegers, 
bleef in de Nederlanden tot diep in vijftiende eeuw aanzienlijk. Heervaarten bleven ook in 
Gelre zeker tot het midden van de vijftiende eeuw de belangrijkste vorm van stedelijke 

                                            
1312 Ibidem, 41. 
1313 Aurelius, Divisiekroniek, fol. 263r. 
1314 Zie hiervoor o.a. Van Uytven, ́ Politiek en economie´ en idem, ́ Crisis als cesuur´. Meer algemeen ziet ook Epstein 
in dergelijke vormen van wat hij noemt ‘macro-economic instability’, vooral de frequentie en duur van 
handelsconflicten, politieke onzekerheid oorlog, als een belangrijke rem op economische groei; vgl. Epstein, Freedom 
and growth, 169. 
1315 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, passim.  
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deelname aan militaire conflicten.1316 De rol van stedelijke contingenten in landsheerlijke 
veldtochten en campagnes boette echter vanaf circa 1480 snel aan belang in, alhoewel 
actieve deelname van stedelijke schutters aan veldtochten nog tot in de zestiende eeuw 
sporadisch voorkwam.1317 Veelvuldig werd door de hertog een beroep op de steden gedaan 
om voor korte periodes krijgsvolk in dienst te nemen: inderdaad werden vanaf het einde 
van de vijftiende eeuw huurlingencontingenten met grote regelmaat door de steden voor 
korte periodes in dienst genomen. Hieruit komen duidelijk de gedeelde belangen ten 
aanzien van de landsverdediging en het behoud van de Gelderse zelfstandigheid naar 
voren. Zoals we hieronder aan zullen tonen kan namelijk de oorsprong van een groot deel 
van de elementen ten aanzien van de militaire organisatie in Gelre, zoals die door 
Vermeesch op basis van haar studie naar het functioneren van Doesburg als 
garnizoensstad in de ´geboorte-eeuw van de Republiek´ op overtuigende wijze werd 
beschreven, tot in de vijftiende eeuw worden teruggevoerd.1318  
 Ondanks hun politieke en economische autonomie ondervonden ook steden meer 
dan eens de harde realiteit die oorlogsgeweld met zich meebracht. De stad functioneerde 
als (semi-) autonoom publiek rechtslichaam binnen territoriale verbanden, maar was op 
militair vlak nog steeds volgens oude feodale verhoudingen gebonden aan de 
landsheerlijke politiek. Daarbij was de stad als publiek lichaam (en daarmee alle burgers 
van de stad) tot militaire ondersteuning (auxilium) van de landsheer verplicht. Dergelijke 
opvattingen rondom collectieve militaire bijstand van steden op basis van feodale 
verhoudingen tussen landsheer en stad bleven ook in Gelre in ieder geval tot het begin 
van de zestiende eeuw bestaan. Zo verzocht het Zutphense stadsbestuur nog in 1503 om 
vrijstelling voor de Zutphense burgers die op grond van hun leenplicht ten aanzien van de 
landsheer waren opgeroepen om deel te nemen aan het beleg van Batenburg.1319   
 Steden vormden in het territoriale weefsel dan ook niet alleen belangrijke militaire 
steunpunten vanwege hun defensieve en logistieke functies, maar waren ook belangrijke 
concentratiepunten van kapitaal, materieel en manschappen die relatief eenvoudig 
gemobiliseerd konden worden in tijden van acute militaire noodzaak.1320  De noodzaak 
om binnen korte tijd grote sommen geld bijeen te brengen om een legermacht op de been 
te brengen en vervolgens in het veld te brengen, maakte het meer dan eens noodzakelijk 
om aanzienlijke leningen aan te gaan. Dit kon de uitgaven van jaar tot jaar zeer onverwacht 

                                            
1316 Zie voor heervaarten en de participatie van stedelingen o.a. Jansen en Hoppenbrouwers, ´Heervaart in Holland´; 
Herwaarden, ´Landsheerlijke macht´; De Graaf, Oorlog om Holland, 37 en 43-45. 
1317 Zo trokken in 1527 de schutters van de Arnhemse St. Olafs- en St. Jorisschutterijen op verzoek van hertog Karel 
nog op richting Wageningen om die stad te helpen verdedigen tegen de Habsburgse troepen die de Veluwe optrokken 
richting het Oversticht, dat uiteindelijk in 1528 Karel V als landsheer moest accepteren. 
1318 Vermeesch, Oorlog. Het is daarom niet verwonderlijk dat Ronald de Graaf in zijn studie naar de Tachtigjarige 
Oorlog de casus Gelre voor de eerste helft van de zestiende eeuw als voorstudie op de militaire ontwikkelingen in de 
zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw presenteert; vgl. De Graaf, Oorlog, 44 e.v. 
1319 RAZ, OAZ inv. nr. 232, briefnr. 1502. 
1320 Gunn, Grummit en Cools, War, 41. 
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tot grote hoogten opstuwen. Zeker wanneer rentenverkoop als financieringsinstrument 
voor oorlogvoering werd toegepast konden de financiële consequenties van oorlogvoering 
over langere periode voelbaar blijven.  
 Het recht op zelfverdediging was voor de steden niet alleen van levensbelang, het 
vormde bovendien een belangrijke uiting van lokale macht.1321 De deelname van stedelijke 
contingenten aan landsheerlijke militaire expedities hadden daarbij ook een belangrijke rol 
in het uitdragen van het stedelijke potentieel en macht. Zoals we hierna zullen zien bleef 
de heervaart als insitutioneel kader voor de militaire relaties tussen stad en landsheer tot 
het einde van de vijftiende eeuw gehandhaafd. De financiële consequenties van oorlog op 
de stadsfinanciën bleven hiermee in vergelijking met de periode vanaf 1465 vrij beperkt. 
Alleen het beleg en de inname van Arnhem in 1372, de Gelders-Stichtse oorlogen (1421-
1429) en het beleg van Buren (1434/1435) hadden een dermate aanslag van het financiële 
evenwicht tot gevolg dat dit heeft geleid tot financiële problemen dan wel spanningen met 
de landsheer over de financiële consequenties van de landsheerlijke politiek. 
 

4.4.1.	MILITAIRE	UITGAVEN	IN	ARNHEM	
 
4.4.1.1. Heervaarten in de veertiende en de eerste helft van de vijftiende eeuw  
De militaire uitgaven van Arnhem bestonden in de tweede helft van de veertiende en het 
grootste deel van de vijftiende eeuw voornamelijk uit uitgaven voor transport en 
proviandering van de stedelijke contingenten die op basis van de heervaartplicht ten strijde 
trokken. De organisatie van een stedelijke legermacht en de stadsverdediging was in eerste 
instantie een taak van het stadsbestuur. Reeds in 1378 werd de stad door de schepenen in 
´vierdelen´ verdeeld ten behoeve van een efficiënte militaire organisatie van de 
stadsbevolking.1322 Op basis van hun burgerplicht ten aanzien van de stad waren 
aanvankelijk alle weerbare mannen verplicht om militaire diensten te vervullen en in hun 
eigen harnas en wapens te voorzien.1323 In tegenstelling tot veel Hollandse steden wordt 
de heervaartplicht niet expliciet vermeld in de Gelderse stadsrechtoorkonden.1324 In 
Holland konden in principe alle mannen tussen de twintig en zestig jaar voor een periode 
van zes weken tot heervaart verplicht worden.1325   
 Over de omvang van de Arnhemse stedelijke legermacht is weinig bekend. Alleen 
voor het jaar 1407 worden we hierover door de stadsrekening ingelicht: in dat jaar trok de 
gehele ´meynt´, dit wil zeggen alle weerbare mannen, in totaal 650 man sterk uit richting 

                                            
1321 Ibidem; Boffa, Warfare, 149. 
1322 StRA II, 13. Of deze vierdelen aansluiten op een reeds bestaande wijkindeling van de stad blijft onduidelijk. 
1323 Gimberg, ́ Krijgswezen´, 82. Zie voor de militaire plichten van burgers in Oost-Nederlandse steden Berkenvelder, 
Stedelijk burgerrecht, 310-316. 
1324 Vgl. voor Holland De Graaf, Oorlog om Holland, 43. 
1325 Jansen en Hoppenbrouwers, ´Heervaart´, 8 en Waale, Arkelse oorlog, 164. 
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Gorinchem.1326 De Arnhemse schutters vormden net als elders de kern van de stedelijke 
legermacht en worden rond het midden van de veertiende eeuw voor het eerst vermeld.1327 
Zij werden in ieder geval sinds 1369 onderverdeeld in de oude en de jonge schutten, een 
onderscheid dat vooral zal zijn aangebracht om hun mate van geoefendheid of hun 
bedrevenheid met een bepaald soort wapen aan te duiden. De schutterijen in Arnhem 
oefenden, net als hun Hollandse tegenhangers, geregeld met het hanteren van hand- en 
voetbogen.1328 Ze werden blijkens de stadsrekeningen door het stadsbestuur na het 
jaarlijkse ´papigay schieten´ op wijn en een gezamenlijke maaltijd gefêteerd.1329 De 
Arnhemse schutters werden eind veertiende eeuw meermaals ingezet ter ondersteuning 
van landsheerlijke militaire campagnes, zoals in 1387 en 1390 voor de heervaarten tegen 
Brabant.1330   
 Naast geoefende schutters kende men in Arnhem bovendien stadsruiters: 
verschillende burgers, waaronder sowieso de leden van het stadsbestuur, hadden 
onderhoudsplicht voor een paard, een plicht die vergelijkbaar lijkt met de Italiaanse 
cavallata.1331 Regelmatig vinden we paardenschouwen in de rekeningen terug.1332 Daarnaast 
werden bovendien inspecties uitgevoerd, waarbij werd gecontroleerd of de daartoe 
verplichte burgers hun wapenrusting op orde hadden.1333 Deelname van het voltallige 
stadsleger aan veldtochten was zeldzaam: veel vaker zien we namelijk dat alleen een 
contingent stadsschutters of een deel van de stadsbevolking onder leiding van één of twee 
burgemeesters uittrok. De stad was in eerste instantie verantwoordelijk voor de 
proviandering, het transport en de aanschaf van materiaal en het grotere geschut voor de 
eigen stedelijke troepenmacht. Het financiële effect van oorlogvoering was dan ook in 
grote mate afhankelijk van het aantal burgers dat deelnam aan de heervaart, de duur van 
het conflict en de af te leggen afstand richting het strijdtoneel.  
 
 

                                            
1326 StRA III, 99. Ervan uitgaande dat het aantal weerbare mannen circa 1/6 van de totale stadsbevolking uitmaakte 
zou het inwonertal van Arnhem aan het begin van de vijftiende eeuw rond de 3900 inwoners moeten hebben gelegen. 
1327 Waale, Arkelse Oorlog, 166. 
1328 Ibidem, 166; zie voor de Hollandse schuttersgilden m.n. Carasso-Kok, ´Stede scut´. 
1329 Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht, 316; vgl. bijvoorbeeld StRA I, 338. 
1330 StRA II, 139 en 191.  
1331 Hoppenbrouwers, ´Stadsridders´, 168. Ook in Deventer vinden we soortgelijke stadsruiters terug, en ook daar 
werden al vroeg administraties bijgehouden om wapenrustingen en paarden te inventariseren; vgl. Benders, 
Bestuursstructuur, 142-144. 
1332 Zo werd aan de vooravond van de veldtocht voor Gorinchem in 1411 een paardenschouw op de Oude Markt 
gehouden. Daarvoor hadden de burgemeesters de Arnhemse burgers ‘op harnasch ende op wapen gesatt’ en werd 
burgers die hun paarden verkocht hadden aangezegd een nieuw paard aan te schaffen. StRA III, 171-172.  
1333 Zie bijvoorbeeld StRA II, 134 (1387), toen het stadsbestuur vooruitlopend op de expedities naar Middelaar en 
Grave via een buurspraak de burgers op de hoogte bracht van de vereisten voor burgers om een harnas te bezitten. 
Zie verder o.a.  StRA III, 209 (1412) en StRA IV, 6 en 24 (1420). Voor soortgelijke militaire verplichtingen van 
burgers in de IJsselsteden zie Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht, 126 en 310-317. 
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 In de laatste kwart van de veertiende eeuw bepaalden vooral de oorlogen tussen 
Gelre en Brabant de militaire uitgaven van de stad.1334 De deelname aan de in 1368 tegen 
Brabant en Kleef ondernomen veldtochten nam 17,7 % van de totale uitgaven voor zijn 
rekening.1335 Kort na de dood van hertog Wenceslas van Brabant in 1384 begonnen 
nieuwe grensconflicten tussen Brabant en Gelre.1336 De stadsrekeningen van de laatste 
anderhalve decennia van de veertiende eeuw geven een beeld van vrijwel jaarlijkse uitgaven 
voor militaire expedities, verband houdend met de strijd tussen Gelre en Brabant. In eerste 
instantie waren de beheersing van het land van Cuijk en de controle over de strategisch 
aan de Maas gelegen stad Grave de militaire doelen. Het land van Cuijk was officieel een 
Brabants leen dat sinds 1323 in leen werd gehouden door de heren van Cuijk.1337 Al vóór 
de dood van hertog Wenceslas had de Gelderse hertog een kleine Gelderse 
bezettingsmacht in de stad gelegerd, die na de dood van Wenceslas eind 1383 aanzienlijk 
werd vergroot. Schermutselingen vonden al sinds 1385 plaats: zo vielen Gelderse troepen 
de Meierij van Den Bosch aan, terwijl vanuit de kastelen Middelaar en Ammerzoden 
aanvallen in het Gelderse gebied werden uitgevoerd.1338 In september 1386 verklaarde 
Willem I de oorlog aan hertogin Johanna van Brabant. De Arnhemse oorlogsuitgaven 
bedroegen in dat jaar 464,5 lb.: Arnhemse contingenten namen deel aan de strijd tegen 
Brabant bij Grave en werden ze ingezet bij de verdediging van Zaltbommel.1339  
 Met een enorme legermacht, die zich uit heel Brabant in ´s-Hertogenbosch had 
verzameld, sloegen de Brabanders tot tweemaal toe het beleg voor Grave.1340  De 
veldtochten die in de jaren 1387-1388 en 1390 werden ondernomen, leidden tot een sterke 
stijging van de stedelijke uitgaven. In 1387 beliepen de uitgaven voor expedities van het 
Arnhemse stadsleger naar Grave, Middelaar en Vught ruim 746 oude schilden, het jaar 
daarop liepen de onkosten voor de veldtochten naar Grave en Roermond ruim 700 
schilden, wat neerkwam op respectievelijk 52,5 en 43 % van de totale uitgaven in die jaren. 
Een aanzienlijk deel van de onkosten voor de proviandering werd via een stedelijke bede 
gefinancierd.1341 Ook de jaren 1393, 1396 en 1398 laten sterke pieken in de militaire 
uitgaven zien (grafiek 15). In 1393 werd door Arnhemse contingenten deelgenomen aan 
                                            
1334 Zie hiervoor Jahn, ´Gelre en Brabant´, 126 en Alberts, Geschiedenis, 92-96. Zie hiervoor, paragraaf 2.2.2. 
1335 StRA I, 320. Een deel van de oorlogskosten werd gefinancierd via een stedelijke bede, die in totaal ruim 470 lb. 
opleverde, terwijl bij een aantal leden van de sociaal-politieke elite nog eens 1306 lb. werd geleend; StRA I, 317-318. 
1336 Böck, Herzöge und Konflikt, 280-281. 
1337 Koldeweij, Heren van Cuijck, 188-191. 
1338 Boffa, Warfare, 30-31. 
1339 StRA II, 122. 
1340 Boffa, Warfare, 30-35; voor een gedetailleerde beschrijving van de strijd rondom Grave zie Kuys, ́ Brabants echec´, 
26-28; vgl. ook Koldeweij, Heren van Cuijck, 190-204. 
1341 In 1387 kon 52 % van de militaire uitgaven gedekt worden met een ´bede ter cost´; StRA II, 133. Het grootste 
deel van deze som was bestemd voor de proviandering van de Arnhemse ´wapentueres´ die bij Roermond een 
Bourgondisch leger, dat vanwege de Bourgondisch-Brabantse alliantie hertogin Johanna te hulp schoot, moest 
tegenhouden. Een jaar later werd 34,1 % van de benodigde oorlogsgelden via een stedelijke schatting bijeen gebracht; 
StRA  II, 151.  
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een oorlog tegen Keulen, waar in 1391 een conflict was uitgebroken tussen het patriciaat 
en de raadspartij, waardoor de handelsbelangen van Gelre in gevaar dreigden te komen. 
De wijnhandel vanuit Keulen kwam door de interne partijstrijd in Keulen onder druk te 
staan en werd verder bemoeilijkt door de onveiligheid op de rivieren. Dit benadeelde 
enerzijds de hertog, die zijn tolinkomsten bedreigd zag, terwijl anderzijds de 
handelsbelangen van de Gelderse kooplieden in het gedrang kwamen. Dat Willem I 
uiteindelijk partij koos voor de raadspartij, waar niet geheel toevallig veel wijnhandelaren 
toe behoorden, was een duidelijke vorm van belangenaggregatie van de landsheer en de 
steden. De belangen van de stad in de wijnhandel met Keulen zal de bereidheid van het 
Arnhemse stadsbestuur om deel te nemen aan een dergelijke expeditie zo ver van huis 
voor het grootste deel bepaald hebben. In 1396 volgde nog de deelname aan de veldtocht 
tegen Reinald van Schonenvorst, die al enkele jaren vanuit diens kasteel roof- en 
plundertochten in het land van Gulik en het Gelderse Overkwartier ondernam.1342 De 
roofridderburcht werd uiteindelijk na een zes weken durende belegering ingenomen.  

 

GRAFIEK 15: militaire uitgaven van Arnhem, in oude schilden, 1368-1543.  
 
 Het begin van de vijftiende eeuw stond in militair opzicht in het teken van de 
Arkelse oorlog (1401-1412). Tijdens de Arkelse oorlog zette de Gelderse hertog, evenals 
de Hollandse graaf, op beperkte schaal huurlingen in.1343 Vanaf de Stichtse oorlogen in de 

                                            
1342 Böck, Herzöge und Konflikt, 249. Twee jaar eerder had Reinald zijn burcht nog als open huis aan Willem van Gulik 
opgedragen; vgl. Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, nr. 187. 
1343 Waale, Arkelse oorlog, 165-166, maakt melding van zo’n 25 tot 75 Engelse huurlingen die in dienst van de Gelderse 
hertog deel uitmaakten van het garnizoen dat tussen 1409 en 1411 Gorinchem bewaakte. Het inzetten van huurlingen 
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jaren twintig van de vijftiende eeuw ontvingen ook Arnhemse schutters een bescheiden 
soldij voor hun diensten tijdens tochten buiten de stad.1344 Toch is hier nog geen sprake 
van de inzet van huurlingen in de strikte zin van het woord: ze waren geen vreemde 
troepen die van het krijgsbedrijf hun beroep hadden gemaakt; ondanks soldijbetaling 
waren de schutters als burgers verplicht deel te nemen aan dergelijke expedities.   
 In 1420, toen wederzijdse roof- en plundertochten in het Gelders-Utrechtse 
grensgebied Arnhem opnieuw noodzaakten om militair in actie te komen, beliepen de 
totale militaire uitgaven 1261 lb., ofwel 21% van de normale uitgaven. Ook de 
strijdperikelen tijdens de jaren 1426-1428 ten gevolge van de Utrechtse Stichtsvete lieten 
de Arnhemse stadsfinanciën niet onberoerd. Begin 1426 besprak Arnhem met de andere 
Gelderse steden in Nijmegen de situatie en besloot men actie te ondernemen tegen de 
bisschopskandidaat Rudolf van Diepholt en zijn aanhangers in het Oversticht, om te 
voorkomen dat ‘…Veluwe mit allen […] gewuest en worde’.1345 In 1426 namen Arnhemse 
burgercontingenten en ruiters deel aan de inname van Amersfoort. Toen die stad enkele 
weken later weer in handen van de tegenpartij viel, toog de stad ‘mitten gemeynen 
clockenslach’ uit om weerstand te bieden. De soldij die de stad de twaalf stadsschutten 
betaalde voor de negen weken dat ze in Amersfoort gelegerd waren beliep in totaal ruim 
112 Arnhemse gulden, goed voor circa een derde van de totale militaire uitgaven in dat 
jaar.1346   
 In de daaropvolgende twee jaar had de stad zijn handen vol aan het bestrijden van 
Stichtse troepen die keer op keer de Veluwe introkken en daar tijdens hun plundertochten 
meerdere dorpen in as legden. In totaal besteedde de stad in de jaren 1427-1428 een bedrag 
van 1476 Arnhemse guldens (= 693 oude schilden) aan soldij, proviand, transportkosten 
en materieel voor verschillende korte ‘flits-expedities’ van ruiters (‘glayen’), gewapend 
voetvolk (‘wapentueres’) en de stadsschutters naar onder meer Loenen, Nijkerk, 
Wageningen en Rosendaal op de Veluwe.1347 Ook nam het voltallige Arnhemse stadsleger, 
bestaande uit alle weerbare mannen binnen de klokkenslag van de stad, deel aan de 
bestrijding van Stichtse troepen die de Betuwe waren binnengevallen en daar al 
brandschattend een spoor van vernieling achterlieten.1348   
 

                                            
was dus ook in vroeg-vijftiende-eeuws Gelre geen onbekend fenomeen; zie meer algemeen ook Van Nimwegen, 
Militaire ontwikkeling, 23. 
1344 Zo ontving een tiental ‘schutten’ voor hun diensten in de verdediging van Wageningen voor 15 dagen een soldij 
van 60 lb. StRA IV, 18 en 26. 
1345 StRA IV, 364; zie ook hiervoor, paragraaf 2.3.1. 
1346 StRA IV, 368. 
1347 Ter vergelijking: hertog Arnold besteedde aan de militaire activiteiten tegen het Sticht Utrecht in diezelfde jaren 
een totaalbedrag van 2350 Rijnse gulden (= 1566 oude schilden); Nijsten, Hof van Gelre, 68. 
1348 StRA IV, 422 en 425-430. Onder de klokkenslag verstond men in de Middeleeuwen het volledige gebied rondom 
een stad, waarbinnen het klokgelui was te horen van de stadsklok waarmee men de weerplichtigen in geval van oorlog 
of dreiging opriep. 
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 Het conflict met Berg rondom de erfkwestie van het hertogdom bracht in 1426 de 
steden lange tijd in Arnhem bijeen voor overleg over het sluiten van de rivieren en het 
voorbereiden van een mogelijke oorlog tegen Berg.1349 Uiteindelijk vinden we in de 
Arnhemse stadsrekeningen weinig sporen terug van grootschalige betrokkenheid van de 
stad bij dit conflict, dat zich voornamelijk in het Overkwartier afspeelde.1350 Het lijkt er 
sterk op dat de landsverdediging toen al meer en meer de primaire zorg was van het 
kwartier waarbinnen de oorlogshandelingen zich afspeelden, en dat alleen wanneer de 
eenheid van het gehele hertogdom in het gedrang kwam een beroep werd gedaan op de 
andere kwartieren. Dit kan niet gezegd worden van de heervaartverplichtingen van de stad 
tijdens het beleg van Buren. De belegering van Buren in 1434 volgde op de rooftochten 
die Willem van Buren als bondgenoot van Adolf van Berg vooral in het Nijmeegse kwartier 
uitvoerde. Het bedwingen van Buren was van groot belang voor de veiligheid van het 
Gelderse handelsverkeer richting Holland, Vlaanderen, Brabant en Engeland.  
 De militaire uitgaven van het stadsbestuur bereikten in de jaren 1433-1434 een 
nieuw hoogtepunt: in 1434 moest de stad 2056 Rijnse gulden uittrekken voor haar aandeel 
in de belegering van Buren. Dit was een aanzienlijke financiële verplichting voor de stad 
wanneer we deze afzetten tegen de gemiddelde uitgaven van de voorgaande vijf jaar: die 
bedroegen zo’n 4100 Rijnse gulden. De stad wist in ruil hiervoor haar accijnsprivilege, de 
kurk waarop de Arnhemse stadsfinanciën op dreef, verlengd te krijgen, aanvankelijk voor 
vijftig jaar, maar uiteindelijk in februari 1435 voor de termijn van honderd jaar in ruil voor 
het verlengen van de deelname van de stad aan de belegering voor nog eens twee 
maanden.1351 In deze context past ook de ordonnantie uit hetzelfde jaar, waarin het 
stadsbestuur de bezoldiging van een 24-tal stadsboogschutters regelde. De schutters 
zouden voor een periode van tien jaar aangesteld worden, en kregen bij expedities twee 
oude botdragers per dag, tenzij het een algemene heervaart betrof. Ook werd bepaald dat 
zij niet langer dan drie weken buiten de stad hoefden te dienen, tenzij ze ‘baven Goch’, 
dus ten zuiden van Goch voor krijgsdienst in het Gelderse Overkwartier gezonden 
werden: dan konden zij verplicht worden tot maximaal vier weken krijgsdienst.1352  
 Uiteindelijk hebben deze schutters slechts een paar maal uit de stad hoeven trekken: 
bij de deelname van Arnhem aan de expedities tegen Kleef, in de Soester vede en de 
Münsterse Stiftsvede (met het beleg van Vreden als belangrijkste wapenfeit). Deze 
veldtochten kostten de stad in de jaren 1445, 1450 en 1455 hooguit 212 oude schilden 
                                            
1349 StRA IV, 358, 360-362. Arnhemse boden reisden naar Roermond, Brabant en Luik met waarschuwingen om geen 
handel met Keulen te drijven; ook de kleine steden op de Veluwe werd verboden om goederen stroomopwaarts 
(richting Keulen) te transporteren.  
1350 Böck, Herzöge und Konflikt, 410-413. 
1351 GldA, OAA inv. nr. 1881, reg. nr.723. Ook Nijmegen en Harderwijk kregen vanwege hun militaire steun bij 
Buren extra privileges, De pandverschrijving van de gruit te Nijmegen werd verhoogd, terwijl Harderwijk tolvrijdom 
te water en op het land kreeg vanwege de 1300 Rijnse gulden die deze stad had uitgetrokken. Zie Nijhoff, 
Gedenkwaardigheden IV, nrs. 131 en 144. 
1352 GldA, OAA inv. nr. 1833. 
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(circa 10 % van de totale uitgaven in die jaren).1353 Het waren voor de stad dus betrekkelijk 
vreedzame jaren: zeker de westelijke delen van het hertogdom, waaronder de Betuwe en 
de Veluwe, lijken mede te hebben geprofiteerd van de relatief stabiele en vreedzame 
regering van Filips de Goede in Holland, die zich weliswaar steeds meer ging mengen in 
de Gelderse politiek, maar waarbij oorlogshandelingen achterwege bleven. Deze relatieve 
politieke stabiliteit moet positief bijgedragen hebben aan de economische ontwikkeling die 
uit de nog te bespreken stijgende stedelijke inkomsten uit deze periode naar voren komt.  
 Alles overziend wordt duidelijk dat de militaire uitgaven van de stad in de tweede 
helft van de veertiende en de eerste helft van de vijftiende eeuw slechts een aantal malen 
dieper ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de financiële stabiliteit van de stad, 
namelijk in de jaren 1372-1380 en de jaren 1420-1434. Zoals we hieronder nog zullen 
aantonen, gaven de verhoogde uitgaven in beide periodes aanleiding tot aanpassingen van 
het financiële beheer en het aangaan van leningen om de militaire bijdragen van de stad te 
kunnen financieren. Het algemene beeld van een veelal incidentele, kortdurende noodzaak 
tot het financieren van landsheerlijke oorlogen veranderde duidelijk in de loop van de 
tweede helft van de vijftiende eeuw, toen Gelre hernieuwd te maken kreeg met interne 
strijd en vanaf de jaren zeventig van de vijftiende eeuw werd meegezogen in de politieke 
en militaire chaos die de Bourgondische machtsaspiraties in de Nederlanden 
teweegbrachten.  
 
4.4.1.2. Garnizoenen in Arnhem tijdens de Bourgondisch-Gelderse oorlogen  
Aan het einde van de vijftiende eeuw begon het belang van stedelijke milities binnen de 
militaire organisatie af te nemen: het voor kortere periodes in dienst nemen van huurlingen 
begon de actieve deelname van burgercontingenten als infanterie-eenheden aan offensieve 
militaire campagnes te verdringen. Dat wil overigens niet zeggen dat de rol van de 
stedelijke schutterijen en de burgermilities volledig was uitgespeeld: ook in de zestiende en 
zeventiende eeuw behielden zij hun militaire waarde, vooral bij de verdediging van de eigen 
steden.1354 De Nederlanden maakten vanaf 1477 kennis met het uit professionele 
Landsknechte bestaande leger van Maximiliaan van Oostenrijk onder leiding van Albrecht 
van Saksen.1355 Talrijke legerbendes zwierven door West-Europa, op zoek naar emplooi 
als huurlingen in dienst van willekeurige vorsten. Dergelijke troepen vormden door hun 
                                            
1353 Voor de belegering van Vreden is een gedetailleerde deelrekening bewaard gebleven, die als bijlage in de rekening 
gestoken was; in de stadsrekening van 1455 is alleen het totaalbedrag van de uitgaven opgenomen. Zie GldA, OAA 
inv. nr. 1246, stadsrekening 1455/1456, fol. 13v. 
1354 Gunn, Grummit en Cools, War, 56-60; zie ook Knevel, Burgers in het geweer. 
1355 Voor de opkomst en het functioneren van de Landsknechte vanaf de late vijftiende eeuw zie bijvoorbeeld Baumann, 
Landsknechte; Van Nimwegen, Militaire ontwikkeling, 22-31 en idem, ‘Army organization’, 162-167. Reeds Karel de 
Stoute had, geïnspireerd door de ontwikkelingen in Frankrijk, via verschillende ordonnanties (o.a. uit 1468, 1471 en 
1474) een staand Bourgondisch leger, bestaande uit de zogenaamde ´bandes des ordonnances´, gecreëerd. Daarmee werd 
een belangrijke stap gezet in de professionalisering van de oorlogvoering. Vgl. o.a. Vaughan, Charles the Bold, 204-207 
en Contamine, La guerre, 301-306. 
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gebrek aan loyaliteit een hoogst instabiele factor: zo gauw problemen ontstonden met de 
betaling van hun soldij lagen muiterij, plundering en brandschatting op de loer.1356  
 De in 1465 ontbrande partijstrijd betekende voor Arnhem het begin van een nieuw 
tijdperk, dat volgens Van Driel werd gekenmerkt door een ´grotere dynamiek en schaal´ 
van de politieke en militaire gebeurtenissen dan men tot dan toe in Arnhem gewend was 
geweest.1357 Die toenemende schaalgrootte laat zich ook aflezen aan de financiële 
consequenties van de militaire ontwikkelingen: de militaire uitgaven van de stad bereikten 
in de jaren 1466-1468 een absoluut hoogtepunt (zie hiervoor, grafiek 11). Voor het eerst 
kreeg Arnhem te maken met een garnizoen dat de stad moest verdedigen. De helft van de 
kosten voor de huurlingen die ter verdediging van de stad werden aangenomen kwam voor 
rekening van de stad.1358 Het strategische belang van Arnhem, gelegen in het hart van het 
hertogdom, komt hiermee duidelijk naar voren.   
 Na de inname van de stad door Willem van Egmond in maart 1466 werd de stad 
het brandpunt van de strijd tussen de Egmonds-Kleefse partij enerzijds en hertog Adolf 
en het grootste deel van het hertogdom anderzijds. Vanaf juli 1466 belegerde Adolf met 
een troepenmacht van circa vijfhonderd man, onder andere afkomstig uit Zutphen en de 
Veluwe, de stad. De Kleefse ritmeester in Huussen berichtte hertog Johan van Kleef over 
de belegering en de verwoestingen die het leger rondom de stad aanrichtte. Naast de 
beschietingen die de stad zelf te verduren kreeg, werd het graan op het omringende 
platteland vernietigd, terwijl de wind- en watermolens waarop dit graan gemalen had 
moeten worden, deels buiten de stadsmuren langs de St. Jansbeek gelegen, in vlammen 
opgingen.1359 Het beleg werd al vrij snel weer opgeheven, en vanaf augustus werden 
onderhandelingen tussen Arnhem, Zutphen, Nijmegen en de kleine steden op de Veluwe 
ondernomen. Deze onderhandelingen resulteerden op 15 september 1466 in een bestand 
tussen de strijdende partijen.1360   
 Het bleef echter niet rustig: beide partijen kwamen hun afspraken niet na en over 
en weer werden vijandelijkheden begaan.1361 Arnhem bleef geïsoleerd: Willem van 
Egmond schreef Johan van Kleef begin juni 1467 dat de inwoners van de stad dagelijks 
van hun goederen werden beroofd en voor de poorten van de stad gevangen werden 
genomen zodat zij ´in hoire stat altiit moten blyven´. Er deden hardnekkige geruchten de 

                                            
1356 Van Nimwegen, ‘Army organization’, 167; Grousta-Werdekker, ´Gevaarlijke grenzen´, 147. 
1357 Van Driel, ´Arnhem´, 136. 
1358 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1466/1467, fol. 38r. 
1359 Van Veen, ´Bijdragen 1466´, …; de kwetsbaarheid van de economische infrastructuur buiten de stadsmuren in 
tijden van oorlog wordt door Ryckbosch ook voor Gent onderstreept: tijdens het beleg van de stad vanaf juni 1488 
konden de windmolens buiten de stad niet worden benut, terwijl tevens werd gedreigd met de vernietiging ervan 
door het garnizoen van Hulst; Ryckbosch, Gavere tot Cadzand, 224. Ook dichter bij huis deden zich dergelijke 
problemen voor: zo ging ook bij het beleg van Wageningen in 1480 de windmolen buiten de stad in vlammen op; 
vgl. Bosch, ´Stad in de marge´, 106. 
1360 Ibidem, 43-46. 
1361 Van Veen, ´Bijdragen 1467 en 1468´, 45-48. 
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ronde dat hertog Adolf de stad wederom wilde belegeren: ´men seget, dat hy wil vuer 
schieten in Arnhem mit buyssen´.1362 Vanaf halverwege 1467 werden de stad en het 
blokhuis van de stad aan de overzijde van de Rijn inderdaad door een aanzienlijk leger, 
onder andere bestaande uit een stedelijke legermacht uit Nijmegen en 150 ruiters die door 
de Veluwe werden geleverd, belegerd.1363 Vanuit Arnhem werd daarentegen dat jaar een 
succesvolle poging ondernomen om Wageningen, vanwege zijn ligging in het Gelders-
Utrechtse grensgebied en als westelijke ´toegangspoort´ tot de Veluwe eveneens een 
belangrijke strategische plaats, in te nemen.1364  
 De nominale militaire uitgaven van de stad bereikten mede daardoor in dat jaar een 
recordhoogte van ruim 1336 oude schilden, waarmee de totale uitgaven van de stad in dat 
jaar ten opzichte van het gemiddelde niveau in de voorgaande vijf jaar met bijna driekwart 
toenamen. De militaire uitgaven bedroegen in 1467 een ruime 42,3 % van de totale 
uitgaven dat jaar. Het binnen de stad gelegerde garnizoen vormde hierin de grootste 
kostenpost. Een aanzienlijk deel van deze kosten kon worden gedekt met de gelden die 
Willem van Egmond aan de stad toekende voor het onderhoud van deze krijgsknechten. 
Dit bedrag, in totaal 695 Rijnse gulden, was afkomstig uit dwangsommen die hij het 
omringende platteland bij herhaalde roof- en plundertochten had opgelegd.1365 Het 
Veluwse platteland kreeg het daarmee het zwaarst te verduren: beide zijden legden het 
dagelijkse leven lam. Een andere bron van inkomsten vormden de losgelden die werden 
ontvangen voor gevangen genomen Doesburgse burgers na de inname van die stad door 
de Egmonds-Kleefse partij op Oudejaarsdag 1467: zij leverden de stad nog eens 361 Rijnse 
gulden op.1366 Ondanks deze externe financiering van de oorlogsinspanningen van de stad 
leverden de torenhoge militaire uitgaven, gecombineerd met sterk gereduceerde reguliere 
inkomsten, een groot financieel probleem op. Dit probleem kon alleen worden opgelost 
met het opschorten van de rentebetalingen en forse bezuinigingen op de bezoldiging van 
het stadspersoneel.1367  
 Vanaf de laatste kwart van de vijftiende eeuw werd de beheersing van steden steeds 
belangrijker in de militaire strategie. De legering van garnizoenen in de steden werd vanaf 
dat moment een alledaags fenomeen, dat zonder meer een extra belasting voor de 
stedelijke bevolking meegebracht heeft. In 1473, toen de dreiging van een Bourgondische 

                                            
1362 Ibidem, 48. 
1363 Van Veen, ´Bijdragen 1467 en 1468´, 49. 
1364 Bosch, ´Stad in de marge´, 99. 
1365 Vgl. Vollmer, ´Belagerung´, 139. Een aanval op Doesburg vanuit Arnhem onder leiding van Jan van Egmond in 
1466 mislukte echter door krachtig optreden van de Zutphense landdrost, die werd gesteund door een klein Zutphens 
leger en de Doesburgse burgerij. Jan van Egmond werd daarbij gevangen genomen, maar ontsnapte niet lang daarna. 
Hij spande daarop een rechtszaak aan voor de vrijstoel van Herdecke (bij Dortmund), die echter pas in 1468 na de 
verzoening tussen hertog Adolf en Jan van Egmond leidde tot rechtsherstel. Vgl. Kossmann-Putto, Heimelijk gerecht, 
58 en 195-196. 
1366 GldA, OAA inv. nr. 1248, stadsrekening 1467/1468, fol. 4v.-5r. 
1367 Zie voor de oplopende problemen vanwege de toenemende schuldenlast hierna, paragraaf 6.2. 
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inval acuut werd, liepen de militaire uitgaven in Arnhem kortstondig op vanwege het 
haastige in dienst nemen van enkele ‘stalbroeders’, die in verschillende herbergen binnen 
de stad werden gelegerd, terwijl ook de stadsbewaking extra geld kostte.1368 Nadat Karel 
de Stoute in juli 1473 het gehele hertogdom onder zijn controle wist te brengen keerde de 
rust (in militair opzicht) voor enige jaren terug. De rechtstreekse militaire uitgaven van de 
stad tijdens de eerste Bourgondische bezetting bleven beperkt, afgezien van de bijdragen 
die van de stad gevraagd werden voor de belegering van Neuss door het gigantische leger 
dat Karel de Stoute daartoe in 1474 aan de Rijn had samengetrokken om zijn invloed in 
het Nederrijngebied te vestigen.1369 De onkosten voor het onderhoud van de Arnhemse 
schutters die vergezeld van enkele door de stad betaalde knechten in oktober 1474 naar 
Neuss trokken, bedroegen slechts 80 Rijnse guldens.1370 In maart 1475 eiste de hertog van 
het kwartier van de Veluwe wederom een bijdrage aan zijn militaire onderneming: ditmaal 
kon de verplichting tot het onderhouden van 100 ruiters met de betaling van 1000 Rijnse 
guldens worden afgekocht, een som die overigens buiten de stedelijke boekhouding is 
gebleven.1371 De overige financiële bijstand van de stad werd voldaan uit de opbrengsten 
van de strafschattingen: zo werden de 1450 Rijnse gulden die de stad in april 1474 aan de 
Bourgondische kapitein Bernard van Ramstein afdroeg in mindering gebracht van datgene 
wat de stad schuldig was ter bekostiging van krijgsvolk.1372  
 In de politieke chaos, die het machtsvacuüm na het ineenstorten van het 
Bourgondische gezag als gevolg van de dood van Karel de Stoute begin 1477 veroorzaakte, 
werd Arnhem in maart 1478 door de Bourgondisch-gezinde Willem van Egmond 
bezet.1373 Nadat Arnhem via verpanding in Kleefse handen was gekomen werden, ondanks 
de vrij grote aanhang onder de Arnhemse burgerij voor de pro-Bourgondische Egmonds-
Kleefse partij, landsheerlijke troepen op de stadspoorten gelegerd om de stad in bedwang 
te houden en dit nieuw verworven Bourgondisch-Egmondse steunpunt tegen aanvallen 
van de Gelderse partij te beschermen.1374 Die bleven niet uit: nadat Nijmegen en ook 
Zutphen en de Veluwe zich tegen Arnhem en de Bourgondische partij keerden werd de 
stad door Nijmegen van de zuidzijde geblokkeerd, terwijl Zutphen nog in hetzelfde jaar 
met een groot stadsleger Arnhem belegerde.1375 De stadsbewaking en de kosten voor de 
binnen de stad gelegerde troepen leidden tot aanzienlijke uitgaven.  

                                            
1368 GldA. OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1473/1474, fol. 64v.-65r. De totale militaire uitgaven ter verdediging 
van de stad beliepen met 416,5 Rijnse gulden ruim 12 % van de totale uitgaven. 
1369 Zie voor het beleg van Neuss o.a. Ehm, ´Oppermachtige buurman´, 144.  
1370 Aan de oproep van de hertog aan Arnhem om alle hand- en voetboogschutters van de stad ter ondersteuning van 
dit gigantische Bourgondische leger richting Neuss te sturen lijkt dan ook niet of nauwelijks gehoor te zijn gegeven; 
vgl. GldA, OAA inv. nr. 196, briefnr. 318. 
1371 Vgl. Alberts, ´Eerste Bourgondische bezetting´, 71-72. 
1372 GldA, OAA inv. nr. 1271, reg. nr. 1077. 
1373 Zie hiervoor, hoofdstuk 2. 
1374 Verkerk, Coulissen, 350; Van Driel, ´Arnhem´, 138 en Vollmer, ´Belagerung´, 143. 
1375 Böck, Herzöge und Konflikt, 561-562. Voor Zutphen zie hieronder. 
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 De verantwoordelijkheid voor de bekostiging van dit garnizoen lag in eerste 
instantie bij de hertog van Kleef, die in november 1478 de troepen in Arnhem 1200 Rijnse 
gulden uitbetaalde.1376 Toch kwam een deel van de financiële lasten ook op de schouders 
van de inwoners van de stad te rusten. Het Arnhemse stadsbestuur betaalde in dat jaar 625 
Rijnse gulden uit aan het contingent Zwitserse ruiters dat in de stad gelegerd was. Ter 
bekostiging daarvan werd dat jaar een gedwongen lening bij Arnhemse burgers aangegaan, 
die ruim twee derde van deze som opleverde.1377   
 De krijgsperikelen spitsten zich in de loop van de jaren 1479-1480 verder toe. Ook 
in de jaren 1479 en 1480 moest de stad ettelijke burgers en het Arnhemse St. 
Agnietenklooster leningen terugbetalen die aangegaan waren om het garnizoen binnen de 
stad te kunnen betalen.1378 In 1480 moest het Arnhemse stadsbestuur bovendien diep in 
de buidel tasten voor de schulden die het garnizoen Zwitserse ruiters gedurende hun 
inkwartiering in Arnhemse herbergen en in de huizen van Arnhemse burgers in huis 
hadden gemaakt. Het Bourgondisch-gezinde stadsbestuur kwam namelijk met de 
Bourgondische maarschalk overeen dat de stad borg zou staan voor deze schulden toen 
dit contingent Zwitserse ruiters de stad verliet om ten strijde te trekken in het beleg van 
Wageningen (zie hieronder). De stad kreeg uiteindelijk een rekening van ruim 475 Rijnse 
guldens gepresenteerd voor onbetaalde verteringen van de knechten.1379 Weliswaar 
beloofde Adolf van Nassau om namens Maximiliaan een deel van deze schulden aan 
Arnhem terug te betalen, maar van deze betaling blijkt niets uit de stadsrekeningen.1380 Dit 
is illustratief voor de zware last die de stedelijke bevolking te dragen kreeg wanneer vreemd 
krijgsvolk binnen de stad werd gelegerd.  
 Het nabij gelegen Wageningen vormde vanwege zijn strategische ligging in het 
Gelders-Utrechtse grensgebied in die jaren het voornaamste krijgstoneel. In 1480 sloeg 
het Bourgondische leger van Maximiliaan onder leiding van Adolf van Nassau het beleg 
voor de stad.1381 Alhoewel een klein contingent Arnhemse burgers ondersteuning 
verleende bij de belegering van Wageningen bleven de directe financiële gevolgen daarvan 
voor Arnhem vrij beperkt.1382 De nabijheid van het krijgsgewoel noodzaakte echter wel 
tot een verhoogde staat van paraatheid van de stadswachters. De kosten voor de 
stadsbewaking liepen in de jaren 1478-1481 dan ook hoog op: in 1480 bedroegen deze 

                                            
1376 Vollmer, ´Belagerung´, 143-144. 
1377 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1478/1479, fol. 35v. 
1378 GldA. OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1479/1480, fol. 27v. en 39r.; stadsrekening 1480/1481, fol. 25v. In 1482 
loste de stad zijn schuld bij de laatste elf personen af; stadsrekening 1482/1483, fol. 32r. Zie voor deze leningen 
verder hoofdstuk 6.2. 
1379 GldA. OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1480/1481, fol. 28v.-29v. 
1380 GldA, OAA inv. nr. 200, reg. nr.  1104. 
1381 Bosch, ´Stad in de marge´, 99; zie ook Böck, Herzöge und Konflikt, 571-572 en Scholten, ´Strategisch belang´, 120. 
1382 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1480/1481, fol. 30r.-34r. De onkosten hiervoor bedroegen bijna 400 
Rijnse gulden, wat neerkwam op 12,8 % van de totale uitgaven. 
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zelfs 13 % van de totale uitgaven.1383 Maar ook nadat Maximiliaan in de loop van 1481 het 
volledige hertogdom in handen had gekregen bleef de situatie voor Arnhem zeer 
verwarrend. De al eerder genoemde aanspraken die zowel Willem en Johan van Egmond 
als ook de hertog van Kleef op Arnhem maakten (de laatste op basis van zijn pandrechten 
uit 1478) leidden begin 1482 tot een nieuwe inname van de stad, ditmaal door een grote 
Kleefse legermacht. Daarmee wist de hertog van Kleef een steunpunt te creëren op de 
route tussen Kleef en Utrecht, waar de Stichtse burgeroorlog in volle hevigheid woedde 
en waarbij de hertog van Kleef de steden Utrecht en Amersfoort in hun strijd tegen 
Maximiliaan ondersteunde.1384   
 Tot begin 1484, toen de stad uiteindelijk Maximiliaan huldigde als landsheer, bleef 
Arnhem in Kleefse handen.1385 Ondanks tegenstand vanuit de Arnhemse bevolking 
vestigde stadhouder Adolf van Nassau zich in dat jaar weer in Arnhem.1386 De legering 
van een Bourgondisch-Oostenrijks garnizoen bleef echter uit.1387 Een poging van Floris 
van Egmond, heer van IJsselstein, en de Bourgondische maarschalk Polhain om eind 1487 
vanuit Wageningen alsnog een Bourgondisch-Habsburgse bezettingsmacht binnen 
Arnhem te brengen mislukte. De stad sloot haar poorten, terwijl de legermacht buiten de 
stadspoorten de stad blokkeerde en het omliggende platteland onveilig maakte. Het 
stadsbestuur besloot, na overleg met de gildemeesters en de ´gemeynen burgeren´ geen 
vreemde troepen binnen te laten, omdat de stad zich wegens hun eed van trouw aan 
Maximiliaan al verplicht zag om de stad met eigen mankracht en middelen te verdedigen 
en voor de Bourgondisch-Habsburgse vorst te bewaken.1388   
 De zware lasten die de legering van het Zwitserse garnizoen in de jaren 1478-1480 
met zich mee hadden gebracht hadden de Arnhemmers bovendien bijzonder huiverig 
gemaakt voor de legering van ́ sulke vreemde gheste´ binnen de stad.1389 Na overleg tussen 
Floris van Egmond en de Arnhemse burgemeesters, die met instemming van de 
gildemeesters de poorten gesloten hielden, blies het leger van ruim 300 á 400 voetknechten 
de aftocht en keerde terug naar Wageningen.1390 Daarmee was de kou nog niet uit de lucht: 
in de jaren 1488-1489 gaf de stad grote sommen geld uit voor de betaling van de 
krijgsknechten en wakers die de stad moesten verdedigen. De totale uitgaven van de stad 

                                            
1383 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1480/1481, fol. 27v.-28r.; naast de bewaking van de stadsmuren en -
poorten werd ook het vee in de Stadswaard tegen mogelijke roofpartijen van de vijand beschermd, terwijl ook de 
stadsmolens en de kraan langs de Rijn extra werden bewaakt. Daarnaast werden twee vrouwen betaald die dagelijks 
de omgeving van de stad moesten inspecteren op eventueel krijgsvolk dat zich daar op kon houden. 
1384 Janse, Oorlog en partijstrijd, 32; Van Driel, ́ Arnhem´, 138; vgl. Van Veen, ́ Bladzijde uit de geschiedenis van Arnhem 
(1487), 212. 
1385 Vollmer, ´Belagerung´, 145-150. 
1386 Böck, Herzöge und Konflikt, 576-577.  
1387 Bosch, ´Stad in de marge´, 99; vnl. gebaseerd op Van Veen, ´Bladzijde´, 212. 
1388 Verkerk, Coulissen, 366-369. 
1389 Ibidem, 367. 
1390 Ibidem, 368-369. 
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schoten hierdoor weer de hoogte in: met name in 1488, toen de stad bijna 700 oude 
schilden aan de troepen binnen de stad betaalde. Daarmee namen de militaire uitgaven 
bijna 40 % van de totale uitgaven in dat jaar in. Ook in 1490 moest de stad nog soldij 
uitbetalen aan het krijgsvolk dat binnen de stad gelegerd was geweest.1391  
 De herwonnen Gelderse onafhankelijkheid, die door de terugkomst en huldiging 
van Karel van Egmond in 1492 werd bekrachtigd, verliep zonder grote militaire 
confrontaties. Het grootste deel van de Bourgondische legermacht onder aanvoering van 
Albrecht van Saksen had zijn handen vol aan de opstand van de Vlaamse steden, maar 
nadat deze de kop in was gedrukt kon Maximiliaan zijn pijlen opnieuw op Gelre gaan 
richten.1392 Tussen 1492 en 1494 werd de Veluwe het toneel van hevige strijd tussen 
Bourgondische en Gelderse troepen. Wageningen vormde na 1492 het laatste bolwerk van 
Bourgondische aanwezigheid binnen de Gelderse grenzen, dat een uitvalsbasis vormde 
voor plundertochten op de Veluwe.1393 In juli 1494 werd bovendien nog het strategisch 
gelegen Nijkerk, dat naast Wageningen en Barneveld de belangrijkste (en tevens enige) 
toegangswegen tot de Veluwe en dus vanuit Holland en Utrecht tot de kwartieren van 
Arnhem en Zutphen beheerste, door troepen van Albrecht van Saksen ingenomen.1394 De 
strijd rondom Nijkerk was de oorzaak voor hoge militaire uitgaven van de stad in dat jaar. 
Begin 1494 verzamelde hertog Karel een grote legermacht in Arnhem. De 
oorlogsperikelen op de Veluwe kostten overigens niet alleen de stad handenvol geld: 
vooral de plattelandsbewoners kregen het die jaren zwaar te verduren. Zo meldt de overste 
rentmeester in zijn rekening over het boekjaar 1494/1495 dat ´…so die gaerde mytten 
ruyteren in Veluwen gelegen hebben, dat die schemell luyden gheen macht gehadt en 
hebben oeren thijnss to betalen, want zij myt schattingen ende ander ruytergelt genoich te 
doen gehadt hebben’.1395  
 De militaire inspanningen en de uitgaven die daarmee gepaard gingen betaalden 
zich overigens uit: vanuit Arnhem kon Wageningen succesvol op het Bourgondische 
garnizoen kon worden veroverd. De betaling van deze huurlingen verliep via de 
schatmeesters op de Veluwe.1396 Nijkerk, werd vervolgens opnieuw belegerd. Het stadje 
werd bezet gehouden door Bourgondische troepen onder aanvoering van kapitein Elbert 
Roffart, die van daaruit plundertochten over de Veluwe ondernamen. Uiteindelijk hielden 

                                            
1391 GldA, OAA inv. nr. 1834. 
1392 Vgl. voor het verloop van deze opstand o.m. Blockmans en Prevenier, De Bourgondiërs, 227-228 en Blockmans, 
De volksvertegenwoordiging, 316. 
1393 Wageningen bleef tot 1494 bezet door een Bourgondisch garnizoen onder leiding van Floris van Egmond. Bosch, 
´Stad in de marge´, 99. 
1394 Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 20. 
1395 GldA, HA inv. nr. 840, fol. 6r. 
1396 GldA, HA inv. nr. 1183, fol. 1-33. Wageningen vormde na 1494 vaak het uitgangspunt voor de vele 
plundertochten en raids van Gelderse troepen in Holland, een vorm van oorlogvoering die in die periode zeer 
gangbaar was maar die door Karel van Gelre en zijn maarschalken, waaronder Hendrik Snydewint en Maarten van 
Rossum, tot norm werd verheven; vgl. Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 36-72. 
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verschillende Arnhemse herbergiers en tappers 1129 Rijnse guldens in op de door hen 
verschuldigde accijnsbetalingen aan de stad, vanwege de voorgeschoten kosten van de 
inkwartiering die zij vanwege de legering van ruiters en knechten in de stad uit de 
toegewezen ruitergelden nog van schatmeester Brant van Delen nog tegoed hadden.1397  
 Tussen 1503 en 1506 zien we een nieuwe piek in de militaire uitgaven van de stad. 
De hernieuwde vijandelijkheden tussen Gelre en Habsburg hadden een duidelijk effect op 
de Arnhemse stadsfinanciën. Nadat Philips de Schone in 1503 een formele 
oorlogsverklaring aan Gelre had gericht, werden opnieuw voorbereidingen getroffen en 
werd de verdediging van de belangrijkste steden versterkt.1398 Een garnizoen van enkele 
tientallen Hessische ruiters was sinds 1503 in Arnhem gelegerd. De kosten voor 
soldijbetalingen en het onderhoud van de in herbergen en bij burgers thuis ingekwartierde 
ruiters werden omgeslagen over de plattelandsambten op de Veluwe.1399 Arnhem ontving 
dat jaar uit de ruitergelden van de ambten Barneveld en Nijkerk in totaal 472 Rijnse 
guldens, terwijl binnen de stad nog enkele tientallen burgers voor kleine bedragen werden 
aangeslagen voor de proviandering van de troepen die voor kasteel Persingen (nabij 
Nijmegen) trokken. Ook ontving de stad nog 59 Rijnse guldens van de Arnhemse 
geestelijkheid. Deze inkomsten dekten echter bij lange na niet de uitbetalingen aan de 
waarden en waardinnen van de verschillende Arnhemse herbergen waartoe de Arnhemse 
rentmeester verplicht was. In totaal moest de stad meer dan 1100 Rijnse gulden aan hen 
terugbetalen voor de kosten die de inkwartiering van dit ruitercontingent met zich mee 
had gebracht.1400 Ook in de jaren 1504-1506 werden troepen in Arnhem ingekwartierd, 
eerst Gelders-gezinde huurlingen uit de Oostelijke Nederlanden en de aangrenzende 
Duitse territoria, na de verovering van de stad een garnizoen bestaande uit Waalse 
knechten. Hiervoor moest de stad jaarlijks enkele honderden Rijnse guldens ter afbetaling 
van deze troepen ophoesten.1401  
 De legering van garnizoenen in de steden heeft meermalen tot spanningen geleid 
tussen landsheer, stadsbestuur en burgers. Vooral vanaf 1502, toen de relaties met Kleef 
weer sterk verslechterden na de mislukte aanval op de Kleefse enclave Huissen, en 
bovendien een nieuwe poging van Maximiliaan en Filips de Schone om het hertogdom te 
veroveren dreigde, nam de noodzaak tot het nemen van militaire voorzorgsmaatregelen 

                                            
1397 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1494/1495, fol. 51r. 
1398 Böck, Herzöge und Konflikt, 612. In november 1504 werden 2000 krijgsknechten door hertog Karel in dienst 
genomen; Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 434. 
1399 Zie voor de omslag van deze ruitergelden GldA, HA inv. nr. 1197, fol. 2r. 
1400 GldA, OAA inv. nr. 1253, stadsrekening 1503/1504, fol. 61r. 
1401 In 1504 betaalde Arnhem ook mee aan de kosten voor het afdanken van de ruiters die in Groenlo en Doetinchem 
waren gestationeerd, terwijl in dat jaar ook de herbergiers moesten worden terugbetaald vanwege de inkwartiering 
van de knechten van hoofdman Conrait van Walckenburch. In 1505 moest de stad in totaal 520 Rijnse gulden aan 
de burgers die onderdak hadden geboden aan de in de stad ingekwartierde knechten terugbetalen. GldA, OAA inv. 
nr. 1253, stadsrekening 1505/1506, fol. 19r. 
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weer toe.1402 In dat jaar werd Hessisch krijgsvolk in Arnhem ingekwartierd. Voor de 
betaling ervan werden opnieuw ruitergelden over de Veluwse plattelandsambten 
omgeslagen.1403 Voor de afbetaling van de inkwartieringskosten werden de inkomsten uit 
specifieke ambten gebruikt om de eigenaars van de Arnhemse herbergen te betalen. De 
stad moest echter meermaals gelden voorschieten ter betaling van huurlingen- en 
ruitercontingenten. De ruitergelden druppelden namelijk maar zeer onregelmatig binnen. 
Dus moest de stad in 1503 de stad de burgers en waarden in de stad compenseren voor 
de inkwartiering van de contingenten Hessische ruiters in de stad. De ´quytinge´ van de 
ruiters kostte de stad ruim 1111 Rijnse gulden, terwijl verschillende waarden en 
waardinnen de nog openstaande rekeningen wederom inhielden op de door hun 
verschuldigde accijnzen.1404 Daarmee waren nog eens 908 Rijnse gulden gemoeid, 
waarmee de totale uitgaven voor de inkwartiering van deze ruiters op 2019 Rijnse gulden 
uitkwam, ofwel 40 % van de totale uitgaven dat jaar.  
 Ook het hierboven reeds genoemde garnizoen van Waalse knechten dat sinds 1505 
in de stad gelegerd was veroorzaakte veel overlast. In 1506 richtte het Arnhemse 
stadsbestuur een verzoek aan stadhouder-generaal Jacob van Croy om ervoor te zorgen 
dat de schade die de knechten Arnhemse burgers berokkenden werd teruggedrongen.1405 
Gebrekkige uitbetaling van soldij en andere betalingsproblemen speelden hierin 
voortdurend een belangrijke rol. Het lijkt weinig uit te hebben gehaald, want in 1508 
vertrok opnieuw een bode richting de stadhouder met klachten over de binnen de stad 
gelegerde knechten.1406  In 1512 vertrok een delegatie van het Arnhemse stadsbestuur naar 
het Bourgondische hof in Brussel vanwege de achterstallige betaling van de waarden van 
de stedelijke herbergen en overige burgers die onderdak boden aan deze knechten.1407 Van 
bijdragen van Arnhem aan de betaling van het Habsburgse krijgsvolk blijkt echter niets uit 
de stadsrekeningen.   
 Nadat Arnhem in 1514 door Karel van Gelre was heroverd liepen de militaire 
uitgaven van de stad kortstondig terug, maar in 1517 moest de stad alle zeilen bijzetten 
om de stadsverdediging op orde te brengen. Habsburgse troepen die de Arumer Zwarte 
Hoop, een naar het beruchte Saksische huurlingenleger van Albrecht van Saksen 
vernoemd Fries huurlingencontingent, na hun overvallen op Medemblik, Haarlem en 
Amsterdam tot op de Veluwe achtervolgden, vormden ook een bedreiging voor de stad. 
Deze dreiging moet bijzonder groot zijn geweest: de militaire uitgaven in dat jaar beliepen 
een kwart van de totale uitgaven.   
 

                                            
1402 Böck, Herzöge und Konflikt, 612; vgl. Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 28. 
1403 GldA, HA inv. nr. 1201, fol. 3r.- 
1404 GldA, OAA inv. nr.  
1405 GldA, OAA inv. nr. 1097, briefnr. 718. 
1406 GldA, OAA inv. nr. 1253, stadsrekening 1508/1509, fol. 36v. 
1407 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1512/1513, fol. 19v.; zie hiervoor, paragraaf 4.2.1.1. 
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 In 1519 kwamen de Gelderse Staten overeen de verdediging van het hertogdom als 
gezamenlijke taak op zich te nemen ‘tot eer ende wailfaren’ van de hertog, wanneer de 
noodzaak daartoe zich zou aandienen door militaire aanvallen door buitenlandse vijanden. 
Hiertoe werd een verdeling van het aantal door iedere stad te onderhouden knechten 
opgesteld, waarbij Nijmegen en Roermond beloofden ieder honderd knechten te betalen, 
terwijl Zutphen en Arnhem respectievelijk 75 en 60 soldaten voor hun rekening namen.1408 
Ook in 1521, toen hertog Karel zijn aanval op het Oversticht opende, ondersteunde 
Arnhem de landsheer met militaire uitgaven ter hoogte van bijna duizend Rijnse gulden, 
die werden besteed aan het opnieuw inhuren van krijgsvolk.1409 Tussen 1522 en 1529 
investeerde Arnhem bovendien in de aanschaf van haakbussen, salpeter en buskruit.   
 De sommen die van jaar tot jaar besteed werden aan het inhuren van huurlingen 
ter ondersteuning van hertog Karel lagen beduidend hoger dan de kosten die de 
traditionele heervaarten in de veertiende en vijftiende eeuw met zich mee hadden gebracht. 
Ook hierin is de militaire schaalvergroting die zich sinds de laatste kwart van de vijftiende 
eeuw manifesteerde, goed terug te zien. In 1527, toen de strijd tussen Karel V en hertog 
Karel van Gelre in volle hevigheid weer losbarstte, nam de stad op verzoek van de hertog 
vijftig knechten aan, terwijl de Arnhemse St. Olafs- en St. Jorisschutterijen in datzelfde 
jaar de stad in dienst van de hertog verlieten om naar Wageningen te trekken, ter 
ondersteuning van de Gelderse troepen die in dat jaar Utrecht wisten te bezetten.1410  
 Nadat in 1528 de vrede van Gorinchem een einde maakte aan de vijandigheden 
tussen Gelre en Habsburg verdwenen de militaire uitgaven voor de resterende periode uit 
de stadsrekeningen. Het wordt hiermee duidelijk dat de strijd tussen Gelre en Habsburg 
dé bepalende factor is geweest voor de militaire uitgaven van Arnhem na 1473. Rond 
diezelfde tijd veranderde ook de aard van de militaire uitgaven: van de betaling van de 
logistiek rondom het te velde trekken van stedelijke heervaartcontingenten naar de kosten 
die verbonden waren aan het in dienst nemen en inkwartieren van huurlingen-
contingenten. De opflakkeringen van de militaire uitgaven van Arnhem lopen synchroon 
met de reeds uit de literatuur bekende jaren van militaire strijd tussen Gelre en Habsburg. 
 Een verdere bestudering van de landsheerlijke oorlogsrekeningen, die vooral voor 
de vroege zestiende eeuw zijn overgeleverd, zou meer kennis op kunnen leveren over de 
verhouding tussen stedelijke en landsheerlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
landsverdediging. Uiteindelijk moet de invloed van de eigenlijke militaire uitgaven op de 
financiële problemen van de stad niet te groot worden ingeschat, zoals de analyse in 
paragraaf 4.1. al aan het licht bracht. De crux zat hem met name in de in hoofdstuk 6 nog 
te behandelen financiering van deze plotselinge hoge buitengewone uitgaven: de 
                                            
1408 Gelderse Landdagen, nr. 100. 
1409 GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1521/1522, fol. 63v.-64r. Ruim tweederde van de hiervoor benodigde 
gelden werd verworven via gedwongen leningen bij Arnhemse burgers. 
1410 GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1527/1528, fol. 37r. en 95r.; zie ook Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 53-
57; zie ook hiervoor, paragraaf 2.3.3. 
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noodzakelijke leningen en de daaruit voortvloeiende schuldenlast vormden de grootste 
last die oorlog op langere termijn met zich meebracht. 

	
4.4.2.	MILITAIRE	UITGAVEN	TE	ZUTPHEN	

4.4.2.1. Heervaarten te Zutphen 
Anders dan Arnhem, dat (zoals we hierboven reeds hebben aangetoond) in de periode 
1350-1550 meerdere malen werd belegerd en ingenomen, was Zutphen tot het begin van 
de Tachtigjarige Oorlog voor direct oorlogsgeweld gespaard gebleven. Alleen eind juli 
1505, toen Filips de Schone het hertogdom met geweld trachtte in te lijven bij zijn 
Bourgondische Nederlanden, verscheen een Bourgondisch leger, dat een paar weken 
eerder Arnhem met succes had ingenomen, voor de stad. Met enige opluchting schreef de 
rentmeester in zijn rekening dat Zutphen door het sluiten van de wapenstilstand tussen 
Filips de Schone en Karel van Gelre (27 juli 1505 te Tiel1411) aan een beleg ontkomen is. 
Het Bourgondische leger, dat zich rond 25 juli op een waard langs de Ijssel bij Brummen 
en op de Veluwse kant van Helbergen zijn kamp opsloeg, had slechts vijf of zes keer met 
´groite bussen ingeschotten´ voordat het de aftocht blies.1412  
 Ook al was de stad dus nooit zelf het toneel van oorlogsgeweld, toch drukten ook 
hier militaire uitgaven meer dan eens hun stempel op de stedelijke financiën, waarbij de 
landsheerlijke politiek als drijvende factor op de voorgrond treedt. Ook in Zutphen bleef 
de heervaartplicht van de Zutphense burgers tot het einde van de vijftiende eeuw het 
belangrijkste uitgangspunt voor de militaire steun die de stad aan de landsheer verleende. 
Daartoe werden zowel stad als platteland door de landdrost van het kwartier Zutphen via 
´klokkeslag´ opgeroepen. Meermaals zijn Zutphense legercontingenten onder leiding van 
de Zutphense landdrost uitgetrokken; veel vaker stonden zij echter onder leiding van leden 
van het stadsbestuur, die bij die gelegenheid als ritmeesters werden aangeduid.1413 De 
omvang van het Zutphense stadsleger verschilde al naar gelang het belang van de 
expeditie: slechts in een klein aantal jaren (bijvoorbeeld in 1412, 1434 en 1480) trok de 
‘hele stad’ (waarmee alle weerbare mannen, wat neerkwam op ± 1/6 van de totale 
bevolking, bedoeld werden) ter heervaart. In 1412 kwam dit neer op een troepenmacht 
van zo’n 530 man, in 1480 omvatte het volledige stadsleger ongeveer 660 burgers.1414 Bij 
kleinere expedities trok Zutphen (net als Arnhem) met de ´halve stad´ of een aantal 
tientallen schutters of burgers ten strijde.  
 
                                            
1411 Vgl. Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 29. 
1412 RAZ, OAZ, inv. nr. 928, fol. 71v. 
1413 Kuys, Drostambt en schoutambt, 100-103; voor de rol van de schepenen als legeraanvoerders zie Gimberg, 
´Krijgswezen´, 84. Vgl, voor de rol van de Hollandse baljuws en schouten bij de militaire mobilisatie Jansen en 
Hoppenbrouwers, ´Heervaart´, 1 en 6-7.  
1414 Waale, Arkelse oorlog, 169-170; Gimberg, ‘Krijgswezen’, 84. 
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 De militaire organisatie was zoals overal gebaseerd op de verdeling van de stad in 
zes wijken zoals die in ieder geval sinds de veertiende, maar wellicht zelfs sinds de 
dertiende eeuw had bestaan.1415 Het Waterstraatvierdeel bestond in die periode uit zes 
rotten (iedere rot omvatte zestien personen), de Barlheze omvatte achttien rotten, het 
Grote Wandvierdeel leverde zeven rotten, het Kleine Wand nog eens negen rotten. De 
stadsbewaking was in handen van in totaal 36 personen: aan elk van de zes stadspoorten 
werden zes personen (twee leden van het stadsbestuur, twee uit de ‘Achttienen’ en twee 
uit de burgerij) toegewezen. De Zutphense gilden stonden onder leiding van hun 
gildemeesters.1416 Een rotcedule uit 1526 wijst uit dat de Zutphense wijkindeling ook aan 
het begin van de zestiende eeuw nog aan de basis lag van de militaire organisatie van het 
stadsleger, terwijl toen ook de gildenorganisatie een rol speelde. In totaal staan in deze 
rotcedule de namen van 676 weerbare Zutphense burgers genoteerd. Wanneer we dit getal 
naast het hierboven genoemde aantal weerbare mannen in 1480 stellen, dan valt te 
constateren dat in de jaren tussen 1480 en 1526 de (mannelijke) bevolking in Zutphen 
nagenoeg gelijk moet zijn geweest. Ervan uitgaande dat alle weerbare mannen circa 1/6 
van de totale bevolking uitmaakten, dan komen we op een inwonertal in de late 15e en 
vroege zestiende eeuw van circa 4056 personen, wat echter aan de hoge kan is in 
vergelijking met de op de belastingregisters gebaseerde gegevens van Van Schaïk.1417  
 Vastgesteld kan worden dat de politiek-militaire conflicten tot het einde van de 
vijftiende eeuw weliswaar ook in Zutphen financieel hun sporen hebben nagelaten, maar 
dat van diepingrijpende financieel-economische consequenties van de traditionele 
heervaarten geen sporen terug te vinden zijn. Een uitzondering op deze constatering 
vormen de jaren 1393-1394: hierboven constateerden we al een verdubbeling van de 
uitgaven van de overrentmeester in deze jaren en een sterk gestegen schuldenlast van de 
stad in de daaropvolgende jaren tot 1402 als gevolg van de verkoop van lijf- en erfrenten, 
die een sanering van de schuldenlast in de navolgende jaren noodzakelijk maakte (zie 
hierna, hoofdstuk 6). Ongetwijfeld hebben de hoge uitgaven van de overrentmeester in de 
jaren 1393-1394 iets te maken met de financiële gevolgen van de strijd van de Hanzesteden 
tegen de Vitaliënbroeders, de kapers die in de late veertiende eeuw de handel richting het 
Oostzeegebied in gevaar brachten.1418 In juni 1394 vergaderden de Zuiderzeesteden in 
Utrecht over deelname aan de campagne tegen de kapersbende.  Zutphen, Deventer, 
Harderwijk en Elburg verklaarden aanvankelijk bereid te zijn ook een kogge voor deze 
expeditie uit te rusten, maar trokken hun toezegging in toen bleek dat de Pruisische steden 
niet wilden deelnemen en Amsterdam en Kampen het niet eens konden worden over de 

                                            
1415 Gimberg, ‘Krijgswezen’, 83; zie voor deze wijkindeling Benders, ´Nachbarn´, 133-134 en Doornink-Hoogenraad, 
Zutfen, 12. 
1416 RAZ, OAZ inv. nr. 2032. 
1417 Zie hiervoor, paragraaf 2.4.1. 
1418 Zie o.a. Weststrate, Kielzog, 35-36; idem, ´Abgrenzung´, 22-24; zie ten aanzien van de strijd van de Hanze tegen 
de Vitaliënbroeders ook Holbach, ´Hanse und Seeraub´ en Puhle, Vitaliënbrüder. 



316 | S t e d e l i j k e  m a c h t  t u s s e n  o v e r v l o e d  e n  s t a g n a t i e  
 

  

deelname.1419 Gezien het feit dat de vier IJssel- en Zuiderzeesteden in juni 1394 in 
Beekbergen samenkwamen om de afrekening van de verkoop van de blijkbaar reeds 
aangekochte kogge te bespreken waren de voorbereidingen voor de expeditie al in volle 
gang.1420 De strijd tegen de kapervaart in het Oostzeegebied ging na 1394 nog geruime tijd 
door, maar van de bereidheid tot medewerking middels deelname of financiering vanuit 
de Gelderse en Overstichtse steden was na 1394 niet of nauwelijks sprake meer.1421  
 Dat in andere jaren deelname aan heervaarten minder structurele financiële 
consequenties had, had alles te maken met de militaire organisatie, waarbij de stad alleen 
opdraaide voor de bekostiging van het te velde brengen en het onderhouden van deze 
stedelijke legermacht. De uiteindelijke kosten waren een functie van de omvang van het 
stadsleger dat uitgezonden werd, de afstand richting het krijgstoneel en de duur van het 
conflict. Alle variabelen varieerden sterk. Net als in Arnhem waren ook de Zutphense 
burgers verplicht zelf hun wapenrusting te bezitten en altijd gereed te houden. Dit 
veranderde niet wezenlijk met de introductie van vuurwapens. Nog in 1496 stelde het 
stadsbestuur een overzicht op van de verdeling van haakbussen onder de bevolking van 
de verschillende stadswijken, waarbij de vermogensschattingen van de landsheerlijke 
pondschattingen als grondslag werden genomen.1422  
 In de periode tot 1473 vinden we de grootste pieken in de stedelijke militaire 
uitgaven terug in de jaren 1387-1388, 1407-1408, 1412, 1427-1428 en 1434-1435, jaren die 
(evenals in Arnhem) in het teken hebben gestaan van de deelname van stedelijke 
contingenten aan landsheerlijke veldtochten tegen Brabant, Holland (Arkelse oorlog), 
Utrecht en de heer van Buren. De uitgaven van de stad bepaalden zich ook hier 
hoofdzakelijk tot onkosten voor de proviandering en de transportkosten voor het 
stedelijke leger. In 1428 werd een aparte heffing ingesteld om het inhuren van ruiters te 
bekostigen, die tijdens de Gelders-Utrechtse vete tegen betaling van een vaste soldij ter 
bescherming van de stad daar werden gelegerd.1423 Het inhuren van vreemd krijgsvolk 
vormde toen echter nog duidelijk een aanvulling op de militaire slagkracht van de 
Zutphense burgerij zelf.  
 Het was echter de deelname aan het beleg van Buren die van de stad de grootste 
financiële inspanning tot dan toe vergde. De totale militaire uitgaven bedroegen in 1434 
ruim 3474 lb., wat zorgde voor een stijging van de totale stedelijke uitgaven ten opzichte 

                                            
1419 HR I-4, 216-223, nrs. 230-234. Al in 1367-1369 hadden de Zuiderzeesteden gezamenlijk een viertal koggen 
uitgerust voor de strijd tegen de Denen, die de handelsbelangen van de Nederlandse kooplieden op Schonen na de 
verovering van het schiereiland door de Deense koning Waldemar IV in 1362 aantastten. Door de deelname aan deze 
strijd wisten de steden allerlei handelsprivileges te verwerven. Zie hiervoor Weststrate, Kielzog, 33-35.  
1420 Zie StRZ I, 72. 
1421 Weststrate, Kielzog, 36-37. 
1422 RAZ, OAZ inv. nr. 2028. Personen die in de pondschatting voor vier of drie oude schilden waren aangeslagen 
dienden over één haakbus te beschikken, personen die met twee schilden werden belast per twee personen één 
haakbus. 
1423 StRZ II, 405. 
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van het voorgaande boekjaar met 39 %.1424 Naast de kosten voor het onderhouden van de 
zoals gebruikelijk uitgereden burgercontingenten nam de stad ook huurlingen in dienst. 
De soldij die de stad hen betaalde nam een aanzienlijk deel van de totale kosten in. Ter 
compensatie hief de stad bij hoge uitzondering een directe belasting, die overigens alleen 
werd geheven over diegenen die niet met het stadsleger voor Buren trokken, en dus meer 
het karakter van het afkopen van militaire dienstplicht droeg.1425 Deze extra inkomsten 
konden echter niet voorkomen dat de overrentmeester een negatief saldo van 2864 lb. 
moest boeken: bijna een derde van de totale uitgaven kon niet worden gedekt.  
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat de stad begin 1435 in een brief aan de hertog 
de snel oplopende kosten voor het beleg ter sprake bracht. De stad schreef dat de kosten 
die de deelname van de stad aan het beleg veroorzaakte van ongekende omvang waren, en 
dat de stad eigenlijk niet meer in staat was de financiële krachtsinspanning die zij leverde 
nog langer vol te houden zonder de stad daarmee in ´groten verderffliken ende 
onverwynliken schade´ te storten.1426 Dat dergelijke pieken in de stedelijke uitgaven, 
veroorzaakt door militaire verplichtingen tegenover de landsheer, het financiële evenwicht 
verstoorden staat daarmee weliswaar als een paal boven water, maar in de eerste helft van 
de vijftiende eeuw ging het nog om incidentele verstoringen van het financiële evenwicht. 
Toch was het reden genoeg om voor deze uitzonderlijke financiële krachtinspanning een 
compensatie in de vorm van privileges af te dwingen. Ook hier speelden dus de financiële 
consequenties van de militaire escapades van de landsheer een belangrijk 
onderhandelingsmiddel om nieuwe privileges te verwerven en hiermee de positie van de 
stad ten opzichte van de landsheer te versterken én de financiële belangen van de stad te 
bevorderen.  
 In ruil voor een verlenging van de Zutphense deelname aan het beleg van Buren 
wist Zutphen inderdaad een belangrijk privilege in de wacht te slepen: enkele 
plattelandsambten in het Zutphense kwartier en op de Veluwe kregen het recht om 
accijnsvrij Zutphens bier te tappen. Dit privilege (dat aanvankelijk door de landsheer 
uitdrukkelijk als tijdelijke maatregel was bedoeld), was gericht op het vergroten van het 
afzetgebied van tijdelijk goedkoper en dus aantrekkelijker Zutphens bier. Door het creëren 
van dergelijke voor de stad gunstige fiscale condities werd niet alleen de Zutphense 
brouwnijverheidssector gestimuleerd, maar werd bovenal ingezet op een verruiming van 
de fiscale opbrengsten uit de stedelijke brouwaccijns, waarmee de militaire uitgaven ten 
gunste van de landsheerlijke politiek konden worden gecompenseerd.1427 Ter compensatie 
wees de hertog de stad bovendien 2000 Rijnse gulden uit de eerstvolgende pondschatting 

                                            
1424 StRZ II, 468-475. 
1425 StRZ II, 478-486; zie verder hoofdstuk 4.5. 
1426 RAZ, OAZ inv. nr. 175, briefnr. 96; (= Landdagen, nr. 1976). 
1427 Benders, ´Regimente´, 46-47. Dat het privilege een tijdelijke maatregel was wordt duidelijk uit het feit dat   In de 
oorkonde werd bepaald dat het stadsbestuur van alle uitgaven die de stad vanaf de datum dat het privilege in werking 
trad voor het beleg van Buren uitgaf rekenschap diende af te leggen.  
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toe.1428 Klaarblijkelijk is deze som nooit afbetaald. Hierdoor bleef het privilege van kracht 
en kon het zich in de daaropvolgende decennia ontwikkelen tot een feitelijk 
brouwmonopolie voor de stad ten opzichte van het omringende platteland.1429  
 Na Buren volgde de deelname van stedelijke contingenten aan landsheerlijke 
krijgstochten naar Gulik in 1445 en 1450 en het beleg van Vreden in 1455. De eerste 
ondernemingen namen tussen de 3 en 5 % van de totale uitgaven in beslag, de veldtocht 
naar Vreden kostte de stad nog minder. Het geeft aan dat de militaire uitgaven van 
Zutphen tot halverwege de vijftiende eeuw doorgaans geen grote invloed op de financiële 
stabiliteit van de stad hebben gehad. Deze gang van zaken maakt gelijktijdig duidelijk dat 
ook in Zutphen de militaire uitgaven via de heervaartplicht vrijwel volledig aan de 
landsheerlijke machtspolitiek verbonden waren.   
 Anders lag het met de defensieve taken van de Zutphense burgers. Ook hier was 
de stadsbewaking van oudsher een belangrijke burgerplicht, die echter al aan het einde van 
de veertiende eeuw werd waargenomen door speciaal daarvoor aangestelde stadswakers. 
Deze werden uitbetaald met apart over de burgers geheven waakgeld, dat in vier termijnen 
van deur tot deur werd geïnd en waarvan een apart register (het waakboek) werd 
bijgehouden.1430 Alleen wanneer acuut militair gevaar dreigde werden alle burgers 
(inclusief de inwoners van de stadsvrijheid) door middel van de noodklok opgetrommeld 
om de stad te verdedigen. Ook wanneer geruchten rondgingen dat roof en brandschatting 
op het platteland plaatsvond of krijgsvolk richting de stad optrok werd de burgerij 
opgetrommeld. Dat juist in of rond 1477 een speciale ordonnantie daarvoor werd 
afgekondigd hoeft in het licht van de uitzonderlijk gespannen politieke situatie tijdens het 
machtsvacuüm na de overhaaste uittocht van de Bourgondische bezettingsmacht in dat 
jaar niet te verwonderen. Volgens de ordonnantie dienden alle burgers met eigen 
wapenrusting te verschijnen, om onder leiding van de burgemeesters en ritmeesters de 
stadsverdediging ter hand te nemen. Daarbij werd aan iedere stadspoort en 
verdedigingstoren in de stadsmuur een lid van het stadsbestuur toegewezen, die de leiding 
kreeg over een aantal hem toegewezen burgers.1431   
 

4.4.2.2. Militaire uitgaven van Zutphen, 1477-1543 
De jaren vanaf 1477 vormden ook voor Zutphen en het Zutphense kwartier een 
chaotische periode, waarbij de financiële en economische consequenties van de militaire 
schaalvergroting en langdurig oorlogsgeweld pijnlijk zichtbaar werden. Direct nadat de 
Bourgondische ambtenaren de wijk hadden genomen ontstond een machtsvacuüm, 
waarin de Gelderse Staten feitelijk het landsbestuur op zich namen. Alhoewel het anti-
                                            
1428 RAZ, OAZ inv. nr. 737, reg. nr. 613.  
1429 Vgl. Benders, ´Regimente´, 57. 
1430 Gimberg, ´Krijgswezen´, 75-76.  
1431 Deze ordonnantie is uitgegeven bij Gimberg, ´Krijgswezen´, 104-105. 
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Bourgondische sentiment binnen Gelre sterk was, streed hertog Adolf na zijn vrijlating uit 
gevangenschap te Gent aan de zijde van Maria van Bourgondië tegen Frankrijk. Zutphen 
werd herhaaldelijk verzocht hem een geldlening te verstrekken om daarmee zijn militaire 
uitgaven te kunnen bekostigen.1432 Eind mei zond het stadsbestuur inderdaad een rijdende 
bode met 600 Rijnse gulden naar Doornik.1433 Effectieve militaire steun van de Gelderse 
hoofdsteden bleef uit, vooral omdat de voorbereidingen voor het bij elkaar brengen en 
uitrusten van troepen relatief lang duurde. Zutphen maakte wel aanstalten om op verzoek 
van Adolf 43 schutters uit te rusten; de kosten voor de aankoop van laken ter vervaardiging 
van uniformen en voor soldijbetalingen beliepen ruim 550 lb., waarvan een deel over de 
omliggende dorpen werd omgeslagen.1434 We zien hier de eerste tekenen van de tendens 
dat Zutphen de toenemende lastendruk als gevolg van de noodzaak om troepen in dienst 
te nemen voor de landsverdediging probeerde af te wentelen op het omringende 
platteland, wat hieronder uitgebreider aan bod zal komen.  
 De verdediging van de Gelderse belangen tegenover Maximiliaan van Oostenrijk, 
die de druk op Gelre vanaf begin 1478 opvoerde, leidde voor Zutphen tot een diepe 
financiële crisis, waarvan de uitwerking op de stadsfinanciën nog tot ver in de zestiende 
eeuw voelbaar bleven. Zutphen en Nijmegen waren de belangrijkste kernen van verzet 
tegen de Kleefse en Bourgondische pogingen om Gelre te veroveren. Nadat Arnhem in 
1478 Kleefs-Bourgondische handen was gevallen werden van hieruit pogingen 
ondernomen om ook de Veluwe te veroveren. De poging van de Gelderse partij om 
Arnhem te heroveren werd door Zutphen nog ondersteund met een traditionele heervaart 
met dienstplichtige burgercontingenten. Eind juni trok de ‘aelingen halven stat’ onder 
leiding van twee leden van het stadsbestuur richting Arnhem; na twee weken werden zij 
afgelost door de andere helft van de weerbare mannen uit de Zutphense burgerij. Een 
dergelijke heervaart van een maand kostte de stad aan proviand en materiaal 1571 lb.1435 
 Het strategische belang van Wageningen voor beheersing van de Veluwe en als 
‘sluitsteen’ voor de Gelderse onafhankelijkheid komt duidelijk tot uiting in de militaire 
inspanningen die de Gelderse partij in 1480 deed om Wageningen te ontzetten. Vanaf 
begin maart 1480 werd het vestingstadje door een Bourgondisch-Oostenrijks leger 
(klaarblijkelijk op instigatie van het Arnhemse stadsbestuur) en met Arnhemse steun 
belegerd, als opmaat voor de verovering van de hele Veluwe.1436 Bij het uitblijven van 
militaire steun door bisschop Hendrik van Münster en Frankrijk kwamen Zutphen en 
Nijmegen er nu alleen voor te staan om de Bourgondisch-Oostenrijkse opmars tot staan 

                                            
1432 RAZ, OAZ inv. nr. 205, briefnr. 325-326. Zie voor de politieke steun van verschillende Gelderse steden aan 
hertog Adolf Böck, Herzoge, 496-498 en Alberts, Staten II, 109-110; voor de militaire steun zie idem, 115. 
1433 Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, nr. 91; RAZ, OAZ inv. nr. 1060, overrentmeestersrekening 1477/1478, fol. 15v. 
In Gent moest de Zutphense bode een nieuw paard nemen ‘… omme der onveilicheit wil’. 
1434 RAZ, OAZ inv. nr. 1060, overrentmeestersrekening 1477/1478, fol. 29r. 
1435 RAZ, OAZ inv. nr. 1061, overrentmeestersrekening 1478/1479, fol. 36r. 
1436 Bosch, ‘Kleine stad’, 99; Alberts, Staten II, 132-133. 
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te brengen. In allerijl werden door Zutphen krijgsknechten aangenomen en naar 
Wageningen gezonden. Dit leidde tot een enorme overspanning van de financiële 
mogelijkheden van de stad.   
 De jaren 1477-1481 werden voor Zutphen gekenmerkt door ongeëvenaard hoge 
militaire uitgaven: in die jaren werd 39,3 % van de totale uitgaven besteed aan 
oorlogskosten. In 1480 overstegen de militaire uitgaven, voornamelijk bestaande uit soldij 
voor de in dienst van de stad opererende knechten, de reguliere uitgaven van de Zutphense 
overrentmeester zelfs met ruim 2000 lb., waarmee de militaire uitgaven in dat jaar ruim de 
helft van diens inkomsten opslokten.1437 De enorme financiële krachtsinspanningen die 
nodig waren om als individuele stad de Bourgondische overmacht te bestrijden leidden 
dus tot een enorme piek in de stedelijke uitgaven, waarmee de stadsfinanciën volledig uit 
evenwicht werden gebracht. Zoals we hierna nog zullen zien werd de stad gedwongen om 
via massale rentenverkoop de hiervoor benodigde gelden bijeen te brengen. De daardoor 
sterk stijgende schuldenlast was vanwege de teruglopende belastingopbrengsten steeds 
moeilijker te dragen.1438 Dit bevestigt eens te meer de noodzaak voor de Gelderse 
hoofdsteden om een gezamenlijk machtsblok te vormen en eventuele particularistische 
belangen ondergeschikt te maken aan het Gelderse belang. Voor individuele steden was 
het volstrekt ondoenlijk geworden om zich tegen de groeiende Bourgondische druk teweer 
te stellen. Het behoud van de Gelderse onafhankelijkheid was weliswaar een gedeeld 
belang dat de door Noordzij veronderstelde Gelderse politieke identiteit versterkte, maar 
dat voornamelijk uit noodzaak geboren werd.  
 Hierboven hebben we al kort aan de orde gesteld dat de financiële consequenties 
van de na 1492 losgebarsten strijd via de pondschattingen grotendeels op het platteland 
werden afgewenteld. In 1493 werden plannen gesmeed voor een staand leger van 2000 
manschappen, te rekruteren uit de Gelderse bevolking en te betalen door de steden en 
plattelandsambten.1439 Van deze plannen is uiteindelijk weinig terecht gekomen: de 
landsverdediging bleef georganiseerd worden door het telkens opnieuw in dienst nemen 
van huurlingencontingenten voor een bepaalde tijd, meestal voor hooguit enkele maanden, 
wanneer de situatie daartoe aanleiding gaf.   De Zutphense militaire bijdragen aan de 
Gelderse oorlogsmachine werden vanaf die jaren grotendeels gefinancierd uit inkomsten 
afkomstig uit de landsheerlijke pondschattingen. De klachten van de hertogelijke 
rekenmeesters in 1494 over het eigenmachtige optreden van vooral Zutphen en Arnhem 
ten aanzien van de zetting en heffing van de landsheerlijke schattingen binnen deze steden 
staan hiermee ongetwijfeld in verband. De steden namen de inning zelf ter hand zonder 
de schatlijsten te overleggen.1440   
                                            
1437 RAZ, OAZ inv. nr. 1064, overrentmeestersrekening 1480/1481, fol. 37r.-44v. 
1438 Zie voor deze terugloop van de belastinginkomsten hierna, paragraaf 5.4. 
1439 Böck, Herzöge und Konflikt, 595; Noordzij, Gelre, 217; Groustra-Werdekker, ‘Gevaarlijke grenzen’, 149 en Meij, 
‘Gelderland 1492-1543’, 19. 
1440 Van Schaïk, Belasting, 88-89 en 116. 
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 In 1494 en 1497 boekte de Zutphense overrentmeester een betaling van ruim 
driehonderd oude schilden afkomstig uit de pondschattingen ter bekostiging van de 
heervaarten naar Nijkerk, Elten en Tiel.1441 In 1499 werd Zutphen door de hertog zelfs 
belast met de inning van een nieuwe schatting die over het platteland werd omgeslagen, 
waarmee de stad de de ingehuurde knechten moest betalen.1442 De militaire uitgaven in de 
jaren 1494 en 1495 moeten ook hoger gelegen hebben dan de stadsrekeningen ons melden: 
in die jaren nam de stad verscheidene malen knechten en ruiters in dienst ten behoeve van 
de hertog, onder andere voor de herovering van Nijkerk en het beleg van kasteel Baer.1443 
Daarnaast zond Zutphen 35 knechten onder leiding van kapitein Roelof van Zynderen 
richting Groenlo, waarvan alleen een aparte rekening bewaard is gebleven.1444 Ook voor 
de kleinere steden in de Graafschap leidden deze expedities tot hoge kosten: zo toont een 
aparte oorlogsrekening uit Doesburg aan dat deze stad in 1495 meer uitgaf aan deze 
militaire expedities dan de reguliere uitgaven die in dat boekjaar in de stadsrekening werden 
genoteerd.1445  
 Tijdens de afwezigheid van hertog Karel, die op dat moment aan het Franse hof 
verbleef, ondernam Rooms-koning Maximilaan met een klein Bourgondisch leger, 
ondersteund door Kleefse en Gulikse troepen, een aanval op het Overkwartier. 
Tegelijkertijd richtte Albrecht van Saksen zijn vizier op de Veluwe, waar Nijkerk werd 
ingenomen door Bourgondische troepen. Op 19 juli 1494 kwamen Nijmegen, Arnhem en 
Zutphen overeen om 53 ruiters aan te nemen ter verdediging van het Overkwartier, 
waarover Frederik van Bronkhorst werd aangesteld als hoofdman. Alhoewel eerder was 
afgesproken dat elk kwartier financieel aansprakelijk was voor de gehele onderneming 
beloofde Frederik dat hij de Graafschap bij eventuele schade alleen zou aanspreken op het 
aandeel van de Graafschap.1446  
 De grote financiële problemen van de stad veroorzaakten ook moeilijkheden bij de 
uitbetaling en de financiële afrekening met in dienst genomen troepen. Dit wordt duidelijk 
uit de kwestie rondom de uitbetaling van het detachement ruiters onder leiding van 
hoofdman Hendrik van Velen, die in juli 1494 door de drie hoofdsteden in dienst was 
                                            
1441 In 1494 beliepen de afdrachten van verschillende schatmeesters uit het Zutphense kwartier ruim 940 lb.; RAZ, 
OAZ inv. nr. 1072, stadsrekening 1494/1495, fol. 3r. In 1497 ontving de Zutphense overrentmeester een vrijwel 
gelijke som van de schatmeesters die binnen Zutphen de belastingheffing ter hand hadden genomen; RAZ, OAZ 
inv. nr. 1074, stadsrekening 1497/1498, fol. 3r. Een gespecificeerde, maar onvolledige rekening van kosten voor de 
proviandering van het door Zutphen gezonden krijgsvolk naar Nijkerk en Elten kan teruggevonden worden onder 
RAZ, OAZ inv. nr. 1317.  
1442 RAZ, OAZ inv. nr. 737. 
1443 Meij, ‘Gelderland 1492-1543’, 20-21. 
1444 RAZ, OAZ inv. nr. 2030. Eind juli en begin augustus 1494 verzocht hij het stadsbestuur van Zutphen tot 
tweemaal toe hem en zijn knechten proviand en oorlogsmaterieel toe te zenden; RAZ, OAZ inv. nr. 222, briefnrs. 
833-834. 
1445 Vermeesch, ´Stadsfinanciën´, 80. 
1446 RAZ, OAZ inv. nr. 2426. De soldij voor deze ruiters werd vastgelegd op 8 Rijnse gulden per maand; Nijmegen 
en Arnhem betaalden elk 20 ruiters, terwijl Zutphen 13 ruiters diende te betalen; RAZ, OAZ inv. nr. 2399. 
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genomen.1447 Begin 1495 liep het contract van de hoofdman af, die ´… mit voill perden 
opter stat kost´ lag. Om de benodigde som bijeen te brengen werd een oude 
financieringstechniek toegepast: het zogenaamde ‘fineren’. In Deventer werd op krediet 
laken ingekocht, dat vervolgens tegen klinkende munt werd doorverkocht. De 
opbrengsten uit deze transactie werden aan het ‘cantoir’ in de raadkamer afgedragen, die 
daarmee de ruiters uitbetaalde, die daarop uit de stad vertrokken.1448 Opvallend is dat de 
militaire uitgaven aan het einde van de vijftiende eeuw niet langer door de overrentmeester 
werden gedaan, maar dat de betaling van de oorlogslasten aan de onderrentmeester werd 
toevertrouwd. Dit had meerdere redenen: enerzijds waren de inkomsten van de 
overrentmeester aanzienlijk geslonken, terwijl de aard van de aan hem toegewezen 
inkomstenbronnen weinig ruimte boden om – buiten de verkoop van renten om – ad-hoc 
plotselinge uitgaven te financieren. De inkomsten van de onderrentmeester waren 
aanzienlijk hoger, terwijl deze bovendien als de situatie daarom vroeg de uitbetaling van 
lijf- en erfrenten kon opschorten en de oorlogskosten voorrang kon geven. Zodoende 
boekten de onderrentmeesters in de jaren tussen 1495 en 1505 aanzienlijke uitgaven voor 
het onderhoud van de in de stad gelegerde ruiters in knechten. In 1502 namen stedelijke 
contingenten bijvoorbeeld deel aan een heervaart voor de belegering van Huissen tijdens 
het conflict met de hertog van Kleef, wat de stad ruim 1723 lb. kostte. Ongeveer een kwart 
van deze kosten bestond uit de aanschafwaarde van 290 vaten bier die meegenomen 
werden.1449 
 De soldij voor huurlingen werd vrijwel telkens verkregen uit de verkoop van 
nieuwe losrenten. Zodoende zien we dat de financiering van de oorlogsinspanningen die 
door de stad ten gunste van de hertog en uiteindelijk de zo gekoesterde Gelderse 
onafhankelijkheid werden geleverd, wel degelijk hebben geleid tot de financiële problemen 
waarin de Gelderse steden aan het einde van de vijftiende eeuw verzeild waren geraakt.
 Het verdrag dat in 1497 in Brussel tussen Filips en Karel van Gelre werd gesloten 
voorzag in een wapenstilstand voor onbepaalde tijd, maar geen van beide partijen hield 
zich hier aan. De constante dreiging die uitging van Kleef leidde meermaals tot 
waarschuwingen om de landsverdediging scherp te handhaven. Die waarschuwingen 
waren niet ongegrond: Maximiliaan had de hertogen van Kleef en Gulik bij monde van 
Albrecht van Saksen in augustus 1498 opgeroepen Erkelenz, Stralen en Keulen te 
belegeren, en tegelijkertijd ook al het graan op het platteland in de kwartieren van 
Roermond, Nijmegen en Zutphen af te branden.1450  Al in 1498 bereikte Zutphen het 

                                            
1447 RAZ, OAZ inv. nr. , briefnr. 1384. 
1448 RAZ, OAZ inv. nr.  66v.-67r. Uiteindelijk kon de stad de troep ruiters begin april 1495 afbetalen en uit stadsdienst 
ontslaan. Zie ook RAZ, OAZ inv. nr. 665, reg. nr. 1402 en inv. nr. 737, reg. nr. 1403. 
1449 RAZ, OAZ inv. nr. 925, onderrentmeestersrekening 1502/1503, fol. 34r. 
1450 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/1, nr. 242. De Vlaamse jagermeester, Melchior van Maszmunster, zou bovendien 
vanuit IJsselstein met maar liefst 1500 voetknechten en 600 ruiters de Veluwe en de Betuwe binnenvallen om hier 
een plundertocht te ondernemen en het graan te vernietigen. 
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bericht dat de hertog van Kleef troepen verzamelde langs de grens met de Graafschap, 
met de intentie het land binnen te vallen.1451 De spanningen in het Gelders-Kleefse 
grensgebied liepen snel op: de Gelderse maarschalk Henrick Snydewint riep de Zutphense 
burgerij in 1498 op tot heervaart om vanuit Hengelo de Graafschap te verdedigen. Begin 
1499 verzochten Groenlo en Doesburg om versterkingen om die steden tegen een 
mogelijke vijandelijke aanval te beschermen, terwijl Doetinchem ook dringend verzocht 
om extra troepen te sturen.1452   
 De militaire spankracht van Zutphen werd hiermee maximaal beproefd: toen 
Doesburg opnieuw bedreigd werd, moest men Nijmegen en Arnhem om hulp vragen, 
aangezien alle huurtroepen in Zutphense dienst al naar Groenlo en Doetinchem gestuurd 
waren.1453 Het in dienst nemen van deze troepen werd in dat jaar gefinancierd middels een 
omvangrijke renteverkoop aan Hilbrand Busshoff.1454 Rondtrekkende groepen afgedankte 
krijgsknechten, die in Henrick van Wisch een hoofdman vonden, veroorzaakten 
ondertussen zoveel overlast door roof, brandstichting en plundering dat de Overstichtse 
steden op 11 juli 1498 een verbond sloten met hertog Karel.1455 Ook in 1498 zegde 
Zutphen geen andere financiële hulp toe ter betaling van het krijgsvolk dan de opbrengsten 
van de binnen de stad geheven pondschatting die begin dat jaar was geconsenteerd.1456 
Het laat duidelijk het onvermogen zien van de hertog en de hertogelijke schatmeesters om 
überhaupt vat te krijgen op de stedelijke belastingafdrachten, en tegelijkertijd benadrukt 
het de sterke greep van de hoofdsteden op de besteding van de landsheerlijke 
belastinggelden.  
  Vanaf het begin van de zestiende eeuw begon de oorlogsdreiging in de Graafschap, 
met name vanwege hernieuwde conflicten met Kleef, weer duidelijker voelbaar te 
worden.1457 Begin 1503 deden geruchten de ronde dat Maximiliaan met een grote 
legermacht in aantocht was om het hertogdom in te nemen, waarop Nijmegen Arnhem en 
Zutphen waarschuwde om in hun respectievelijke kwartieren de waakzaamheid voor 
mogelijke vijandelijke invallen te verhogen.1458 In 1504 nam Zutphen daartoe zeker 150 
knechten onder leiding van de hoofdmannen Albert Kint en Hendrik van Berck in dienst, 

                                            
1451 RAZ, OAZ inv. nr. 226, brief. reg. nrs. 926 en 926a. 
1452 RAZ, OAZ inv. nr. 227, reg. nrs. 937-939, 944 en 946. Doetinchem werd vanaf eind maart door Kleefse troepen 
belegerd. Begin april waagden de verdedigers een uitval, maar vanwege geruchten dat Kleefse versterkingen in 
Emmerich klaarstonden om de verovering van Doetinchem te forceren gingen zelfs stemmen op om – ondanks een 
aanbod van de heer van Bronkhorst tot bemiddeling – het land als protectoraat aan Maximiliaan over te dragen, om 
opdeling van het hertogdom te voorkomen. 
1453 RAZ, OAZ inv. nr. 2351. 
1454 RAZ, OAZ inv. nr. 1076, overrentmeestersrekening 1499/1500, fol. 37v.; zie ook hierna, paragraaf 6.2. 
1455 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/1, nr. 240. 
1456 RAZ, OAZ inv. nr. 226, briefnr. 905. Zie verder hieronder, deel IV. 
1457 Zie voor de bestanden die tussen Bourgondië en Gelre werden gesloten Meij, ´Gelderland van 1492-1543´, 22 en 
Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI, nr. 233. 
1458 RAZ, OAZ inv. nr. 232, briefnr. 1410. 
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die ondanks herhaalde protesten in de stad gelegerd werden.1459   
 Zutphen bleef ook in de zestiende eeuw als belangrijkste militaire steunpunt ter 
controle van de Graafschap van groot belang. Ook de burgerij was zich hiervan terdege 
bewust. Gedurende de periode 1505-1510 werden de kosten voor de inkwartiering van 
hertogelijke soldaten in de steden van het Zutphense kwartier grotendeels gedekt met de 
inkomsten uit afwisselend geheven pondschattingen en ruitergelden die in de 
plattelandsambten werden geheven. Zo werden de inkomsten uit de schattingen van het 
ambt Hengelo in 1506 vrijwel volledig uitgekeerd aan de waarden en burgers van Zutphen 
die krijgsvolk huisvestten, terwijl in 1509 zowel de herbergiers en burgers van Doesburg 
en Zutphen hiermee werden vergoed.1460 Ook nu weer leidde de inlegering van soldaten 
binnen de stadsmuren, evenals in 1498, tot verzet van de stad. Het verzoek van hertog 
Karel om één van zijn legeraanvoerders met honderd soldaten tot de stad toe te laten werd, 
nadat dit verzoek door het stadsbestuur aan de volledige gemeente was voorgelezen, 
afgewezen. In 1510 moest de hertog wederom bij de stad erop aandringen om soldaten 
die binnen Zutphen nog geen onderdak hadden gevonden voor de eerstkomende veertien 
dagen bij burgers in te kwartieren.1461   
 Ook in Zutphen kwamen de militaire uitgaven na 1515 veel lager uit dan in de 
voorgaande decennia. Slechts enkele malen vinden we dergelijke uitgaven terug in de 
rekeningen. Het lijkt erop dat beide steden, zowel Arnhem als Zutphen, door hertog Karel 
niet meer geacht werden om militaire of financiële ondersteuning voor zijn militaire 
escapades in het Oversticht, Drenthe, Groningen en Friesland te leveren. Zoals we in 
hoofdstuk 2 reeds hebben vermeld werden deze ondernemingen vooral gefinancierd door 
het opleggen van brandschattingen en overige heffingen in de veroverde gebieden, 
waardoor beide steden hun financiële middelen konden aanwenden voor het oplossen van 
de financiële problemen waar ze in de voorgaande jaren van vrijwel niet-aflatende strijd in 
de kwartieren van de Veluwe en Zutphen in terecht waren gekomen.   
 Alleen in 1527 moest de stad, evenals Arnhem, nogmaals knechten in dienst nemen 
vanwege de hernieuwde strijd met keizer Karel V. In dat jaar besteedde de stad bijna 550 
stadsguldens (ruim 458 oude schilden) aan de inkwartiering van knechten en een tweetal 
heervaarten naar Hattem en Lochem. De legering van een hertogelijk garnizoen in 
Zutphen op kosten van de stad was hoogstwaarschijnlijk een reactie op de opstand die in 
1526 in Zutphen was uitgebroken als gevolg van nieuwe landsheerlijke heffingen. Vanuit 
Zutphen konden deze hertogelijke troepen ook Doesburg in 1527 bedwingen, waar 
eveneens verzet was gerezen tegen de nieuwe belastingheffing door de hertog.1462 Zoals 
we hierboven reeds opmerkten werd het verbeteren van de lands- en stadsverdediging na 

                                            
1459 RAZ, OAZ inv. nr. 2037. 
1460 GldA, HA, inv. nr. 1027, fol. 4r. 
1461 RAZ, OAZ inv. nr. 498, nr. 173, briefnr. 2115. 
1462 Vermeesch, ´Stadsfinanciën´, 79. 
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1528 het belangrijkste onderwerp voor militaire investeringen. Gezien het debâcle van de 
machtsuitbreiding van hertog Karel in de noordelijke gewesten lijkt het erop, dat de 
verbolgen hertog zijn peilen na 1528 heeft gericht op een versteviging van zijn macht 
binnen het hertogdom, ten koste van de steden en Staten.1463 Dit leidde niet tot nieuwe 
militaire uitgaven door de steden, maar het voedde wel de onvrede van de hoofdsteden, 
die hun zorgvuldig opgebouwde machtspositie tegenover het landsheerlijke gezag 
bedreigd zagen.   

   

4.5.	AFDRACHTEN	TEN	BEHOEVE	VAN	DE	LANDSHEER	EN	ZIJN	BESTUUR	
 
	
4.5.1.	DIRECTE	BELASTINGEN  
Verschillende studies hebben aangetoond dat de Bourgondische staatsvorming op de 
stadsfinanciën in zowel de Vlaamse als ook in de Hollandse steden een grote invloed heeft 
gehad. Aan deze ontwikkeling lagen de institutionele kaders van het belastingsysteem in 
de Bourgondische Nederlanden ten grondslag. Een belangrijke ontwikkeling vormde 
allereerst het hanteren van een repartitiemodel, waarbij een door de Staten goedgekeurde 
totaalsom, die het resultaat vormde van langdurige onderhandelingen tussen de landsheer 
en de Staten over de hoogte en de looptijd van de bede, via een vaste verdeelsleutel over 
de verschillende betaalplichtige eenheden (de steden en plattelandsambten) werd 
verdeeld.1464 In Vlaanderen was een dergelijk model sinds het begin van de veertiende 
eeuw in gebruik, in Holland werd het met de machtsovername door Filips de Goede in 
1428 geïntroduceerd.1465 Belastingen werden binnen de Bourgondische financiën steeds 
belangrijker: het aandeel van de belastingen in de totale inkomsten steeg in de loop van de 
vijftiende eeuw aanzienlijk. In 1419 had dit aandeel nog 31 % bedragen, in de jaren 1535-
1538 was dit gestegen tot 87 %.1466  
 De bijdragen in de beden namen een aanzienlijk deel van de totale uitgaven van de 
steden voor hun rekening. In Gent bedroeg het aandeel van deze bedebetalingen in de 
eerste helft van de vijftiende eeuw circa 10 % van de totale uitgaven.1467 In Holland 
betaalden de steden hun aandeel in de landsheerlijke beden al sinds het einde van de 
veertiende eeuw uit de stadskas. Daarmee raakten de stadsfinanciën en het landsheerlijke 

                                            
1463 Zie ook Noordzij, Gelre, 218-219; zie ook hiervóór, paragraaf 2.3.3. 
1464 Marsilje, ‘Modes d’imposition’, 103. 
1465 Voor Vlaanderen zie Prevenier, ‘Beden’ en Stabel, Dwarfs among giants. Voor Holland: Bos-Rops, ‘Incidentele 
gunst’ en idem, Graven op zoek naar geld, 235. 
1466 Blockmans, ‘The Low Countries’, 293 en 298; ook gedurende de vijftiende eeuw groeide het aandeel van de 
belastingen binnen de Bourgondische ‘staatsfinanciën’ gestaag; in 1477 werd reeds de helft van alle inkomsten uit 
belastingen binnengehaald; zie ook Damen, ‘Taxation’, 28-30. 
1467 Boone, Geld en macht, 59. 
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belastingsysteem ook in Holland al relatief vroeg met elkaar verstrengeld.1468 Ook in 
Leiden resulteerden de jaarlijkse betalingen van de quota in de door de Staten toegekende 
beden tot het einde van de regeerperiode van Filips de Goede in een belasting van zo’n 10 
% van de stedelijke uitgaven.1469 De sterk toenemende belastingdruk in de jaren na 1477 
betekende dat ook het deel van de totale uitgaven dat richting de landsheerlijke schatkist 
vloeide aanzienlijk toenam. Aan het begin van de zestiende eeuw droegen Leiden en 
Haarlem respectievelijk 34,5 % en 30 % van hun totale uitgaven af aan de landsheer.1470 
Voor de financiering van deze afdrachten verkochten de Hollandse steden aan het einde 
van de vijftiende eeuw – vaak daartoe gedwongen door hun landsheer en daarvoor telkens 
geoctroyeerd – grote aantallen lijf- en erfrenten. De groeiende schuldenlast van de 
Hollandse steden was eind vijftiende eeuw dus voornamelijk een gevolg van de geldhonger 
van de Bourgondisch-Habsburgse vorsten, die via de beden op de steden werd 
afgewenteld.  
 Daar waar staatsvormende krachten via de landsheerlijke belastingheffing in de 
Bourgondische Nederlanden dus een directe en grote invloed op de stadsfinanciën hebben 
gehad, en na de introductie van meerjarige beden de belastingheffing bovendien een 
structureel karakter kregen, heeft het onderzoek van Van Schaïk aangetoond dat de 
landsheerlijke directe belastingheffing in Gelre tot diep in de vijftiende eeuw een 
incidenteel karakter hield, en dat de gang van zaken bij de heffing van de pondschattingen 
de gebrekkige integratie van de verschillende territoria weerspiegelt.1471 Eén van de 
opvallendste kenmerken van de stedelijke financiën van Arnhem en Zutphen vormt dan 
ook de afwezigheid van structurele afdrachten aan de landsheer vanuit de stadskas in het 
kader van de landsheerlijke fiscaliteit. Daarmee verschillen de Gelderse stedelijke financiën 
fundamenteel van die in de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden. Dit gegeven 
vormt één van de belangrijkste uitingen van de relatief grote financiële autonomie van de 
steden in de Oost-Nederlandse landsheerlijke territoria, die reeds door Van Schaïk en Van 
der Heijden werd vastgesteld.1472   
 Deze autonomie was verankerd in de stadsrechtprivileges van verschillende steden, 
waaronder die van Zutphen, Arnhem, Wageningen en Emmerich, waarin werd bepaald 
dat de graaf de steden geen beden of gedwongen leningen kon opleggen zonder 
instemming van de burgers van de steden.1473 Reeds in het Zutphense stadsrechtprivilege 
van 1191/1196 werd namelijk vastgelegd dat de landsheer geen buitengewone belastingen 
kon heffen zonder toestemming van de burgers.1474 Zeker sinds het midden van de 

                                            
1468 Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, 43. 
1469 Marsilje, Financieel beleid, 252-264. 
1470 Gerrits, ‘Financiële relaties’, 46. 
1471 Van Schaïk, Belasting, 248; idem, ´Taxation´, 260-261. 
1472 Idem, ‘Oorsprong’, 157-161; Van der Heijden, Geldschieters, 63-64; 217. 
1473 Van Schaïk, Belasting, 86-87. 
1474 Idem, 86-87. 
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veertiende eeuw lag de bevoegdheid tot het innen van de pondschattingen binnen zowel 
Zutphen als ook in Arnhem de facto in handen van het stadsbestuur. Dit valt onder meer 
af te leiden uit de in de stadsrekeningen geboekte inningskosten. Een voorbeeld hiervan 
zijn de kosten voor het schrijven van het schattingsregister en de huur van paard en wagen 
waarmee de schattingsgelden van huis tot huis werden verzameld, die in de Arnhemse 
stadsrekening van 1354 werden verantwoord.1475 Ook bij het innen van de landsheerlijke 
bede in 1402 waren de burgemeesters belast met het ´raemen´ en ´examinieren´ van de 
schatting, terwijl ook de zettings- en inningskosten voor de landsheerlijke bede van 1421 
in de stadsrekeningen kunnen worden teruggevonden.1476 Van een formele bevestiging 
van deze autonomie ten aanzien van de heffing van de landsheerlijke beden binnen de 
stad, zoals Doesburg in 1343 ontving, was in zowel het geval van Arnhem als ook van 
Zutphen echter geen sprake: beide stadsbesturen hadden zich dit recht toegeëigend en 
beriepen zich er vervolgens op dat dit van oudsher de gewoonte was geweest.   
 In de loop van de vijftiende eeuw wisten zowel Zutphen als Arnhem hun 
machtspositie tegenover de landsheer verder te versterken, waarbij de onderhandelingen 
tussen de landsheer en de Gelderse Staten over het al of niet toekennen van nieuwe beden 
als hefboom fungeerden.1477 In 1494 beklaagden de landsheerlijke schatmeesters zich 
erover dat de stadsbesturen in het Arnhemse en Zutphense kwartier de omslag en inning 
zelf ter hand namen en de schatcedulen weigerden over te dragen aan de de schatmeesters. 
De landsheerlijke administratie zag dit als één van de belangrijkste oorzaken voor het feit 
dat de inkomsten uit de pondschattingen terugliepen: de angst bestond dat de 
stadsbestuurders hun inwoners te veel zouden ontzien door zich niet aan de landsheerlijke 
ordonnanties te houden en mensen voor minder aan te slaan en hun vermogens lager te 
schatten dan in werkelijkheid het geval was.1478 De realiteit was echter dat een groot deel 
van de Arnhemse en Zutphense bevolking gebukt ging onder de legering van garnizoenen 
in beide steden (zie ook hierboven, paragraaf 4.4). De daadwerkelijke afdrachten beliepen 
nauwelijks meer dan een derde van de oorspronkelijke, op basis van de omslag te 
verwachten inkomsten, aangezien ´…die lude woe lanck woe meere verarmen ind dat die 
burgere mytten knechten, die men in oir huyss hefft doin leggen, versweert zijn avermytz 
dat zij den knechten den kost hebben moten geren; ind hyrop hefft die meystendeyll die 
schattingen inbehalden ende nyet willen betalen´.1479   
 Slechts enkele malen komen we in de stadsrekeningen uitgaven tegen die te 
verbinden zijn aan een landsheerlijke pondschatting. Zo werden in 1354 en 1355 bedragen 
‘de exactione’ in de Arnhemse stadsrekeningen geboekt, waarvan Van Schaïk heeft 

                                            
1475 StRA I, 31. Zie voor verdere voorbeelden ook StRA II, 341 (1399); StRA III, 3 (1409). 
1476 StRA II, 21; Arnhemse schepenen reisden enkele malen naar Zutphen en Nijmegen om met de andere 
hoofdsteden over de toekenning van deze bede te vergaderen; zie hiervóór, paragraaf 4.2.1. 
1477 Van Schaïk, ´Taxation´, 260. 
1478 Van Schaïk, Belasting, 88-89, op basis van de Staat van domeinen uit 1494; GldA, HA inv. nr. 46, fol. 70r. 
1479 GldA, HA inv. nr. 996, fol. 80r. 
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aangetoond dat deze opbrengsten te verbinden zijn met landsheerlijke beden uit die 
jaren.1480 Van financiële verantwoording over daarna geheven landsheerlijke beden, zoals 
de schatting die in 1379 vanwege het huwelijk van hertog Willem van Gulik op de Veluwe 
werd geheven, ontbreekt in de Arnhemse rekeningen ieder spoor.1481 De opbrengsten van 
de bede van 1399, die na aftrek van de onkosten voor het inwinnen ervan 1200 Gelderse 
gulden bedroegen, werden niet contant aan de landrentmeester afgedragen. Op verzoek 
van de hertog besteedde de stad, op aanwijzing van de landrentmeester, een groot deel 
van de binnen Arnhem opgebrachte schattingsgelden aan de aankoop van levensmiddelen 
in Deventer, hoogstwaarschijnlijk ter proviandering van de Gelderse legers die in dat jaar 
in het Overkwartier actief waren.1482   
 Ook de in de stadsrekeningen geboekte inkomsten uit de landsheerlijke schatting 
in 1401 werden niet rechtstreeks aan de landrentmeester afgedragen. Een groot deel ervan 
was bestemd voor de aflossing van de lijf- en erfrenten die de Gelderse steden in 1339 ten 
gunste van hertog Reinald II in een aantal Brabantse steden hadden verkocht.1483 
Uiteindelijk vinden we alleen in 1402 zowel inkomsten uit de landsheerlijke bede en 
afdrachten aan de landrentmeester in de Arnhemse stadsrekeningen verantwoord.1484 De 
reden voor deze naar Gelderse begrippen ongewoonlijke situatie blijft in nevelen gehuld. 
Ook in 1403 werd door Reinald IV opnieuw een schatting geëist: op 11 maart van dat jaar 
verzocht hij het stadsbestuur en de voor het landsheerlijke hof verzamelde ´ghemeynte´ 
hem een schatting te consenteren. In juli overlegden de schepenen van Arnhem met die 
van de kleine Veluwse steden hierover in Arnhem.1485 Uit een ingevoegde cedule in de 
stadsrekening van dat jaar blijkt dat ook in dat jaar deze landsheerlijke schatting door de 
stad zelf werd geïnd; de bruto-inkomsten hieruit bedroegen 1265 gulden.1486  
 De pondschattingen die gedurende het bewind van hertog Arnold werden 
geconsenteerd (1425, 1430, 1432, 1441, 1445, 1449, 1459 en 1462-1463) waren 
voornamelijk bedoeld voor de lossing van verpande landsheerlijke domeingoederen en 
bleven dan ook volledig buiten de stedelijke boekhoudingen, los van de talrijke 

                                            
1480 Idem, Belasting, 53. 
1481 Zie voor de bede van 1379 GldA, HA inv. nrs. 384, fol. 9r. De opbrengst van de schatting in Arnhem bedroeg 
925 lb., wat neerkomt op 13,9 % van de totale schattingsinkomsten van de Veluwe. De vijf Veluwse steden droegen 
gezamenlijk 37,4 % van de totale belastingsom bij.  
1482 StRA II, 353. De uitgaven van de stad ten behoeve van de landsheer lagen overigens 500 gulden boven de 
opbrengsten uit de schatting, aangezien de stad ook een bedrag van nog eens 700 gulden aan Jacob die Wale uit de 
Arnhemse schattingsgelden voldeed. In datzelfde jaar gaf Willem van Gulik een schuldbekentenis voor 1000 guldens 
af vanwege een lening die de stad hem verstrekte; zie GldA, OAA inv. nr. 1137. 
1483 Zie over de achtergronden voor deze collectieve rentenverkoop ten gunste van de landsheer hoofdstuk 6. Arnhem 
trad bij de aflossing van deze rentebrieven op als vertegenwoordiger van de kleine steden op de Veluwe. De 
schepenen van Hattem, Elburg en Wageningen droegen hun bijdrage aan de lossommen aan Arnhem af; zie StRA 
III, 6. 
1484 Zie voor de afdracht StRA II, 32. 
1485 StRA III, 42-43. 
1486 StRA III, 49-50. 
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vermeldingen van overleg van de Staten om de voorwaarden voor het al of niet toekennen 
van de beden te bespreken. In de jaren negentig van de vijftiende eeuw wisten zowel 
Arnhem als Zutphen hun machtspositie als hoofdsteden tegenover hun landsheer én het 
eigen kwartier te gebruiken om een deel van de lastendruk, die veroorzaakt werd door de 
noodzaak om constant nieuwe contingenten ruiters en landsknechten in te huren, op de 
opbrengsten van de landsheerlijke pondschattingen te verhalen. Zo ontving Zutphen in 
1494 een som van ruim 942 lb. ´to vullest den heerfairden ende onkosten´ uit de 
opbrengsten van de pondschatting die op het platteland van het Zutphense kwartier was 
geheven, terwijl de stad in 1497 van schatmeesters Gelmer van der Wall en Gerit van 
Broekhuizen een som van bijna 930 lb. uit de pondschatting ontving ter financiering van 
de heervaarten naar Tiel en Batenburg dat jaar.1487 Bovendien droeg Jacob 
Schimmelpenninck, die in dat jaar zowel als onderrentmeester van Zutphen als ook 
landsheerlijk schatmeester in het kwartier van Zutphen actief was, in dat jaar nog eens 246 
lb. uit de opgebrachte ruitergelden voor de heervaart voor Tiel af aan de stad.    
 

4.5.2.	PACHTSOMMEN	 
De enige constante middelenstroom van de onderzochte Gelderse steden richting de 
landsheer vormden de jaarlijkse pachtsommen voor landsheerlijke inkomstenbronnen die 
in de handen van de steden waren gekomen. In Arnhem ging het om de pachtsom voor 
de gruit, in Zutphen om de erfpacht voor de watermolen in de Berkel. Zutphen betaalde 
deze pacht, namelijk 1000 pond was, al sinds 1312. In 1427 wist de stad deze pachtsom 
als pand te verwerven voor een lening aan hertog Arnold van 2000 Arnhemse gulden.1488 
Toen de landsheerlijke rentmeester Gerrit Schimmelpenninck de stad in 1474 toch dwong 
deze pachtsom af te dragen protesteerde de stad dan ook direct bij hertog Karel de Stoute. 
Deze sommeerde Schimmelpenninck om de inning van de pachtsom ongedaan te 
maken.1489   
 Arnhem droeg zoals gezegd jaarlijks een pachtsom af voor het bezit van het 
gruitrecht en de daaruit vloeiende inkomsten. In januari 1354 verpachtte hertogin Alianora 
met toestemming van Edward de Arnhemse gruit voor een jaarlijkse pachtsom van 500 
lb.1490 Sinds 1377 werd deze pachtsom niet langer voldaan uit de gruitinkomsten, maar uit 
de snel aan belang winnende hopaccijns.1491 Zoals onder andere Van Werveke en Boone 
hebben aangetoond betaalden Gent en andere Vlaamse steden een jaarlijkse som aan de 
landsheer voor het recht om accijnzen te heffen en ter recognitie van het feit dat dit recht 

                                            
1487 RAZ, OAZ inv. nr. 1072, overrentmeestersrekening 1494/1495, fol. 3r en RAZ, OAZ inv. nr. 1074, 
overrentmeestersrekening 1497/1498, fol. 3r. 
1488 RAZ, OAZ inv. nr. 1388, reg. nrs. 550 en 551. 
1489 RAZ, OAZ inv. nr. 1388, reg. nr. 1033. 
1490Alberts, ‘Bijdrage’, 335-336; vgl. Bosch, ‘Brouwnijverheid’, 94; De Leeuw, ‘Vroegste stadsrekeningen’, 59. 
1491 Ibidem; zie hierna, paragraaf 5.3. 
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om stedelijke belastingen te heffen van oorsprong onderdeel was van de landsheerlijke 
regalia.1492 In tegenstelling tot de situatie in Vlaanderen, waar door de Vlaamse 
Rekenkamer in 1385 aan de kanselier werd voorgesteld om een vierde deel van de 
accijnsopbrengsten als recognitierecht voor de graaf vast te leggen, was van een afdracht 
in de vorm van een vast aandeel uit de jaarlijkse accijnsinkomsten in het geval van Arnhem 
dus geen sprake.   
 De relatieve druk van deze pachtsom van 500 lb. op de totale uitgaven was 
aanzienlijk: deze bedroeg gemiddeld bezien 6,9 %. Met name als gevolg van 
geldontwaarding nam de reële pachtsom (de vaste som van 500 lb. uitgedrukt in oude 
schilden) geleidelijk aan af van een equivalent van 323,5 oude schilden in 1355 tot 143,3 
oude schilden in 1473. Daar waar de indexcijfers van de muntdeflatie en de indexcijfers 
van de pachtsom tot 1422 vrijwel identiek lopen, reageren de indexcijfers van de pachtsom 
niet of nauwelijks op de muntinflatie na de invoering van de Arnhemse gulden in 1422. 
Over de periode waarin de Arnhemse gulden als rekenmunt wordt toegepast is een 
geleidelijke stijgende trend te herkennen in de indexcijfers van de pachtsom, waaruit 
geconcludeerd kan worden dat de invoering van de nieuwe rekenmunt en de 
daaropvolgende sterke depreciatie van deze munt heeft gezorgd voor een geleidelijke 
stijging van de reële pachtsom.  
 Een in 1423 opspelend conflict tussen de stad en de hertogelijke rentmeester 
rondom deze pachtbetaling lijkt hierin zijn oorzaak te hebben gehad. De stad meende 
namelijk dat zij de jaarlijkse pachtsom kon voldoen met ‘sulken pontgelde als sij van hoiren 
asscisen ende renthen boeren’. De klerk van de hertogelijke rentmeester meende echter de 
som te mogen innen ‘gelyck men in Veluwen van onss heren pacht boirt, dats drie pont 
enen ouden scilt’.1493  Het conflict werd uiteindelijk pas in 1443 beslecht. Alhoewel de 
consequenties hiervan voor de stedelijke financiën vrij klein zijn geweest, kan wel worden 
waargenomen dat de stad haar financiële rechten ten opzichte van de landsheer te allen 
tijde verdedigde, zelfs wanneer het ging om een relatief te verwaarlozen bedrag van 16 lb. 
Tot 1473 werd de pachtsom in zijn geheel niet gewijzigd, waarmee kan worden vastgesteld 
dat van een streven om deze pachtsom als procentueel aandeel te relateren aan de totale 
opbrengsten uit de stedelijke accijnzen in het geval van Arnhem niet valt waar te nemen. 
De positie van de landsheer ten opzichte van zijn steden was dusdanig, dat een dergelijke 
afdracht niet verlangd kon worden. Dat 1443 kan worden herkend als eindjaar van dit zich 
voortslepende conflict tussen de stad en de hertogelijke rentmeester komt niet 
toevalligerwijs overeen met de overschakeling van Arnhem op de Rijnse gulden als 
rekeningmunt. Het feit dat ook de hertogelijke kanselarij gebruik maakte van de Rijnse 
gulden heeft de achtergrond voor de onenigheid rondom de pachtbetaling doen wegvallen.  

                                            
1492 Boone, Geld en macht, 53; Van Werveke, Stadsfinanciën, 257-261. 
1493 StRA III, 402. 
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4.5.3.	DE	LANDSHEERLIJKE	BIERACCIJNS	
De zware financiële belasting die de verdediging van de Gelderse onafhankelijkheid 
tegenover de machtsaanspraken van de Bourgondische vorsten aan het einde van de 
vijftiende eeuw met zich meebracht trok, zoals hierboven reeds werd aangegeven, een 
zware wissel op de landsheerlijke financiën. De heffing van pondschattingen en 
ruitergelden hadden elkaar, zeker vanaf de jaren zestig van de vijftiende eeuw, in steeds 
hoger tempo opgevolgd.1494 Na 1492 noodzaakte het oorlogsgeweld tot het inhuren van 
krijgsvolk, waardoor de landsheerlijke militaire uitgaven sterk toenamen: de 
belastingheffing kwam, zoals hiervoor al is aangegeven, in een stroomversnelling terecht. 
Ook het landsbestuur en de hofhouding kostten handen vol geld. Hertog Karel trof bij 
zijn terugkeer in 1492 een lege schatkist en hoge schulden aan. De traditionele inkomsten 
van de hertogelijke administratie uit het landsheerlijke domein waren door de talloze 
verpandingen in de voorgaande decennia gedecimeerd.1495   
 Op 20 november 1494 kwamen ridderschap en hoofdsteden voor een landdagvaart 
te Arnhem bijeen om de landsheerlijke financiën te bespreken. Geconstateerd werd dat de 
domeininkomsten verre van toereikend waren om de hertogelijke hofhouding en het 
bestuursapparaat te bekostigen, en dat daarvoor eigenlijk nieuwe pondschattingen en 
ruitergelden nodig waren. Om de ingezetenen enigszins te ontlasten werd besloten tot het 
invoeren van een landsheerlijke bieraccijns, de zogenaamde ´vuurijzeraccijns´, die zes jaar 
geheven zou gaan worden.1496 Aanvankelijk werd bepaald dat de brouwers op het 
platteland per vat een half vuurijzer accijns dienden af te dragen, de tappers van 
binnenlands bier op het platteland een heel vuurijzer per vat en de tappers in de steden 
een half vuurijzer per aangeslagen vat binnenlands bier.1497   
 De steden tekenden bezwaar aan tegen de heffing op de bierproductie op het 
platteland, beducht als zij waren voor de concurrentie van plattelandsbrouwers en de 
nadelige gevolgen voor de stedelijke brouwnijverheid. Een heffing op de bierproductie op 
het platteland was in hun ogen een impliciete landsheerlijke erkenning van de legitimiteit 
van de plattelandsbrouwerij en vormde daarmee een ondermijning van de stedelijke 
brouwprivileges. De steden wilden hun monopoliepositie ten aanzien van de commerciële 
bierproductie (en daarmee hun financiële positie) veiligstellen en herbevestigden hun 
rechten om illegale brouwers te bestraffen, onder andere door het weghalen van 
brouwketels. Bovendien zou de introductie van de landsheerlijke bieraccijns de stedelijke 
inkomsten uit de verschillende bieraccijnzen niet mogen schaden: de introductie van de 
nieuwe, landsheerlijke bieraccijns mocht niet leiden tot aantasting van de oude accijnzen 
noch de opgelden, die in de steden ´vur ‘t gemeyn best´ werden geheven. Daarnaast 

                                            
1494 Van Schaïk, ´Taxation´, 265-266; zie hiervoor, paragraaf 2.3.2. 
1495 Zie hiervoor, paragraaf 2.3.2. 
1496 Van Schaïk, Belasting, 57. 
1497 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 117. 
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dienden de ontvangers van de accijnsgelden in de vier kwartieren de gelden in de 
hoofdsteden te verzamelen en beheren, en eventuele overschotten te benutten voor het 
lossen van landsheerlijke domeinen.1498 De tarieven werden als volgt vastgesteld: per vat 
getapt bier op het platteland een heel vuurijzer, per vat binnen de stad uitgetapt 
binnenlands bier een half vuurijzer, en twee vuurijzers per vat buitenlands bier. Uit de 
landsheerlijke registers blijkt dat de nieuwe accijns vanaf begin 1495 ook daadwerkelijk via 
de door de steden voorgestelde tarieven werd geïnd.  
 Arnhem wist duidelijk greep op de inning van de landsheerlijke bieraccijns in het 
Veluwse kwartier te krijgen via de aanstelling van stadssecretaris Hendrick van der Kuyll 
als één van de twee accijnsmeesters-generaal voor de Veluwe, zowel voor de steden als het 
platteland.1499 Ook in de kleinere steden op de Veluwe werd de inning van de 
landsheerlijke bieraccijns toevertrouwd aan stedelijke ambtenaren: in zowel Harderwijk als 
in Elburg waren het de stadsrentmeesters die de accijnzen inden en afdroegen aan de 
overste rentmeester. Daarmee wisten ook de kleinere steden in het Veluwse kwartier de 
controle te houden over deze landsheerlijke inkomstenbron. In het eerste jaar bracht de 
landsheerlijke bieraccijns in het Veluwse kwartier een krappe 1800 enkele guldens op, 
waarvan ruim 81 % door de steden werd opgebracht. Harderwijk en Arnhem waren 
duidelijk de belangrijkste contribuanten. De accijns op het op het platteland uitgetapte 
binnenlandse bier diende bij de uitvoer van de vaten vanuit de steden naar het platteland 
bij de stadspoorten te worden afgedragen.1500 Helaas ontbreken juist voor de periode 1495-
1497 de Arnhemse rekeningen, waardoor we op de eventuele verwevenheid van de inning 
van de stedelijke bieraccijnzen en de landsheerlijke bieraccijns geen zicht krijgen. De 
gegevens uit de rekening van accijnsmeester Hendrick van der Kuyll over de inkomsten 
uit de in Arnhem geheven landsheerlijke bieraccijns over de boekjaren 1497-1498 laten 
het evenwel toe om de aantallen belaste vaten, zowel de binnen de stad vertapte als ook 
de voor consumptie op het platteland uitgevoerde vaten bier te vergelijken met de 
gegevens uit de stedelijke administratie van 1495 en 1498.   
 Op basis van het stedelijke dragersboek kon al worden vastgesteld dat in 1495 in 
totaal 3114 vaten door de gezworen bierdragers werden getransporteerd, hetzij van de 
brouwers naar de stedelijke tappers, dan wel voor de export richting het platteland. In 
1498 werden in totaal 2065 vaten bier voor de stedelijke bieraccijns aangeslagen.1501 Zoals 
de gegevens uit tabel 6 laten zien komen de voor de landsheerlijke bieraccijns aangeslagen 
aantallen vaten bier redelijk overeen met de cijfers die op basis van de stedelijke bieraccijns 
(zie hierna) konden worden berekend. De kleine discrepanties tussen het aantal 
aangeslagen vaten in de stedelijke en landsheerlijke administratie kunnen zijn 

                                            
1498 Ibidem, nr. 122. 
1499 GldA, HA inv. nr. 1050, fol. 2r. 
1500 Zie bijvoorbeeld ibidem, fol. 3v. 
1501 Bosch, ‘Brouwnijverheid’, 112 en 116-117. 
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voortgekomen uit verschillen in de gehanteerde heffingsgrondslagen en eventuele 
vrijstellingen. Het bestaan van een landsheerlijke administratie voor de inkomsten uit de 
vuurijzeraccijns in Arnhem maakt ook, dat van een verwevenheid van de landsheerlijke 
accijnsheffing en de stadsfinanciën in de jaren 1495-1500, en dus van afdrachten van deze 
gelden vanuit de stadskas aan landsheerlijke accijnsmeesters geen sprake is geweest.  
 

Jaar Vertapte vaten  
(stad) 

Geëxporteerde vaten 
(platteland) 

Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % 
1497 1169 48,2 1258 51,8 2427 100 
1498 1035 50,8 1002 49,2 2037 100 

 
TABEL 6: Aantallen voor de landsheerlijke bieraccijns aangeslagen vaten bier, verdeeld naar het aantal 
binnen Arnhem vertapte vaten bier en het aantal geëxporteerde vaten bier, 1497-1498.  
   
 Die verwevenheid komt uit de Zutphense rekeningen wél duidelijk naar voren. De 
Zutphense onderrentmeester, die eindverantwoordelijke was voor de inning van de aan 
hem toegewezen bieraccijnzen, was ook degene die de landsheerlijke bieraccijns binnen de 
stad beheerde. In 1498 droeg de onderrentmeester 375 lb. ‘uit mynen ampte van den 
vuuryseren’ af aan de landsheer.1502 Het jaar erop bedroeg de afdracht slechts 125 lb., wat 
erop lijkt te wijzen dat de stad een groot deel van de daadwerkelijke opbrengsten, die 
gezien de bedragen die uit de overige stedelijke bieraccijnzen werden verworven veel hoger 
gelegen moeten hebben, ten gunste van de stad in de eigen kas heeft gehouden.  
 In 1501 gaf hertog Karel zijn vier hoofdsteden toestemming om de landsheerlijke 
bieraccijns, die kort daarvoor voor een periode van zes jaar opnieuw door de Gelderse 
Staten was toegekend, te pachten en de inkomsten hieruit aan te wenden voor het 
terugdringen van de stedelijke schuldenlast en het herstel van de zwaar verwaarloosde 
stedelijke verdedigingswerken. Uit de oorkonde waarmee de hertog de hoofdsteden dit 
recht verleende komt treffend naar voren hoezeer aan het einde van de vijftiende eeuw 
het water de Gelderse steden aan de lippen was komen te staan. Zij klaagden over de hoge 
schuldenlast die zij wegens de voortdurende oorlogstoestand hadden moeten opbouwen, 
dat hun burgers wegens deze schulden werden gearresteerd en hun handelsgoederen in 
beslag genomen, en dat de kosten voor het onderhoud van de verdedigingswerken niet 
meer gedragen konden worden, waardoor deze sterk in verval waren geraakt. Volgens de 
steden konden deze lasten niet meer via het reguliere stedelijke fiscale systeem worden 
gedekt, aangezien het niet meer mogelijk was ‘…enige onraitzpennongen voirder off meer 
bynnen onsen steden op to setten’.1503 Overigens was het al eerder voorgekomen dat een 
stad vergund werd de bieraccijns ten behoeve van de stadskas te innen: zo kreeg 

                                            
1502 RAZ, OAZ inv. nr. 920, onderrentmeestersrekening 1498/1499, fol. 51v. 
1503 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 331. 
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Zaltbommel in 1497 de inkomsten uit de bieraccijns toegewezen om de verdedigings-
werken te herstellen nadat een overstroming deze zwaar had beschadigd.1504   

	
	

4.6.	BESLUIT	
 
In de literatuur is tot nu toe veel aandacht geweest voor de invloed van de Bourgondische 
staatsvorming in de Nederlanden op de bestuurlijke ontwikkeling in de steden. 
Verschillende studies hebben aangetoond dat de opkomende staatsmacht en de 
toenemende contacten met ambtenaren van centrale instellingen zoals het Hof en de 
Rekenkamers het voor stadsbesturen noodzakelijk maakte een omvangrijker 
ambtenarenapparaat op te bouwen. Daarmee zouden de eerste stappen in de richting van 
een professioneler bestuur en administratie met min of meer vastliggende functies en 
bevoegdheden zijn gezet: universitair geschoolde juristen werden steeds belangrijker in de 
overlegstructuren tussen stad en staat.1505   
 In de Gelderse steden was dit niet anders: ook hier heeft de toenemende 
complexiteit van de stedelijke samenlevingen, en niet in de laatste plaats de steeds verder 
groeiende invloed van deze steden op het landsheerlijke bestuur, genoodzaakt tot het 
uitbreiden van het stedelijke personeel. De uitgaven van Arnhem en Zutphen hebben zich 
in grote lijnen in dezelfde richting ontwikkeld. Over het algemeen kan worden 
geconcludeerd dat het uitgavenpatroon van beide steden is beïnvloed door dezelfde 
factoren, namelijk een toenemend belang van de Staten als overlegorgaan van de steden 
en de ridderschap vanaf het begin van de vijftiende eeuw, de noodzaak tot verdere 
regulering van de stedelijke samenleving en de toenemende complexiteit van het stedelijke 
bestuur. In zowel Arnhem als Zutphen stegen de bestuurlijke uitgaven in de eerste helft 
van de vijftiende eeuw aanzienlijk, mede als gevolg van de toenemende noodzaak tot 
regulering van de stedelijke samenleving. De uitgaven voor het stedelijke personeel stegen 
in Arnhem bijvoorbeeld het snelst na 1515, toen een adequate inning van de stedelijke 
accijnzen noodzakelijk werd voor het financieel overeind houden van de stad en de stad 
de kosten voor dit inningsapparaat zelf moest gaan ophoesten.  
 Wat betreft de bestuurlijke uitgaven kan geconcludeerd worden dat de uitgaven 
hieraan na circa 1460 noodgedwongen moesten worden teruggebracht. In zowel Zutphen 
als Arnhem hebben de noodzaak tot het financieren van de stedelijke bijdragen aan de 
strijd tegen Bourgondië-Habsburg geleid tot aanzienlijke stijgingen van de buitengewone 
uitgaven. Wel hebben we kunnen vaststellen dat de meest destabiliserende factor niet de 
militaire uitgaven an sich zijn geweest: het is de daaruit voortvloeiende oplopende 

                                            
1504 GldA, HA inv. nr. 1039. 
1505 Van Steensel, ´Emergence´; Van Steensel, ´Personeel´; Prevenier, ´Ambtenaren´. 
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schuldenlast geweest die zowel Arnhem als Zutphen in de financiële problemen heeft 
gebracht. Deze problematiek zal in hoofdstuk 6 verder aanbod worden gebracht. De aan 
het einde van de vijftiende eeuw opdoemende financiële problemen werden niet alleen 
veroorzaakt door oplopende uitgaven aan oorlog en schuldenlast, maar ook door de 
tegelijkertijd optredende inzinking van de stedelijke inkomsten. In het hiernavolgende 
hoofdstuk zullen de ontwikkeling en het financiële beleid ten aanzien van de stedelijke 
inkomsten dan ook centraal staan. 



 



 

HOOFDSTUK	5	
	

DE	INKOMSTEN:	DE	ZOEKTOCHT	NAAR	GELD	
	

5.1.	DE	TOTALE	INKOMSTEN:	EEN	GLOBAAL	OVERZICHT	
 
Het inkomstenpakket van de Gelderse steden was – evenals in talloze andere steden in de 
laatmiddeleeuwse Nederlanden – opgebouwd uit verschillende inkomstenbronnen, die 
door schenking, verpanding, koop of (erf)pacht door de stadsbesturen in de loop der tijd 
waren verzameld. Ten aanzien van de stedelijke inkomsten heeft Alberts reeds opgeroepen 
tot een nauwkeurige analyse van overeenkomsten en verschillen in de omvang, structuur 
en de ontwikkeling van het inkomstenpakket. Tevens heeft Alberts de vraag opgeworpen 
of deze ontwikkeling gekoppeld zou kunnen worden aan verschillen in omvang, 
economische profiel of de geografische ligging van steden.1506 Vergelijken we het niveau 
van de totale inkomsten van Arnhem en Zutphen met elkaar, dan valt meteen het grote 
verschil op: in de eerste helft van de vijftiende eeuw beliepen de gemiddelde jaarlijkse 
inkomsten in Arnhem circa 2000 oude schilden, in Zutphen kwamen deze uit op een 
gemiddelde van zo´n 3150 oude schilden.   
 

 
TABEL 7: Ontwikkeling van de gemiddelde jaarlijkse inkomsten in Zutphen, in oude schilden, 1418-1550. 
 
 Het is uiteraard verleidelijk hieraan uitspraken te ontlenen over relatieve verschillen 
in schaalniveau van beide steden, daar waar het gaat om bevolkingsaantallen, economische 
positie en omvang en structuur van de stedelijke financiën. Daarvoor is echter het aantal 

                                            
1506 Alberts, ´Financieel beheer´, 89. 

Periode Gemiddelde inkomsten 
 

1418-1432 2948 
1433-1450 3150 
1451-1473 4900 
1474-1500 5525 
1501-1527 3755 
1528-1550 5218 
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onzekere variabelen te groot: we weten te weinig over de gehanteerde tarieven, 
vrijstellingen en de mate waarin het stedelijke inkomstenpakket ook echt een afspiegeling 
is van de verschillende economische sectoren binnen de stedelijke economie.   
 Wanneer we grafiek 16 in ogenschouw nemen, dan kunnen we een aantal 
opvallende verschillen ontdekken in de ontwikkeling van de totale in de rekeningen 
verantwoorde inkomsten van Arnhem en Zutphen. Het meest in het oog springend is de 
toenemende divergentie van de totale inkomsten van beide steden na circa 1430. Daar 
waar de inkomsten van Zutphen vanaf 1418 tot 1480 een duidelijke stijging vertonen, zien 
we dat in Arnhem de inkomsten veel minder hard stegen, en bovendien al na 1459 sterk 
begonnen te dalen. Wat opvalt voor de Zutphense inkomsten is dat het gemiddelde 
inkomstenniveau gedurende de vijftiende eeuw stapsgewijs steeg (tabel 7). De sterkste 
stijging hiervan voltrok zich rond het midden van de vijftiende eeuw. Het is echter 
twijfelachtig, of deze stijging gerelateerd was aan stijgende inkomsten als gevolg van 
economische expansie: de opwaartse trend van de Zutphense inkomsten wordt sterk 
beïnvloed door de pieken in de inkomsten in de jaren 1450, 1455, 1466-1468 en 1480, 
pieken die voornamelijk verbonden kunnen worden aan de stedelijke rentenverkoop om 
buitengewone uitgaven te kunnen financieren (zie hierna, hoofdstuk 6).  
  

 

GRAFIEK 16: Totale inkomsten van Arnhem (onderbroken) en Zutphen (zwarte lijn), in oude schilden, 
semi-logaritmische schaal, 1379-1550.  
 
 Daarnaast valt op, dat de totale inkomsten in Arnhem tot het midden van de 
vijftiende eeuw relatief stabiel waren, en dat de inkomsten daar aanzienlijk eerder 
begonnen in te zakken dan in Zutphen. We onderscheiden twee fasen: een scherpe 
terugval van de inkomsten tussen 1457 en 1463, waarna de inkomsten tot 1477 langzaam 
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daalden. Een daadwerkelijke crisis treedt op in de jaren 1478-1492, toen de inkomsten van 
Arnhem daalden tot het niveau van het begin van de vijftiende eeuw. Tussen 1500 en 1513 
herstelden de inkomsten al enigszins, gevolgd door een nog krachtiger herstel na 1515. 
 In Zutphen zien we een ander beeld van de inkomsten: tot het einde van de 
vijftiende eeuw wist de stad de inkomsten op niveau te houden en zelfs aanzienlijk te laten 
stijgen. Opvallend zijn scherpe pieken in de jaren 1450, 1455-1457, 1466-1468, 1473 en 
als hoogtepunt het jaar 1480: het zijn die jaren die samenvallen met de omvangrijkste 
rentenverkopen door de stad (zie hierna, paragraaf 6.3). Daarna tekent een scherpe 
terugval van de inkomsten zich af in de jaren 1499-1504, waarna tot 1525 de totale 
stedelijke inkomsten op een structureel lager niveau kwamen te liggen dan in de tweede 
kwart van de vijftiende eeuw. Pas na 1527 weet het Zutphense stadsbestuur de totale 
inkomsten weer op het niveau van de tweede helft van de vijftiende eeuw te brengen, 
voornamelijk – zoals we hieronder zullen vaststellen – door nieuwe belastingen en de 
verwerving van enkele inkomstenbronnen die de domeininkomsten weer konden 
opvijzelen. 
 

	
5.2.	INKOMSTEN	UIT	DE	OPENBARE	MACHT	VAN	HET	STADSBESTUUR	

 
De inkomsten uit de openbare macht van het stadsbestuur vloeiden, zoals we hierboven 
reeds aanstipten, voort uit de juridische en bestuurlijke competenties van de schepenen 
die hen bij de stadsrechtverlening officieel door de graaf werden toegekend.1507 Daarmee 
vormden de door de schepenen opgelegde boeten en het voor het verkrijgen van 
burgerschap te betalen burgergeld net als in veel andere laatmiddeleeuwse steden 
waarschijnlijk de oudste stedelijke inkomstenbronnen.1508 Daar waar de inkomsten uit de 
openbare macht aanvankelijk dus een belangrijke bron van inkomsten moeten zijn 
geweest, kan hun aandeel in de laat-middeleeuwse stadsfinanciën als marginaal worden 
beschouwd.  
 Gebrek aan kaseenheid is er mede de oorzaak van dat deze inkomsten niet of 
slechts gedeeltelijk in de stadsrekeningen verschijnen, waarmee de boete-inkomsten en 
hun bestemming voor een groot deel aan ons zicht worden onttrokken.1509 Bovendien 
bestond in verschillende middeleeuwse steden het gebruik om een deel van de boeten op 
te leggen in de vorm van de levering van stenen voor de stadsmuren, de zogenaamde 
                                            
1507 Boone, Geld en macht, 191. 
1508 Vgl. Van Werveke, Stadsfinanciën, 187-188 en Van Uytven, Stadsfinanciën, 102-103. In zowel Gent als Utrecht 
werden inkomsten uit boeten aangewend voor werkzaamheden aan de stedelijke verdedigingswerken; vgl. Boone, 
Geld en macht, 142; De Meyer en Graafhuis, Utrechtse schutmeestersrekeningen. 
1509 We vinden dit verschijnsel in veel middeleeuwse steden terug; zie o.a. Boone, Geld en macht, 191-193 en Kuppers, 
Stadtrechnungen, 57; vgl. voor Deventer Benders, Bestuursstructuur, 169-177 en 204, waar de boete-inkomsten overigens 
wél volledig in de rekeningen worden verantwoord.  
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´steenboeten´.1510 Het geringe aandeel van deze inkomstenbron in de totale inkomsten van 
de stad maakt dan ook, zeker in Arnhem en in mindere mate ook in Zutphen, dat de 
ontwikkeling van deze inkomsten niet of nauwelijks invloed heeft gehad op de financiële 
situatie in beide steden. Een uitvoerige behandeling ervan is hier dan ook niet nodig; hier 
zullen kort de hoofdlijnen de revue passeren.    
	

5.2.1.	BOETEN	EN	BURGERGELD	IN	ARNHEM	

In Arnhem kwam aanvankelijk een deel van de opgelegde boeten toe aan de grafelijke 
richter, terwijl het andere deel aan de schepenen toekwam.1511 Het is aannemelijk dat zowel 
in Arnhem als ook te Zutphen de schepenen een eigen schepenkas hadden waarin hun 
aandeel in de door hen opgelegde boeten vloeide en waarover zij vrijelijk konden 
beschikken.1512 In 1434 werd in de Arnhemse geheime raadsbesluiten vastgelegd dat van 
alle door richter en schepenen opgelegde boeten de helft aan de burgemeesters toekwam, 
terwijl ´de stad´ de andere helft zou ontvangen. Hetzelfde gold voor de 
burgerschapsgelden die door nieuwe burgers betaald dienden te worden. De helft die voor 
de stad bestemd was mochten de schepenen aanwenden voor hun collectieve maaltijden 
of ´…in der stat orber keren´.1513 De inning van de boeten lag in handen van de 
burgemeesters en de stadsboden. Zij droegen deze gelden vervolgens af aan de 
stadssecretaris, die hierover een aparte rekening diende op te stellen.1514   
 In deze gang van zaken is gedurende de onderzochte periode weinig verandering 
gekomen. Toen de Arnhemse gildemeesters en gedeputeerde burgers in 1502 hun klachten 
en eisen ten aanzien van het stadsbestuur en de stedelijke financiën aan het stadsbestuur 
overhandigden, werd door hen ook een artikel opgenomen over de bestemming van de 
boete-inkomsten en het burgergeld. Tot die tijd waren deze gelden klaarblijkelijk volledig 
ter hand gesteld van de burgemeesters. De burgers eisten nu dat de inkomsten hieruit 
werden aangewend voor de bouw van een nieuwe stadsmuur. Het is niet ondenkbaar dat 

                                            
1510 Dit zien we bijvoorbeeld in de Utrechtse schutmeestersrekeningen terug; zij ontvingen een deel van de door de 
stad opgelegde steenboeten voor de aanleg en het onderhoud van de stedelijke verdedigingswerken; vgl. De Meyer, 
Schutmeestersrekeningen, 10-12. 
1511 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 65. Voor de rechtspraak in Arnhem zie Verkerk, ´Rechtspraak en 
bestuur´, 80-83. Het aan de grafelijke richter toekomende aandeel in de door de schepenen opgelegde stedelijke 
boeten vinden we in de oudste grafelijke rekening uit 1294/1295 reeds terug; zie Meihuizen, Rekening, 79. Ook in de 
vijftiende eeuw vinden we inkomsten uit de Arnhemse rechtspraak in de rekeningen van de landsheerlijke richter 
terug; zie GldA, HA inv. nrs. 661-664; 810-811. Zie verder Kuys, De ambtman, 77-82. 
1512 Vgl. Benders. ´Boekhoudkundig systeem´, 86 en voor Gent Van Werveke, Stadsfinanciën, 24-25 en 185-189 en 
Boone, Geld en macht, 192. 
1513 GldA, OAA inv. nr. 1, fol. 4r.; In 1414 wordt overigens ook al in de stadsrekening melding gemaakt van het feit 
dat de helft van de boeten aan de burgemeesters toekwam; zie StRA III, 259. 
1514 GldA. OAA inv. nr. 1, fol. 4r. Nadat in 1446 het dagelijkse financiële beheer in handen van de rentmeester was 
gekomen kwam de verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze rekening bij deze functionaris te liggen; vgl. 
ibidem, fol. 16. 
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de burgers hiermee de oorspronkelijke bestemming van het boetegeld hebben trachten te 
herstellen. Het stadsbestuur repliceerde dat deze inkomsten al sinds lange tijd volledig aan 
de burgemeesters werden toegewezen, aangezien ´… oer loen [dat] sij jairlix van der stat 
vur oer burgermeisterschap hebben sich seer kleyn gedreecht, ind niet voell daer mede 
gedoen en kunnen´. Bovendien waren de inkomsten hieruit zo beperkt dat het 
stadsbestuur betwijfelde of deze inkomstenbron de stad veel verder zou helpen bij het 
oplossen van de financiële problemen van de stad.1515 Het tekent de opvatting van het 
Arnhemse patriciaat ten aanzien van hun oude rechten en privileges die zij als 
stadsbestuurders op deze inkomsten konden laten gelden.   
 In het geval van Arnhem vinden we tot 1370 regelmatig inkomsten uit de door 
schepenen en burgemeesters opgelegde keuren en breuken terug, maar nadien treffen we 
deze inkomstenbron slechts zeer sporadisch in de stadsrekeningen aan, om na 1416 vrijwel 
geheel uit de rekeningen te verdwijnen.1516 Hieraan ten grondslag ligt het feit dat ook in 
Arnhem een aparte kas en bijbehorende administratie moet zijn ontstaan voor de 
registratie van de opgelegde boeten. Het aandeel van de inkomsten uit de openbare macht 
in de totale inkomsten zoals die in de stadsrekeningen over de jaren 1353-1396 worden 
verantwoord bedraagt dan ook slechts een schamele 1,8 %. Een enkele uitschieter vinden 
we terug in 1388. Het stadsbestuur reserveerde toen de inkomsten uit de stedelijke boeten 
uit voorgaande jaren voor de timmermeesters, die het geld (inclusief de inkomsten uit de 
wijnaccijns in dat jaar) aanwendden voor de aankoop van bouwmateriaal.1517 Na 1390 
vinden we slechts zeer sporadisch enkele inkomsten uit boeten in de stadsrekeningen 
terug; inkomsten uit burgerschapsgelden verdwijnen na 1396 definitief uit de rekeningen. 
Gezien de al beschreven ontwikkeling van de vergoedingen voor de bijeenkomsten en 
reiskostenvergoedingen van het stadsbestuur is het aannemelijk dat de inkomsten uit de 
rechterlijke en bestuurlijke macht van burgemeesters en schepenen rechtstreeks uit een 
aparte kas zijn aangewend om in ieder geval een deel van deze uitgaven te dekken.  
 Ten aanzien van het burgergeld moet geconstateerd worden dat de inkomsten 
hieruit slechts tot het boekjaar 1372/1373 in de rekeningen worden verantwoord. Wel 
worden in de oudste stadsrekeningen (tot 1382) aan het slot van de rekeningen 
namenlijsten teruggevonden onder de rubriek ´oppidani recepti´, waarvan we in paragraaf 
1.4 reeds spraken, maar van een hechte integratie van de inkomsten uit het burgergeld in 
de stadsrekeningen is geen sprake geweest. Dat de stad – net als elders – wel is overgegaan 
tot een aparte burgerschapsregistratie (waarvan het eerste overgeleverde exemplaar uit 
1435 dateert) had voornamelijk tot doel om de burgers van de niet-burgers, de 
zogenaamde inwoners – te kunnen blijven onderscheiden. Hun verschil in juridische status 
                                            
1515 GldA, OAA inv. nr. 1076, fol. 48r.-48v. 
1516 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen ´, 65. Na 1416 vinden we alleen in de jaren 1470, 1485 en 1488 (zeer 
geringe) inkomsten uit opgelegde boeten in de stadsrekeningen terug, die hoogstwaarschijnlijk gezien moeten worden 
als overschotten uit de schepenkas. 
1517 StRA II, 185. 
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bracht ook verschillen in hun rechten en plichten met zich mee, wat van groot belang was 
voor de fiscale en militaire administratie en de regulering van het economische leven.1518 
De inkomsten uit de openbare macht van het Arnhemse stadsbestuur hadden dus niet of 
nauwelijks effect op de stadsfinanciën.  

	
5.2.2.	INKOMSTEN	UIT	BOETEN	EN	BURGERGELD	IN	ZUTPHEN	
De inkomsten uit de lage rechtspraak, die aanvankelijk door de graaf aan de stad waren 
verpacht, dienden volgens het stadsrechtprivilege van Zutphen ten goede te komen aan 
de stadsgemeenschap.1519 De hoge jurisdictie en de rechtspraak over vreemdelingen bleef 
in Zutphen tot het einde van de veertiende eeuw een landsheerlijk prerogatief dat door de 
schout van Zutphen als hoofd van de Zutphense schepenbank werd uitgeoefend.1520 Sinds 
het begin van de veertiende eeuw traden evenwel de schepenrichters naar voren. De 
rechtspraak en de inning en het beheer van de daaruit voortvloeiende boeten rouleerde 
onder de twaalf schepenen: ieder jaar traden zes schepenparen op, die ieder gedurende een 
periode van twee maanden de rechtspraak uit naam van de schepenbank voor hun 
rekening namen.1521 In de originele overrentmeestersrekeningen van na 1445 vinden we 
de boekhoudkundige weerslag van dit systeem terug in de vorm van inkomsten ´van den 
sess gerichten´.1522 Voor het bijwonen van de rechtszittingen ontvingen de schepenen 
presentiegelden, die rechtstreeks uitgekeerd werden uit de boete-inkomsten.1523 Wanneer 
we inkomsten hieruit in de rekeningen tegenkomen betreffen het dus positieve saldi uit de 
boete-inning, na aftrek van de aan de schepenen toekomende vergoedingen. In 
verscheidene jaren schoten de boete-inkomsten tekort; in die jaren vinden we de alsnog 
uit te betalen presentiegelden in de uitgaven van de overrentmeester terug, waarbij het 
overigens telkens over een verwaarloosbaar bedrag ging.1524  
 Overtreding van de stedelijke keuren leidde tot bestraffing via het opleggen van 
geldboeten, waarvan de hoogte per overtreding in de stedelijke keurboeken was 
vastgelegd.1525 Kuppers stelde ten aanzien van de hoogte van de in de stadsrekeningen 

                                            
1518 Zie voor Deventer Benders, Bestuursstructuur, 242. 
1519 Ergens vóór 1330 moeten de inkomsten hieruit rechtstreeks aan de stad zijn gekomen. Zie hiervoor Benders, 
´Boekhoudkundig systeem´, 85-86; vgl. Harenberg, OGZ VIII, nr. 1196.03.30. en idem, ́ Zutphens oudste stadsbrief´, 
27. 
1520 Kuys, Drostambt, 81-82 en 86; zie ook Gimberg, ´Stadsbestuur´, 476. Het aandeel van de schout in de opbrengsten 
uit de rechtspraak te Zutphen wordt in diens rekeningen gespecificeerd; vgl. Kuys, ´Financiën van het schoutambt 
Zutphen´, 10-13. 
1521 Benders, ́ Boekhoudkundig systeem´, 86-87, plaatst deze ontwikkeling in de eerste drie decennia van de veertiende 
eeuw. Zie voor een soortgelijke ontwikkeling in Deventer idem, Bestuursstructuur, 150-153. 
1522 Vgl. ibidem, 169-170. Dat het hierbij ging om de opgelegde boeten ´van kueren ende van brucken´ bewijst de 
overrentmeestersrekening van 1445; StRZ III, 606. 
1523 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 68-69. 
1524 Ibidem, 69.  
1525 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, passim. 
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verantwoorde boeten vast, dat deze soms lager uitvielen dan de in de keurboeken vermelde 
normbedragen. Dit kwam doordat boeten in termijnen konden worden betaald, en 
doordat bij sommige boeten niet het hele bedrag door de rentmeesters werd geïnd. Zo 
kwam de helft van de boeten voor het overtreden van de accijnsbepalingen toe aan de 
inners van de accijnzen.1526 De rentmeester ontving bovendien de twintigste penning van 
alle boeten voor het inwinnen ervan.1527 Bovendien moet rekening gehouden worden met 
zogenaamde ´composities´, waarbij conflicten tussen twee partijen via een onderlinge 
overeenkomst en betaling van een schadevergoeding aan de benadeelde partij werden 
bijgelegd.1528 In Zutphen werd door de schepenrichters een apart boetenregister 
bijgehouden, het zogenaamde ´boek van breuken´ ofwel ´helleboek´. Dit register lag ten 
grondslag aan de inning van de opgelegde boeten, een taak die door de (over)rentmeester 
werd uitgevoerd.1529   
 Ook in Zutphen hebben de schepenen een deel van de inkomsten uit de breuken 
verteerd gedurende gemeenschappelijke maaltijden: zo vinden we in 1445 een klein restant 
in de overrentmeestersrekening terug, wat overbleef nadat de schepenen tijdens een 
gemeenschappelijk etentje in wijnhuis Vreden ´bruoeken uter buyssen verterden´.1530 Ook 
in Zutphen mochten de inkomsten uit de boeten dus door de schepenen naar eigen inzicht 
worden verteerd. De bovenstaande zinssnede toont tevens aan dat er ook in Zutphen 
inderdaad een aparte kas c.q. bus is geweest waarin de door de schepenen opgelegde 
boetegelden vloeiden.   
 Anders dan in Arnhem vinden we in de Zutphense stadsrekeningen echter wel 
vrijwel jaarlijks inkomsten uit de boete-inning terug. Deze inkomsten waren aan sterke 
schommelingen onderhevig (grafiek 17). Ook het belang van deze inkomstenbron 
wisselde sterk: in sommige jaren beliep het aandeel van de boeten in de gewone inkomsten 
van de overrentmeester tussen de 5 en 13 %, maar gezien in het geheel van alle inkomsten 
kwam het aandeel van de boetegelden niet vaak boven de 2 % uit. Gezien de hierboven 
aangedragen beperkingen en de summiere gegevens die de stadsrekeningen ons leveren 
over de stedelijke rechtspraak kan over de achtergronden hiervan nauwelijks iets gezegd 
worden. Wanneer we echter de door de overrentmeester geboekte bedragen van de hem 
toekomende twintigste penning van de boeten vergelijken met de geboekte 
boeteinkomsten kan wel worden vastgesteld dat de in de overrentmeestersrekeningen 
geboekte boeten wel degelijk alle boeteinkomsten zijn die de overrentmeester werden 
toegewezen. 

                                            
1526 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 68. 
1527 Bijvoorbeeld in 1424: ´Den rentmeister vor den 20en penninc van de kueren ende broken in toe manen 9 lb. 18 
s. 3 d.´; StRA II, 356. Zie ook idem, 252, 261, 312, 336,373, 395,423, 440. 
1528 Nicholas, ´Crime and punishment´, 292-293; Boone, Geld en macht, 192; Ryckbosch, Gavere, 237. 
1529 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 87. 
1530 StRZ III, 601. 
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GRAFIEK 17: Inkomsten uit boete-inning door het Zutphense stadsbestuur, in oude schilden, 1371-1535. 

 
 Wat verder opvalt, is dat de boeteinkomsten van de stad na 1427 op een duidelijk 
lager niveau kwamen te liggen, met een piek in 1443. Ook in de jaren 1416 en 1518 
vertonen de inkomsten uit zowel het burgergeld en de boeten een enorme piek. In 1416 
moest Engelbert van der Ghier 600 lb. ´van zaken´ aan de stad betalen, zonder dat we 
weten om welke overtreding het ging, terwijl Otto van Camphusen werd beboet met een 
boete van maar liefst 150 lb. voor het feit dat hij zijn burgerschap had opgezegd.1531   
 Opvallend is bovendien nog het volledig ontbreken van inkomsten uit de stedelijke 
boeten in de periode 1473-1489, zonder dat hiervoor uit de stadsrekeningen een duidelijke 
verklaring naar voren treedt. Een document uit 1496 maakt duidelijk dat de registratie van 
de opgelegde boeten in die jaren inderdaad niet heeft plaats gevonden. In dat document 
verordonneerde het stadsbestuur namelijk dat het alle ´…alde broiken die in der rebeller 
tit eyn will tytz herwertz geschiet sijn ende noch ongerekent sijn in gnaiden nemen will op 
halff gelt´.1532 Het hogere aantal mensen dat in 1496 boeten aan de stad betaalde en de 
substantieel hogere inkomsten in dat jaar zijn dus veroorzaakt door de boetebetalingen die 
burgers nog uit hadden staan, wellicht ook betaling in klinkende munt, maar waarschijnlijk 
gaat het hier om een verrekening op papier. De tussen 1473 en 1489 beboete burgers 

                                            
1531 StRZ II, 239; ook vermeld in Lensen en Heitling, Stad in de middeleeuwen, 28. Dergelijke boeten voor het opzeggen 
van het burgerschap worden in de studies naar de Vlaamse en Brabantse stadsfinanciën in een aparte rubriek, de 
zogenaamde ´issue-gelden´, ondergebracht. Aangezien de Zutphense stadsrekeningen dit onderscheid niet kennen, 
kan deze rubriek niet apart worden behandeld. Vgl. Boone, Geld en macht, 119-122. 
1532 RAZ, OAZ inv. nr. 665, ordonnantie d.d. 1496. Het gaat hierbij om de periode 1473-1489. 
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konden nu tegen half geld hun straf afdoen, wat lijkt te wijzen op een poging van het 
stadsbestuur tot pacificatie van de ontstane tegenstellingen binnen de stad die, zoals we al 
hebben gezien, vooral na 1493 de positie van het patriciaat onder druk zette.  
 Tot 1508 vloeiden nog aanzienlijke bedragen in de stadskas; vooral in de jaren 
1505-1507 werden meer mensen beboet. De legering van een garnizoen in de stad kan 
geleid hebben tot meer delicten. ook tijdens controles van de binnen de stad gebruikte 
gewichten verschillende overtredingen werden geconstateerd en beboet. Zo werden in 
1498 elf personen beboet voor het hanteren van te lichte gewichten, wat de stad 180 lb. 
aan extra boeteinkomsten opleverde.1533 Na 1508 verdwijnt de regelmatige registratie van 
boeteinkomsten voor een aantal jaren uit de stadsrekeningen, terwijl ook in de jaren twintig 
van de zestiende eeuw de registratie van de boeteinkomsten in de stadsrekeningen 
ontbreekt.   
 In tegenstelling tot Arnhem, waar het burgergeld al in de late veertiende eeuw uit 
de rekeningen verdwijnt, blijven de sinds 1379 in de stadsrekeningen geboekte 
burgerschapsgelden in Zutphen, de gehele periode in de rekeningen voorkomen. Zowel 
Van Schaïk als Kuppers hebben gewezen op de problemen die de interpretatie van deze 
gegevens met zich meebrengt. Als graadmeter voor immigratie zijn de noteringen in de 
stadsrekeningen notoir onbetrouwbaar gebleken.1534 Het ´normale´ tarief voor het 
verwerven van het Zutphense burgerschap bedroeg twee oude schilden, maar de hoogte 
van het daadwerkelijk afgedragen bedrag kon van persoon tot persoon sterk wisselen. Van 
Schaïk heeft erop gewezen, dat de aantallen ingeschreven burgers in de vanaf 1478 
overgeleverde burgerboeken bij lange na niet overeenstemmen met de aantallen in de 
rekeningen genoemde personen en het door hen betaalde burgerschapsgeld. Zoals ook 
voor zovele andere Oost-Nederlandse steden is geconstateerd, werd in toenemende mate 
personen het burgerrecht gratis of tegen gereduceerd tarief verleend. Daarbij speelde sterk 
mee of iemand ´gewenst´ was: via het verlenen van gratis burgerschap aan bepaalde 
ambachtslieden trachtten stadsbesturen vaak economische sectoren binnen de stad een 
impuls te geven.1535   
 Van de burgerschapsverleningen die in de laatste kwart van de vijftiende eeuw in 
het burgerboek staan opgetekend werd ruim 65 % ´van gracien´ verleend, met dien 
verstande dat al bij de verlening ervan werd vastgelegd dat bij vertrek uit de stad het 
dubbele tarief als exuegeld moest worden betaald. Dit is door Van Schaïk terecht opgevat 
als teken dat de stad in die periode te maken heeft gehad met emigratie, en dat het 
stadsbestuur heeft getracht door het verlenen van gratis burgerschap aan verschillende 
ambachtslieden de nijverheid in de stad overeind te houden.1536 Tekenend is verder dat de 

                                            
1533 RAZ, OAZ inv. nr. 1075, overrentmeestersrekening 1498/1499, fol. 8r. 
1534 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 65; vgl. Blockmans en Van Uytven, ´Sociale geschiedenis´, 285. 
1535 Kuppers, Stadtrechnungen, 96. 
1536 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 65. 
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duidelijke stijging van de inkomsten uit het burgergeld na 1505 vooral is voortgekomen 
uit het feit dat het feit dat burgers weer het volle pond hebben moeten betalen voor hun 
burgerrecht. 
 Plotselinge pieken kwamen voort uit het feit dat sommige personen al jarenlang in 
de stad leefden en werkten, en vanwege nieuwe gildenordonnanties het burgerschap 
moesten verwerven om in de stad te kunnen blijven werken.1537 Uit de gang van zaken in 
de late jaren zeventig van de vijftiende eeuw zien we dat er nog een andere factor meewoog 
in de burgerschapsverleningen in de laatste kwart van de vijftiende eeuw: de noodzaak om 
de stadsverdediging overeind te houden. Gildeleden moesten in het bezit zijn van een 
wapenrusting en harnas, terwijl de gilden een belangrijke basis vormden voor de stedelijke 
militaire organisatie. Zo verzocht het schroders- en scheerdersgilde het stadsbestuur in 
1477 om tien nieuwe burgers te werven voor het gilde, zodat men de militaire 
verplichtingen van het gilde richting de stad kon blijven vervullen.1538 De bedragen in de 
stadsrekeningen komen niet exact overeen met de totale bedragen die de wel betalende 
burgers volgens het burgerboek afdroegen aan de rentmeester, maar ze liggen niet ver uit 
elkaar, wat verklaard kan worden door het feit dat sommige burgers in delen hun 
burgerschapsgeld mochten betalen. Hieruit wordt duidelijk dat de in de rekeningen 
genoemde inkomsten uit burgerschapsverleningen inderdaad de totale inkomsten uit deze 
inkomstenbron weergeven, en dat deze dus, anders dan in Arnhem, niet in een aparte kas 
zijn gevloeid.  
 De grote piek in de inkomsten in 1518 komt goed overeen met de gegevens die we 
uit de burgerregistratie hebben. Volgens de overrentmeestersrekening van dat jaar werd 
aan maar liefst 98 personen tegen betaling het burgerschap verleend.1539 Ook het 
burgerboek van de stad laat zien dat in dat jaar uitzonderlijk veel mensen het burgerschap 
´om heel gelt´ verwierven.1540 Over de achtergrond van deze massale verlening van het 
burgerrecht tasten we in het duister, maar volledig ongekend was dit niet: zo had ook 
Geldern in 1401 aan meer dan 86 personen het burgerrecht verleend.1541  
 Al met al moet geconstateerd worden dat de inkomsten uit de publiekrechtelijke 
macht van het stadsbestuur van Arnhem vrijwel volledig buiten de centrale 
stadsrekeningen gebleven zijn, aangezien deze in een aparte schepenkas verdwenen 
waarover de schepenen vrijelijk konden beschikken en waarover ze geen verantwoording 
in de stadsrekening af hoefden te leggen. In Zutphen kwam een deel van de door het 
schepencollege opgelegde boeten toe aan de overrentmeester, die daarmee een klein deel 
van zijn gewone uitgaven dekte. We hebben bovendien duidelijk de relatie kunnen 

                                            
1537 Ibidem. Het is mijns inziens niet toevallig dat juist in de late vijftiende eeuw ook meerdere nieuwe gildenstatuten, 
onder andere voor de wevers- en het scheerdersgilde werden gemaakt; vgl. Gimberg, ´Gilden´, 357-360. 
1538 Ibidem, 360-361; zie ook Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 65.  
1539 RAZ, OAZ inv. nr. 1090, fol. 6r. 
1540 RAZ, OAZ inv. nr. 835, fol. 53r.-56r. 
1541 Kuppers, Stadtrechnungen, 96. 



5 | D e  i n k o m s t e n | 347 

 

vastleggen tussen de administratie van nieuwe burgers in het Zutphense burgerboek en de 
financiële verantwoording van de door de rentmeesters geïnde burgerschapsgelden van 
diegenen die ´vol´ of ´half´ burgergeld dienden te betalen. De in de Zutphense 
stadsrekeningen opgetekende gegevens over burgergeld zeggen echter niets over de 
omvang van migratie, en bovendien hadden de directe inkomsten uit de 
burgerschapsverleningen nauwelijks invloed op de stadsfinanciën.  
   

	
5.3.	HET	STEDELIJK	DOMEIN:	INKOMSTEN	UIT	STEDELIJKE	BEZITTINGEN	EN	RECHTEN	

 

In veel kleinere en middelgrote steden in de Oostelijke Nederlanden bleef de agrarische 
sector tot ver in de vroegmoderne periode een belangrijke economische factor.1542 Veel 
stadsbewoners trokken in ieder geval een deel van hun inkomsten uit de ontplooiing van 
agrarische activiteiten. Grondbezit bleef bovendien gedurende de late middeleeuwen één 
van de voornaamste vormen van vermogen en vormde daarmee een belangrijke 
investeringsoptie voor verschillende maatschappelijke groepen en instellingen, onder 
andere voor stedelingen. Investeringen in onroerend goed binnen én buiten de stad 
vormden voor kapitaalkrachtige burgers een veiliger optie dan het herinvesteren van 
eenmaal verdiend vermogen in commerciële activiteiten, waaraan tal van risico´s kleefden. 
Bovendien kon dit vermogen als onderpand voor schulden dienen, waarmee op korte 
termijn kapitaal via de levendige private rentenmarkten vrijgemaakt kon worden.1543 In 
verschillende steden in de Nederlanden, waaronder Arnhem, ontleenden de politieke elites 
hun maatschappelijke overwicht aanvankelijk aan het bezit van stadsgrond.1544 Pas in een 
later stadium zou volgens Van Uytven rijkdom, verworven via de exploitatie van 
goederenbezit danwel handelsactiviteiten, de basis worden van de ´plutocratische 
oligarchiën´ die het stadsbestuur monopoliseerden.1545  
 Verschillende steden in Noord- en Oost-Nederland hebben ´collectief´ grondbezit 
weten te verwerven en ten bate van de stadskas geëxploiteerd.1546 Zutphen was niet de 
enige IJsselstad die erin is geslaagd uitgestrekt grondbezit te verwerven. Ook Deventer, 
                                            
1542 Van Bavel, Transitie en continuïteit, 518-521. Zie ook De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800, 604. Vgl. 
o.a. Nicholas, Town and countryside, 6 en Van Uytven, ´Stadsgeschiedenis´, 206-207, die wijzen op het agrarische 
karakter dat veel steden tot in de vroegmoderne periode behielden. 
1543 Brand, Macht en overwicht, 203; zie voor de ontwikkeling van private rentenmarkten in Holland Zuijderduijn, Capital 
markets, 183-247. 
1544 Ibidem; Gosses, Stadsbezit, 6-7. 
1545 Van Uytven, ´Stadsgeschiedenis´, 209; idem, ´Plutokratie´. 
1546 Het is erg opvallend dat juist de IJsselsteden Kampen, Deventer, Zutphen en Doesburg erin zijn geslaagd 
aanzienlijk grondbezit te verwerven. Gosses, Stadsbezit, 60-66. Vgl. voor Kampen o.a. Kosmann-Putto, ‘Financieel 
beheer’, 77; voor Doesburg Pieters en Van Schaïk, ´Fiskaliteit´, 205-206. Ook rondom Groningen werden grote 
aantallen vee, vooral paarden, op de stadshamrikken geweid; vgl. Benders, Economische geschiedenis, 253.  
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Zwolle en vooral Kampen breidden in de loop van de dertiende en veertiende eeuw hun 
grondbezit aanzienlijk uit.1547 De extensieve veehouderij vond op de stadsweiden rondom 
de IJsselsteden dan ook al vroeg een vruchtbare bodem.1548 Ook andere bedrijfstakken 
zoals de steenbakkerij, die grote hoeveelheden rivierklei benodigde om de toenemende 
vraag naar baksteen en dakpannen vanuit de steden aan te kunnen, vroeg om het bezit van 
kleigronden langs de rivieren waaruit de klei gewonnen kon worden. De stedelijke 
overheden in de Oostelijke Nederlanden exploiteerden zelf steenbakkerijen; zo hadden 
Zutphen en Arnhem, net als Kampen, Deventer en Utrecht al vroeg steenbakkers in dienst 
en werd de productie door het stadsbestuur gereguleerd.1549 Het versteningsproces van de 
Oost-Nederlandse steden werd in belangrijke mate hierdoor gedragen.1550 Zoals we in deze 
paragraaf zullen aantonen, was de omvang en dus het belang van het stedelijke grondbezit 
voor de stadsfinanciën een fundamenteel onderscheid tussen beide onderzochte steden.  
 Anders dan bij de markegenootschappen, die in Oost-Nederland sinds de dertiende 
eeuw waren opgekomen als organisatievorm voor de gemeenschappelijke gronden en 
waarbij het beheer bij de markegerechtigden zelf lag, lag het beheer van het 
gemeenschappelijke grondbezit van de steden in handen van de lokale overheid, het 
stadsbestuur.1551 Zowel in Arnhem als in Zutphen werden de gemeenschappelijke 
weidegronden dan ook aangeduid als meenten. Hoppenbrouwers heeft een duidelijk 
onderscheid aangebracht tussen marken en meenten: bij de marke was het beheer van de 
gemeenschappelijke gronden in handen van de markegenoten zelf, terwijl bij meente het 
beheer en organisatie van de gemene gronden sterk was verbonden aan de lokale 
overheid.1552 Zowel Martens van Sevenhoven als ook Slicher van Bath hebben het bestaan 
van een Zutphense markegemeenschap waaruit later het gemeenschappelijke stedelijke 
grondbezit zou zijn ontstaan, terecht ontkend.1553   
 Toch past het gebruik van de door de stedelijke overheid beheerde gemeen-
schappelijke gronden in de organisatievorm van de Oost-Nederlandse landbouw en het 
economische belang dat aan de gemeenschappelijke weiden, bossen, heides en woeste 
gronden, óók door de stedelijke bevolking, werd gehecht. In tegenstelling tot de 
                                            
1547 Gosses, Stadsbezit, 60-65. Het grondbezit van Kampen werd pas in de loop van de veertiende eeuw aanzienlijk 
uitgebreid door ontginningswerkzaamheden. In de vroege veertiende eeuw waren de inkomsten uit het grondbezit 
nog relatief gering; vgl. Kossmann-Putto, ´Financiële beleid´, 77. 
1548 Alberts en Janssen, Welvaart in wording, 157-158; zie ook Benders, ´Ossen en keurslagers´, 62-63. 
1549 Hollestelle, Steenbakkerij, 148-157 en voor Kampen Kossmann-Putto, ́ Financiële beleid´, 78. Zie voor soortgelijke 
rechtstreekse exploitatie van baksteen- en dakpanbakkerijen door Noord-Duitse steden Dirlmeyer en Fouquet, 
´Eigenbetriebe´, 258-267. 
1550 Zie hiervoor met name De Meyer en Van den Elzen, Verstening, passim en de bijdragen in het themanummer van 
de Overijsselse Historische Bijdragen uit 1985, m.n. de artikelen van Koch en Kolman; zie ook eerder in deze studie, 
paragraaf 4.3.  
1551 Vgl. voor de marken o.a. Slicher van Bath, Agrarische geschiedenis; Monté Ver Loren en Spruyt, Hoofdlijnen, 72-80. 
1552 Hoppenbrouwers, ´Commons´, 92. Zie voor de markeorganisatie in Gelderland en Overijssel idem, 93-94; Van 
Zanden, ´Paradox´; Slicher van Bath, Mensch en land, 242. 
1553 Slicher van Bath, Mensch en Land I, 55-148. 
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ontwikkeling in het westelijke rivierengebied, waar de meenten vanwege de toenemende 
bevolkingsdruk vanaf de dertiende eeuw in rap tempo werden verdeeld dan wel 
geparticulariseerd, bleven omvangrijke meenten op de Oost-Nederlandse zandgronden tot 
ver in de (vroeg-)moderne periode bestaan.1554 Het ontbreken van uitgestrekte 
gemeenschappelijke weiden wordt door Hoppenbrouwers als kenmerkend bestempeld 
voor de relatief moderne agrarische economie in het Land van Heusden.1555  
 Het is onmiskenbaar dat pre-stedelijke, domaniale structuren hebben doorgewerkt 
op de omvang en indeling van het stedelijke domein.1556 Naast inkomsten uit de verhuur 
van stedelijke bezittingen zoals marktruimten in de stedelijke vlees- en lakenhal, de 
inkomsten uit retributies voor het gebruik maken van door de stad geleverde diensten 
zoals het wegen, meten of tellen van handelsgoederen en de inning van veer-, weg- of 
tolgelden verpachtten de steden ook het in hun bezit zijnde grondbezit en de viswaters. 
Ook inkomsten uit visserij, tollen en molenrechten moeten tot de inkomsten uit het 
stedelijke domein worden gerekend, aangezien het inkomsten zijn uit van oorsprong 
koninklijke rechten, zoals het stroomregaal (visserij en riviertollen), het windregaal en 
daaraan verbonden banrechten, die veelal via de landsheren in stedelijke handen terecht 
zijn gekomen.1557   
 De vermogensvorming en de omvang van de stedelijke bezittingen van 
Nederlandse steden is vooralsnog alleen door Gosses in zijn proefschrift ´Stadsbezit in 
grond en water gedurende de middeleeuwen´ uitvoerig behandeld.1558 In tegenstelling tot 
Holland, waar aan het begin van de zestiende eeuw nog slechts 3 % van de stedelijke 
bevolking in de primaire sector werkzaam was, bleef een aanzienlijk deel van de stedelijke 
bevolking in de Oost-Nederlandse steden agrarische activiteiten ontplooien.1559 De 
burgers van Deventer, Kampen, Zwolle, Zutphen en Arnhem hielden er aanzienlijke 
veestapels op na, die op de in de nabijheid van de stad gelegen weidegebieden werden 
geweid.1560 Ook in bijvoorbeeld Doesburg, Harderwijk, Elburg, Hattem, en Genemuiden 
werden gemeenschappelijke weiden door de stad beheerd.1561    
 Dit patroon van stedelijke vermogensvorming sluit aan bij de stedelijke 
‘Landgebietspolitik’ die door verschillende Duitse Rijks- en territoriale steden werd 

                                            
1554 Van Bavel, Transitie, 358-359; Hoppenbrouwers, Middeleeuwse samenleving, 43. 
1555 Ibidem. 
1556 Ibidem, 214; zie ook hierboven, paragraaf 2.4.1. 
1557 Vgl. Van Werveke, Stadsfinanciën, 164-184. Zie voor het visrecht als afgeleide van het stroomregaal ook De Boer, 
´Roerende van der visscheryen´, 124-126. 
1558 Gosses, Stadsbezit. 
1559 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 59; Bosch, ´Kleine stad´, 100-101; Voor Holland zie Van Zanden, ‘Taking 
the measure’, 138, tabel 3. 
1560 Alberts en Jansen, Welvaart in wording, 157-158; voor Arnhem zie Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 
179-184; voor Deventer werd vastgesteld dat in 1363 848 koeien werd gebrandmerkt; Benders, Bestuursstructuur, 280. 
Voor de veehouderij door Kamper burgers zie o.a. Selles, ´Kamper stadsboeren´. 
1561 Zie voor Elburg Westerink, Doornspijk en Elburg; Van Engelen van der Veen, ´Goor´. 
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gevoerd en die derhalve vooral in de Duitstalige literatuur sterk op de voorgrond is 
getreden.1562 Alhoewel de territoria van Noord-Duitse steden aanzienlijk kleiner waren dan 
die van Zuid-Duitse Rijkssteden zoals Ulm en Neurenberg, wisten ook de Noord-Duitse 
Hanzesteden en kleinere ‘Territorialstädte’ zoals Dortmund en Soest hun controle over 
het onmiddellijk rondom de stad gelegen platteland aanzienlijk te verruimen. Groot 
verschil hierbij is echter dat het hierbij veelal niet ging om aaneengesloten clusters 
grondgebied rondom de stad, maar om verspreid grondbezit langs de belangrijkste 
(commerciële) aanvoerroutes richting de stad. De ‘hinterlandpolitiek’ van deze steden was 
daarmee veel meer gericht op de dominantie van de stad over het economische achterland 
dan de doelbewuste constructie van een plattelandsterritorium, waarbij de stad ook over 
juridische macht beschikte.   
 Waar valt de sterk op vermogensbezit geöriënteerde stedelijke politiek van met 
name de IJsselsteden uit te verklaren? Het is aanlokkelijk om hieruit zonder meer het 
agrarische karakter van deze steden af te lezen en de sterke bindingen tussen stad en 
platteland te benadrukken.1563 Hierboven is reeds gewezen op de ministeriale achtergrond 
van de Arnhemse en Zutphense stadspatriciaten en de sociale verbanden tussen families 
die hiervan deel uitmaakten en de Gelderse adel. Rond het begin van de vijftiende eeuw 
nam het private grondbezit van Zutphense en Arnhemse burgers bovendien toe: zij 
investeerden een deel van hun kapitaal in grondbezit op het omringende platteland.1564 De 
bezitsverhoudingen op de Veluwe, in de Betuwe en in het Zutphense kwartier en het 
private goederenbezit van stedelingen en instellingen op het platteland vallen weliswaar 
buiten het bestek van deze studie, maar het beeld van een vooral op grondbezit en daaruit 
voortvloeiende agrarische opbrengsten geöriënteerde samenleving sluit –  in ieder geval 
op het eerste gezicht – aan bij de door de stadsbesturen gevoerde politiek ten aanzien van 
het stedelijke bezit. In deze paragraaf wordt bewust de structuur van het boek losgelaten 
door eerst Zutphen de revue te laten passeren. Hiervoor is gekozen vanwege het grote 
belang van de inkomsten uit het stedelijke domein voor Zutphen. Tegen de ont-
wikkelingen in Zutphen zullen vervolgens de gegevens over Arnhem worden afgezet. 
 

 	

                                            
1562 Scott, City-state, 137-138; Isenmann, Deutsche Stadt, 679-688; Behr, ‘Landgebietspolitik’. Zie voor een overzicht 
ook Rösener, ‘Aspekte’, m.n. 668-677. 
1563 Vgl. Alberts, ´Financieel beheer´, 89-91. 
1564 Zie voor Zutphen Van Schaïk, ´Socio-economic inequality´; voor Arnhem zie idem, ´Nijmegen, Arnhem en de 
Betuwe´. 



5 | D e  i n k o m s t e n | 351 

 

5.3.1.	HET	STEDELIJK	DOMEIN	TE	ZUTPHEN:	FUNDAMENT	VAN	DE	ZUTPHENSE	STADSFINANCIËN	
 
De omvangrijke stedelijke eigendommen van de stad Zutphen hebben de stadsfinanciën 
van een solide basis voorzien. Het doen van verantwoorde uitspraken over het relatieve 
belang van de totale inkomsten uit het stedelijke domein in de inkomsten van de stad is 
echter een hachelijke onderneming, aangezien in de reeks originele rekeningen aanzienlijke 
hiaten zitten.1565 Daarom is ervoor gekozen om alleen die jaren in de analyse te betrekken 
waarvoor alle rekeningen beschikbaar zijn en de registratie van het stedelijke domein min 
of meer volledig is. Op basis van deze analyse kan worden volgehouden dat het stedelijke 
domein, dat naast landerijen ook de stadsmolens, de bij de stadspoorten geheven 
weggelden, tollen en de inkomsten uit verschillende rechten en retributies (de waag, de 
maat en de stadskraan) omvatte, voor Zutphen zonder twijfel een belangrijke, en in het 
merendeel van de hier onderzochte jaren zelfs de belangrijkste reguliere inkomstenbron 
van de stad vormde.1566   
  

Periode Gem. jaarlijkse 
opbrengsten 

%  
grondbezit 

% 
molens 

%  
retributies 

% 
visserij 

%  
verkeer 

 
1445-1475 2340 55,7 20,6 5,2 9,0 7,2 
1475-1500 2169 58,5 19,1 3,7 6,0 11,9 
1500-1525 2178 51,3 24,4 3,8 7,2 10,2 
1525-1550 2374 51,1 20,4 3,1 5,0 20,3 

 
TABEL 8: Gemiddelde jaarlijkse inkomsten uit het stedelijke domein te Zutphen (in oude schilden), en 
aandeel van verschillende inkomstengroepen, in procenten (1445-1550). 

 De bovenstaande tabel suggereert dat over de lange termijn bezien de inkomsten 
uit het totale domein van de stad nauwelijks aan verandering onderhevig zijn geweest. Het 
stabiele karakter dat hieruit naar voren komt heeft alles te maken met de aard van deze 
inkomstenbron. Na de veertiende eeuw, het tijdvak waarin de stad het merendeel van zijn 
bezittingen heeft verworven, kon het stedelijke grondbezit nauwelijks nog worden 
uitgebreid. Het aankopen van kleinere percelen grond in de vijftiende eeuw heeft de 
inkomsten van de stad nauwelijks doen toenemen. Ook wanneer we het aandeel van deze 
inkomstengroep in de totale normale inkomsten van de stad bekijken komt dit beeld naar 
voren. Gedurende het grootste deel van onderzoeksperiode schommelt dit aandeel tussen 
de vijftig en zestig procent. Alleen in de jaren waarin de inkomsten uit de indirecte 

                                            
1565 Zie hoofdstuk 1. 
1566 Blockmans, ´Finances publiques´, 78 en Van Uytven, ´Stadsgeschiedenis´, 242 onderstrepen hiermee het 
agrarische karakter van de kleinere steden. Alberts kwam op basis van de bestudering van het boekjaar 1447 tot 
eenzelfde conclusie, maar gaf daarbij niet exact aan welke inkomstenbronnen door hem tot het stedelijke domein 
werden gerekend. De representativiteit van de gegevens uit één jaar voor de ontwikkeling gedurende een langere 
periode is bovendien niet erg groot. Vgl. Alberts, ´Financieel beheer´, 89-91. 
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belastingen vanwege de incidentele introductie van opgelden stegen kan een duidelijke (zij 
het slechts tijdelijke) vermindering van dit aandeel worden geconstateerd.   
 Ondanks de stijgende nominale inkomsten uit de twee belangrijkste onderdelen 
van het stedelijke domein, namelijk de molens en het grondbezit, zakte in de periode 1445-
1475 het aandeel in de totale inkomsten terug van circa 40 á 45 % tot gemiddeld 30 %, 
een ontwikkeling die vooral werd veroorzaakt door de tot 1477 sterker stijgende 
inkomsten uit de accijnzen. Aan het begin van de zestiende eeuw schommelde het aandeel 
van het stedelijke domein in de totale inkomsten echter tussen de 50 en 65 % van de totale 
inkomsten. Gezien de relatief stabiele gemiddelde jaarlijkse inkomsten uit het stedelijke 
domein in beide perioden waren de accijzen voor deze onderlinge verhoudingen tussen 
beide inkomstengroepen de dynamische factor: door de dalende accijnsinkomsten steeg 
het relatieve aandeel van de domeininkomsten.  
 Na 1525 namen vooral de inkomsten uit de heffingen op het verkeer – land- en 
watertollen en de bij de stadspoorten geheven weggelden – binnen de inkomsten uit het 
stedelijke domein een steeds belangrijkere plaats in. Ten opzichte van de voorgaande 
decennia verdubbelde dit aandeel van 10 naar ruim 20 procent in de periode 1525-1550. 
Zoals we hieronder zullen aantonen werd dit vooral gerealiseerd door heffingen op het 
wegverkeer dat gebruik maakte van de IJsselbrug en aanzienlijke inkomsten uit de IJsseltol, 
waarvan de opbrengsten tussen 1493, toen de stad de tol via aankoop opnieuw in handen 
wist te krijgen, en 1535 toen de Landschap van het kwartier van Zutphen de tol, als 
onderdeel van het landsheerlijke domein, inloste. De verschillende stadsmolens vormden 
echter gedurende de gehele onderzoeksperiode de meest stabiele factor; bovendien waren 
zij de oudste ons bekende onderdelen van het stedelijke domein.  

 
5.3.1.1. Inkomsten uit de stadsmolens  
Watermolens vormden een belangrijk onderdeel van de middeleeuwse economische 
infrastructuur: waterkracht vormde de belangrijkste energiebron voor het malen van graan 
of voor het aandrijven van industriële walk-, vol- of eekmolens. De Berkel dreef, evenals 
de Regge en de Lippe, talloze molens in haar stroomgebied aan.1567 Als onderdeel van het 
stroomregaal bezat de graaf van Gelre aan het einde van de dertiende eeuw twee 
watermolens langs de Berkel, namelijk in Zutphen en Lochem, terwijl Doetinchem reeds 
in 1230 over een eigen stadsmolen in de Oude IJssel beschikte.1568 Ook Groenlo heeft 
sinds 1310 een watermolen geëxploiteerd. In Doesburg daarentegen wist het stadsbestuur 

                                            
1567 De Berkel beschouwd, 2-3; vgl. voor de watermolens in de Lippe het werk van Koppe, Lippeschifffahrt, 33-35. 
1568 Voor de watermolen in Lochem, op basis van de kaart van Van Deventer te lokaliseren buiten de Molenpoort, 
zie ook Palmboom, ´Nederzetting´, 68. Voor Doetinchem zie Moors, ´Doetinchem´, 96-97 en Gosses, Stadsbezit, 
184-185. Ook bij Venlo waren volgens de grafelijke rekening van 1294/1295 drie grafelijke watermolens in de Maas 
in bedrijf; zie Meihuizen, Rekening, 26. Zie voor de vele watermolens in en bij Venlo ook de stadsplattegrond van Van 
Deventer in Hermans, Stedenatlas Venlo, 28.  
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pas in de loop van de vijftiende eeuw inkomsten uit een drietal molens, waaronder de in 
1461 in de stadsgracht gebouwde graanwatermolen, naar zich toe te trekken.1569   
 De bouw van het grafelijke watermolencomplex in Zutphen, voor het eerst 
vermeld in 1291, moet op basis van archeologische gegevens eerder in de dertiende eeuw 
worden geplaatst en past in de geleidelijke ontwikkeling van de handelsnederzetting ten 
noorden van de oude ringwalburcht – de latere Nieuwstad – in de loop van de twaalfde 
en dertiende eeuw.1570 Deze stadsuitleg omvatte de Oude Wand, de Komsteeg, Rijkenhage 
en Armenhage en werd in de tweede kwart van de dertiende eeuw omwald. Kort daarna, 
vermoedelijk in de derde kwart van de dertiende eeuw werd de Molengracht gegraven, 
waarmee het water van de Berkel (die tot dan toe langs de oostzijde van de stad richting 
de monding in de IJssel had gestroomd) via een kunstmatige stuwbeek langs de noordzijde 
van de stad richting de IJssel werd omgelegd.1571 Opvallend genoeg vinden we, in 
tegenstelling tot de watermolen te Lochem, de inkomsten uit de grafelijke molen bij 
Zutphen niet in de oudste grafelijke rekening terug.1572  
 Het in erfpacht krijgen van het maalrecht en de grafelijke watermolens binnen 
Zutphen in 1312 gaf de eerste aanzet tot de uitbouw van het omvangrijke stedelijke 
domein.1573 De exploitatie van de stadsmolens vormde één van de belangrijkste reguliere 
inkomstenbronnen voor de stad. Zoals uit tabel 8 valt af te lezen, schommelde het aandeel 
van de inkomsten uit de stadsmolens in de totale opbrengsten van het stedelijke domein 
gemiddeld tussen de 19 en 25 %. Tot 1445 zijn ons via de extracten alleen de totale 
inkomsten uit beide watermolens en de windmolens buiten de stadspoorten bekend, maar 
vanaf dat jaar verschaffen de originele overrentmeesters-rekeningen lijsten waarin de 
wekelijkse (in sommige boekjaren tweewekelijkse) opbrengsten van het maalgeld dat in de 
molens werd geheven worden verantwoord.1574  
 Waarschijnlijk vanaf 1312 heeft Zutphen, tegen de betaling van een jaarlijkse 
pachtsom van duizend pond bijenwas, maalgeld kunnen heffen over het in deze 
watermolen gemalen broodgraan. Het maalgeld kwam effectief neer op een heffing op al 
het broodmeel dat door de bakkers werd gebruikt voor brood dat ten verkoop werd 
aangeboden. Benders vermoedt dat de inkomsten hieruit wellicht al sinds 1312 in een 
aparte administratie zijn bijgehouden.1575 Aanvankelijk incasseerden de molenaars het 

                                            
1569 Pieters en Van Schaïk, ´Fiskaliteit´, 210-211. Met goedkeuring van het stadsbestuur bouwde het Kleine Convent 
te Doesburg in 1495 een rosmolen, waarvan burgers uitsluitend graan mochten laten malen wanneer de water- en 
windmolens buiten gebruik waren. 
1570 Ibidem, 109, n. 105; Harenberg, OGZ VI, nr. 1291.07.21. Vgl. Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 59, die deze 
eerste vermelding op basis van de foutieve datering van Sloet op 1281 dateert. 
1571 Groothedde, Vorstelijke palts, 208-209; idem, ´Straten, muren en poorten´, 202-204. 
1572 Vgl. Meihuizen, Rekening, 54 en 56-59. 
1573 Harenberg, OGZ VIII, nr. 1312.06.08; zie ook Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 93. 
1574 StRZ III, 602-603; vgl. voor een soortgelijke boekhouding in enkele Duitse steden Dirlmeyer en Fouquet, 
´Eigenbetriebe´, 269. 
1575 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 94. 
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maalgeld tegen een vast loon, maar vanaf 1425 werd hiervoor een apart persoon in dienst 
genomen.1576 Naast een tweede watermolen, die voor het eerst in de stadsrekening van 
1371 wordt genoemd, exploiteerde de stad ook een aantal windmolens buiten de 
stadspoorten.1577 De inkomsten uit het in deze molens geheven maalgeld zijn sinds 1371 
in de extracten van de stadsrekeningen opgenomen. De inkomsten uit de water- en 
windmolens vloeiden vervolgens in de kas van de overrentmeester. Gemiddeld beliep het 
aandeel van het maalgeld in diens gewone inkomsten zo´n 45 %. Daarmee vormde de 
exploitatie van de water- en windmolens de basis voor de uitgaven voor bestuur en 
administratie die door de overrentmeester werden gedaan.   
 Tarieven voor dit maalgeld, dat per malder gemalen rogge, tarwe, gerst, haver of 
boekweit werd geheven, zijn uit de veertiende en het grootste deel van de vijftiende eeuw 
niet bewaard gebleven.1578 Wel is bekend dat de maalgeldtarieven voor rogge over het 
algemeen zo´n 20% lager hebben gelegen dan voor tarwe. Pas de verhoging van het 
maalgeld, die in 1493 met goedkeuring van de burgerij werd doorgevoerd, verschaft ons 
een eerste blik op de tarieven. Vóór 1493 werd per malder rogge een oud butken maalgeld 
geheven; in 1493 werd het maalgeld verhoogd tot een half vuurijzer per malder rogge.1579 
Bij de in dat jaar geldende roggeprijs van 25 stuivers per malder kwam dit neer op een 
heffing van 2 % van de kostprijs.  
 Tussen de late veertiende eeuw en halverwege de jaren dertig van de vijftiende eeuw 
schommelden de inkomsten uit het maalgeld rond een gemiddelde van 296 oude schilden 
per jaar. Bekijken we de conjuncturele trend, dan valt op dat de inkomsten uit het maalgeld 
na een lichte daling aan het einde van de veertiende eeuw, in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw aanzienlijk stegen. Vanaf de jaren twintig van de vijftiende eeuw kwamen 
de inkomsten uit het maalgeld duidelijk hoger te liggen. Een opvallende, structurele stijging 
van de inkomsten uit het maalgeld in 1435 houdt mogelijk verband met de toenemende 
bierproductie in de stad als gevolg van het in 1434 verleende brouwprivilege. Uit andere 
steden is bekend dat in de watermolens, naast broodgraan, grote hoeveelheden gerstemout 
werden gemalen ten behoeve van de stedelijke bierbrouwerij.1580 Van jaar tot jaar konden 
de inkomsten echter flinke schommelingen vertonen. Deels kan dit verklaard worden door 
klimatologische omstandigheden: in sommige jaren kon door te hoge of juist te lage 

                                            
1576 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 44. In Göttingen waren twee leden uit de raad, de ´molenheren´, verantwoordelijk 
voor het toezicht op de stadsmolens; in Braunschweig daarentegen waren het de rentmeesters die verantwoordelijk 
waren voor de heffing van het maalgeld in de molens; vgl. Dirlmeyer en Fouquet, ´Eigenbetriebe´, 268. 
1577 De twee watermolens worden in de rekeningen sinds 1371 onderscheiden door de namen van de molenaars die 
deze molens voor de stad beheerden; vgl. StRZ I, 2. De tweede watermolen was vermoedelijk gelegen in de Berkel 
bij de Nieuwstadspoort. Vgl. Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 59, die overigens ook de mogelijkheid openhoudt 
dat deze tweede watermolen in de Polbeek, een zijstroom van de Berkel, heeft gestaan.  
1578 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 43. 
1579 RAZ, OAZ inv. nr. 1403. In Doesburg werden het tarief voor een malder rogge in de jaren negentig van de 
vijftiende eeuw vastgesteld op 8 plakken (= 4 stuivers); vgl. Pieters en Van Schaïk, ´Fiskaliteit´, 211. 
1580 Dirlmeyer en Fouquet, ´Eigenbetriebe´, 269. 
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waterstanden of bevriezing van de Berkel meerdere weken niet gemalen worden.1581 
Wanneer dit gepaard ging met gebrek aan windkracht kon minder graan gemalen worden. 
Dit dalende maalvolume werkte uiteindelijk door op het afgedragen maalgeld, tenzij in de 
latere weken van het jaar een inhaalslag werd gemaakt.   
 Ook vraag en aanbod van broodgraan zullen de in de molen aangeboden 
hoeveelheden te malen graan en dus de opbrengsten uit het maalgeld hebben beïnvloed. 
Graanprijzen lijken overigens minder sterke invloed op de inkomsten uit het maalgeld te 
hebben gehad (vergelijk grafiek 3 (paragraaf 2.4.3.) en grafiek 18). Voor een verklaring 
voor het ontbreken van een duidelijke correlatie met de graanprijzen moet gekeken 
worden naar de door het Zutphense stadsbestuur gehanteerde broodzettingssysteem in 
het kader van de stedelijke prijs- en levensmiddelenpolitiek. In Zutphen werd, net als in 
veel andere steden in de laatmiddeleeuwse Nederlanden, het rijdingssysteem toegepast: 
een vaste broodprijs met een variabel broodgewicht al naar gelang de graanprijzen.1582 Dit 
had een dempende werking op de effecten van de schommelingen in de graanprijzen op 
de vraag naar brood en dus op de door de bakkers op de molen aangeboden hoeveelheden 
graan. Aangezien het maalgeld een heffing was gebaseerd op de maalvolumes in de molen 
kon de directe invloed van de ontwikkeling van de graanprijzen worden beperkt. 
Bovendien was de vraag naar broodgraan als primaire levensbehoefte sterk inelastisch, wat 
feitelijk betekent dat alleen in jaren van extreme graanschaarste en duurte, zoals in 1437-
1439 en 1490-1492, de bij de stadsmolens aangeboden volumes brood- en brouwgraan 
negatief beïnvloed kunnen hebben.  
 Vanaf 1450 begonnen de inkomsten uit het maalgeld geleidelijk terug te lopen, wat 
gezien mag worden als een indicatie voor de stagnatie van de stedelijke economie en een 
geleidelijke teruggang van het inwonertal in de tweede helft van de vijftiende eeuw. In de 
jaren 1475-1482 herstelden de inkomsten zich nog enigszins, wat wellicht toegeschreven 
kan worden aan het feit dat Zutphen in die jaren één van de steden was van waaruit het 
Gelderse kamp haar verzet tegen de Bourgondische machtsaanspraken organiseerde. Het 
feit dat de maalvolumes ten tijde van de duurtejaren 1480-1482 hoger lagen dan in de 
voorgaande jaren geeft duidelijk aan dat meer factoren dan enkel de graanprijzen een rol 
speelden. In de jaren 1491-1492 zien we een duidelijke daling van de inkomsten terug, die 
mogelijkerwijs wel verband houdt met de extreme graanschaarste en hoge graanprijzen in 
diezelfde jaren. 

                                            
1581 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 93; Alberts, ´Financieel beheer´, 91.  
1582 Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 215-217. 
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GRAFIEK 18: inkomsten uit de stadswater- en windmolens te Zutphen, in oude schilden, 1371-1540. 
  
 Vanaf 1493 liet de fiscale politiek van het Zutphense stadsbestuur ook het maalgeld 
niet ongemoeid. De uit grafiek 18 duidelijk af te lezen pieken in de inkomsten uit het 
maalgeld werden vooral door tijdelijke tariefwijzigingen veroorzaakt. Zoals hierboven 
reeds is vermeld werd in 1493 het maalgeld met goedkeuring van de burgerij verhoogd. In 
combinatie met de sterke daling van de graanprijs ten opzichte van de voorgaande jaren, 
wat er wellicht toe leidde dat de aangeboden maalvolumes aanmerkelijk stegen, zorgde dit 
voor een duidelijk herstel van de inkomsten uit het maalgeld. De inkomsten uit het 
maalgeld stegen in de jaren tot 1500 inderdaad duidelijk ten opzichte van de twee daar 
daarvoor liggende jaren. De fiscale maatregelen van het stadsbestuur maskeren de 
hoogstwaarschijnlijk dalende maalvolumes als gevolg van de in die periode stagnerende 
bevolkingsaantallen.1583  
 Toen in 1502 ter delging van de stedelijke schuldenlast opnieuw opgelden werden 
ingevoerd, ditmaal voor een periode van zes jaar, werd het maalgeld verdubbeld. Bepaald 
werd echter dat de overrentmeester slechts de helft van de totale ontvangsten uit het 
maalgeld zou ontvangen, terwijl de inkomsten uit de nieuwe opgelden ter hand werden 
gesteld van de burgercommissie die in dat jaar werd gekozen, om ´…te vullest te betalen 
die achterstedige schulde, dair van doch mit des schuldeners componiert is´. Bovendien 
werd bepaald dat wanneer hoog dan wel laag water of ijs in de Berkel of gebrek aan wind 
noodzaakte tot het buiten de stad laten malen van graan deze opgelden desondanks betaald 
moesten worden. In- of uitvoer van graan en meel kon alleen door het overleggen van 

                                            
1583 Zie hiervoor, paragraaf 2.4.1. 
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´teykens´, waarmee kon worden aangetoond dat het maalgeld in de molen was voldaan.1584 
Van de inkomsten van de burgercommissie uit de opgelden op het maalgeld en de daarmee 
voldane achterstallige rentetermijnen zijn geen registers of rekeningen bewaard gebleven, 
waardoor geen uitspraken gedaan kunnen worden over het succes van deze fiscale politiek.  
 De tot 1507 in de overrentmeestersrekeningen verantwoorde bedragen represen-
teren dan ook het niveau van de inkomsten uit het reguliere maalgeld, waaruit mag worden 
afgeleid dat de economische problemen van de stad ook in de beginjaren van de zestiende 
eeuw hun uitwerking op de levensstandaard niet misten: vooral in de jaren 1502-1506 
waren de inkomsten uit het maalgeld zeer laag, zonder dat van grootschalige problemen 
met de waterstand in de Berkel of reparaties aan de watermolen sprake is geweest.1585 Na 
1507 vloeiden de opgelden in de kas van de overrentmeester. De inning van de opgelden 
in de jaren 1507-1515 en wederom tussen 1528 en 1530 heeft de aan de overrentmeesters 
toekomende inkomsten uit de stadsmolens aanzienlijk doen toenemen.1586 De gemiddelde 
jaarlijkse inkomsten uit de stadswatermolen verdubbelden in de periode 1507-1515 ten 
opzichte van de voorafgaande jaren aan het begin van de zestiende eeuw. Het bood de 
Zutphense overrentmeester enige compensatie voor de teruglopende inkomsten uit de 
door hem beheerde stadslanderijen (zie hieronder).   
 In 1524 en 1528 zien we wederom twee pieken in het maalgeld, waarvan de laatste 
zonder meer kan worden toegeschreven aan de hiernieuwde invoering van opgelden op 
het maalgeld in 1528. De aparte ordonnantie waarmee de verhoging van het maalgeld in 
1528 werd geregeld is ons alleen in klad overgeleverd. Voor het malen van een malder 
mout diende een stuiver extra te worden betaald, waarvan de commerciële brouwers 
werden vrijgesteld. Voor een malder tarwe werd bovenop het gewoonlijke maalgeld een 
extra heffing van een braspenning ingevoerd, terwijl op rogge een extra heffing van een 
witpenning werd ingevoerd. Over een malder boekweit of haver moesten vijf ortkens 
worden afgedragen.   
 De effecten van de belastingverhoging worden uit de grafiek direct duidelijk: in 
1528 schoten de inkomsten omhoog, om in de jaren daarna echter alweer terug te vallen 
op het oude niveau, nadat het stadsbestuur kort na de invoering van de opgelden op het 
maalgeld besloot om het maalgeld op rogge weer af te schaffen.1587 Daarna herstelden de 
inkomsten zich naar het niveau uit het midden van de vijftiende eeuw. Alhoewel het 

                                            
1584 RAZ, OAZ inv. nr. 665, ordonnantie z.d. (begin zestiende eeuw); te dateren op 1502. 
1585 Alleen in 1503 waren hoge waterstanden er de oorzaak van dat de watermolen in de Berkel in de weken tussen 
Letare (26 maart) en Letare (23 april), rond het midden van augustus en tussen kerst en 21 januari 1504 geen graan 
kon malen en de inkomsten uit het maalgeld dus aanzienlijk lager uitviel dan in andere jaren; RAZ, OAZ inv. nr. 
1079, overrentmeestersrekening 1503/1504, fol. 5r. 
1586 RAZ, OAZ inv. nr. 1038, fol. 5r.  
1587 Vgl. Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 29, die de bij Van Veen, Zutphensche willekeuren, 40 geciteerde 
zinssnede ´... salmen vanden rogge toe malen geven gelick men nu gifft´ verkeerd interpreteren. In het licht van de 
hierboven ingevoerde verhoging van het maalgeld gaat het hier om het terugdraaien van een eerder besluit om het 
maalgeld op rogge via een opgeld extra te gaan belasten. 
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moeilijk is sluitende conclusies aan deze ontwikkelingen te koppelen, kan op basis van de 
relatief stabiele langjarige gemiddelden vastgesteld worden dat de consumptieve vraag naar 
broodgraan niet sterk is gestegen dan wel gedaald, wat alvast een indicatie is voor de reeds 
eerder geconstateerde stagnatie van de economische ontwikkeling en het inwonertal van 
de stad in de vijftiende eeuw.  
 Naast de water- en windmolens exploiteerde de stad een drietal ´industriële´ 
molens: een olie-, (gelegen bij de Oliepoort in de Nieuwstad), walk- en eekmolen.1588 De 
oliemolen was bedoeld voor het malen van oliehoudend zaad, terwijl de eekmolen was 
bedoeld voor het malen van eikenschors, een grondstof die werd gebruikt bij het looien 
van leer.1589 De walkmolens binnen en buiten de stad waren bedoeld voor het vollen van 
lakens.1590 De olie- en walkmolens brachten van deze molens het meeste op, maar de totale 
inkomsten uit de industriële molens bedroegen hooguit enkele procenten van de totale 
inkomsten uit het stedelijke domein. Voor de totale inkomsten was deze inkomstenbron 
slechts van marginaal belang. De inkomsten uit de volmolens schoten na 1487, toen het 
stadsbestuur trachtte de Zutphense lakennijverheid via allerlei maatregelen trachtte nieuw 
leven in te blazen, wel de hoogte in, wat ertoe leidde dat de inkomsten uit de industriële 
molens in 1489 zelfs een kwart van de inkomsten uit de graanmolens bedroegen. Dit lijkt 
erop dat er aanvankelijk succes is geboekt met de nieuwe maatregelen, maar de dalende 
trend van de inkomsten in de daaropvolgende jaren laat zien dat de lakennijverheid in 
Zutphen ondanks deze maatregelen al vrij snel weer terugliep.1591 Na 1521 worden geen 
inkomsten uit de volmolens meer vermeld. De toch al beperkte lakennijverheid in 
Zutphen moet in het begin van de zestiende eeuw volledig zijn weggekwijnd. De rosmolen, 
een door paardenkracht aangedreven molen, werd in 1499 bij de oliemolen gevestigd en 
wordt sinds 1510 in de rekeningen ook samen met de oliemolen geadministreerd.1592  

 
5.3.1.2. Stedelijk grondbezit  
Alberts heeft reeds gewezen op het belang van het sinds de eerste helft van de veertiende 
eeuw opgebouwde collectieve grondbezit voor Zutphen. Op basis van de stadsrekeningen 
van 1445 berekende hij dat het totale aandeel van het stedelijke domein in dat jaar zo´n 40 
% van de totale inkomsten uitmaakte.1593 Een groot deel van die inkomsten was afkomstig 
uit de verpachting van de landerijen rondom de stad. Alhoewel die contatering de grote 

                                            
1588 Zie voor de eerste vermeldingen sinds 1381 StRZ I, 26, 31 en 36.  
1589 Blijkens de stadsrekening van 1491 was de eikmolen ondergebracht in één van de stadswatermolens aan de Berkel; 
vgl. RAZ, OAZ inv. nr. 1069, fol. 2v. 
1590 De rekening van 1489 vermeldt dat zowel binnen als buiten de stad dergelijke volmolens gelegen hebben. RAZ, 
OAZ inv. Nr. 1067, fol. 7r. 
1591 Tussen 1493 en 1516 liepen de inkomsten terug van 200 lb. naar een schamele 23 lb. 
1592 Een brief uit 1525 bevestigt de ligging van een rosmolen op de Nieuwstad en dus naast of in ieder geval in de 
nabijheid van de oliemolen; vgl. RAZ, OAZ inv. nr. 254c, briefnr. 3041. 
1593 Alberts, ´Financieel beheer´, 89-91. 
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lijn wel kenmerkt, is over de omvang en de ontwikkeling van de inkomsten uit dit stedelijke 
grondbezit nog vrij weinig bekend. Zeker in het licht van het transitiedebat rondom de 
modernisering van de laatmiddeleeuwse landbouw levert het Zutphense materiaal nieuwe 
bouwstenen op voor onze kennis van de wijze waarop steden – vooral in de Oostelijke 
Nederlanden – als grondbezitters optraden.   
 Zoals in de bovenstaande tabel reeds staat vermeld schommelde het gemiddelde 
aandeel van de inkomsten uit het stedelijke grondbezit in de totale domeininkomsten 
tussen de 51,1 en 58,3 %. Het omvangrijke landerijencomplex dat deze inkomsten 
genereerde werd via erfpacht-, pand- en koopovereenkomsten langzaam maar zeker 
uitgebouwd.1594 De totale omvang van het totale stedelijke grondbezit kan op basis van 
laat-zestiende-eeuwse gegevens worden vastgesteld. In 1573 vervaardigde Thomas 
Witteroos, de gezworen cartograaf van het Hof van Gelderland in opdracht van de 
Gelderse Rekenkamer een kaartboek waarin nauwkeurig de te onderscheiden onderdelen 
van de stadslanderijen met hun respectievelijke omvang, grondgebruik, pachters en 
pachtopbrengsten werden vastgelegd.1595 Volgens diens metingen had het stedelijk 
grondbezit een omvang van circa 958 Rijnlandse morgen (ca. 816 ha.) bereikt.1596  
 Wanneer we dit cijfer afzetten tegen de omvang van het gehele schependom 
Zutphen krijgen we een indruk van de relatieve omvang van dit grondbezit. De Statistieke 
Beschrijving van Gelderland, die in 1808 in opdracht van koning Lodewijk Napoleon werd 
uitgevoerd, stelt de omvang van het gehele schependom op 1450 Rijnlandse morgen, 
waarmee kan worden vastgesteld dat de stad in de zestiende eeuw minimaal 66 % van het 
gehele omliggende platteland binnen het schependom in bezit had.1597 De stad behoorde 
hiermee, naast het St. Walburgkapittel, ontegenzeggelijk tot de belangrijkste 
grootgrondbezitters in de directe omgeving van Zutphen. De aanzienlijke omvang van het 
totale grondbezit maakte dat de inkomsten uit de verpachting van stadslanderijen tot de 
belangrijkste pijlers onder de Zutphense stadsfinanciën kunnen worden gerekend.  

                                            
1594 Ibidem. Voor een beknopt overzicht zie Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 59. 
1595 Alberts, ´Financieel beheer´, 89. 
1596 GldA, Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 0 K187a. 
1597 Statistieke beschrijving van Gelderland van 1808. Deel II: Kwartier van Zutphen (Arnhem 1986) 20. 
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AFBEELDING 3: Zutphen en het stedelijke grondbezit. Ten noorden van de stad bevindt zich de 
(neder)Mars, ten noordwesten de Overmars, ten zuidoosten het goederencomplex Wesse en ten zuiden en 
zuidwesten van de stad het in 1356 verworven Helbergen. Kaart overgenomen uit Doornink-Hoogenraad, 
Zutfen, 11.  
 
 De uitbouw van het Zutphense landerijencomplex nam een aanvang in 1318, toen 
Zutphen het allodiale goed de Mars van de graaf Reinald II in erfpacht had gekregen. In 
1319 wist de stad hetzelfde landerijencomplex met de daaraan verbonden waarrechten aan 
te kopen, hoogstwaarschijnlijk dankzij leningen van kapitaalkrachtige burgers.1598 In 
datzelfde jaar stelde Reinald II overigens alle grafelijke inkomsten binnen Zutphen, 
bestaande uit de visserij, tol, molen en een waard langs de IJssel ter beschikking aan de 
stad als onderpand ter vergoeding van eventuele schade die de stad zou lijden vanwege de 
borgstelling die de stad verleende bij de overeenkomst tussen hem, de bisschop van 
Utrecht en de graaf van Holland.1599 In 1321 en 1356 volgde de aankoop van de 
landgoederen Wesse (gelegen in de parochie Warnsveld ten zuidoosten van de stad) en 
Helbergen, waarmee de stad de grootste landsheerlijke landerijencomplexen in de directe 
omgeving van de stad in bezit had weten te krijgen.1600 Aan het einde van de veertiende 
                                            
1598 De interpretatie van de passage betreffende de ligging van de Marsch in de verkoopoorkonde van 30 september 
1319 heeft al vele pennen in beweging gebracht. In de oorkonde wordt gesproken over ´… bona dicta Mersch, sita 
[…] trans Yslam infra antiquam Yslam et novam´. Gimberg (en in navolging van hem Doorninck-Hoogenraad) is er 
vanuit gegaan met de zinssnede uit de verkoopoorkonde van 1319 alleen op de Overmarsch betrekking heeft kunnen 
hebben, terwijl de oorkonde van 1318 de Nedermarsch zou hebben bedoeld. De ´nieuwe IJssel´ moet in deze 
opvatting dus al in de vroege veertiende eeuw langs de stad hebben gelopen. Vgl. hiertoe Gimberg, ´Kapitaal´, 162 
en Doornink-Hoogenraad, Zutfen, 11. De Vries, Opkomst, 125, heeft geopperd dat de IJssel in de veertiende eeuw een 
oostelijke meander om de Nedermars heeft gehad, en dat dus wel degelijk in 1319 zowel Over- als Nedermarsch aan 
de stad verkocht zijn; zie ook Harenberg, OGZ VIII nrs. 1318.09.09 en 1319.10.19. Zie voor de laatste stand van 
zaken Groothedde, ´Nieuwe IJssel´, waarin ook de resultaten van nieuw archeologisch en geologisch onderzoek zijn 
meegenomen. 
1599 Harenberg, OGZ VIII, nr. 1319.10.19. 
1600 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 59 en Gimberg, ´Kapitaal´, 143-145 en 161-166. De verwerving van 
Helbergen hing samen met de waterhuishoudkundige problemen rondom de stad in verband met de erosie die de 
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eeuw was daar de (grote en kleine) Koppel, gelegen buiten de Laarpoort ten oosten van 
de stad, nog aan toegevoegd. Afgezien van de aankoop van enkele kleinere percelen in de 
loop van de vijftiende eeuw had het stedelijke grondbezit hiermee zijn definitieve omvang 
bereikt.1601  
 De Mars en Helbergen, respectievelijk ten noordwesten en ten zuiden van de stad 
gelegen, waren de belangrijkste stadsweiden, waarop in principe alle Zutphense burgers in 
ieder geval sinds de verwerving van deze gronden in 1319 en 1356 gebruiksrechten konden 
laten gelden en dus voor gemeenschappelijk gebruik bestemd waren. Zowel op de Marsch 
als ook op het landgoed Wesse had de stad de waarrechten weten te bemachtigen. In 
Zutphen werd binnen het waarrecht duidelijk onderscheid gemaakt tussen zogenaamde 
´erfwaren´ en ´burgerwaren´.1602 Alleen burgers van de stad konden aanspraak maken op 
waarrechten, het recht om vee op deze landerijen te weiden.1603 Deze waarrechten werden 
door de stad aan Zutphense burgers verhuurd of verkocht.1604   
 Via een stadskeur uit 1325 trachtte het stadsbestuur de toegang tot deze 
waarrechten tot een kleine kring van rechthebbenden te beperken.1605 De families die 
begin veertiende eeuw via geldleningen aan de stad de verwerving van deze landerijen 
mogelijk hadden gemaakt kregen daarvoor in ruil bovendien gereduceerde tarieven voor 
het verkrijgen van deze waarrechten.1606 Maatregelen om het aantal rechthebbenden op 
het gebruik van de stadsweiden verder in te dammen (en zo de als gevolg van 
bevolkingsgroei toenemende druk op het stedelijke areaal te verkleinen), zoals met de 
invoering van het ´grootburgerschap´ in Deventer in 1545 gebeurde, werden in Zutphen 

                                            
toenmalige loop van IJssel aanbracht aan de zuidwestzijde van de stad. In 1356 verkreeg de stad Helbergen met 
toestemming om de IJssel door dit landerijencomplex te vergraven, waarmee de oorspronkelijke meander van de 
rivier (die ten grondslag lag aan de problemen met het stroomregime) werd afgesneden. Daarmee kwam een deel van 
Helbergen, oorspronkelijk aan de Veluwse zijde van de IJssel gelegen, nu ten oosten van de rivier te liggen. Vgl. voor 
de hydro-morfologische aspecten van het stroomregime van de IJssel bij Zutphen en de ingrepen daarin Scholten, 
´Zutphens geografische positie´, 216-217. De Varkensweide behoorde tot het landerijencomplex Wesse en lag direct 
buiten de Laarpoort ten zuiden van de weg richting Warnsveld. Deze weidegronden vinden we voor het eerst vermeld 
in de oudste onderrentmeestersrekening uit 1381; StRZ I, …. 
1601 Bij groeiende bevolkingsaantallen betekende een gelijkblijvende omvang van de gemeenschappelijke weiden dat 
de gebruiksrechten evenredig dienden te worden verminderd. Om dit te voorkomen kocht Deventer nog in de 
vijftiende eeuw een aantal percelen aan, die aan de stadsweiden werden toegevoegd; vgl. Van Engelen van der Veen, 
´Goor´, 38. 
1602 Sloet, ´Waarrechten´, 105-120. 
1603 Ook in Deventer, Kampen en Zutphen was het gemeenschappelijke gebruik van stedelijke bezittingen aan burgers 
voorbehouden; zie Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht, 124. 
1604 Het waarrecht op de Mars werd met de aankoop van dit landerijencomplex in 1319 aan de stedelijke gemeenschap 
overgedragen; vgl. Harenberg, OGZ VIII, nr. 1319.09.30: ´…promittentes ipsi civitati de dictis bonis perpetuam 
facere warandiam, quod vulgariter dicitur waren´; zie ook Sloet, ´Waarrechten´, 104-106. Voor het waarrecht op 
Wesse zie Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 88-89. 
1605 Ibidem, 88. 
1606 Ibidem, 89-90. Gimberg gaat er onterecht van uit dat deze weidegronden niet tot het stedelijke grondbezit hebben 
behoord; vgl. Gimberg, ´Kapitaal´, 144. 
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overigens pas in de achttiende eeuw doorgevoerd.1607  
 Nadat de stad aanvankelijk waren voor 26 lb. per waar verkocht, werd dit bedrag 
in 1383 verlaagd tot 16 lb. per waar en 8 lb. voor een halve waar.1608 Dit tarief bleef tot ver 
in de vijftiende eeuw ongewijzigd. De inkomsten uit de verkoop en verhuur van deze 
waarrechten vloeiden in de kas van de overrentmeester. Uit de overrentmeesters-
rekeningen uit de jaren zeventig van de vijftiende eeuw blijkt dat de stad in vergelijking 
met de vroege vijftiende eeuw aanzienlijke bedragen wist binnen te halen met de verkoop 
van waarrechten. In 1479 en 1480 resulteerden deze verkopen in opbrengsten van 
respectievelijk 296 en 368 lb.. Het is aannemelijk dat het stadsbestuur via extra verkoop 
van waarrechten geld heeft trachten binnen te halen voor de financiering van de zeer 
kostbare militaire expedities in die jaren tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Ook tussen 
1515 en 1535 verkocht de stad bijna jaarlijks waarrechten, waarbij de opbrengsten 
overigens sterk varieerden. In de jaren 1515, 1524 en 1534 wist de stad aanzienlijke 
sommen geld met de verkoop van waarrechten binnen te halen. In deze jarenbeliepen de 
inkomsten hieruit meer dan tweehonderd stadsponden.   
 In 1372 volgde de uitbreiding van de stadsvrijheid. De uitbreiding van het 
schependom was één van de privileges die de stad verwierf van Willem van Gulik nadat 
de stad hem in september van dat jaar als nieuwe hertog had erkend.1609 Het rechtsgebied 
waarover de schepenen hun rechtsmacht konden laten gelden werd uitgebreid over de in 
voorgaande decennia verworven landerijen, en in 1375 werden de grenzen van het 
schependom nauwkeuriger vastgesteld. De rechtsmacht van de Zutphense schepenen 
strekte zich nu uit over de Mars, Wesse, Helbergen, de Worf en de Zutphense Enk.1610 
Deze tendens valt zonder problemen in te passen in de algehele bestuurlijke ontwikkeling 
in het kwartier van Zutphen: voor Doetinchem werd door Paul Moors reeds geconstateerd 
dat de verwerving van de stadsweiden een belangrijke stimulans is geweest voor de 
ontwikkeling van het schependom.1611 Jan Kuys heeft de zich ontwikkelende stedelijke 
schependommen in het kwartier van Zutphen zelfs als de belangrijkste kernen beschouwd 
van waaruit de Gelderse ambtsorganisatie ten oosten van de IJssel zich verder heeft 
ontwikkeld.1612 
 Daarmee kan goed worden volgehouden dat het Zutphense stadsbestuur duidelijke 
financieel-politieke motieven heeft gehad bij de opbouw van het stedelijke grondbezit 
rondom de stad. Daarbij waren niet alleen uitbreiding van de juridische zeggenschap over 
het grondbezit van belang, maar vooral ook de versteviging van de vermogenspositie ten 
behoeve van de stadsfinanciën. Daarbij heeft de stad haar machtspositie als grondheer ten 

                                            
1607 Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht, 130-132. 
1608 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 89-90. 
1609 Böck, Herzöge und Konflikt, 217. 
1610 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 58. 
1611 Moors, ´Doetinchem´, 96. 
1612 Kuys, Drostambt en schoutambt, 41; zie hiervoor, paragraaf 2.2. 
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koste van de landsheer aanmerkelijk weten te vergroten, in ruil voor politiek-militaire steun 
voor de Gulikse partij. We zien hier de belangenaggregatie van landsheerlijke en stedelijke 
belangen terug, en de wederzijdse versterking van de politieke macht op zowel centraal als 
lokaal niveau. Alhoewel de landsheer op lokaal niveau aan macht moest inboeten ten 
gunste van de stad, kon hij met de steun van diezelfde stad zijn machtspositie op het 
territoriale niveau tegenover diens concurrenten in de voortwoedende partijstrijd verder 
verstevigen.   
 De Mars en Helbergen werden in ieder geval nog aan het einde van de vijftiende 
eeuw door de burgers als gemeenschappelijke weiden (meynt of gemeynte) beschouwd. Zij 
konden als leden van de stad als collectief rechtslichaam gebruiksrechten op de 
stadsweiden laten gelden. Anders dan de stadsweiden van bijvoorbeeld Kampen, Zwolle 
en Doetinchem lag, zoals we hierboven reeds opmerkten, aan deze gemeenschappelijke 
weiden in Zutphen geen marke ten grondslag: de stad had als collectief rechtslichaam de 
eigendomsrechten op de grond van de landsheer gekocht en deze vervolgens als quasi 
grootgrondbezitter via tijdpacht geëxploiteerd.1613 De scheidslijn tussen collectief en 
privaat bezit was echter nog niet goed uitgekristalliseerd: ondanks het feit dat de stad met 
deze weidegronden was beleend en met het beheer en de organisatie ervan was belast, kon 
het stadsbestuur niet volledig vrij beschikken over de grond.1614 Overigens zien we in de 
Gelderse leenakteboeken de worsteling van het middeleeuwse recht met de belening van 
een publiek rechtslichaam met leengoederen terug. Niet de stad zelf, maar opeenvolgende 
stadsbestuurders werden als pander, hulder of ‘momber’ namens de stad met Helbergen 
beleend.1615   
 Bij de verwerving van het landerijencomplex Helbergen in 1356 vinden we het 
gebrekkige onderscheid tussen privaat en publiek domein terug: rentmeester Louwer werd 
met het goed beleend en Helbergen werd aan hem verkocht ‘in behoeff der gemeinre stads 
van Zutphen’.1616 Leden van de magistraat legden ten behoeve van de stad, dat als publiek 
rechtslichaam de leenrechten bezat, de leeneed over de verschillende van de landsheer 
verkregen stadslanderijen af.1617 Het Gelderse leenstelsel heeft het concept van steden als 
collectief rechtslichaam in de late middeleeuwen dus niet ontwikkeld en toegepast. Het 
bleef noodzakelijk om een natuurlijk rechtspersoon namens de stad te belenen. Dat de 
landsheer aanspraak bleef maken op zijn leenrechtelijke macht over de stadsmeenten blijkt 

                                            
1613 In Doetinchem had het stadsbestuur zich in de loop van de tijd als bezitter van de gemeenschappelijke weiden 
opgeworpen, alhoewel zij oorspronkelijk als publiek lichaam enkel het beheer ervan organiseerde. Vgl. Moors, 
‘Doetinchem’, 92-97, m.n. 96. 
1614 Vgl. Van Bavel, Transitie, 356. Een bepaling in een stedelijke ordonnantie betreffende het waarrecht uit 1582 
onderstreept overigens dat de stad de eigenaar van de grond was en dat bij de verkoop van waarrechten op de 
stadsweiden aan burgers niet de bezitsrechten op deze grond waren inbegrepen; zie RAZ, OAZ inv. nr. 1467, fol. 2r. 
1615 Sloet en Van Veen, Leenakteboeken II: Zutphen, 1. 
1616 Gimberg, ‘Kapitaal’, 167. Hetzelfde gebeurde nog geen jaar later met het Hoge Slyck, een stuk land gelegen naast 
Helbergen, dat aan Andries Kreynck werd verkocht ten behoeve van de gehele stad. 
1617 Vgl. Sloet en Van Veen, Register op de leenakteboeken Zutphen, 1. 
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bijvoorbeeld uit het voorbeeld van Doetinchem. Die stad kreeg in 1524 toestemming van 
hertog Karel om een deel van haar gemeente te verkopen ter delging van de stadsschuld, 
waarbij de goedkeuring noodzakelijk was aangezien de hertog zich als ‘averste lenher’ van 
die gemeenschappelijke weiden beschouwde.1618  
 In 1474, toen het stadsbestuur een poging ondernam om de stedelijke schuldenlast 
terug te dringen door de koeweiden op de Mars eenmalig in percelen als bouwland te 
verpachten, moest de burgers daarvoor om toestemming worden gevraagd, omdat deze 
´stat lande […] gemeynte is ende den burgeren tobehoert´.1619 In 1486 gaven de Zutphense 
burgers de stad wederom toestemming om Helbergen tijdelijk als bouwland te verpachten. 
De onderrentmeester tekende in zijn rekening op dat ‘Helbergen, onser stat gemeynt, 
[door] onse burger onser stat to vullost ter bruggen [de bouw van de IJsselbrug] togelaten 
und gegeven hebben te verdoin…’.1620 In 1528 werd door de burgerij wederom 
toestemming verleend om de Overmars voor een periode van vijf jaar als bouwland te 
verpachten. Vanaf 1529 vloeiden inderdaad inkomsten uit de verpachting van een 
vijftiental percelen, gemiddeld 380 oude schilden per jaar, in de kas van de 
overrentmeesters.1621 De waargerechtigde burgers kregen de Nedermars en de Elshorst 
toegewezen als vervangende weidegrond voor hun vee.1622   
 Het stadsbestuur had dus niet volledige zeggenschap over de stadsmeenten, maar 
ontving voor het beheer ervan vergoedingen van de gebruikers van de gemeenschappelijke 
weiden. Eén van die vergoedingen vinden we reeds in de oudste rentmeestersrekening 
terug: de inkomsten uit het brandmerken van vee dat door Zutphense burgers op de 
stadsweiden de Mars en Helbergen gedreven werd.1623 De inkomsten hieruit vormden 
echter – als ze al in de rekeningen worden geboekt – slechts een fractie van de totale 
domeininkomsten. Dit brandmerkgeld kwam ten goede aan de weidemeesters, die hiermee 
het onderhoud en het beheer van, en het toezicht op de stadsweiden moesten 
bekostigen.1624 Benders heeft aangetoond dat de stad per weidegebied aparte 
administraties heeft gevoerd, de zogenaamde ´waarboeken´, waarin de stad bijhield welke 
burgers waargerechtigd waren. Daarnaast hield de stad in ieder geval sinds 1423 een 
registratie bij van het vee dat bij toelating tot de stadsweiden ten teken van betaling van 
het verschuldigde waargeld van een brandmerk werd voorzien. In deze registratie werden 
de namen van de eigenaren en de aantallen vee en paarden die iedere burger liet opdrijven 

                                            
1618 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/II, nr. 1321. 
1619 RAZ, OAZ inv. nr. 904, fol. 51r. 
1620 RAZ, OAZ inv. nr. 912, fol. 69r. 
1621 RAZ, OAZ inv. nr. 1099, fol 12r. 
1622 RAZ, OAZ inv. nr. 1403, reg. nr. 1841. 
1623 StRZ I, 2. 
1624 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 87. Op het moment dat de inkomsten uit het brandmerkgeld ontoereikend 
waren voor het bekostigen van de taken van de weidemeesters sprongen de overrentmeesters bij. 
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van jaar tot jaar opgetekend.1625 Het oudste register begint echter pas in 1525, waarna de 
registratie tot de negentiende eeuw doorloopt.1626  

 
5.3.1.3. De verpachting van de stadslanderijen 
Vanaf de dertiende eeuw begon de termijnpacht als exploitatievorm van grondbezit in 
Noordwest-Europa op te komen.1627 Van Bavel heeft betoogd dat er een duidelijk verband 
bestaat tussen de opkomst van de pacht en het verval van het hofstelsel, die zich in de 
Nederlanden het eerst voordeed in een brede strook van Vlaanderen via Zuid- en West-
Brabant richting het zuidelijke Nederrijngebied, waar de termijnpacht vanaf de dertiende 
eeuw een sterke opgang kende.1628 In de noordelijke delen van het Nederrijngebied en 
Gelre lijkt deze exploitatievorm van grootgrondbezit pas in de loop van de veertiende 
eeuw ingang hebben gevonden.1629 Alhoewel Van Bavel het belang van de opkomst van 
steden, handel en geldverkeer als verklarende factor voor de opkomst van de tijdpacht 
relativeert, ondersteunt hij wel de gedachte dat verstedelijking meer indirect hieraan heeft 
bijgedragen, aangezien juist in deze gebieden het hofstelsel onder invloed van 
commercialisering sneller afbrokkelde dan elders.1630  
 In Zutphen werd het stedelijke grondbezit, in ieder geval sinds het einde van de 
veertiende eeuw, maar hoogstwaarschijnlijk al eerder, in verschillende percelen opgedeeld 
en vervolgens bij opbod verpacht, in de meeste gevallen voor een periode van tien jaar.1631 
In het oudste volledig bewaard gebleven verpachtingsregistertje uit 1395 worden de 
verpachtingsvoorwaarden voor de stadslanderijen voor het eerst duidelijk omschreven.1632 
Zo mochten, met uitzondering van de landerijen op Hoge Wesse, bepaalde landerijen de 
laatste twee jaar van de pachtperiode niet meer ingezaaid worden en mochten ook geen 
wilgen meer geknot worden. Ook moesten de pachters de weteringen rond hun percelen 
zelf onderhouden, en mochten ze hierin tot in het midden ervan visfuiken en korven 
aanbrengen, met uitzondering van de viswaters van de stad (zie hieronder). Door het 
aanhouden van verpachtingstermijnen van tien jaar kon het stadsbestuur over langere tijd 

                                            
1625 Ibidem. 
1626 RAZ, OAZ inv. nrs. 1471-1475. 
1627 Van Bavel, Manor and markets, 171; zie verder idem, ´The emergence and growth of short-term leasing´ en 
Hoppenbrouwers, Middeleeuwse samenleving, 421-422. 
1628 Van Bavel, Transitie en continuïteit, 484-485; voor het Nederrijngebied zie Irsigler, ´Auflösung´, 309-310. 
1629 Idem, ´Emergence´, 187-188. 
1630 Ibidem; vgl. ook Irsigler, ´Auflösung´, 310. 
1631 Kuppers, ‘Stad in stagnatie’, 27. Soortgelijke pachttermijnen vinden we ook in het Gelderse rivierengebied en het 
Land van Heusden terug; vgl. Hoppenbrouwers, Middeleeuwse samenleving, 429. 
1632 StRZ I, 82-84. Een fragment van een ouder verpachtingsregister wordt door Benders op 1386/1387 gedateerd; 
Benders gaat ervan uit dat reeds sinds de verwerving van Wesse en Helbergen in respectievelijk 1321 en 1356 door 
de stad dergelijke administraties zijn bijgehouden; Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 91. 
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verzekerd zijn van een vast inkomen uit het stedelijke bezit.1633 De ontwikkeling van de 
inkomsten uit de verpachting van dit omvangrijke grondbezit is slechts in grote lijnen te 
volgen: van een gedetailleerde analyse van de pachtopbrengsten van elk individueel perceel 
is bewust afgezien vanwege de relatief geringe meerwaarde die deze informatie voor dit 
onderzoek met zich mee zou brengen. De gegevens uit de rekeningen lenen zich echter 
goed voor een onderzoek naar grondgebruik, pachtprijzen en de sociale achtergronden 
van de pachters.   
 In de literatuur is tot nu toe veel discussie geweest over de factoren die van invloed 
zijn geweest op de ontwikkeling van pachtprijzen. Pachtprijzen blijken ook in Zutphen 
conjunctuurgevoelig te zijn geweest: de algemene ontwikkeling van de inkomsten uit de 
verpachtte stadslanderijen volgde met enige vertraging (en vanwege de langere 
verpachtingstermijnen meestal trapsgewijs) de algemene ontwikkeling van de totale 
inkomsten van de stad en de sterk conjunctuurgevoelige inkomsten uit de stedelijke 
accijnzen. In de rekeningen konden geen aanwijzingen worden gevonden dat de stad de 
pachtprijzen kon dicteren: ze werden in het openbaar bij opbod bij brandende kaars 
verkocht.1634  
 De gegevens over de inkomsten uit de stadslanderijen uit de rekeningextracten van 
voor 1445 zijn dermate onvolledig, dat op basis hiervan geen uitspraken gedaan kunnen 
worden over de ontwikkeling van de totale inkomsten. Toch hebben we een poging 
ondernomen om – op basis van pachtsommen van enkele percelen die in de periode 1395-
1445 in de originele onderrentmeestersrekeningen worden verantwoord – een globale 
indruk te krijgen van de ontwikkeling van de pachtprijzen. Het valt op dat de 
pachtsommen voor de grote en kleine Koppel, gelegen buiten de Laarpoort, tussen 1395 
en 1425 aanzienlijk daalden, terwijl daarentegen in diezelfde periode de pachten voor de 
volledige Wesserooij (12 percelen) en de Varkensweide (15 percelen), eveneens buiten de 
Laarpoort ten zuiden van de weg richting Warnsveld gelegen, juist aanzienlijk toenamen. 
Hiervoor kan het verschil in grondgebruik een mogelijke verklaring geven: de Koppel, dat 
in de lager gelegen gronden langs de Berkel was gelegen, was hoofdzakelijk in gebruik als 
wei- en hooiland, terwijl de landerijen ten zuidoosten van de stad voor het overgrote deel 
uit landbouwgrond bestonden.     
 Tot het midden van de vijftiende eeuw vertoonden de inkomsten uit deze 
landerijencomplexen in ieder geval een stijgende trend, die werd veroorzaakt door een 
langzaam maar zekere stijging van de totale pachtwaarde van de grond (grafiek 19). Van 
Bavel geeft voor de relatief hoge pachtprijzen van landbouwgrond rondom steden en de 
aanzienlijke opwaartse druk die deze prijzen als gevolg van marktwerking ondergingen 
enkele verklaringen. Allereerst zal het grote aantal potentiële pachters, de grote vraag naar 

                                            
1633 Een prosopografische analyse van de pachters valt buiten het kader van deze studie, alhoewel in de Zutphense 
rekeningen de namen van de pachters van de stadslanderijen wel werden genoteerd. 
1634 Ibidem, 93. 
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landbouw- en weidegrond en het relatief grote aanbod van arbeidskrachten de prijzen 
hebben opgestuwd.1635 De stijgende trend die uit de schaarse gegevens die de rekeningen 
van voor 1445 ons bieden kan worden afgeleid, doet vermoeden dat ook in Zutphen een 
sterke vraag vanuit de stedelijke bevolking naar landerijen in de directe omgeving van de 
stad heeft bestaan. De totale inkomsten uit de verpachte stadslanderijen bleven in de 
periode 1445-1460 vrijwel gelijk en schommelden rond de 1000 oude schilden. De periode 
1460-1470 laat vervolgens een sterke ontwikkeling van de inkomsten uit het 
landerijenbezit van de stad zien, die niet zozeer gerelateerd is aan de uitbreiding van het te 
verpachten aantal percelen, als wel aan de stijgende pachtprijzen per perceel.  
 

 
 
GRAFIEK 19: inkomsten uit de verpachting van de stadslanderijen, in oude schilden, 1445-1535.  

 
 Uit de grafiek valt echter ook af te lezen, dat de inkomsten uit het stedelijke 
grondbezit in de laatste kwart van het einde van de vijftiende eeuw en het begin van de 
zestiende eeuw terug begonnen te lopen. Tussen 1470 en 1480 zakten de inkomsten uit de 
verpachtingen al sterk in, met een dieptepunt in de jaren 1473-1474. Na een opleving in 
het begin van de jaren negentig van de vijftiende eeuw liepen de totale inkomsten uit de 
verpachting van de stadslanderijen opnieuw terug, en vooral na 1515 daalden de 
pachtinkomsten uit het stedelijke grondbezit sterk.  Hiervoor waren allereerst dalende 
pachtprijzen verantwoordelijk, maar ook de financiële problemen van de stad leidden tot 
vele verpandingen van percelen behorend tot het stedelijke domein. Waar vele lijf- en 
erfrenten ´op het lichaam van de stad´ waren gevestigd, had de stad (mogelijkerwijs als 
middel om de attractiviteit van de te verkopen renten te verhogen) bepaalde landerijen als 

                                            
1635 Van Bavel, Transitie en continuïteit, 523-524. 
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onderpand gesteld voor verschillende erfrenten die de stad in de periode na 1490 verkocht 
(zie hierna, hoofdstuk 6). Gezien de toenemende betalingsproblemen waarmee het 
stadsbestuur zich aan het einde van de vijftiende eeuw geconfronteerd zag, moesten in 
toenemende mate landerijen daadwerkelijk verpand worden om schuldeisers van de stad 
tevreden te kunnen stellen.   
 Tussen 1473 en 1530 vertoonden de totale inkomsten uit de stadslanden die de 
overrentmeester in zijn rekeningen boekte een duidelijke terugval. Ze zakten in van 
gemiddeld 400 oude schilden in de jaren 1470-1480 naar gemiddeld 240 oude schilden in 
de periode 1505-1530. Het voorbeeld van de Ossenwaard is hierin exemplarisch. Van 
oorsprong was dit lagergelegen gebied, gelegen in de Overmars aan de overzijde van de 
IJssel (zoals de naam reeds doet vermoeden), in gebruik geweest als gemeenschappelijke 
weide voor het weiden van vee. Zo werden er in 1445 op de Ossenwaard 227 stuks vee en 
paarden geweid, resulterend in een opbrengst van ruim 479 lb.1636 Na 1467 nam de stad 
de Ossenwaard echter als landbouwgrond in gebruik en ging dit vervolgens, verdeeld in 
zeven percelen, verpachten.1637  
 De pachtsommen afkomstig uit de Ossenwaard, die vanwege zijn omvang meteen 
ook het meest lucratieve landbouwgebied vormde waarover de overrentmeester kon 
beschikken, vertoonden een scherpe terugval: tussen 1475 en 1500 werden de inkomsten 
uit de Ossenwaard meer dan gehalveerd: in 1467 werd de Ossenwaard nog voor tien jaar 
verpacht voor een jaarlijkse pachtsom van 275 oude schilden per jaar, in 1506 leverde de 
openbare verpachting van dezelfde zeven percelen nog maar een pachtsom van ruim 110 
oude schilden op. De scherpste val doet zich niet onverwacht voor na afloop van de 
pachtperiode die in 1488 eindigde: de financiële problemen waarin de stad zich sinds het 
begin van de jaren tachtig van de vijftiende eeuw bevond en de economische malaise zal 
de attractiviteit voor potentiële pachters geen goed hebben gedaan. Bovendien is het niet 
ondenkbaar dat men bij de eerste verpachting te hoge verwachtingen heeft gehad ten 
aanzien van de landbouwopbrengsten, en dat men in verband met het matige succes van 
de landbouw op deze relatief natte bodem de pachtsom na het eindigen van de eerste 
pachtperiode naar beneden heeft bijgesteld.  
 Naast verlies van pachtwaarde liepen de inkomsten uit het stedelijke domein aan 
het einde van de vijftiende eeuw nog verder terug doordat enkele percelen vanwege 
verkoop of verpanding als inkomstenbron wegvielen. Zo verkocht de stad in 1494 de 
Koppel, gelegen buiten de Laarpoort, aan het Nieuwe Gasthuis in Zutphen.1638 Daarmee 

                                            
1636 StRZ III, 604-605. 
1637 Alleen in de jaren 1497 en 1498 werd de Ossenwaard weer benut voor het weiden van paarden en vee, waarbij 
de inning van de daarvoor verschuldigde gelden bij de stad lagen. In 1497 werden in de Ossenwaard door Zutphense 
burgers 67 veulens, 23 stieren, 10 ossen, 9 kalveren en 1 ruin geweid. RAZ, OAZ inv. nr. 1074, 
overrentmeestersrekening 1497/1498, fol. 6v.-7r. Juist in dat jaar kwamen de inkomsten uit de Ossenwaard 
beduidend lager uit; zie grafiek 20. 
1638 RAZ, OAZ inv. nr. 1490, reg. nr. 1389. 
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vielen in ieder geval zo´n 140 á 150 lb. aan jaarlijkse pachtinkomsten weg. Het recht om 
dit grondstuk tegen betaling van een som van 600 Rijnse gulden te mogen lossen werd een 
dode letter vanwege de grote financiële problemen van de stad: het kon een dergelijke som 
nooit meer bijeenkrijgen. Ook de inkomsten uit de stadswaarden bij de Holthuizerwaard, 
langs de IJssel in de Nedermars en een deel van de stadswaard bij het oude veerhuis op 
Helbergen (langs de oude IJsselarm) raakten in respectievelijk 1499 en 1505 via verpanding 
in vreemde handen. Al met al daalden de jaarlijkse inkomsten van de overrentmeester uit 
de hem toegewezen landerijen van bijna 400 oude schilden in de jaren zeventig en tachtig 
van de vijftiende eeuw naar gemiddeld 225 oude schilden in de jaren na 1505.   
 Ondanks de ontegenzeglijk negatieve effecten van alle verpandingen vormden de 
dalende pachtsommen van Ossenwaard echter de belangrijkste factor in deze daling van 
de domeininkomsten. Tot 1528 zouden de domeininkomsten van de overrentmeester nog 
verder teruglopen, enkele pogingen van het stadsbestuur om de opbrengsten te verhogen, 
zoals het bedijken van enkele zanden langs de IJssel, ten spijt.1639 In 1528, als onderdeel 
van de overeenkomst tussen stadsbestuur, gilden en burgers om middelen te vinden voor 
het keren van de financiële malaise waarin de stad sinds de laatste kwart van de vijftiende 
eeuw verkeerde, werd besloten om de Overmars voor een periode van vijf of zes jaren als 
bouwland in percelen te verpachten. De waargerechtigde burgers mochten gedurende deze 
periode de Nedermars (inclusief de Elshorst) als weidegebied voor hun paarden en vee 
gebruiken.1640 In 1529 vloeiden inderdaad aanzienlijke sommen uit de verpachting van 
deze percelen tijdelijke landbouwgrond in de kas van de overrentmeester. In totaal ging 
het om 15 percelen, waarvan de verpachting een totaalsom van ruim 443 stadsgulden (= 
369 oude schilden) in het laadje bracht. In de daaropvolgende vier jaren werden 
soortgelijke bedragen uit de verpachting van deze percelen opgehaald.  

                                            
1639 Zo liet het stadsbestuur in 1521 een zand naast de Bogelswaard tot nieuwe waard maken. Dit had geen succes: 
de waard lag te hoog, waardoor de gepote wilgen niet wilden gedijen, omdat sommigen ´…an den top to in ´t sant 
stonden´. De wilgen werden op last van de overrentmeester gekapt. RAZ, OAZ inv. nr. 1092, fol. 8r. 
1640 RAZ, OAZ inv. nr. 1403, reg. nr. 1841. 
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GRAFIEK 20: Inkomsten uit de Ossenwaard, in oude schilden, 1467-1526. 

 Ook de inkomsten uit het stedelijke grondbezit dat was aangewezen voor de 
uitbetaling van de rentenlast en de delging van de stedelijke schuldenlast door de 
onderrentmeester vertoonden vanaf 1499 een sterke terugval. De drie qua pachtinkomsten 
belangrijkste landerijencomplexen die aan de onderrentmeester waren toevertrouwd, 
namelijk Wesserooi, Hoge Wesse en de Varkensweide ten oosten van de stad, verloren al 
sinds de jaren tachtig van de vijftiende eeuw snel hun waarde voor de stadsfinanciën. 
Vanwege de financiële problemen van de stad zag het stadsbestuur zich genoodzaakt om 
delen van het stedelijke domein te verpanden aan schuldeisers van de stad, om daarmee 
de negatieve gevolgen van de schuldenlast voor de burgerij in te dammen. Zo werden ook 
de Tichelkuilen sinds 1499 vanwege achterstallige rentebetalingen verpand aan het 
fraterhuis te Deventer: deze schuld was toen al opgelopen tot 1040 gulden.1641 Als gevolg 
van de verpandingen en dalende pachtopbrengsten daalden de totale inkomsten uit het 
stedelijke grondbezit waarmee de stedelijke rentenlast kon worden betaald: waar de 
inkomsten in de periode 1475-1495 nog gemiddeld bijna 1000 oude schilden bedroegen, 
waren deze in de jaren 1497-1503 teruggezakt tot 700 oude schilden. Een deel van dit 
inkomstenverlies uit het stedelijke grondbezit kon worden gecompenseerd door de 
inkomsten uit de tol en de bruggelden, die vanaf de jaren negentig van de vijftiende eeuw 
in de kas van de onderrentmeesters vloeiden (zie hieronder).  
 Toen de stad in 1486 toestemming kreeg om een IJsselbrug te bouwen werd, ter 
financiering ervan, bepaald dat de stad voor een periode van vier jaar Helbergen als 
bouwland mocht verpachten, alhoewel Helbergen door de Zutphense burgerij als meent 
werd beschouwd.  Ondanks de toezegging dat Helbergen voor een periode van vier jaar 

                                            
1641 Het Deventer fraterhuis kocht in 1479 een grote losrente van de stad; vgl. hieronder, hoofdstuk 6. 
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mocht worden verpacht, vinden we slechts in 1486 inkomsten uit deze verpachting terug. 
De gemeenschappelijke weide werd opgedeeld in twintig percelen, die samen ruim 81 
morgen omvatten. Uit de verpachting ervan vloeide 916 lb. in de kas van de 
onderrentmeester.1642 Extra inkomsten konden vanaf 1503 ook gegenereerd worden door 
de gemeenschappelijke weidegronden in de Mars voor een periode van acht jaar in 
percelen op te delen en te verpachten. Deze vorm van ´kapitalisierter Marknutzung´ van 
gemeenschappelijke weidegrond was door de burgerij gesanctioneerd om de financiële 
problemen aan te pakken.1643 Vooral na 1510 geven de inkomsten een sterke terugval te 
zien. De oorlogsperikelen – in 1509 brak oorlog uit met de Stichtse steden – leidden tot 
plunderingen en grote verwoestingen van de stadslanderijen. Daarnaast hebben 
overstromingen het land voor langere tijd onbruikbaar gemaakt.1644 De pachtsommen die 
de stad voor bepaalde percelen ontving kelderden. Bijvoorbeeld de pachtsommen voor de 
Varkensweide, een perceel op Wesse ten oosten van de stad, waren tussen tussen 1475 en 
1500 al gehalveerd, en daalden daarna nog verder.   
 De transacties die de stad aan het einde van de vijftiende eeuw deed vanwege de 
financiële ondersteuning die het Zutphense kwartier hertog Karel had toegezegd voor de 
betaling van landsknechten en ruiters en de reis van de hertog naar Frankrijk leidden tot 
een verdere uitholling van het stedelijke bezit.1645 In 1498 kocht Herman Bushoff, een 
vermogende Zutphense burger, een erfrente van de stad en kreeg daarvoor een waard 
langs de IJssel in onderpand.1646 Een jaar later kocht hij voor 1250 Rijnse gulden een viertal 
percelen behorend tot het stedelijke domein gelegen in Wesse.1647 Als onderpand voor 
deze transactie werden hem nog eens twee percelen toegezegd. De stad behield zich het 
recht tot wederkoop voor en beloofde Bushoff de door hem betaalde nominale koopsom 
daarvoor terug te betalen. Ook beloofde het stadsbestuur hem schadeloos te stellen voor 
eventuele landsheerlijke schattingen die Bushoff voor het bezit van deze stadslanderijen 
zou moeten opbrengen. Op verzoek van de schepenen droeg hij de koopsom rechtstreeks 

                                            
1642 Ibidem, fol. 67r. 
1643 Dergelijke vormen van tijdelijke verpachting van percelen weidegrond, die als bouwland werd uitgegeven en 
waarvan de oogstopbrengsten dienden voor het financieren van grote stedelijke bouwprojecten die enigszins vooraf 
ingepland konden worden vinden we bijvoorbeeld ook in Kalkar terug; vgl. Kaldeweij, Stadt im Mittelalter.  
1644 RAZ, OAZ inv. nr. 933, fol. 61v. In de herfst en winter van 1508 troffen stormvloeden Holland, Utrecht en het 
Zuiderzeegebied, en wordt door zowel Gottschalk als Buisman melding gemaakt van hoog water in de IJssel; vgl. 
Buisman, Duizend jaar weer IV, 288-289; Gottschalk, Stormvloeden II, 325-333.  
1645 Zie hiervoor ook Van Schaïk, Belasting, 69. 
1646 De hoofdsom van deze losrente was bedoeld om een lening van 400 goudguldens van de stad bij twee Zwolse 
burgers af te lossen, die in 1495 was aangegaan voor het herstel van het veroverde kasteel Baer. Vgl. RAZ, OAZ inv. 
nr. 1363, reg. nr. 1405 en RAZ, OAZ inv. nr. 1075, overrentmeestersrekening 1498/1499, fol. 2r.-3v.. Dat deze 
Herman Bushoff een burger was en onder andere ook actief was in de veehouderij rondom de stad kan afgeleid 
worden uit het feit dat hij in 1499 vier koeien weidde in de Ossenwaard; Zie RAZ, OAZ inv. nr. 1075, 
overrentmeestersrekening 1498/1499, fol. 7r. 
1647 Het ging om de Onser Lieve Vrouwecamp, de “Slag voir ´t Hecke” en twee percelen op “´t Swaneflot”, allemaal 
gelegen in het goederencomplex Wesse ten zuidoosten van de stad, buiten de Spittaalpoort. 
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af aan raadslid Jacob Schymmelpenninck, die was aangesteld om hiermee de soldij van de 
knechten en ruiters die de stad en het kwartier van Zutphen op dat moment in dienst had 
uit te betalen.1648   
 In 1499 werd hem bovendien één van de stadswaarden op de Overmars vanwege 
betalingsproblemen verpand. Reeds in 1487 had hij de stad voor het vrijgerecht gedaagd 
vanwege achterstallige rentebetalingen ter hoogte van 70 gulden.1649 Aanvankelijk wist de 
stad na overleg met Bushoff uitstel van betaling te krijgen, maar in 1499 moest de stad 
vanwege de steeds groter wordende betalingsproblemen er toch toe over gaan om hem 
een perceel uit het stedelijke grondbezit, namelijk een stadswaard naast de zogenaamde 
Holthuizerwaard langs de IJssel, te verpanden.1650 De jaarlijkse pachtsom van de aan hem 
verpandde stadswaard kwam overeen met de jaarlijks aan Bushoff uit te betalen rente. Het 
Zutphense stadsbestuur zette dus sinds het laatste decennium van de vijftiende eeuw het 
stedelijke domein noodgedwongen in als financieringsinstrument om de hoge financiële 
lasten van de stad op te kunnen brengen. Het vervreemden van domeingoederen werd dus 
niet alleen door de landsheer gedaan, ook de stad maakte haar bezit in tijden van financiële 
nood te gelde.  
 Ook enkele andere instellingen én burgers uit Deventer wisten op deze wijze hun 
bezit rondom Zutphen te vergroten en daarmee hun invloed in de regio te vergroten. Dit 
sluit aan bij het reeds door Van Schaïk geconstateerde groeiende grondbezit van Deventer 
burgers en instellingen op de Veluwe gedurende de vijftiende eeuw.1651 Investeren in de 
Zutphense publieke schuldenlast met stedelijk grondbezit als onderpand kan één van de 
beweegredenen voor Deventer investeerders zijn geweest om nog Zutphense erfrenten te 
kopen, ondanks de financiële problemen waarin de stad verkeerde. Bij betalings-
problemen, die zich in deze situatie vroeg of laat toch zouden voordoen, konden de 
Deventer schuldeisers van de stad grondbezit in pand krijgen, wellicht in de hoop dat de 
stad deze verpandingen over langere tijd niet zou kunnen inlossen. Door op deze wijze 
percelen uit het stedelijke bezit te verpanden wist de stad weliswaar de meest hardnekkige 
schuldeisers tevreden te stellen, maar werd tegelijkertijd de bijl gezet in het stedelijke bezit. 
Het is enigszins ironisch te noemen dat het Zutphense stadsbestuur, nu het eenmaal zelf 
in grote financiële problemen was beland, eenzelfde koers voer die zij ten aanzien van de 
omvangrijke verpandingen van het landsheerlijke domein vanwege de geldnood van hun 
landsheer gedurende de vijftiende eeuw nog keer op keer had veroordeeld. Het geeft 
duidelijk weer hoezeer het stadsbestuur met twee maten mat wanneer het aankwam op het 
eigen financiële handelen.   
 

                                            
1648 RAZ, OAZ inv. nr. 1348, reg. nrs. 1459-1461, 1465.  
1649 Kossmann-Putto, Heimelijk gerecht, 204. 
1650 RAZ, OAZ inv. nr. 1076, overrentmeestersrekening 1499/1500, fol. 2r. 
1651 Van Schaïk, Belasting, 97-102. 
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 Men heeft getracht om het risico van deze financiële politiek enigszins in te 
dammen. Een goed voorbeeld bieden de transacties ten aanzien van de verpandingen aan 
het Deventer fraterhuis. Toen hertog Karel in 1521 zijn aanval op het Oversticht opende 
met de belegering van Deventer werd getracht de financiële banden met verschillende 
geldschieters uit die stad door te snijden. Ten aanzien van de schulden die Zutphen bij de 
fraters in Deventer had uitstaan kwam men tot de volgende oplossing. In 1521 losten 
kerkmeester Andries Aetsack en diens zoon Johan de pandsom die sinds 1499 op de 
Tichelkuilen rustte. Wat feitelijk gebeurde, was dat Aetsack en diens zoon de erfrente en 
het daaraan gekoppelde onderpand van het Deventer fraterhuis overkochten: de transactie 
staat namelijk geboekt onder de rubriek ´erfgeld´, en in de jaren die volgden ontvingen 
Andries en Johan Aetsack een pensie uit de stadskas.1652 Op die manier werd getracht in 
ieder geval een deel van de schuld weer in Zutphense handen te krijgen en de nadelige 
effecten van aanmaningen en toepassing van het repressaillerecht door externe 
geldschieters op de stedelijke economie te beperken.    
 Pas in 1535 kon een omvangrijk deel van de verpande domeinen worden gelost. In 
1534 werden door de gedeputeerden van de Graafschap gelden, afkomstig uit heffingen 
over de plattelandsambten, bijeengebracht voor het inlossen van de Zutphense 
watertol.1653 In totaal ging het om een bedrag van 4400 goudguldens die aan de stad werden 
uitbetaald. Na overleg met de gedeputeerde achttien burgers besloot het stadsbestuur deze 
gelden aan te wenden om de verpande stadslanderijen te lossen. Zo moest de stad aan 
Andries Aitsack, die in 1519 de rente en de daarvoor verpande stadslanden van het 
Deventer fraterhuis had overgekocht, ruim 1600 goudgulden uitbetalen om de maar liefst 
twaalf percelen die hij in pand hield te lossen. Wanneer we de pachtwaarden van rond 
1500 van de geloste landerijen nemen, dan kan geconstateerd worden dat in de eerste drie 
decennia van de zestiende eeuw zeker een derde, en mogelijk zelfs de helft van alle 
stadslanderijen verpand is geweest aan schuldeisers van de stad.  

 
5.3.1.4. Viswaters  
Terecht hebben onder meer De Vries en Van der Woude en De Boer gewezen op het feit 
dat aan de binnenvisserij in de laat-middeleeuwse Nederlanden bijzonder weinig aandacht 
is besteed, terwijl het vissen in rivieren, beken en andere binnenlandse viswaters tot de 
expansie van de haringvisserij en de haring- en stokvishandel in de dertiende eeuw aan het 
grootste deel van de lokale en regionale vraag naar vis zal hebben voldaan.1654 Ten opzichte 
van de grote hoeveelheden haring en stokvis die in ieder geval sinds de vroege veertiende 
eeuw werden geïmporteerd vanaf de vismarkten op Schonen, vanuit Bergen en vanaf de 
                                            
1652 RAZ, OAZ inv. nr. 1092, overrentmeestersrekening 1521/1522, fol. 3r. 
1653 RAZ, OAZ inv. nr. 1378; voor de verpanding zie RAZ, OAZ inv. nr. 1331, fol. 109r. 
1654 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800, 286-287 en De Boer, ´Roerende van der visscheryen´, 117-
120. 
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vijftiende eeuw vanuit de Hollandse kustplaatsen, bediende de binnenvisserij sinds de 
veertiende eeuw waarschijnlijk slechts een beperkt deel van de stedelijke vraag.1655 Van 
secundair belang voor de aanvoer van vis was de Zuiderzeevisserij, die bedreven werd 
door de inwoners van de Zuiderzeesteden Harderwijk, Elburg en Kampen.1656  
 De binnenvisserij was voornamelijk van belang voor de toevoer van verse vis 
(‘gruen visch’) op de stedelijke markten. Vooral snoek, zalm en brasem werden in de 
rivieren gevangen. Vers gevangen zoetwatervis zoals zalm, steur, snoek, forel en 
(kweek)karper kwamen alleen bij de elite op tafel en bedienden daarmee dus een 
nichemarkt.1657 Maar ook kleinere zoetwatervissen die thans niet meer als eetbaar worden 
beschouwd golden als smakelijke kost voor de armere stadsbewoners. Ook in Zutphen 
was dit het geval: de ordonnantie voor het Zutphense telambt uit 1371 vermeldt naast 
zeevis zoals haring, schelvis en bolk en ´luxe´ zoetwatervissen zoals aal, snoek en karper 
ook tarieven voor de kleinere zoetwatersoorten voorn, elft en brasem, die merendeels 
lokaal zal zijn gevangen en vooral als voedsel voor de armere inwoners van de stad zal 
hebben gediend.1658 Sinds 1456 mocht alle vis die in de stadswaters gevangen was 
uitsluitend nog op de Zutphense markt verkocht worden.1659 In de verpachtings-
voorwaarden uit 1467 wordt deze stapelplicht nogmaals herhaald, en werd verder 
vastgelegd dat de vis ook niet verkocht mocht worden aan personen die deze vis 
vervolgens zouden uitvoeren. Uitzondering werd gemaakt voor het geval dat er zoveel 
brasem gevangen zou worden dat men deze niet allemaal tijdig levend op de Zutphense 
markt kon verkopen: alleen met toestemming van de richter en de marktmeester mocht 
deze vis uitgevoerd worden.1660  
 Ondanks het secundaire belang van de lokale visserij tegenover de massale invoer 
van haring en stokvis voor het voldoen van de stedelijke consumptieve vraag naar vis, die 
als gevolg van een groeiende stedelijke bevolking en kerkelijke eetregimes, die de 
consumptie van vlees gedurende vastenperiodes (die ongeveer een derde van het volledige 
kalenderjaar besloegen) verbood aanzienlijk was, moet het economische en financiële 
belang van de binnenvisserij niet onderschat worden. Dit blijkt onder andere uit de 

                                            
1655 Voor de vishandel vanuit Schonen zie Jahnke, Silber des Meeres, 87-94; voor de stokvishandel vanuit Bergen zie 
Wubs-Mrosewicz, Traders, m.n. 172-176.  Zie voor het aandeel van de vishandel in de handelsstromen over de rivieren 
in de late veertiende eeuw Weststrate, Kielzog, 94-100. 
1656 Weststrate, Kielzog, 95; Feenstra, ‘Handel en visserij’, 19; Jansma, ‘Elburgs economisch verleden’, 3-7. 
1657 Van Dam, ´Fish for feast and fast´, 309-310 en 321-327; zie voor de rol van visvijvers en zoetwaterviskwekerij 
Deligne, ´Carp´. Ook de Zutphense graven consumeerden in de elfde eeuw op het Gravenhof voornamelijk luxe 
zoetwatervissen; zie Spitzers, ´Faunaresten´, 62-63. 
1658 Van Dam, ´Feestvissen´, 489-490; De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1800, 286-287. 
1659 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 120. In Kampen gold een soortgelijke plicht om de lokaal gevangen vis in de stad 
zelf ter markt te brengen; vgl. Zeiler, ´Aspecten´, 59. 
1660 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 11r. Alhoewel haring en stokvis in de rivierhandel domineerde werden in de late 
veertiende en de vijftiende eeuw ook kleinere hoeveelheden zoetwatervissen, voornamelijk snoek en brasem 
vervoerd; zie Weststrate, Kielzog, 99. 
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schaarse gegevens die voor de Nederlanden beschikbaar zijn over het aandeel van visserij-
inkomsten in de domeininkomsten. Zo vermeldt Van Dam voor de kleinere domein-
eenheden Voorne en Heusden een aandeel van de binnenvisserij van 13 á 15 % van de 
totale domeinopbrengsten.1661 Ook op talloze andere plaatsen in Holland vloeiden 
aanzienlijke inkomsten uit de verpachting van visserijrechten in de landsheerlijke danwel 
de stedelijke kas; zo pachtte Haarlem sinds 1391 de visserij rondom Spaarndam voor een 
aanzienlijke som van 400 lb., welke rechten en inkomsten na 1400 als compensatie voor 
de steun van Haarlem tijdens de Friese veldtocht aan de stad werden afgestaan.1662  
 Ook de Rijn en de IJssel vormden uiteraard belangrijke visgronden. Deventer kon 
visrechten op grote visgebieden in de IJssel doen gelden, terwijl Kampen naast de 
visrechten in de IJsseldelta in 1363 ook in het bezit kwam van de uitgestrekte visgronden 
in de Zuiderzee tot Schokland, waardoor de inkomsten uit de verpachting ervan daar 
aanzienlijk waren.1663 Bovendien vertoonden de inkomsten uit deze verpachtingen in 
Kampen tussen de veertiende en zestiende eeuw een sterke stijging, onder andere doordat 
de verschillende viswaters in een steeds groter aantal afzonderlijke percelen werd 
opgedeeld en verpacht. Zo werd de visserij in de IJssel bij Kampen in 1428 al verpacht 
voor maar liefst 1200 stadsponden, in de eerste helft van de zestiende eeuw waren de 
opbrengsten uit de Kampense viswaters al opgelopen tot 2839 lb.1664  
 Oorspronkelijk zullen ook de visrechten rondom Zutphen als onderdeel van het 
stroomregaal tot het landsheerlijke domein hebben behoord.1665 Zodoende vinden we de 
inkomsten uit de viswaters rondom de stad in de grafelijke rekening van 1294/1295 terug. 
Wanneer we de grafelijke inkomsten uit de visserij vergelijken met de tol- en 
jaarmarktinkomsten moet de visserij in de viswaters rondom de stad aan het einde van de 
dertiende eeuw een aanzienlijke omvang hebben gekend.1666 In de loop van de veertiende 
eeuw wist Zutphen ook deze bron van inkomsten ten koste van de landsheer te verwerven. 
In 1319 waren de grafelijke visrechten in en rond Zutphen door graaf Reinald II als 
onderdeel van een onderpand voor een borgstelling van Zutphen ten behoeve van de graaf 
aan de stad gekomen.1667 In 1344 verpachtte hertogin Alianora bovendien de visserij in de 

                                            
1661 Van Dam, Vissen in veenmeren, 201-202. 
1662 De Boer, ´Roerende van der visscheryen´, 134-135. 
1663 Kossmann-Putto, ´Financiële beleid´, 78. Kampen verwierf het visrecht op de IJssel en de wateren rondom de 
stad vermoedelijk al voor 1284, terwijl ook Genemuiden en Vollenhove in de veertiende eeuw visrechten in 
respectievelijk de monding van het Zwartewater en de wateren rondom Vollenhove verwierven; zie Zeiler, 
´Aspecten´, 53-55. 
1664 Zeiler, ´Aspecten´, 58-60. 
1665 De Boer, ´Roerende van der visscheryen´, 118; De Boer merkt op dat dergelijke visrechten veelal verbonden 
waren aan domeinen en betrekking hadden op de waterlopen die door dit goed liepen of als begrenzing golden; vgl. 
ibidem, 125-126; zie ook Boone, Geld en macht, 181. 
1666 Meihuizen, Rekening, 56; in dat jaar brachten de viswaters rondom de stad 100 lb. op, tegenover ruim 46 lb. van 
de water- en kartol.  
1667 Harenberg, OGZ VIII, nr. 1319.10.19. 



376 | S t e d e l i j k e  m a c h t  t u s s e n  o v e r v l o e d  e n  s t a g n a t i e  
 

  

Vreede bij Baak, ditmaal voor zes jaar, aan de stad.1668   
 Na 1371 vinden we inkomsten uit de verpachting van de stedelijke viswaters 
rondom de stad in de stadsrekeningen terug. In de oudste rekeningen komen we 
verschillende viswaters tegen rondom de stad, die aanvankelijk allemaal relatief kleine 
bedragen opleverden.1669 Oorspronkelijk werd het telambt samen met de visserij achter de 
Mars in de rentmeestersrekeningen verantwoord.1670 Na 1381 vloeiden de inkomsten uit 
de viswaters in de kas van de onderrentmeesters. De pachttermijn voor de verschillende 
viswaters bedroeg doorgaans vier jaar.1671 De verpachting van de visrechten in het Slijck 
(bij Helbergen langs de IJssel) en de Nedervrede bracht aanvankelijk het meeste op, terwijl 
de pachtsommen voor deze viswaters in de laatste jaren van de veertiende eeuw en vroege 
vijftiende eeuw bovendien een aanzienlijke stijging laten zien. In 1413, enkele jaren nadat 
de meander van IJssel rondom de Overmars in 1406 was afgesneden, verschijnt bovendien 
een nieuw viswater (´der stat water om den Mersche´) als inkomstenbron in de 
onderrentmeestersrekening.1672 Zoals gezegd vormden tot die tijd het Slijck en de 
Nedervrede de belangrijkste viswateren, maar na het eindigen van de eerste pachttermijn 
van zes jaar werd de pachtsom voor dit nieuwe viswater nagenoeg verdubbeld: sinds 1419 
brachten de viswaters in de oude IJsselarm meer op dan het Slijck en de Nedervrede 
samen. 

                                            
1668 Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 4. 
1669 Naast de grotere viswaters, ́ t Slijck en de Nedervrede, worden in de laat-veertiende eeuwse rekeningen bescheiden 
inkomsten geboekt uit visserij in een strang achter de Mars, de stadsgrachten, Aeltesgoor, ´Doerkensgrave´, de gracht 
naar de oliemolen bij de Nieuwstadspoort en in de Berkel; vgl. StRZ I, 26 en 97; Gimberg, ´Geldmiddelen´, 151 en 
Alberts, ´Financieel beheer´, 199. 
1670 StRZ I, 2, waar overigens een onverklaarbaar hoog bedrag van ruim 1841 lb. uit het telambt en de visserij achter 
de Mars wordt geboekt; wellicht zijn hier andere rekeningponden gebruikt.   
1671 De in de stadsrekeningen voorkomende viswaters zijn het water achter de Marsch, het Slijck, de Drift, de (neder-
)Vreede en ‘Dorntkens greve’; zie Gimberg, ‘Kapitaal’, 151 en Alberts, ‘Financieel beheer’, 199. In Geldern hanteerde 
men een pachttermijn van zes jaar; zie Kuppers, Stadtrechnungen, 90. 
1672 Wartena, StRZ I, 222. 
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GRAFIEK 21: Inkomsten uit de stedelijke viswaters te Zupthen, met elfjarig voortschrijdend gemiddelde, 
in oude schilden, 1381-1535.  
 
 De Zutphense rekeningen tonen het relatief grote belang van de lokale visserij aan, 
niet alleen voor de stedelijke consumptie, maar ook als inkomstenbron voor de stad. 
Tussen circa 1380 en 1418 zien we vrij wisselende inkomsten uit de verpachting van de 
vispercelen terug; de verhoging van de pachtsom voor het viswater achter de Mars leidde 
tussen 1419 en 1424 tot een duidelijke, maar tijdelijke stijging van deze inkomsten (grafiek 
21). Na 1437 zette een stapsgewijze stijging van de inkomsten in, met een duidelijke, maar 
niet nader te verklaren piek in de jaren 1453-1456 en een tweede in de jaren 1464-1466. In 
de eerste helft van de vijftiende eeuw schommelden de inkomsten uit de verpachting van 
de stedelijke viswaters rond de 150 oude schilden, wat neerkwam op zo´n 5 % van de 
totale stedelijke inkomsten en circa 10 % van de totale domeininkomsten. In de jaren 
zeventig en tachtig van de vijftiende eeuw laten ook de pachtsommen voor de visserij een 
forse daling zien, waarna de inkomsten tot het begin van de zestiende eeuw op een 
aanzienlijk lager niveau kwamen te liggen. Pas vanaf 1505 begonnen de inkomsten weer 
te stijgen, voornamelijk door een aanzienlijke stijging van de voor het viswater achter de 
Mars neergetelde pachtsommen: tussen 1505 en 1520 zien we een ruime verdubbeling 
terug van 74 naar 157 oude schilden.  
 Ondanks de duidelijke stijging van de nominale pachtsommen nam het aandeel van 
de visserij-inkomsten in de domeininkomsten van de stad juist af: kijken we naar de 
meerjarige gemiddelden per periode (tabel 8), dan zien we een afname van het belang van 
deze inkomstenbron binnen de totale inkomsten uit het stedelijke domein van 9% in de 
periode 1445-1475 naar 5% in de jaren 1525-1550. Dit had vooral te maken met de sterk 
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toenemende inkomsten uit de heffingen op het verkeer vanwege de verwerving van de 
Zutphense riviertol en de heffing van bruggeld bij de IJsselbrug.  
 

5.3.1.6. Retributies  
Naast inkomsten uit goederenbezit in en om de stad ontving de stad ook inkomsten uit 
de heffingen die werden gevraagd van kooplieden én burgers voor het gebruikmaken van 
bepaalde stedelijke diensten, de zogenaamde retributies.1673 Veel laatmiddeleeuwse 
stedelijke overheden hebben de controle van maten en gewichten en de regulering van de 
handel binnen de stad naar zich toe weten te trekken. De waag, maat en strijkreep vormden 
belangrijke controle-instrumenten waarmee stadsbesturen de handelsstromen binnen de 
stad wisten te beheersen, wat eventuele belastingheffing, marktregulering én kwaliteits-
controle over deze goederen efficiënter liet verlopen.1674 Deze heffingen werden in veel 
middeleeuwse boekhoudingen niet of nauwelijks onderscheiden van de accijnzen; vaak 
worden ze in één adem genoemd met de inkomsten uit de accijnzen.1675 In de Zutphense 
én Arnhemse rekeningen zien we dit laatste inderdaad terug. Ook in Geldern werden de 
waag en maat daadwerkelijk onder de accijnzen (´stattolle´) gerekend en niet meer als 
zodanig daarvan onderscheiden.1676  
 In zowel Arnhem als Zutphen bleef het aandeel van deze heffingen in de totale 
inkomsten gedurende de gehele onderzoeksperiode relatief beperkt. Doorgaans werd in 
Zutphen het monopolie op de bediening van deze stedelijke ambten evenals enkele 
accijnzen jaarlijks bij opbod verpacht. De pachter mocht vervolgens ter vergoeding van 
zijn diensten een door de stad vastgestelde heffing vragen van de koper of de verkoper. 
Vanwege de betrekkelijk lage tarieven die per transactie werden toegepast vielen de 
inkomsten uit de bediening van deze ambten en dus de pachtinkomsten relatief laag uit. 
Toch worden de retributies, vooral de waag- en maatgelden, als belangrijke indicatoren 
voor de ontwikkeling van de lokale markt en de stedelijke economie beschouwd, waarmee 
een iets uitgebreidere behandeling ervan gerechtvaardigd lijkt om iets meer zicht te krijgen 
op de economische conjunctuur binnen Zutphen.1677 

                                            
1673 Vgl. Van Uytven, Stadsfinanciën, 96-100, die het monopolie op de bediening van bepaalde stedelijke voorzieningen 
onder verpachte renten schaart. 
1674 Dijkman, Shaping medieval markets, 209-213. Voor het belang van dergelijke instituties voor het functioneren van 
lokale markten in Holland zie ibidem, 213-234. Dijkman geeft aan dat vooral voor transacties op de lokale markt de 
fragmentatie van maten en gewichten geen grote nadelen heeft gekend, maar dat vooral internationale kooplieden 
hierdoor tegen problemen opliepen. 
1675 Van Uytven, Stadsfinanciën, 96-97. 
1676 Kuppers, Stadtrechnungen, 74-75 en 3*. Zie voor Zutphen bijvoorbeeld de onderrentmeestersrekening van 1381; 
Wartena, StRZ I, 26. 
1677 Zie voor Deventer o.a. Weststrate, ´Marktpositie´, 275-276. Vgl. voor Holland De Boer, Graaf en grafiek, 309-314 
en Dijkman, Shaping medieval markets, 201-213. 
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 In Zutphen werden in ieder geval sinds 1371 inkomsten gegenereerd uit een vijftal 
retributies, die voortvloeiden uit het gebruik van de stadswaag en de stadsmaten, de 
strijkreep, het telambt en het brandmerken van vee. De waag vormde in Zutphen van alle 
retributies de belangrijkste: tussen de 30 en 60 % van alle inkomsten uit de stedelijke 
retributies werden gegenereerd door de stadswaag. De inkomsten uit de Zutphense waag 
zullen voornamelijk zijn voortgekomen uit de waaggelden, die over het wegen van 
voornamelijk boter en kaas werden geheven.1678 In 1376 legde het stadsbestuur de tarieven 
voor het gebruik van de stadswaag in een stadskeur vast. Voor ieder vat boter en ieder 
pond kaas dat op de stadswaag werd gewogen diende men een halve oude plak te 
betalen.1679 Ten opzichte van de kostprijs van een vat boter was dit geen hoog bedrag: 
uitgaande van de prijs die het stadsbestuur in 1388 voor een vat boter betaalde bedroeg 
deze heffing slechts 0,1 procent van de kostprijs van een vat boter.1680 Een ordonnantie 
betreffende de waag in het verpachtingsregister van grofweg een eeuw later is 
gedetailleerder wat betreft het waaggeld. Zo diende een handelaar die zijn op de Zutphense 
markten aangeboden zuivelproducten wilde uitvoeren naar andere steden of territoria het 
volle waagtarief betalen, terwijl diegene die zijn producten weer mee terugvoerde naar huis 
van het betalen van waaggeld was vrijgesteld. Inwoners van de stad betaalden half 
waaggeld, terwijl de inwoners van de stad voor alle partijen kaas onder dertien pond, die 
thuis werden gewogen, waren vrijgesteld van het betalen van waaggeld. Het waaggeld 
belastte dus in eerste instantie de groothandel in zuivelproducten en drukte zwaarder op 
de schouders van vreemde kooplieden dan op de eigen stedelijke bevolking. Kleinverbruik 
viel buiten de verplichting om waaggeld te betalen.1681   
 Daarmee waren de inkomsten uit de waag dan ook sterk verbonden met de 
interregionale zuivelhandel in de Nederlanden. De Deventer jaarmarkten vormden het 
centrale punt voor deze handel, waar meerdere waaghuizen beschikbaar waren voor het 
wegen van de daar verhandelde producten. Vanuit het noorden van Holland en Friesland, 
waar extensieve melkveehouderij een belangrijke economische sector vormde, werden 
door kooplieden en schippers uit verschillende Hollandse steden langs de Zuiderzeekusten 
aanzienlijke partijen boter en kaas aangevoerd, die vervolgens vooral door kooplieden uit 
Duisburg en Wesel verder richting de afzetmarkten in het Nederrijngebied werden 
getransporteerd. Die handelsstroom was niet onbelangrijk: in de rekeningen van de 
landsheerlijke tollen bij Zutphen en IJsseloord werden jaarlijks tientallen partijen kaas en 
boter geregistreerd.1682 De Zutphense waaginkomsten representeren dus voornamelijk de 

                                            
1678 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 32. 
1679 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 93-94. 
1680 StRZ I, 47. 
1681 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 13r. Gelijksoortige bepalingen vinden we ook in Geldern terug; vgl. Kuppers, 
Stadtrechnungen, 92. 
1682 Weststrate, Kielzog, 106-107. Bij Zutphen diende hierover volgens het toltarief uit het begin van de vijftiende eeuw 
per vat boter één groot betaald te worden (per last boter één oude schild); RAZ, OAZ inv. nr. 1381. 
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partijen zuivel die vanuit de handelsstromen op de IJssel in Zutphen werden afgezet, 
alhoewel ook enkele andere producten, waaronder wol, ijzer en waarschijnlijk ook vlas en 
was gewogen dienden te worden.1683 De inkomsten van het waaggeld te Zutphen 
schommelden in de laatste kwart van de veertiende en de eerste kwart van de vijftiende 
eeuw tussen de veertig en tachtig lb. per jaar. Tussen 1420 en 1470 lag het gemiddelde met 
ruim 163 lb. jaarlijkse inkomsten duidelijk hoger. Dat gemiddelde wordt enigszins 
vertekend door de twee grote pieken in de waaginkomsten in de jaren twintig en zestig 
van de vijftiende eeuw.   
 De verbeterde concurrentiepositie van Zutphen ten aanzien van Deventer heeft 
hieraan duidelijk zijn steentje bijgedragen. Een conflict tussen Holland en Utrecht in de 
jaren 1419-1422 leidde ertoe dat Hollandse kooplieden een alternatief dienden te zoeken 
voor de Deventer jaarmarkten. Hertog Reinald IV reageerde meteen door in 1420 aan 
Zutphen het recht tot het houden van twee nieuwe jaarmarkten te verlenen. Jan van 
Beieren, ruwaard van Holland, stimuleerde Hollandse kooplieden om de Zutphense 
markten te bezoeken.1684 In het daaropvolgende jaar schoten de inkomsten uit de 
verpachting van de waag omhoog. In 1420 vloeiden nog 81 lb. uit de waag in de kas van 
de onderrentmeester, het daaropvolgende jaar pachtte Andries Kreyng de waag voor maar 
liefst 450 lb.. Klaarblijkelijk werd door hem van deze nieuwe jaarmarkten een sterkte 
impuls voor de zuivelhandel in Zutphen verwacht. Dat de Hollandse kooplieden 
inderdaad Deventer korte tijd links lieten liggen en uitweken naar Zutphen wordt duidelijk 
uit het inzakken van de inkomsten uit de door Deventer geheven IJsseltollen, de Katen- 
en de Bisschopstol.1685 Het feit dat Deventer de IJssel sloot voor de Hollanders maakte 
ook dat men op zoek moest naar alternatieve aanvoerroutes. Het is dan ook niet vreemd 
dat in diezelfde jaren ook het weggeld een duidelijke piek laat zien (zie hieronder): 
hoogstwaarschijnlijk is de aanvoer richting de Zutphense markten voor een aanzienlijk 
deel via Harderwijk en over de Veluwe gerealiseerd.  
 Nadat in 1422 het conflict tussen Holland en Utrecht was beëindigd, keerden de 
Hollandse kooplieden weer terug naar Deventer. Tot 1430 bleef Zutphen echter nog een 
goed alternatief: pas in dat jaar zakten de inkomsten terug, echter tot een niveau dat 
structureel hoger lag dan in de periode vóór 1420.  Uit grafiek 21 blijkt dat de 
waaginkomsten in de jaren 1430-1460 schommelden tussen de 100 en 150 lb. en een vrij 
stabiel karakter vertonen, terwijl deze inkomsten vóór 1420 tussen de 50 en 100 lb. lagen. 
  
 

                                            
1683 RAZ, OAZ inv nr. 1371, fol. 13v. Voor wol en ijzer diende men ´per honderd´ een bedrag van een kwart oude 
Vlaams af te dragen. Vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, 92. 
1684 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 31-32.  
1685 Weststrate, ´Marktpositie´, 270. 
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GRAFIEK 22: Inkomsten uit de stadswaag (zwart) en -maat (grijs) in Zutphen, in oude schilden, 1371-1535.
  
 In de zestiger jaren van de vijftiende eeuw deed zich eenzelfde situatie als in de 
jaren twintig voor. Een conflict tussen Holland en Deventer over de boterhandel, dat in 
1463 uitmondde in een handelsboycot van Filips de Goede, maakte dat de Hollandse 
kooplieden opnieuw op zoek moesten naar alternatieve markten, waar de Hollandse en 
Nederrijnse boterhandelaars met elkaar zaken konden doen. Die werd gevonden in 
Zutphen, dat in 1465 van hertog Arnold het recht kreeg vier jaarmarkten te houden die, 
niet geheel toevallig, volledig samenvielen met de jaarmarktdata van de belangrijkste 
Deventer jaarmarkten.1686 De Hollanders wisten in Zutphen gunstige voorwaarden af te 
dwingen.1687 In de jaren 1464-1465 schoten de inkomsten uit de Zutphense waag wederom 
omhoog, wat rechtstreeks verbonden mag worden aan de tijdelijke rol van Zutphen als 
centrum voor de zuivelhandel in het IJsselgebied.1688 Maar ook hier was het succes van 
korte duur: na een succesvolle rivierblokkade door Deventer kwam het in 1466 tot een 
overeenkomst tussen Deventer en Zutphen, waarin Zutphen beloofde zich voortaan niet 
meer te bemoeien met de Deventer jaarmarkthandel.   
 Daarna vertoonden de inkomsten uit de stadswaag een sterk verval, met 
dieptepunten in de jaren 1499 en 1517, toen respectievelijk onveiligheid in het Zutphense 
kwartier als gevolg van de Kleefse oorlogshandelingen en de onveiligheid op de Zuiderzee 
de jaarmarkthandel parten speelden. Aan het begin van de zestiende eeuw te herstelden de 

                                            
1686 Benders, ´Fairs´, 657; zie ook Feenstra, ´Les foires´, 226. 
1687 Weststrate, Kielzog, 167. 
1688 Vgl. Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 32. 
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inkomsten uit de stadswaag zich tot net onder het niveau van het midden van de vijftiende 
eeuw, om na een korte opleving in 1522 als gevolg van de oorlogsperikelen in het 
Oversticht volledig weg te zakken.1689 Alhoewel het vergelijken van inkomstenniveau´s 
van twee soortgelijke heffingen in verschillende steden zonder exacte gegevens over 
gehanteerde tarieven en vrijstellingen een op zijn zachtst gezegd hachelijke onderneming 
is kan – op basis van een vergelijking van de nominale inkomsten uit de Deventer en 
Zutphense stadswaag – wel de dominantie van de Deventer markten geschetst worden: de 
inkomsten uit de waag lagen in Deventer lagen na 1480 grofweg tien keer hoger dan in 
Zutphen. Een gedetailleerde vergelijking van de ontwikkeling van de inkomsten uit de 
stedelijke accijnzen en de retributies is hier niet ondernomen, maar zou meer reliëf kunnen 
aanbrengen in onze kennis over de economische verhoudingen tussen beide steden.  
 De stadsmaat, reeds vermeld in de stadsrekening van 1371, vormde de tweede 
belangrijke retributie en was een heffing op alle goederen die door de stadsmeter met 
behulp van de stadsmaten werden afgemeten. De tarieven voor de maat zijn voor de jaren 
1376 en 1476 overgeleverd.1690 De ordonnantie uit 1476 bepaalde, dat voor elke twintig 
malder graan een oude plak afgedragen diende te worden. Inwoners van Zutphen waren 
tot tien malder vrijgesteld; daarboven dienden zij het gewone meetgeld te betalen. 
Inwoners van het Land van Zutphen en de Veluwe die graan op de Zutphens markt 
brachten waren tot vier malder vrijgesteld van meetgeld. Bij aankoop en uitvoer van graan 
vanaf de Zutphense markt moest evenwel het volledige meetgeld worden afgedragen, 
tenzij het graan binnen de stadsvrijheid bleef. In dat geval was de uitvoer tot acht malder 
vrijgesteld van meetgeld.1691 Het wordt duidelijk dat het stadsbestuur ook via dergelijke 
bepalingen rondom de stadsmaat heeft getracht de graanvoorziening van de stad te 
bevorderen en dat dergelijke tariferingen dus als onderdeel van de stedelijke prijs- en 
levensmiddelenpolitiek mogen worden gezien.  
 Daarnaast moest meetgeld worden betaald over onder andere appels, honing, hop, 
zout, houtskool, kalk en tal van andere producten. Wanneer burgers goederen onder elkaar 
verkochten waarover meetgeld betaald diende te worden, moesten koper en verkoper ieder 
de helft van het verschuldigde meetgeld betalen. Als echter een Zutphense burger met 
iemand van buiten de stad handeldreef, diende de vreemde koopman het volle pond te 
betalen en was de inwoner van de stad van betaling van het meetgeld vrijgesteld.1692 De 
relatief lage vergoeding ten opzichte van de prijs van de verkochte goederen die aan de 
stad voor het leveren van deze diensten afgedragen diende te worden maakte dat de 
uiteindelijk inkomsten hieruit jaarlijks tussen de 50 en 100 lb. per jaar schommelden. Wat 
opvalt is dat de inkomsten uit de stadsmaat in Zutphen tussen 1500 en 1515 sterk stegen, 
                                            
1689 Ook de inkomsten uit de Deventer stadswaag vertoonden in de crisisperiode van de jaren twintig van de zestiende 
eeuw een scherpe daling; zie Weststrate, ´Marktpositie´, 276.  
1690 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 37. 
1691 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 17r. 
1692 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 17r. 
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daar waar de inkomsten uit de waag na 1502 relatief stabiel bleven. Het is goed denkbaar 
dat hier de invloed van de tijdelijke vestiging van het hertogelijke hof in Zutphen en de 
frequente aanwezigheid van troepen, en dus een toenemend aantal consumenten, binnen 
de stad zichtbaar wordt. Hierdoor zal de vraag naar en de aanvoer van grotere ladingen 
graan, kolen, hop en zout waarvoor wél meetgeld afgedragen diende te worden zijn 
gestegen. Na 1515 zakten de inkomsten uit de waag, een korte piek in 1518 daargelaten, 
weer terug op of zelfs net onder het niveau van het begin van de vijftiende eeuw.  
 De nominale hoogte van de in de stadsrekeningen vermelde inkomsten uit waag en 
maat zegt daarmee weinig over het relatieve belang van de handel ten opzichte van andere 
economische sectoren. Zo had de economische conjunctuur van de regionale 
goederenuitwisseling op de Zutphense markten niet of nauwelijks invloed op de stedelijke 
financiën. Dat dit inderdaad alles te maken had met de lage tarieven voor het waag- en 
meetgeld als percentage van de verkoopprijs kan worden aangetoond via de voor Zutphen 
bekende tarweprijzen: in 1476 kostte een malder tarwe 33,3 schellingen.1693 Bij een 
meettarief van een oude plak per twintig malder graan en een koers van 108 plakken per 
lb. komen we op een tarief van nauwelijks 0,03 % (!) van de verkoopprijs. Over 
tariefwijzigingen in de loop van de zestiende eeuw is geen informatie bekend.  
 Het kraangeld was een andere retributie die in verband stond met de handel, met 
name het rivierverkeer.1694 Het werd niet alleen geheven bij het gebruik van de kraan aan 
de IJsselkade buiten de Marspoort voor de overslag van goederen, maar diende ook te 
worden betaald voor het transport van vaten wijn naar de wijnkelders in de stad door de 
stedelijke wijnschroders. De tarieven voor het gebruik van de stadskraan wijzigden tussen 
1376 en 1476, de twee jaren waarvoor deze in de verpachtingsvoorwaarden zijn 
overgeleverd, niet. Voor het laden of lossen van een stuk wijn diende een oud butken te 
worden afgedragen, voor het transporteren van een vat wijn vanaf de IJsselkade naar één 
van de wijnkelders in de stad moest een oude vleems afgedragen worden. Verder worden 
tarieven genoemd voor verschillende maten molenstenen, zowel voor het laden en lossen 
ervan als ook het transport door de stad.1695   
 Vermoedelijk werd het kraangeld tot 1418 in regie geïnd; na die tijd werd het kraan- 
en schraadambt jaarlijks verpacht. Kijken we naar de gegevens in grafiek 23, dan zien we 
duidelijk dat de inkomsten hieruit na in de periode 1400-1415 aanzienlijk hoger lagen dan 
in de periode na 1428.1696 Wat bij die vergelijking wel opvalt, zijn de relatief hoge 
inkomsten uit de kraan in de vroege vijftiende eeuw ten opzichte van de latere periode, 
terwijl dit voor de inkomsten uit wijnaccijns juist omgekeerd telt. Alhoewel de wijziging in 
de inningswijze hierin een rol zal hebben gespeeld, kan hierin wellicht ook een aanwijzing 

                                            
1693 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 8, tabel 1. 
1694 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 39. 
1695 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 11r. 
1696 In de tussenliggende periode ontbreken de inkomsten uit de kraan in de extracten van Kreynck.  
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worden gevonden voor het inderdaad terugvallen van de regionale en interregionale 
(wijn)handel in Zutphen in de periode na 1415, waarvan in de verlening van het nieuwe 
jaarmarktprivilege dat in 1420 door Reinald IV aan de stad werd verleend wordt 
gesproken. 
 Het wordt uit deze grafiek verder duidelijk dat ook de kraaninkomsten, hoe klein 
het relatieve aandeel in de totale inkomsten ook was, afhankelijk waren van de dynamiek 
van de wijn- en markthandel en dus de goederenoverslag van water naar land en vice versa 
in Zutphen.1697 Zo zien we ook het kraangeld tijdens de kortstondige verplaatsing van de 
jaarmarkthandel van Deventer naar Zutphen in de jaren 1464-1465 duidelijk terug. Ook 
zien we – zij het op veel kleinere schaal – de dynamiek van de inkomsten uit de wijnaccijns, 
vooral in de jaren 1430-1460 in de kraangelden weerspiegelt. Na 1500 verdwijnen de 
inkomsten uit de stadskraan voor langere tijd uit de rekeningen, aangezien de kraan ´nyet 
gemaickt en was´: waarschijnlijk was hij door oorlogshandelingen beschadigd geraakt.  
 

 
 
GRAFIEK 23: Inkomsten uit het kraangeld, in oude schilden, 1371-1500.  
  
 Als laatste worden hier nog kort de minst renderende retributies genoemd. 
Allereerst het ´vinnekijken´, een vergoeding voor het van stadswege laten keuren van 
varkens bij verkoop, die vanaf 1386 in de onderrentmeestersrekeningen verschijnt.1698 In 
1476 werd bepaald dat wanneer twee burgers onderling een varken verkochten ieder de 
helft van het verschuldigde ́ besiengelt´ moest betalen, terwijl in het geval van een verkoop 

                                            
1697 Vgl. Weststrate, ́ Marktpositie´, 275-276, die voor Deventer concludeert dat de inkomsten uit de stadskraan aldaar 
niet zozeer door de dynamiek van het interregionale, als wel door het lokale en regionale handelsverkeer werden 
bepaald. 
1698 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 38; Vgl. voor een vergelijkbare heffing in Leuven ook Van Uytven, Stadsfinanciën, 97-
99. 
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tussen iemand van buiten de stad en een burger het volledige bedrag door de vreemdeling 
diende te worden betaald. Ook de tarieven hiervoor waren zeer laag, wat meteen de te 
verwaarlozen bijdrage aan de stedelijke inkomsten verklaart.1699 In de eerste helft van de 
vijftiende eeuw beliepen de inkomsten slechts enkele ponden per jaar. Het feit dat ondanks 
deze lage inkomsten deze heffing gehandhaafd bleef wordt door Kuppers verklaard uit 
het feit dat de stad hiermee betere controle op de handel in varkens en daarmee op die 
van het kwetsbare varkensvlees kon waarborgen.1700 Wat opvalt is dat juist in de jaren 
1505-1515 de inkomsten uit deze heffing verdubbelden: wellicht heeft de aanwezigheid 
van troepen en het hof geleid tot een tijdelijke stijging van de varkenshouderij en 
varkenhandel, om in de gestegen vraag naar relatief goedkoop vlees te kunnen voldoen. 
Ook nadat de inkomsten terugzakten naar hun oude niveau bleef deze heffing bestaan. 
Het telambt ging echter in het begin van de zestiende eeuw ter ziele: in 1502 wordt vermeld 
dat ´… dat telampt dit jair nyet verpacht [is] gewest, dan wuest blijven liggen´.1701  

 
5.3.1.7. Heffingen op het handelsverkeer: weggelden, land- en watertol en de IJsselbrug 
Het in handen van de Gelderse graven en hertogen zijnde tolregaal, een van oorsprong 
koninklijk recht om tol te heffen op land- en waterwegen, was een belangrijke 
landsheerlijke financiële troef gezien de beheersing van de grote handelsstromen over de 
Rijn, Waal, Maas en IJssel die het hertogdom doorkruisten. Zoals Weststrate heeft 
aangetoond vormden de inkomsten uit de Zutphense IJsseltol slechts een fractie van de 
totale landsheerlijke tolinkomsten.1702 De vroegste vermelding van de water-, markt- en 
kartollen in Zutphen vinden we in de grafelijke rekening van 1294/1295 terug.1703 Al in 
1319 had de stad de inkomsten uit de land- en watertol bij Zutphen als onderpand 
toegewezen gekregen voor een borgstelling ten gunste van Reinald II.1704 In 1344 werd 
het volledige landsheerlijke tollencomplex in de stad, voor een jaarlijkse pachtsom van 370 
lb. en voor een periode van zes jaar, door hertogin Alianora aan de stad verpacht. 
Wederom stond financiële steun van de stad aan de hertog aan de basis van deze 
overeenkomst.1705 Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Deventer, waar de inkomsten uit 

                                            
1699 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 14r. 
1700 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 38. 
1701 RAZ, OAZ inv. nr. 925, onderrentmeestersrekening 1502/1503, fol. 44r. 
1702 Weststrate, Kielzog, 57-64, m.n. 59, tabel 2.1. 
1703 Meihuizen, Rekening, 56-57. 
1704 OGZ VIII, nr. 1319.10.19. 
1705 Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 4: “…dy alynche tollen tho Sutphen, med alle dyen dat daer thu behoert, als dy 
water tolle tho Sutphen, off waer dat sie gheleeght wurt, dy poerten tolle, dy straten tollen tho Sutphen, dy tolle ther 
Honepe ende vor den hecke to Dumen, bynnen merkede ende buthen merkede…”. Het ging hier 
hoogstwaarschijnlijk om vereffening van de schulden die hertog Reinald II na zijn dood in 1343 nog bij de stad uit 
had staan, waartoe hertogin Alianora als voogdes verschillende domeingoederen aanwendde om deze schulden te 
vereffenen. 
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de Bisschops- en Katentol een aanzienlijk deel van de stedelijke inkomsten uitmaakten, 
kon Zutphen pas in de loop van de vijftiende eeuw de landsheerlijke riviertol aan het 
stedelijke domein toevoegen.1706   
 De bij Zutphen geheven weggelden kwamen echter al in de veertiende eeuw onder 
controle van de stad. De Gelderse graaf hief bij verschillende Gelderse steden tol op het 
landhandelsverkeer: niet alleen in Zutphen, maar ook in Doesburg en Nijmegen werd 
blijkens de oudste grafelijke rekening een ‘thelonio carrucarum’ geheven.1707 Inkomsten 
uit het Zutphense weggeld, een op het tolregaal gebaseerde heffing op het landverkeer die 
reeds in 1319 wordt vermeld, worden al in de oudst bewaard gebleven stadsrekening uit 
1371 verantwoord. Deze tol werd geheven op het landverkeer dat via de Nieuwstads-, 
Laar- en Spittaalspoort de stad binnenkwam en werd tot 1526 in regie geïnd.1708 Het geeft 
een goed beeld van de verkeersintensiteit op de landhandelsroutes die de stad met andere 
regio´s verbond, namelijk de routes richting Salland en Deventer, de landhandelsroute die 
via Warnsveld richting Westfalen en Münsterland liep, én het verkeer dat vanuit Kleef via 
de Liemers, Doetinchem en Doesburg de stad bereikte.1709 Het weggeld werd geheven 
over zowel karren en wagens als ook over vee dat via de stadspoorten de stad werd in- of 
uitgevoerd.1710 Gezien de lage bedragen die aan de stadspoorten werden geheven bleven 
de inkomsten uit het weggeld ten opzichte van de overige inkomsten uitermate laag; 
zodoende hadden fluctuaties in de handelsbewegingen langs de stadspoorten geen grote 
gevolgen voor de stadsfinanciën.   
 Desondanks vormen de inkomsten hieruit een uitstekende graadmeter voor de 
handelspositie van de stad en het relatieve belang van de landhandelsstromen die de 
Zutphense markten aandeden. Kuppers en Van Schaïk hebben aan deze inkomsten al de 
nodige aandacht besteed in het kader van hun onderzoek naar de ontwikkeling van handel 
en verkeer in Zutphen. Het is zonder meer duidelijk dat conjuncturele factoren hebben 
ingewerkt op de ontwikkeling van de inkomsten uit het weggeld: tussen 1400 en 1470 
vertonen de inkomsten uit het weggeld een licht stijgende trend. Hierboven merkten we 
al de sterke piek in de verkeersintensiteit in de vroege jaren twintig van de vijftiende eeuw 
op, die het gevolg was van het toegenomen belang van de Zutphense jaarmarkten ten 
koste van Deventer. De verlening van twee nieuwe jaarmarkten in 1420 leidde zoals gezegd 
tot een tijdelijke maar sterke toename van de inkomsten uit het weggeld in het 
daaropvolgende jaar. Vooral de inkomsten uit het weggeld geheven bij de Laarpoort 

                                            
1706 De Deventer Bisschopstol was een weggeld dat bij de stadspoorten werd geheven, en die in 1354 in handen van 
de stad kwam; zie Benders, Bestuursstructuur, 278-280 en Weststrate, ‘Marktpositie’. 
1707 Vgl. Renting, ‘Bronnen’, 131. 
1708 Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 32. 
1709 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 29-31. 
1710 Ibidem. 
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verdubbelden in 1421 ten opzichte van het voorgaande jaar.1711    
 Tussen 1430 en 1457 bleven de inkomsten uit de weggelden vrij stabiel, om 
vervolgens tussen 1457 en 1477 aanzienlijk hoger uit te komen. De piek in 1464 valt 
wederom samen met het tijdelijk toegenomen belang van Zutphen als jaarmarktcentrum 
ten koste van Deventer. Gedurende de eerste drie kwarten van de vijftiende eeuw heeft 
de totale verkeersintensiteit weliswaar geen noemenswaardige structurele verschuivingen 
ondergaan, maar daarna heeft zich een duidelijke heroriëntatie op een meer regionale 
marktfunctie voltrokken. Vooral de toenemende inkomsten uit het weggeld geheven bij 
de Laarpoort, die toegang gaf tot het ten oosten van de stad gelegen achterland, 
onderstrepen het groeiende belang van de landhandel richting de Graafschap, Twente en 
het Duitse achterland (Münsterland en Westfalen). Tussen 1491 en 1500 steeg het aandeel 
van de inkomsten uit de heffing bij de Laarpoort van 56 % naar zo´n 80 %.1712 Terecht 
hebben zowel Terhalle en Kuppers erop gewezen dat de Berkel minder goed bevaarbaar 
is geweest als wel werd gedacht, en dat de landweg de belangrijkste verkeersader richting 
het achterland was.1713  
 

 
 
GRAFIEK 24: Inkomsten uit het Zutphense weggeld, in oude schilden, 1378-1550.  
 
 In de jaren tachtig van de vijftiende eeuw daalden de inkomsten aanzienlijk, maar 
na de ingebruikname van de IJsselbrug in 1487 zien we het landverkeer tot 1500 langzaam 
weer toenemen; voornamelijk het landverkeer via de Laarpoort nam in de jaren negentig 
                                            
1711 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 32-34. Overigens is het opvallend dat in 1421 juist de inkomsten uit 
het bij de oostelijke Laarpoort geheven weggeld fors gestegen zijn; vgl. StRZ II, 258, 266 en 276, terwijl men zou 
verwachten dat juist de verkeersintensiteit bij de noordelijke Nieuwstadspoort zou zijn toegenomen. 
1712 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 32. 
1713 Terhalle, Berkelschifffahrt, 20-21; Kuppers, ‘Stad in stagnatie’, 46. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

13
78

13
83

13
88

13
93

13
98

14
03

14
08

14
13

14
18

14
23

14
28

14
33

14
38

14
43

14
48

14
53

14
58

14
63

14
68

14
73

14
78

14
83

14
88

14
93

14
98

15
03

15
08

15
13

15
18

15
23

15
28

15
33

15
38

15
43

15
48



388 | S t e d e l i j k e  m a c h t  t u s s e n  o v e r v l o e d  e n  s t a g n a t i e  
 

  

van de vijftiende eeuw sterk toe. Door de hernieuwde oorlogsperikelen, die na 1500 in de 
Graafschap vanwege invallen van Kleefse troepen en de militaire expedities in de 
IJsselstreek van Filips de Schone in 1505 de kop opstaken, zal de onveiligheid op de wegen 
door de Graafschap en de Veluwe aanzienlijk groter zijn geworden, waardoor de 
inkomsten uit het weggeld tot 1510 opnieuw sterk daalden. De vijandigheden met het 
Sticht, die in 1509 de kop opstaken, leidden in de jaren 1509-1510 tevens tot lagere 
inkomsten uit het weggeld, voornamelijk door het wegvallen van weggeld uit de 
Laarpoort.1714 Na een korte opleving van de landhandel in de jaren 1511-1513 liepen de 
inkomsten tot 1522 wederom sterk terug: in dat jaar werd de landhandel van en naar 
Zutphen sterk belemmerd door de oorlog tussen Gelre en het Sticht, waardoor ´…die 
verkeringe van wagenen ende koipmanschap klein was´.1715   
 De onveiligheid in het Zutphense achterland in de jaren 1521-1522 wordt onder 
meer duidelijk uit de invallen van Stichtse troepen in de Graafschap, de heffing van als 
repressailles bedoelde ´ploegschattingen´ door Stichtse schatmeesters, onder andere van 
Lochem en het roven van vee van Lochumse burgers.1716 Door het gevaar op de wegen 
bereikten de inkomsten uit het weggeld in 1522 een absoluut dieptepunt. Kuppers en Van 
Schaïk hebben betoogd dat de invoering van een nieuwe jaarmarkt (de St. 
Gregoriusjaarmarkt) in 1522 weinig effect lijkt te hebben gehad.1717 Wellicht heeft de 
hertog opnieuw getracht om de handelspositie van Deventer, na de inname van die stad 
een jaar eerder, ten gunste van Zutphen te benadelen. Na 1522 herstelden de inkomsten 
uit het weggeld zich echter wel degelijk; of dit het resultaat was van de nieuwe jaarmarkt 
moet in het midden gelaten worden; eerder moet het terugkeren van rust en veiligheid 
voor het landhandelsverkeer tot herstel van de weggelden hebben geleid. Naast de 
weggelden worden in de overrentmeestersrekeningen vanaf 1527 bovendien ook 
inkomsten geboekt uit een markt- of ossentol tijdens de Zutphense Meimarkt, die echter 
na aanvankelijk hoge inkomsten in 1527 in de jaren dertig van de zestiende eeuw sterk aan 
belang inboette.1718 Tussen 1538 en 1550 tenslotte zakten de inkomsten uit het weggeld 
nog verder weg: de landhandel richting Zutphen zal door onveiligheid op de landwegen 
door het Zutphense kwartier aanzienlijke hinder hebben ondervonden.   
 De riviertol bij Zutphen bleef – zoals reeds eerder is genoemd – ondanks 
verpanding ervan aan de stad in 1319 en 1344 in ruil voor borgstellingen voor 
landsheerlijke geldleningen, nog lange tijd in landsheerlijke handen. Aan het einde van de 

                                            
1714 RAZ, OAZ, inv. 1085, fol. 4v.: ´Tis toe wetten dat hir van niet meer gekomen is want dat Stichtsche orlich 
anquam´. 
1715 Geciteerd bij ibidem, 34. 
1716 Zie bijvoorbeeld RAZ, OAZ inv. nr. 250 l, briefnrs. 2610, 2617; inv. nr. 250m, briefnr. 2620. 
1717 Ibidem. 
1718 RAZ, OAZ inv. nr. 1104, overrentmeestersrekening 1533/1534, fol. 54r. Ook de reeds door Benders vermelde 
tolrekening uit 1490 bevat overigens inkomsten uit een heffing van weggeld bij de Laarpoort op de via die poort de 
stad binnengevoerde ossen; vgl. Benders, ‘Ossen en keurslagers’, 76.  
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veertiende eeuw had de hertog slechts de beschikking over de halve tol, aangezien de helft 
was verpand. Getuige de tolrekening van 1394/1395 inde de landsheerlijke tollenaar ook 
het aandeel van de hertog in de opbrengsten van het stapelgeld, dat tijdens de Zutphense 
jaarmarkten van lakenkooplieden werd geheven; na de verwerving van de landsheerlijke 
tol in 1424 zien we deze inkomsten in de overrentmeestersrekeningen terug.1719 De door 
Weststrate reeds geconstateerde relatief lage inkomsten uit de Zutphense tol ten opzichte 
van andere tollen binnen het Gelderse tollensysteem kunnen niet alleen het gevolg van 
een laag aantal tolpassages zijn geweest: vooral het handelsverkeer richting de Deventer 
jaarmarkten zal namelijk een aanzienlijke verkeersintensiteit op de IJssel hebben 
veroorzaakt. Aannemelijker is het, dat het beheer van de tol door de landsheerlijke 
tollenaar werd verwaarloosd en de administratie niet consequent is bijgehouden. 
Bovendien hebben tal van steden tolvrijdom verkregen voor hun handelscontacten met 
Deventer.  
 Tussen 1424 en 1436 vloeiden in enkele jaren inkomsten uit de Zutphense watertol 
in de stadskas, nadat de stad in 1423 de pandsom voor de Zutphense IJsseltol had gelost. 
Hoogstwaarschijnlijk gaat het hierbij enkel om saldi van het beheer door de tollenaar. In 
1436 loste Andries Iseren, een telg uit één van de rijkste magistraatsfamilies die in dat jaar 
trouwde met een bastaarddochter van hertog Arnold, de Zutphense het pandschap voor 
de watertol voor een som van 3000 gulden. Daarmee bleven de inkomsten uit de riviertol 
voor ruim een halve eeuw in particuliere handen. Pas in 1487 wist de stad de watertol voor 
langere tijd weer in handen te krijgen. De inkomsten hieruit werden in de 
onderrentmeestersrekeningen geboekt en waren een welkome aanvulling op de 
achteruitlopende accijns- en domeininkomsten, die reeds tien jaar eerder sterk begonnen 
te dalen. Tot 1505 werden regelmatig inkomsten geboekt, die echter van jaar tot jaar, al 
naar gelang de handelsintensiteit op de IJssel, sterk varieerden. In piekjaren, zoals in 1493 
en 1500, boekte de Zutphense tolontvanger ruim 800 lb. aan tolinkomsten uit de IJsseltol, 
maar drie jaar later werd echter slechts een kwart van dit bedrag aan de onderrentmeester 
afgedragen. Ook in de jaren 1494-1498 waren de inkomsten uit de tolheffing op de IJssel 
beduidend lager dan in de jaren 1487-1493.    
 In de jaren 1505-1515 werden in zijn geheel geen inkomsten uit de tol geboekt. 
Weststrate heeft op basis van de gegevens van de Bisschops- en Katentol aannemelijk 
gemaakt dat de oorlogshandelingen in Oost-Nederland in die periode de rivierhandel over 
de IJssel sterk hebben belemmerd. Ook de tolinkomsten van de Deventer Katentol 
vertoonden na 1502 een scherpe terugval en leverden vooral in de jaren 1510-1514 en de 
jaren 1521-1528 niet of nauwelijks inkomsten voor Deventer op.1720 In Zutphen vinden 
we na 1515 slechts zeer sporadisch tolinkomsten in de rekeningen terug, wat doet 
vermoeden dat de inkomsten uit de tol in die jaren zijn besteed aan zaken die buiten de 

                                            
1719 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 34; vgl. Westermann, Rekeningen, XVI-XVII en 254-255.  
1720 Weststrate, ‘Impact of war’, 70-71; idem, ‘Marktpositie’, 274-275.  
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boekhouding zijn gebleven, wellicht het aflossen van achterstallige renteschulden. Pas 
vanaf 1528 werden weer regelmatig tolinkomsten geboekt, maar nu vinden we de 
inkomsten hieruit terug in de overrentmeestersrekeningen. Uit een rekeningpost uit het 
boekjaar 1530 kan opgemaakt worden dat door de tollenaar inderdaad een aparte 
administratie werd bijgehouden: uit een ingelegd tolrekeningetje kan worden opgemaakt 
dat het in dat jaar ontvangen bedrag aan tolgeld (145 stadsguldens) voortkwam uit slechts 
38 tolpassages van tolplichtige schippers.1721 In 1534 werd de Zutphense IJsseltol door de 
gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen via een over het platteland geheven 
schatting gelost en verdween deze inkomstenbron weer uit handen van de stad.  
 In 1485 gaf Maximiliaan van Oostenrijk ook Zutphen toestemming om een brug 
te bouwen. Deventer was Zutphen voorgegaan: die stad kreeg in 1482 toestemming van 
bisschop David van Bourgondië om een brug over de IJssel te bouwen. Ook Kampen 
had, ondanks felle protesten van Deventer en verschillende andere steden in het Keulse 
kwartier (waaronder Keulen en Münster) al in 1448 een brug over de IJssel gebouwd. De 
bouw van de Zutphense IJsselbrug kostte in totaal ruim 4400 Rijnse gulden.1722 Een deel 
werd gefinancierd uit de opbrengsten van Helbergen, dat in 1486 voor een periode van 
vier jaar door de burgers was overgedragen aan de stad, die deze koeweiden vervolgens 
voor een periode van vier jaar als bouwland verpachtte. Dit leverde in 1486 een som van 
ruim 916 lb. op, waarmee 10 % van de totale kosten kon worden gedekt.1723 Bovendien 
kende Maximiliaan van Oostenrijk Zutphen 1000 Rijnse gulden toe uit de eerstvolgende 
schatting ter financiering van de nieuwe IJsselbrug. Het jaar erop werd de brug in gebruik 
genomen: vanaf dat jaar vloeiden inkomsten uit het in regie beheerde bruggeld in de kas 
van de onderrentmeesters.1724    

                                            
1721 RAZ, OAZ inv. nr. 1101, fol. 10r.-11v. 
1722 Gimberg, ´IJsselbrug´, 113-114. 
1723 RAZ, OAZ inv. nr. 912, onderrentmeestersrekening 1486/1487, fol. 67r.: “Van Helbergen onser stat gemeynt 
die onse burger onser stat to vullost ter bruggen togelaten und gegeven hebben te verdoin, hefft Hinrick Kailsack 
van wegen Werner Kailsax as eyn onderrentmeister van wegen der stat van Zutphen an kloiten inf mergen doin slaen, 
ind verpacht IIII jair lanck…”; zie ook Gimberg, ´Kapitaal´, 147. 
1724 In dat jaar komen we ook voor het eerst een stadsbrugmeester tegen; hij hief het bruggeld en droeg dit, na aftrek 
van zijn loon en onkosten, af aan de onderrentmeester. Het stadsbestuur verzekerde brugmeester Gerit Moeleman 
in 1487 ook van een plek in het Bornhof; vgl. RAZ, OAZ inv. nr. 835. 
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GRAFIEK 25: Inkomsten uit het bruggeld te Zutphen, in oude schilden, 1487-1525.  
 
 De bouw van de IJsselbrug bij Zutphen zorgde voor een betere aansluiting van 
deze landroutes door de Graafschap met die op de Veluwe. Tot die tijd moest het oost-
westverkeer gebruik maken van de twee veren over de IJssel, bij Tonden (over de verzande 
oude IJssel bij Empe; zie afbeelding 3) en bij Helbergen, om de IJssel over te kunnen 
steken.1725 In het privilege voor Deventer werd bepaald dat het daar geheven bruggeld 
even hoog moest zijn als het vanouds geheven veergeld.1726 Of dit in Zutphen ook het 
geval is geweest is niet zeker. In het begin van de jaren veertig van de vijftiende eeuw 
waren de pachtinkomsten uit beide veren aanzienlijk gestegen, maar de inkomsten uit het 
vanaf 1486 geheven bruggeld lagen tussen 1486 en 1500 nog beduidend boven de 
inkomsten uit het veergeld, die na de bouw van de IJsselbrug als inkomstenbron kwamen 
te vervallen. De hogere inkomsten uit deze nieuwe inkomstenbron vormden een welkome 
aanvulling op het inkomstenpakket van de onderrentmeester gezien de sinds 1477 dalende 
accijnsinkomsten en de tegelijkertijd sterk stijgende renteverplichtingen die de 
onderrentmeester als gevolg van de massale rentenverkoop sinds 1480 te dragen had (zie 
hierna, hoofdstuk 6).   

                                            
1725 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 61. In 1349 had het Zutphense stadsbestuur het ´nederste veer´ bij 
Helbergen van de hertog in pacht gekregen; in 1410 kocht de stad het ´overste veer´ bij Tonden aan. Zie ook 
Gimberg, ´Kapitaal´, 149. Kuppers gaat er terecht vanuit dat het veer bij Tonden in de oude IJsselmeander om de 
Overmars na het doorgraven van de IJssel in 1406 langzaam in onbruik is geraakt en vervangen door een brug; zie 
Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 49. Deze brug, op de plek van de huidige Emperbrug, heette in de rekeningen uit de 
jaren zeventig van de vijftiende eeuw de ´Wapserbrugh´. Een stadswaard in de Overmars bij deze brug tegen de oude 
IJsselarm aan wordt in de rekeningen ook wel aangeduid als de stadswaard 'by des veren hues'. 
1726 Slechte, Geschiedenis, 242-245.  
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 Tussen 1487 en 1500 schommelden de inkomsten uit de bruggelden tussen de 170 
en 191 oude schilden per jaar, wat neerkwam op ongeveer 5 % van de totale inkomsten 
van de onderrentmeester (grafiek 25). De oorlogsperikelen vanaf 1502 hebben ook 
duidelijk hun invloed op de inkomsten uit het gebruik van de IJsselbrug niet gemist. In de 
jaren 1506 en 1507 waren de inkomsten uit het bruggeld gehalveerd. Nadat het leger van 
Filips de Schone zich in juli 1505 aan de overzijde van de brug had gelegerd zal er geen 
doorkomen aan zijn geweest, terwijl in de jaren daarna de grote onveiligheid op de Veluwe, 
veroorzaakt door rondzwervende legerbendes, de handels- en verkeersintensiteit via de 
IJsselbrug en dus de inkomsten hieruit aanzienlijk hebben doen dalen. De hoge inkomsten 
uit het bruggeld in de jaren 1520-1521 vallen in eerste instantie uit de toon, maar kunnen 
wellicht in verband gebracht worden met de tijdelijke verschuiving van het 
landhandelsverkeer dat normaal de Deventer IJsselbrug benutte, maar vanwege het beleg 
van Deventer, dat door een Gelders leger vanaf de Veluwse zijde van de IJssel werd 
ingezet, noodgedwongen een alternatieve oversteekplaats moest zoeken.   

    
5.3.1.8. Overige inkomsten uit bezittingen: laken- en vleeshuis, wissel, wijnhuis en kelders  
De stedelijke lakenhal en het vleeshuis vormden in Zutphen – net als in zoveel andere laat-
middeleeuwse steden – belangrijke onderdelen van de economische infrastructuur. Men 
krijgt echter de indruk dat de lakennijverheid in Zutphen een nog kleinere 
nijverheidssector is geweest dan in Arnhem, en nog veel meer op de lokale markt gericht 
is geweest. Anders dan in bijvoorbeeld Arnhem en Geldern, waar de omvang van de 
lakenhandel en -productie een apart gebouw noodzakelijk maakte, was het ´gewanthuis´ 
in Zutphen feitelijk niet meer dan een onderdeel van het stadhuis: de lakenkisten die 
lakenhandelaren van de stad huurden voor de opslag en de verkoop van hun goederen 
stonden op de eerste verdieping van het stadhuis.1727 Het aandeel van de inkomsten uit 
deze sector in de totale inkomsten was – bij het ontbreken van andere heffingen – 
verwaarloosbaar klein.   
 De inning van de huurpenningen gebeurde aanvankelijk in regie, maar sinds 1432 
werd de heffing op de gewantsnijders verpacht.1728 Zowel Kuppers als Van Schaïk hebben 
op basis van de schaarse gegevens die de rekeningen ons omtrent de lakennijverheid in 
Zutphen leveren beweerd dat de lokale lakennijverheid in Zutphen al sinds het einde van 
de veertiende eeuw terugliep.1729 De inkomsten uit de verhuur van de lakenkisten in het 
stedelijke gewanthuis suggereren echter dat tot de jaren twintig van de vijftiende eeuw het 
aantal lakenhandelaren dat in Zutphen handel dreef vrij stabiel bleef, om vanaf 1422 snel 
af te nemen. Concurrentie van Hollandse lakenkooplieden, vooral uit Amsterdam en 
                                            
1727 Van Schaïk, ́ Zutphens geschiedenis´, 62 en Gimberg, ́ Stadhuis´, ; vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, 83-86 en Benders 
en Bosch, ´Samenleving en economie´, 174. 
1728 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 32. 
1729 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 62. 
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Leiden, zal hiervoor de belangrijkste reden zijn geweest.1730 Na 1447 zakten de inkomsten 
uit de ´wantcijns´, zoals de heffing op het gebruik van de lakenkisten door Zutphense 
lakenhandelaars na 1448 werd genoemd, volledig weg. Het feit dat in de vroege jaren zestig 
van de vijftiende eeuw meer dan twintig wevers gratis burgerschap werd verleend, in een 
duidelijke poging van de stad om de lokale lakennijverheid een impuls te geven.1731     
 

 
 
GRAFIEK 26: Inkomsten uit de lakenhal (grijs) en het vleeshuis (zwart), in oude schilden, 1372-1530.
    
 Het Zutphense vleeshuis, dat zeker sinds de veertiende naast het raadhuis aan de 
Lange Hofstraat heeft gelegen, was zoals we hiervoor reeds hebben opgemerkt een 
belangrijk onderdeel van de stedelijke economische infrastructuur en bood plaats aan de 
vleeshouwers voor het verkopen van hun vlees.1732 Het bood de stad bovendien de 
mogelijkheid tot strikte controle op de kwaliteit van het te koop aangeboden vlees. De 
grote hoeveelheid keuren die hierover werd uitgevaardigd onderstreept het belang van 

                                            
1730 Ibidem. Het is niet ondenkbeeldig dat aan de aanmoediging, gericht aan kooplieden uit de Hollandse en Zeeuwse 
steden om de twee nieuwe Zutphense jaarmarkten te bezoeken vóórdat ze de jaarmarkten van andere IJsselsteden 
zouden aandoen, ook effect heeft gehad en de instroom van Hollands laken naar de Zutphense markten ten koste 
van de toch al wankele lokale lakennnijverheid is gegaan. De gegevens uit de Kamper pondtolregisters over de jaren 
1439-1441 laten zien dat vooral Hollandse lakens uit Amsterdam en Leiden in grote hoeveelheden hun weg vonden 
naar de jaarmarkten in het IJsselgebied; zie hiervoor Kaptein, Hollandse textielnijverheid, 53-54. 
1731 Vgl. Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 65, die ons inziens ten onrechte suggereert dat het actief aanwerven 
van wevers als een teken van krapte op de arbeidsmarkt was (en dus van een gunstige conjunctuur voor de Zutphense 
lakennijverheid) ziet.  
1732 Voor Geldern heeft Kuppers aangetoond dat de inkomsten uit de verhuur van vleesbanken oorspronkelijk aan 
de landsheer toevielen, en dat een stedelijk vleeshuis (annex wijnhuis en waag) pas tussen 1398 en 1412 is gebouwd; 
Kuppers, Stadtrechnungen, 88-89. Ook in andere kleinere Gelderse stadjes (zoals Erkelenz) ziet men dergelijke 
gecombineerde functies in één gebouw terug.  
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overheidsregulering van de vleeshandel. Een stedelijke ordonnantie uit 1387 reguleerde de 
vleesverkoop in het vleeshuis: zo mochten de vleeshouwers gedurende de zomermaanden 
(van Pasen tot 10 oktober) vanwege het snellere bederven van het verse vlees dit slechts 
drie dagen te koop aanbieden; gedurende de wintermaanden mocht dit gedurende vier 
dagen. Na deze periode mocht het vlees worden gezouten en alleen nog als zodanig 
verkocht worden.1733 De banken in het vleeshuis werden ieder jaar tegen een vast bedrag 
van 32 schellingen verhuurd. Het aantal verhuurde vleesbanken liep tussen het einde van 
de veertiende en het begin van de zestiende eeuw duidelijk terug: daar waar aanvankelijk 
tussen de zestien en twintig vleeshouwers een verkoopplaats in het vleeshuis huurden, liep 
dit aantal terug tot hooguit vijf á zes in de beginjaren van de zestiende eeuw.1734 Het effect 
hiervan op de stadsfinanciën was echter – gezien het feit dat alleen het lage bedrag aan 
huurpenningen per vleesbank inkomsten uit deze vleeshandel genereerde – 
verwaarloosbaar.   
 Inkomsten uit de stadswissel, die sinds 1400 in de overrentmeestersrekeningen 
opduiken, bleven minimaal. De hierboven reeds geconstateerde inmenging van de 
Zutphense stadsschrijvers in het financiële beheer en de geldhandel in de stad zien we 
terug in het feit dat we stadsschrijver Johan Dorenborch ook als beheerder van de 
stadswissel aantreffen.1735 De combinantie van het secretarisambt en de functie van 
stadswisselaar was tot 1445 gewoonlijk. Tussen 1445 en 1472 werd de stadswissel verpacht 
aan de Zutphense familie Meyerinck, waarvan het pachtcontract uit 1447 de voorwaarden 
voor de bediening van de stadswissel stipuleerde.1736 Deze familie kreeg het monopolie 
om geld te wisselen in de stad, behalve tijdens de jaarmarkten: gedurende die weken mocht 
iedereen geld wisselen, een duidelijke maatregel om handelstransacties te bespoedigen en 
daarmee de aantrekkelijkheid van de Zutphense jaarmarkten voor kooplieden te 
bevorderen. 
 Nauw verwant met het ambt van stadswisselaar was de functie van stedelijk 
muntmeester. In de jaren 1478-1480, de jaren waarin de stad vanwege het feitelijke 
landsheerlijke machtsvacuüm autonoom kon optreden als centrum van verzet tegen de 
Bourgondische bezetting door Maximiliaan van Oostenrijk, usurpeerde het Zutphense 
stadsbestuur het muntrecht, dat als regaal aan de landsheer toebehoorde. In die jaren sloeg 
Nicolaes Nyber als stedelijke muntmeester kleine denominaties zilveren muntjes in zijn 

                                            
1733 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 39; zie ook Kuppers, ́ Stad in stagnatie´, 34-35. Voor vergelijkbare verordeningen 
ten aanzien van de vleesverkoop in Geldern zie idem, Stadtrechnungen, 89. Doesburg bezat geen eigen vleeshuis, maar 
huurde of pachtte huizen van particulieren om als vleeshuis te dienen. Het aantal vleeshouwers dat rond het begin 
van de vijftiende eeuw de vleesconsument in Doesburg bedienden lag met acht personen beduidend lager dan in 
Zutphen; vgl. Pieters en Van Schaïk, ´Fiskaliteit´, 200. 
1734 Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 64. 
1735 StRZ I, 112. 
1736 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 40; zie ook Gimberg, ´Stadsambtenaren´, 206-207 en de originele chirograaf in het 
stadsarchief Zutphen: RAZ, OAZ inv. nr. 821. 
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woonhuis en muntatelier “De Munt”.1737 De stad ontving uit deze muntslag in 1480 
eenmalig een bedrag van 119 lb. als sleischat, de winst die een muntheer ontving uit de 
exploitatie van het muntrecht.1738  
 Met de aanstelling van stadssecretaris Andries van Haeften als stadswisselaar in 
1491 werd de combinatie van het ambt secretaris-stadswisselaar in ere hersteld, zij het 
slechts voor korte tijd: zoals we hierboven reeds hebben aangetoond werd hij in 1493 uit 
zijn ambt als stadssecretaris gezet vanwege de financiële problemen van de stad, die hem 
met name ook door de burgerij zwaar werden aangerekend. Uit zowel het pachtcontract 
uit 1447 als ook de aanstellingsbrief uit 1491 blijkt duidelijk dat de stadswisselaar een 
essentiële schakel was in de informatievoorziening over de ontwikkeling van de 
muntkoersen en het circuleren van nieuwe munten binnen de stad.   
 Daarnaast verpachtte de stad ook het stedelijke wijnhuis Vreden en de daarbij 
behorende wijnkelder, die de stad in 1420 had aangekocht. Dat Zutphen via dit wijnhuis 
een monopolie op het tappen van wijn had valt overigens te betwijfelen.1739 Dat dergelijke 
monopolies op de detailhandel desondanks bestonden wordt aangetoond door de situatie 
zoals die in veel Noord-Duitse steden (bijvoorbeeld Lübeck, Bremen en Hamburg) 
bestond, waar het stadsbestuur een monopolie bezat op het tappen van wijn in de daarvoor 
ingerichte stadswijnkelders.1740 Ook in veel Oost-Nederlandse steden hebben stads-
besturen stedelijke wijnkelders en wijnhuizen ingericht. Zo beschikte Deventer in de 
veertiende eeuw over een stadswijnkelder, terwijl in 1364 het stadswijnhuis Brunenberch 
voor een som van ruim 600 lb. door het Deventer stadsbestuur werd aangekocht.1741 Ook 
in Groningen, Kampen, Zwolle, Arnhem, Harderwijk, en ´s-Hertogenbosch bezat het 
stadsbestuur een stadswijnhuis.1742  
 Dergelijke gebouwen hadden een belangrijke representatieve functie: ze werden 
door stadsbesturen gebruikt om gasten te ontvangen en te fêteren op gelagen en 
maaltijden.1743 De herberg Vreden in Zutphen, gelegen aan de Groenmarkt, wordt voor 
het eerst genoemd in de rentmeestersrekening van 1378, en lijkt toen al een belangrijke 
vergaderplaats van de Zutphense schepenen te zijn geweest.1744 In de daarop volgende 
jaren vinden we de herberg Vreden ieder jaar als in de stadsrekeningen terug, waarmee de 
belangrijke politieke functie van deze herberg nog eens wordt onderstreept. In 1420 kocht 

                                            
1737 Van Beek en Fortuyn-Drooglever, Geslagen in Zutphen. 
1738 RAZ, OAZ inv. nr. 1064, overrentmeestersrekening 1480/1481, fol. 2r. 
1739 Vgl. Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 37, die op een dergelijk monopolie zinspelen op basis van de 
aparte wijnrekening van de stad uit 1455 en 1555. 
1740 Sander, ‘Weinhäuser’, 102-105. 
1741 Benders, Bestuursstructuur, 258-259. 
1742 Voor Harderwijk zie Berns, Rechtsbronnen, 139 en 144; in 1436 bepaalde het Harderwijkse stadsbestuur dat men 
alleen wijn mocht tappen in het stedelijke wijnhuis; hier lijkt tijdelijk sprake te zijn geweest van een wijntapmonopolie. 
1743 Sander, ‘Weinhäuser’.  
1744 StRZ I, 11. 
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het stadsbestuur Vreden aan om als stadswijnhuis te kunnen dienen.1745 De pachter van 
de wijnaccijns was verplicht om ook het wijnhuis tegen een vaste pachtsom van 78 lb. per 
jaar te pachten.1746 Het dagelijkse beheer van dit wijnhuis lag in handen van de zogenaamde 
‘kistensitter’ en de tapper, die zich middels eed verplichtten ‘recht schrijven ind tappen [te] 
sullen’.1747 Al met al vertegenwoordigen de inkomsten uit de verhuur van de  verschillende 
tot de stedelijke economische infrastructuur behorende ruimten en gebouwen slechts een 
fractie van de totale inkomsten uit het omvangrijke stedelijke domein.  
 
Concluderend moet men vaststellen dat het door Alberts geconstateerde belang van het 
stedelijke domein voor de Zutphense stadsfinanciën door dit onderzoek niet in twijfel 
getrokken hoeft te worden, maar dat zich vanaf de laatste kwart van de vijftiende eeuw 
wel aanzienlijke veranderingen hierin hebben voorgedaan. Het beeld van het stedelijke 
domein als weinig flexibel onderdeel van de stedelijke financiën moet dan ook worden 
genuanceerd. Ten aanzien van het omvangrijke stedelijke grondbezit kon geconstateerd 
worden dat het inderdaad het fundament voor de stadsfinanciën, en dan met name ook 
voor de uitbouw van de gefundeerde schuldenlast, is geweest. Die opbouw van collectief 
grondbezit vond voornamelijk plaats in de veertiende eeuw en vormde het resultaat van 
de financiële hulp die de stad ten behoeve van de landsheer had geleverd. De 
vermogenspositie van de stad begon aan het einde van de vijftiende eeuw te verslechteren 
vanwege de vervreemding van delen van het stedelijke patrimonium. Dit werd op zijn 
beurt ingegeven door de betalingsproblemen die de stad ten aanzien van haar 
renteschulden had: vanwege het niet uitbetalen van los- en erfrenten konden de 
schuldeisers van de stad de als onderpand aan deze renten verbonden percelen als 
genoegdoening opeisen. Op deze wijze vloeiden omvangrijke pachtsommen weg in de 
zakken van de schuldeisers van de stad.  
 De verwerving van nieuwe inkomsten, zoals de watertol, het bruggeld van de 
nieuwe IJsselbrug en de toenemende inkomsten uit het weggeld, die voortvloeiden uit de 
toenemende oost-westgeöriënteerde landhandel vanuit Westfalen en Münster richting het 
westen, zorgden ervoor dat de erosie van de inkomsten uit het stedelijke grondbezit 
konden worden opgevangen. Dit beperkte nog enigszins de zware financiële problemen 
waarin Zutphen zich sinds de late vijftiende eeuw bevond. Overige onderdelen van het 
stedelijke domein, zoals de exploitatie van een aantal gebouwen (zoals het vleeshuis en het 
wijnhuis) of de wissel vormden weliswaar een belangrijk onderdeel van de stedelijke 
economische infrastructuur, maar de inkomsten hieruit waren zo minimaal dat de 

                                            
1745 Leys, ´Wijnhuis´, 15.  
1746 Kuppers, ‘Stad in stagnatie’, 58. In Harderwijk was dit ook het geval; vgl. Berns, Rechtsbronnen, 144. 
1747 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 4r.; de overeenkomsten met de organisatie van de kleinhandel van wijn in Keulen, 
waar wijnhuizen via eenzelfde stramien werden georganiseerd, doet vermoeden dat Zutphen en mogelijk ook andere 
steden deze instituties van Keulen hebben overgenomen; vgl. Militzer, ‘Handel’, in: Gerlich ed., Weinbau, Weinhandel 
und Weinkultur. 
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ontwikkelingen in die sectoren van de stedelijke economie die hieraan verbonden waren, 
niet of nauwelijks inwerkten op de financiële positie van de stad. 
 

5.3.2.	HET	STEDELIJKE	DOMEIN	VAN	ARNHEM	
 
Over de gehele onderzoeksperiode bezien was het aandeel van het stedelijke domein in 
Arnhem in de totale inkomsten van de stad tamelijk bescheiden: gemiddeld bedroeg dit 
aandeel 14,1 % van de totale inkomsten. Tot 1388 lagen de inkomsten uit het stedelijke 
domein in een aantal jaren aanzienlijk hoger dan in de nakomende periode, maar de 
registratie van de inkomsten is in de periode tot 1388 vanwege de ondoorzichtigheid van 
de wel en niet geadministreerde bedragen zeer problematisch. Tussen 1388 en 1525 bleven 
de totale inkomsten uit het stedelijke domein, afgezien van enkele jaren waarin de stad 
haar grondbezit heeft gekapitaliseerd door het als landbouwgrond in pacht uit te geven, 
stabiel: gemiddeld bedroegen de inkomsten zo´n 200 oude schilden per jaar. Naast 
inkomsten uit de exploitatie van bepaalde aan het stadsbestuur toevallende rechten of 
bezittingen, zoals de wijnban en de stedelijke vlees- en lakenhal, bestonden de inkomsten 
uit het stedelijke domein evenals in Zutphen voor het grootste deel uit de opbrengsten 
van de om de stad gelegen weide- en landbouwgronden.  
 
5.3.2.1. Inkomsten uit het wijnmonopolie: banwijn  
In de jaren vijftig en begin jaren zestig van de veertiende eeuw was het aandeel van het 
stedelijke domein aanmerkelijk hoger dan in latere jaren. Vooral de jaren 1353, 1355, 1356 
en 1361 schieten ver boven het gemiddelde uit. In die jaren boekten de burgemeesters 
hoge inkomsten uit de exploitatie van de wijnban, een van oorsprong grondheerlijk 
banrecht die de grondheer het monopolie gaf om binnen een bepaalde periode de wijn, 
afkomstig van de eigen wijngaarden, uit te mogen tappen.1748 Het is aannemelijk dat het 
stadsbestuur dit banrecht ergens in de dertiende of de eerste helft van de veertiende eeuw 
heeft verworven van één van de domaniale complexen waaruit de stad is ontstaan. Dan 
zou dit recht verbonden kunnen worden aan het domein van de abdij Prüm in de Eiffel, 
die uitgestrekte bezittingen had in deze wijnstreek en via het uitoefenen van de wijnban 
binnen haar domeingoederen de afzet van een deel van de eigen wijnproductie heeft 
trachten te garanderen.1749 In 1353 wordt melding gemaakt van een periode van 34 weken 
waarin het stadsbestuur inkomsten uit de banwijn inde. Enkele huizen rondom de Nieuwe 
Markt, op het voormalige domein van de graven van Gelre, bezaten een monopolie op het 
tappen van wijn gedurende de drie Arnhemse jaarmarkten, waarvan de inkomsten echter 
niet aan de stad toevielen maar in de hertogelijke rekeningen verschijnen.1750  
                                            
1748 De Leeuw, ´Stadsfinanciën´, 58-59; zie ook Pitz, Europäisches Städtewesen, 296. 
1749 Vgl. voor deze vroegste wijnhandel door Prümse ministerialen Nikolay-Panter, ´Grundherrschaft´, 119-122. 
1750 GldA, OAA inv. nr. 1059, reg. nr. 155; GldA, HA inv. nrs. 379-380, 384 en 223-250.  
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 In sommige steden – bijvoorbeeld in Wesel en Duisburg – werd deze wijnban 
gaandeweg verdrongen door een door de wijntappers te betalen accijns. Daar waar Alberts 
heeft vermoed dat in Arnhem de wijnban inderdaad met het invoeren van de nieuwe 
(kleine) wijnaccijns in 1356 werd vervangen, heeft De Leeuw dit – op basis van 
aanwijzingen die erop duiden dat de stad ook na dit jaar de wijnban heeft geëxploiteerd – 
weerlegd.1751 Tot 1384 worden inderdaad uitgaven vanwege de aankoop van banwijn in de 
rekeningen vermeld, om daarna te verdwijnen.1752 Overigens verdwijnen na dat jaar ook 
de inkomsten uit een ander klein onderdeel van de vroegste stedelijke inkomsten dat 
verband hield met de banwijnverkoop aan de St. Nicolaibroederschap, het ´Heilige 
Geestgeld´, uit beeld.1753 Waarom de banwijn uiteindelijk uit het inkomstenpakket van de 
stad verdwenen is kan niet worden achterhaald, maar vermoed mag worden dat zich na 
1384 een aparte administratie heeft gevormd, waaruit het stadsbestuur bepaalde, evenmin 
traceerbare uitgaven deed.1754  
 Uit de vroegste stadsrekeningen wordt in ieder geval duidelijk dat de exploitatie van 
de wijnban enkele leden van het stadsbestuur geen windeieren heeft gelegd. Het banrecht 
voor het mogen tappen van wijn vormde overduidelijk een instrument waarmee het 
stedelijke patriciaat gemeenschapsgelden in haar richting wist te sluizen, aangezien de 
wijnhandel voor het grootste deel in handen van leden van hetzelfde patriciaat lag. In 1355 
bijvoorbeeld werd de banwijn ingekocht van, dan wel op krediet geleverd door Arnhemse 
wijnhandelaren, van wie we een aantal (onder wie Henricus van der Hellen, Berwoud de 
Jood, Dirc Velic, en Rolof van Velu) ook als stadsbestuurders tegenkomen.1755 Wanneer 
de netto-inkomsten uit de verkoop van banwijn worden berekend door alle kosten voor 
het inkopen van de wijn bij de verschillende Arnhemse wijnhandelaars tegen de inkomsten 
af te zetten blijkt dat de uiteindelijke baten voor de stad aanzienlijk lager uitvielen dan de 
in de rekeningen vermelde bruto-inkomsten ons in eerste instantie doen vermoeden.  

 
5.3.2.2. Stedelijk grondbezit te Arnhem 
Ook in Arnhem bleef het agrarische element binnen de stedelijke samenleving nog lange 
tijd een economische factor van belang. Veeteelt – voornamelijk vetweiderij van koeien 
en ossen – en in toenemende mate ook veehandel vormden voor inwoners van Arnhem 
evenals in Zutphen en de overige IJsselsteden een belangrijke bron van inkomsten.1756 Het 
in 1459 door hertog Arnold verleende privilege voor het houden van een nieuwe jaarlijkse 

                                            
1751 Alberts, ´Mittelalterliche Stadtrechnungen´, 84; De Leeuw, ´Stadsfinanciën´, 59. 
1752 StRA II, 82: ´…doe men den bannewijn soude copen´. 
1753 De Leeuw, ´Stadsfinanciën´, 60-61. 
1754 Ibidem, 59. 
1755 Verkerk, Coulissen, 569-570. Overigens leverde een consortium onder leiding van Derick Trudensoen in 1355 van 
alle wijnleveranciers van de stad met 21 vaten wijn de meeste vaten aan het stadsbestuur; StRA I, 48.   
1756 Benders en Bosch, ´Economie en samenleving´, 183; vgl. Alberts en Jansen, Welvaart in wording, 157-158. 
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veemarkt rond St. Lucas (18 oktober) is een duidelijke poging geweest om Arnhem een 
knooppunt te maken in het netwerk van de eerder reeds ter sprake gekomen interregionale 
veehandel, die in de vijftiende eeuw aan belang won. Desondanks bleef het aandeel van 
de inkomsten uit het stedelijke domein van Arnhem – zeker in vergelijking met het relatief 
grote aandeel van domeininkomsten in de stadsfinanciën van Zutphen – beperkt, wat in 
eerste instantie voortvloeit uit het voor de hand liggende feit dat het Arnhemse collectief-
stedelijke grondbezit veel geringer in omvang was. Gemiddeld brachten de inkomsten uit 
alle stedelijke bezittingen en rechten 13,9 % van de totale stedelijke inkomsten op.   
 Het grootste weidegebied binnen de stadsvrijheid was het Arnhemmerbroek, 
gelegen ten oosten van de stad tussen de hellingen van de Veluwe en de Rijn, dat een totale 
omvang van 343 Rijnlandse morgen (circa 295 ha.) had.1757 Tot 1364 waren deze 
laaggelegen broekgronden een gemeenschappelijk weide (gemeynte of meent) voor de 
Arnhemse burgerij die binnen de stadsvrijheid grondbezit had.1758 Inwoners zonder 
burgerrechten waren van dit weiderecht uitgesloten: dit was exclusief voorbehouden aan 
Arnhemse burgers, op overtreding stond een boete van 1 lb. per schaar.1759 Alhoewel deze 
groep dus als collectief gebruiksrechten kon doen gelden op deze gronden, had de stad 
bepaalde rechten weten te verwerven, op basis waarvan zij heffingen voor het gebruik van 
deze gemeenschappelijke weiden kon vragen. Aanvankelijk was de grond echter het 
eigendom van de landsheer, een situatie die door Hoppenbrouwers en Van Bavel ook voor 
het Gelderse rivierengebied werd vastgesteld.1760 De tiendinkomsten uit het 
Arnhemmerbroek kwamen toe aan de graven en hertogen van Gelre: we vinden ze dan 
ook terug in de landrentmeesters-rekeningen, alhoewel deze tiendinkomsten in ieder geval 
vanaf 1393 verpand waren aan Garselis van den Gruuthuys.1761 Ook in Elburg was de in 
gemeenschappelijk gebruik zijnde grond bezit van de landsheer: ook daaruit vloeiden 
tiendinkomsten in de kas van den landrentmeester.1762   
 Arnhemse burgers konden tegen betaling van een vergoeding hun vee in het 
Arnhemmerbroek weiden. Ter controle werd hun vee, evenals te Zutphen, met een 
brandijzer gemerkt ten teken dat het brandmerkgeld betaald was. In de rekeningen vinden 
we tot 1362 de inkomsten uit het brandmerken van het vee dat werd ingeschaard terug. 
Gemiddeld ging het daarbij om 1015 scharen per jaar, wat de stad gemiddeld bijna 106 

                                            
1757 Verkerk, Coulissen, 679; voor de originele verdelingslijst van het Arnhemmerbroek zie GldA, OAA inv. nr. 2330. 
1758 Verkerk, Coulissen, 209 en 238-239; Gosses, Stadsbezit, 54.  Dat het Arnhemmerbroek voor 1364 inderdaad een 
gemeenschappelijke weide is geweest, wordt duidelijk uit de oorkonde waarmee de stad van hertog Edward het recht 
kreeg om tot verdeling van de grond over te gaan; Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 132: “…hare broec, dat geheiten 
is Arnhemerbroec, dat her toe der stat gemeynte geweest heeft…”. 
1759 GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 4v. 
1760 Hoppenbrouwers, ´Management´, 92; vgl. Van Bavel, Transitie en continuïteit, 356. 
1761 GldA, HA inv. nr. 223, fol. 40r. 
1762 Vgl. Van Engelen van der Veen, ´Goor´, 50-53. 
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oude schilden per jaar opbracht.1763 In de jaren 1353-1362 kwam dit neer op gemiddeld 
ruim 6 % van de totale inkomsten. Inwoners zonder burgerrecht en mensen van buiten 
de stadsvrijheid was het uitdrukkelijk verboden om vee op de stadsweide te drijven.1764 De 
veestapel die de Arnhemse burgers erop nahielden was relatief groot en dit onderstreept 
inderdaad het belang van deze agrarische sector voor de lokale economie.  De vetweiderij 
van de magere ossen die vanuit Sleeswijk-Holstein via Groningen en Zwolle werden 
aangevoerd zal – met de opbloei van de ossenhandel in de vijftiende eeuw – ook nog aan 
belang gewonnen hebben, alhoewel dit niet uit de stadsrekeningen blijkt. De in 1459 
ingestelde St. Lucasveemarkt had een interregionale reikwijdte: Arnhem vormde een 
belangrijk scharnierpunt voor zowel de zuidwaartse veehandelsroute richting de Brabantse 
veemarkten, als ook voor de handelsroute over land richting Keulen.1765 Ongetwijfeld zal 
een deel van deze dieren als slachtvee in Arnhem aan zijn einde zijn gekomen:  de vraag 
naar vlees zal voor een deel hiermee zijn voldaan, al moet in gedachten gehouden worden 
dat voornamelijk ook lokaal gehouden varkens, schapen en kippen zullen zijn geslacht.1766 
 In 1364 kreeg de stad van hertog Edward toestemming om het Arnhemmerbroek 
onder de grondbezittende burgers van de stad te verdelen.1767 Voor dit privilege tastte de 
stad diep in de buidel: het betaalde in totaal ruim 1427 lb. (ruim 765 oude schilden), wat 
neerkwam op meer dan de helft van de gemiddelde totale uitgaven van de stad in de 
voorliggende vijf jaren. De hiervoor benodigde geldsommen waren afkomstig van 
omvangrijke leningen die het stadsbestuur aanging bij elf rijke Arnhemse burgers, onder 
wie zeven schepenen.1768 Van de totale som belandden 700 oude schilden rechtstreeks in 
de schatkist van hertog Edward.1769 De particularisering van deze gemeenschappelijke 
weide betekende dat de stad haar rol als beheerder van deze gemeenschappelijke gronden 
en de inkomsten hieruit verloor.1770 Dit proces van opdeling en particularisering van de 
gemeenschappelijke weidegronden sluit duidelijk aan bij de ontwikkelingen met betrekking 
tot de gemeenschappelijke weiden in bijvoorbeeld het Gelderse rivierengebied en het Land 
van Heusden, waar deze processen onder de toenemende bevolkingsdruk reeds vóór de 
veertiende eeuw op gang kwamen.1771   

                                            
1763 Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 183. In vergelijking met de qua bevolkingsomvang grotere steden 
Deventer en Zutphen hielden Arnhemse burgers er een relatief grote veestapel op na: In Deventer werden circa 800 
stuks vee op de stadsweiden geweid, in Zutphen in de jaren twintig van de vijftiende eeuw circa 600 stuks.  
1764 GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 4v. 
1765 Benders, ´Ossen en keurslagers´, 74; vgl. voor de veehandel richting Irsigler, ´Kölner Viehhandel´, 221-223, die 
als belangrijkste toeleveringsmarkten Groningen, Zwolle, Zutphen, Nijmegen en Münster noemt. 
1766 Zie voor deze nuancering van het belang van de internationale ossenhandel voor de vleesvoorziening van de 
Duitse steden bijvoorbeeld Lerner, ´Bedeutung´.  
1767 Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 132.  
1768 Voor de achtergronden van de geldschieters van de stad zie Verkerk, Coulissen, 216-224. 
1769 Verkerk, Coulissen, 212-213. 
1770 Verkerk, Coulissen, 209-210.  
1771 Van Bavel, Transitie en continuïteit, 356-368 en Hoppenbrouwers, Middeleeuwse samenleving, 43-49. 
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 Ook de machtsverhoudingen binnen de gemeenschap tussen de verschillende 
belanghebbenden, verdeeld tussen diegenen die meer belang hadden bij bestendiging van 
het gemeenschappelijke bezit en diegenen met meer belang bij de verdeling ervan, 
vormden een belangrijke factor. De personen met omvangrijk grond- en onroerend 
goedbezit binnen de stadsvrijheid hadden groot belang bij dergelijke verdelingen: zij 
oefenden invloed uit op de verdeelsleutel van de gronden en konden daarmee hun 
vermogenspositie aanzienlijk verbeteren.1772 Uiteindelijk werd het Arnhemmerbroek 
verdeeld onder in totaal 455 grondbezittende personen en instellingen, variërend van één 
hond (1/6 morgen) tot zes morgen. De 22 grootste particuliere grondbezitters behoorden 
zonder uitzondering tot de politiek-bestuurlijke elite: de meest vermogende 5 % van de 
Arnhemse samenleving wist bij de verdeling van het Arnhemmerbroek beslag te leggen 
op bijna een derde van de totaal te verdelen gronden. Zodoende lijken ook de Arnhemse 
stadsbestuurders hun persoonlijke financiële belangen ten aanzien van hun grondbezit in 
de onmiddelijke omgeving van de stad via de stedelijke financiën te hebben verdedigd.1773 
 Wanneer we deze gang van zaken vergelijken met die in Zutphen, dan valt op dat 
het beleid van de Arnhemse stadsbestuurders veel duidelijker op privaat grondbezit gericht 
is geweest dan de koers die de Zutphense schepenen ten aanzien van het stedelijke 
grondbezit hebben uitgestippeld. Een verklaring hiervoor is lastig te geven, maar ik heb 
het vermoeden dat hier de eerder reeds aangehaalde, door Hoppenbrouwers aangebrachte 
verschillen tussen de juridische opvattingen over collectief grondbezit in de meenten in 
het rivierengebied en het collectieve grondgebruik in de Oost-Nederlandse marken een 
niet te onderschatten rol hebben gespeeld. Ook in dit opzicht moet institutionele pad-
afhankelijkheid als belangrijke factor in de verdere ontwikkeling van het stedelijke 
grondbezit worden meegewogen. Bovendien heeft zonder twijfel de omvang van het 
landsheerlijke allodium meegespeeld in de mogelijkheden van de Gelderse graven en 
hertogen om de stad na bewezen diensten met domeingoederen te belonen. Die 
grondpositie lijkt rondom Zutphen sterker te zijn geweest dan in de versnipperde 
bezitsverhoudingen rondom Arnhem en op de Veluwe.  
 Na de particularisering en verdeling van het Arnhemmerbroek bleef alleen de direct 
ten zuiden van de stad gelegen Stadswaard (in de vroegste bronnen ook Insula Civitatis 
genoemd) als stedelijk grondbezit over. Al vóór 1353 moet de stad gebruiksrechten over 
de Stadswaard hebben laten gelden, alhoewel de grond feitelijk eigendom van de landsheer 
was. In 1356 verwierf de stad de eigendomsrechten over de Stadswaard door middel van 
omvangrijke leningen bij Arnhemse burgers.1774 Dit sluit naadloos aan bij de 
ontwikkelingen in Zutphen, alhoewel de omvang van de in stadsbezit verworven gronden 

                                            
1772 Vgl. Van Bavel, Transitie en continuïteit, 360. 
1773 Verkerk, Coulissen, 273-274. 
1774 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 182. Vgl. StRA I, 78. In totaal leende de stad 960 oude schilden 
voor de aankoop van de Stadswaard. 
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in Arnhem aanzienlijk kleiner was. Afgezien van enkele kleinere percelen verspreid over 
het schependom had het tot de Stadswaard beperkt gebleven stedelijke grondbezit als 
onderdeel van het stedelijke domein van Arnhem een omvang van slechts 81 Rijnlandse 
morgen (circa 69,7 ha.), wat in vergelijking tot het grondbezit van Zutphen opmerkelijk  
klein is.1775 Dat de inkomsten hieruit navenant lager uitvielen dan in Zutphen laat zich dan 
ook raden.   
 Tussen 1377 en 1388 werden geen inkomsten uit de Stadswaard in de rekeningen 
geboekt. De opbrengsten eruit zullen wellicht zijn aangewend voor de afbetaling van de 
schulden die de stad gedurende de financiële crisis van 1372-1377 had gemaakt.1776 Sinds 
1388 werd de Stadswaard in een vijftal percelen verdeeld en verpacht, waarbij de 
pachttermijnen tussen 1388 en 1412 varieerden tussen de drie en zes jaar. Tot 1412 was 
de stadswaard voornamelijk in gebruik als weidegrond vanwege de laaggelegen ligging 
langs de Rijn, die via de verpachting ervan redelijk stabiele, maar relatief bescheiden 
inkomsten genereerde van gemiddeld 136 oude schilden per jaar, neerkomend op 6,2 tot 
14,5 % van de totale stedelijke inkomsten.   

 

 
GRAFIEK 27: Inkomsten uit de exploitatie van de Stadswaard bij Arnhem, in oude schilden, 1388-1550.
  
 

                                            
1775 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 182; StRA III, 312. Hieronder vielen ook twee kleinere percelen, 
namelijk de Ossenkamp en de Kleine Waard. Aan de stadswaard grenste de Gruters- of Kleefse Waard (circa 26 
morgen) en de Leidekkerswaard. Vanaf het begin van de zestiende eeuw ontstonden geschillen over de aanspraken 
die de stad maakte op het bezit van de Kleefse waard. 
1776 Vgl. De Leeuw, ´Stadsfinanciën´, 62, die deze mogelijkheid over het hoofd lijkt te zien. 
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 De pieken in de jaren 1411-1417 en 1427-1429 kunnen verklaard worden uit een 
tijdelijke rechtstreekse exploitatie van de Stadswaard als bouwland, met als doel om extra 
financiële middelen te verwerven, respectievelijk voor de bekostiging van de bouw van 
nieuwe stadsmuren en de bestrijding van de financiële problemen, die de militaire uitgaven 
in de tweede helft van de jaren twintig van de vijftiende eeuw veroorzaakten, tegen te 
gaan.1777 Nadat de waard door landmeters was opgemeten werd deze in percelen 
opgedeeld en vervolgens jaarlijks geploegd, waarna dit terrein voornamelijk met haver 
werd ingezaaid.1778 De keuze voor haver zal voort zijn gekomen uit enerzijds de 
bodemgesteldheid van de Stadswaard: voor het bebouwen van deze nattere, laaggelegen 
gronden langs de Rijn kwam eigenlijk alleen haver in aanmerking. Bovendien zal de vraag 
naar haver als veevoer voor de aanzienlijke veestapel in Arnhem altijd hoog zijn geweest, 
wat het stadsbestuur een zekere afzetmarkt zal hebben verschaft.   
 Gemiddeld bedroeg de oogst in de jaren 1411-1417 zo´n duizend malder (circa 
137.000 liter) haver per jaar. De inkomsten uit de verkoop van deze haver staan 
weergegeven in tabel 9. De hier berekende opbrengstfactoren komen goed overeen met 
de opbrengstfactoren voor haver, die door Slicher van Bath op basis van de landsheerlijke 
rekeningen voor de Veluwe (Hattem) zijn berekend.1779 Het is duidelijk te zien dat de eigen 
exploitatie van de Stadswaard de stad geen windeieren heeft gelegd. De inkomsten uit het 
stedelijke domein vertonen in de jaren 1411-1417 een sterke piek (grafiek 27). In die jaren 
bedroeg het aandeel van de opbrengsten uit deze inkomstenbron tussen de 22 en 37,5 % 
van de totale inkomsten. Vooral in de jaren 1413, 1414 en 1415 leverde de verkoop van 
het op de Stadswaard verbouwde graan hoge inkomsten op. In 1417 werd de Stadswaard 
weer gereed gemaakt om als weidegrond in pacht te kunnen worden uitgegeven.1780 In 
1427 werd het grootste deel van de Stadswaard opnieuw ingezaaid met haver en boekweit. 
In het eerste jaar van de exploitatie bereikten de inkomsten een hoogte van 495 oude 
schilden, die de stad in staat stelden de toenemende schuldenlast van de stad het hoofd te 
bieden. De rechtstreekse exploitatie van de Stadswaard leidde in 1427 echter tot een 
conflict over de vraag wie de rechtmatige ontvanger van de oogstopbrengsten en wie in 
het bezit van het tiendrecht van de Stadswaard was.   
 Nadat in 1375 al een onderzoek door het Arnhemse stadsbestuur was ingesteld 
naar de tiendrechten op de Stadswaard, leidde het wederom inzaaien van de Stadswaard 
in 1427 tot een hernieuwd conflict tussen het Zutphense St. Walburgkapittel en het St. 
Salvatorklooster in Prüm over de tiendrechten die op de Arnhemse Stadswaard golden. 

                                            
1777 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 185. 
1778 Zie voor de werkzaamheden die gepaard gingen met deze inzaaiing van de Stadswaard StRA III, 231-233, 253-
254, 272-273 292-294 en 312-314. In 1417 werd ook een kleine hoeveelheid boekweit van de stadswaard verkocht; 
StRA III, 333. Vgl. voor de opkomst van de boekweitteelt in het Land van Zutphen en de Veluwe vanaf de late 
veertiende eeuw Bieleman, Boeren in Nederland, 114-115. 
1779 Slicher van Bath, ´Studiën´, 47; vgl. Van Bavel, ´Arable yields´, 90-98 en 102-103. 
1780 StRA III, 334. In 1418 was de Stadswaard inderdaad weer ´uutgedaen … te weyden´; StRA III, 357. 
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Het Zutphense St. Walburgkapittel maakte op basis van een schenkingsoorkonde van de 
Utrechtse bisschop uit 1059 aanspraak op alle tienden voortvloeiend uit de waarden in de 
Rijn en IJssel tussen Rhenen en Arnhem en tussen Arnhem en Deventer.1781 Tijdens het 
onderzoek van 1375 hadden de gehoorde getuigen echter verklaard dat de laatste maal dat 
de Stadswaard ingezaaid was geweest de tienden die hieruit voortvloeiden aan Prüm waren 
afgedragen.1782 Uiteindelijk werd dit langslepende conflict beslecht door een compromis 
waarbij de tienden aan het klooster te Prüm werden toegewezen. Hiervoor moest Prüm 
echter, in de jaren dat de Arnhemse Stadswaard voor meer dan de helft ingezaaid werd, 
veertien oude schilden aan het St. Walburgkapittel betalen.1783   
 

Jaar Inkomsten, 
in oude sc. 

Zaaigoed  
(malder) 

Uitgaven 
zaaigoed 

 

Totale uitgaven Ratio 

1412 298,5        216,51784 57,2  1:5,2 
1413 578,8 224,0 82,5  1:7,0 
1414 560,0 236,8 75,9 155,3 1:7,4 
1415 516,1 221,2 59,7 156,4 1:8,6 
1416 392,5 185,2 54,0 255,8 1:7,3 
1417 349,4 - - - - 

 
TABEL 9: Exploitatie van de stadswaard in Arnhem, 1412-1417.  
 
 Tussen 1430 en 1500 verdubbelden de opbrengsten uit de verpachting van de Stadswaard 
van gemiddeld 100 naar 200 oude schilden per jaar. Ook in Arnhem zien we een opwaartse druk 
op de pachtprijzen, die de grote vraag naar weidegrond van burgers – waarschijnlijk vanwege het 
toenemende belang van de vetweiderij en de veehandel als economische sector gedurende de 
vijftiende eeuw – tot uitdrukking brengt. Tussen 1483 en 1486 werden de inkomsten uit de 
Stadswaard aan de burgercommissie afgestaan om daarmee de stadsfinanciën op orde te kunnen 
brengen. De inkomsten uit de Stadswaard zullen minder hebben bijgedragen aan het terugdringen 
van de stedelijke schuldenlast dan de accijnsinkomsten uit de hopaccijns, die eveneens aan deze 
commissie werden toegekend en aanzienlijk hoger lagen. Overigens waren de stijgende inkomsten 
uit de Stadswaard niet alleen te danken aan de pachtprijsontwikkeling. Nieuw opduikende zanden 
en aanslibbende waarden, voortkomend uit de voortdurende veranderingen in het rivierlandschap, 
boden (beperkte) mogelijkheden om het verpachte areaal uit te breiden. In 1546 werden een aantal 
nieuw aan de Stadswaard aangeslibde zanden in de Rijn voor een periode van twintig jaar in vijf 
blokken verpacht. De totale inkomsten uit deze nieuwe percelen waren ten opzichte van de 
inkomsten uit de Stadswaard zelf niet gering: ze bedroegen in dat eerste jaar met ruim 339 Rijnse 
gulden bijna de helft van de inkomsten uit de reeds bestaande percelen.  
                                            
1781 Harenberg, OGZ VII, nr. 1059.07.16 (na 1058.12.25). 
1782 GldA, OAA inv. nr. 1075, fol. 95r. Hertog Edward had reeds in 1368 opdracht tot een onderzoek aan het 
Arnhemse stadsbestuur gegeven om ‘…een waerheit te besyen wye den thiende vander stat weerdt tot Arnhem mit 
recht hebben solde…’. 
1783 Ibidem, fol. 95r.-95v. 
1784 Waarvan ruim vier malder wikke, vgl. StRA III, 232. 



5 | D e  i n k o m s t e n | 405 

 

 Vanaf 1526 begonnen de inkomsten uit de Stadswaard weer duidelijk te stijgen. Deze 
stijging valt toe te schrijven aan de incorporatie van inkomsten uit de stadssteenovens en de 
inkomsten die voortvloeiden uit het brandmerken van het op de Stadswaard geweide vee, die tot 
1539 werden geïncorpereerd in de opbrengsten van de Stadswaard. Dat de stadssteenovens weer 
in gebruik werden genomen zal alles te maken hebben gehad met herstelwerkzaamheden na de 
stadsbrand van 1526. Dit signaleert tevens een omslag in de exploitatiewijze: daar waar de 
Stadswaard tot het begin van de zestiende eeuw steeds in ´blokken´ (percelen) verpacht was 
geweest, ging men vanaf 1515 over op directe exploitatie.   
 De zoektocht naar oplossingen voor het terugdringen van de stedelijke schuldenlast leidde 
in 1538 wederom tot pogingen om de inkomsten uit het stedelijke domein te vergroten. Veel 
speelruimte was daarvoor niet: uitbreiding van het grondbezit was niet of nauwelijks mogelijk, dus 
moest er gekeken worden naar additionele heffingen op het gebruik van de stedelijke bezittingen. 
Eén van de punten die het stadsbestuur overeenkwam met de gildemeesters en de 24 
burgergedelegeerden was de verhoging van het brandmerkgeld dat betaald moest worden voor 
het vee dat op de Stadswaard werd geweid. Per gebrandmerkte koe die de Stadswaard werd 
opgedreven moest men voortaan zeven snaphanen (twee Rijdergulden ofwel zo´n 1,7 oude schild) 
betalen.1785 Als tegenprestatie voor deze heffing eiste de burgerij de afschaffing van de verplichting 
om ´s nachts wacht te moeten lopen, nadat zij eerder al had aangedrongen op het aanpassen van 
de ordonnantie daarop naar het voorbeeld van Nijmegen en Zutphen. Het stadsbestuur bracht 
daar tegenin dat de kosten voor het in dienst nemen van stadswakers te hoog waren.1786 Een 
verlaging van deze heffing zat er ook niet in: het stadsbestuur gaf aan dat de schikkingen die het 
was overeengekomen met verschillende schuldeisers van de stad in onder andere Keulen, 
Deventer en Huissen al hadden geresulteerd in hoge uitgaven, die het verhogen van het 
brandmerkgeld noodzakelijk maakten.  
 Vanaf 1538 zien we dan ook een duidelijke stijging van de inkomsten uit het stedelijke 
domein in Arnhem, die dus voornamelijk werd veroorzaakt door een hernieuwde introductie van 
het brandmerkgeld voor vee dat in de Stadswaard werd gedreven. In 1540 boekte de rentmeester 
inkomsten ter hoogte van 770 Rijnse gulden voor het weiden van 292 koeien. In 1546 was dit 
aantal toegenomen tot 322 koeien, waarvoor de stad inkomsten ter hoogte van 1460 Rijnse gulden 
in haar rekening noteerde.1787 Deze aantallen liggen in lijn met de cijfers die uit de sinds 1566 
overgeleverde koegeldregisters bekend zijn.1788 De inkomsten uit het brandmerken van vee kwam 
over de jaren 1539-1550 neer op een gemiddeld aandeel van 15,6 % in de totale inkomsten.1789 
Bovendien was men er in 1540 wederom toe overgegaan om op verschillende percelen van de 

                                            
1785 GldA, OAA inv. nr. 1157. Daarbij werd tevens bepaald dat iedere burger slechts één koe (in sommige gevallen 
twee koeien) op de Stadswaard mocht weiden. Mocht de stadswaard niet volledig ´beslagen´ zijn dan zou vanwege 
het geringe grondoppervlak dat in de Stadswaard beschikbaar was.  
1786 Zie ook hierboven, paragraaf 3.3. 
1787 GldA, OAA inv. nr. 1257, stadsrekening 1546/1547, fol. 3r. 
1788 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 183. 
1789 Dat de opbrengsten en het aandeel in de totale inkomsten uit dit ´nieuwe´ brandmerkgeld aanmerkelijk hoger 
lagen dan in de veertiende eeuw heeft niet zozeer te maken met een aanzienlijke uitbreiding van de veestapel, maar 
eerder met de veel hogere bedragen die voor het weiden van vee op de Stadswaard werden gevraagd. 
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Stadswaard graan te verbouwen en deze op de Arnhemse graanmarkt te verkopen.1790 Het is 
duidelijk dat het stadsbestuur geen middel onbenut liet om de stedelijke inkomsten uit het 
stedelijke domein na 1515 – met goedkeuring van de burgerij – te verruimen.  

 
5.3.2.3. Molens 
In tegenstelling tot Zutphen had het Arnhemse stadsbestuur geen rechten weten te verwerven ten 
aanzien van de watermolens. Daar waar in Zutphen de van oorsprong grafelijke watermolen na 
1312 een belangrijke stedelijke inkomstenbron vormde, vloeiden er in Arnhem niet of nauwelijks 
inkomsten uit de exploitatie van (graan)molens in de stadskas. Toch bevond zich langs de St. 
Jansbeek bij Arnhem, ver stroomafwaarts in het beekdal, een zestal watermolens, die vanaf de late 
dertiende eeuw in de bronnen opduiken.1791 Zowel de Commanderij van St. Jan als ook de abdij 
van Prüm hebben molens langs de St. Jansbeek buiten de stadsmuren bezeten, die door deze 
instellingen gewoonlijk aan Arnhemse burgers werden verpacht.1792 Pas in 1467 duiken voor het 
eerst inkomsten uit een stadswatermolen, die in de omgeving van het hertogelijke hof in de 
stadsgracht gelegen moet hebben.1793 Tussen 1475 en 1485 werd de stadswatermolen dan ook 
samen met de stadsgrachten, die voornamelijk voor het vissen werden benut, voor gemiddeld 42 
Rijnse gulden per jaar verpacht. Na 1486 werden beide inkomstenbronnen weer apart geboekt; 
tot 1500 vinden we vervolgens inkomsten uit deze watermolen in de Arnhemse rekeningen terug, 
maar deze inkomsten waren bij lange na niet zo hoog als de inkomsten die Zutphen uit de 
stadswatermolens wist te genereren.    
 
5.3.2.4. Retributies 	
Ook in Arnhem vloeiden jaarlijks inkomsten uit de verschillende heffingen die voor het 
gebruik maken van de stedelijke waag, de koren-, zout- en kolenmaat en de strijkreep 
afgedragen dienden te worden in de stadskas. Net als in Holland was het recht tot 
regulering van maten en gewichten in Gelre veelal in handen van de lokaal-stedelijke 
overheid gekomen.1794 Gemiddeld bedroeg het aandeel van deze door de stedelijke 
overheid geheven retributies in de totale stedelijke inkomsten 4,5 %, alhoewel dit aandeel 
van jaar tot jaar aanzienlijk schommelde: dit kon variëren van 2 tot 10 %. Evenals in 
Zutphen vormen in ieder geval de waag en de korenmaat belangrijke indicatoren voor de 
lokale economische conjunctuur, vooral omdat deze inkomstenbronnen, ondanks hun 
relatief kleine aandeel binnen de totale stedelijke financiën, sterk verbonden waren aan de 

                                            
1790 GldA, OAA inv. nr. 1257, stadsrekening 1540/1541, fol. 8r. 
1791 Renes, ‘Veluwse watermolens’, 52 en 60-62 en idem, ‘Spreng en beken’, 110. 
1792 Maris, ‘St. Jansbeek’, 188-189. Zie voor het pachtcontract uit 1461, waarbij de Prümer molen voor een periode 
van vijftig jaar aan Gerit Hagen c.s. wordt verpacht idem, 195-196. 
1793 GldA, OAA inv. nr. 1248, stadsrekening 1468/1469, fol. 2v. en idem, stadsrekening 1470/1471, fol. 4r. 
1794 Vgl. Dijkman, Shaping medieval markets, 209. 
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goederenuitwisseling binnen de stad.1795 Vanwege de relatief kleine omvang van het 
stedelijke grondbezit hadden in Arnhem de retributies binnen de inkomstengroep van het 
stedelijke domein wel een groter aandeel: deze bedroeg ruim een kwart van de totale 
domeininkomsten.  
 De inkomsten uit de stadswaag, gevestigd in het raadhuis aan de Oude Markt, en 
de strijkreep, een heffing op de lakenverkoop in de stedelijke lakenhal, worden tot 1423 
als één post in de stadsrekeningen verantwoord. Na dat jaar worden beide inkomsten 
gedifferentieerd.  In vergelijking met de inkomsten uit de stadswaag van bijvoorbeeld 
Deventer, die tot diep in de zestiende eeuw gemiddeld zo´n 500 oude schilden per jaar 
bedroegen en daarmee één van de grotere inkomstenbronnen van die stad was, waren de 
waaginkomsten in Arnhem verwaarloosbaar klein. Gezien de functie van Deventer als 
regionaal jaarmarktcentrum hoeft dit niet te verbazen: ondanks het feit dat verschillen in 
tarieven en vrijstellingen een rol spelen bij de uiteindelijke rentabiliteit mag schaalgrootte 
en de reikwijdte van de marktfunctie van de stad toch als doorslaggevende factor worden 
gezien. Bij gebrek aan gegevens over tarieven die voor het gebruik van de Arnhemse 
stadswaag gehanteerd werden is een vergelijking met de Zutphense gegevens op basis van 
de totale waaginkomsten niet verantwoord.  
 Uit grafiek 28 is duidelijk af te lezen dat de inkomsten uit de waag, na een toename 
in de periode tussen 1423 en 1439, tot 1457 relatief stabiel zijn gebleven. Net als bij de 
inkomsten uit de accijnzen (zie hieronder) zien we echter na 1457 een duidelijk verval van 
de inkomsten. Uit de rekeningen zelf valt weinig op te maken over de achtergronden van 
deze gestaag teruglopende inkomsten, maar uit het feit dat deze trend samenvalt met de 
neergang van de accijnsinkomsten in dezelfde periode (zie hieronder) kan opgemaakt 
worden dat hier sprake is van een algehele conjuncturele neergang van de stedelijke 
economie en mogelijkerwijs ook van bevolkingsstagnatie na het midden van de vijftiende 
eeuw. Tussen 1473 en 1505 bleven de inkomsten uit de stadswaag extreem laag ten 
opzichte van de voorliggende periode, opnieuw een teken dat de lokale handel een zware 
crisis doormaakte. Pas nadat de oorlogssituatie rondom de stad na 1515 was geweken 
herstelden de inkomsten uit de waag zich pas weer tot het niveau van de tweede kwart van 
de vijftiende eeuw. Alhoewel we weinig zicht hebben op de gehanteerde tarieven is het 
duidelijk dat het stadsbestuur in 1528, gelijktijdig met de verhoging van verschillende 
accijnstarieven om de financiële problemen van de stad te verlichten, hierin wijzigingen 
heeft doorgevoerd.  

                                            
1795 Terecht heeft Dijkman gewezen op het primaire fiscale belang voor de stedelijke overheid voor de controle over 
maten en gewichten binnen de stad, aangezien het moment van wegen en meten van goederen door gezworen 
stadsdienaars een uitgelezen moment was om accijnzen te heffen; zie Dijkman, Shaping medieval markets, 211. 
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GRAFIEK 28: Inkomsten uit de stadswaag te Arnhem, in oude schilden, met elfjaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde, 1423-1550.  
 
 De korenmaat (de mensurae, corenmaat of schepel) was na de waag de belangrijkste 
retributie die de stad ontving. De korenmaat kan verbonden worden aan het functioneren 
van de Arnhemse graanmarkt. Al in 1231 komen we de Arnhemse graanmaat in een 
oorkonde tegen, wat de vroege regionale centrumfunctie van de Arnhemse graanmarkt 
onderstreept.1796 In 1362 kreeg de stad van hertog Edward het recht om een heffing op 
het binnen de stad gemeten graan in te voeren.1797 De inkomsten uit de Arnhemse 
korenmaat vertonen, na het herstel van de crisis in de jaren 1372-1377, tussen 1380 en 
1430 opnieuw een dalende trend. Hieraan kan, zeker gezien de algemene terugval van de 
Arnhemse economische conjunctuur in de laatste kwart van de veertiende eeuw, een zeker 
verval van de positie van Arnhem als regionale graanmarkt worden afgelezen.   
 Om de stedelijke inkomsten uit het slop te trekken vond in 1432 (gelijktijdig met 
de verhoging van de wijn- en bieraccijns) een tariefwijziging plaats, waarmee de inkomsten 
uit de korenmaat verdriedubbelden.1798 Deze verhoging van tarieven, samen met de 

                                            
1796 OSU, nr. 833; ook in een oorkonde uit 1232 wordt de Arnhemse graanmaat genoemd; vgl. OSU, nr. 844. 
1797 Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 123. In 1355 had de hertog – tegelijk met het recht om de accijnsheffing te 
reguleren – de stad bovendien al het recht gegeven om de tot dan toe gehanteerde hoopmaten te vervangen door 
strijkmaten, een recht dat in dezelfde periode aan meer Gelderse steden (o.a. Doesburg) werd verleend en die kopers 
van graan, zout en andere droge, met maten gemeten goederen meer zekerheid bood over de daadwerkelijk afgemeten 
hoeveelheid. Vgl. ibidem, nr. 71. 
1798 Juist in 1431 vinden we in de stadsrekeningen aanwijzingen terug dat het stadsbestuur nieuwe richtlijnen heeft 
ingevoerd voor het laten meten van graan; problemen ontstonden voor de pachter van de schepel, aangezien ´…hem 
yn desen yersten iair voele ontmeten [wart], ende hadde voele waringen, arbeits ende verdriets eer hy ’t in der 
gewoenten gebrengen kunde dat die lude die schepelen tot synen huys halen wouden´; StRA V, 298. 
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accijnsverhogingen in datzelfde jaar, vormen een duidelijke wijziging in het financiële 
beleid. Binnen de gewone uitgaven lijkt men op zoek te zijn gegaan naar mogelijkheden 
om het aanwenden van buitengewone inkomsten zoals de verkoop van lijfrenten tegen te 
gaan. De structurele stijging van de gewone uitgaven, die aantoonbaar vanaf 1418 begon, 
en de oplopende schulden als gevolg van de oorlogen tegen het Sticht en Adolf van Berg, 
lijken hierin de aanjagers te zijn geweest. Vanaf 1432 werden bij het meten van het graan 
hoopmaten in plaats van strijkmaten toegepast. De wijzigingen in het beheer en de 
tariefwijzigingen van de korenmaat verliepen overigens niet zonder problemen. De 
pachter van de schepel dat jaar, Coenraet Kremer, mocht een deel van de betaalde 
pachtsom verrekenen met latere pachtsommen, omdat ‘hem yn desen yersten iair voele 
ontmeten [wart], ende hadde voele waringen, arbeits ende verdriets, eer hy ’t in der 
gewoenten gebrengen kunde dat die lude die schepelen tot synen huys halen wouden’.1799 
 In de jaren die volgden stegen de inkomsten uit de korenmaat verder, maar na het 
hoogtepunt in 1437-1439, die samenhangt met de graanschaarste van die jaren en 
hoogstwaarschijnlijk verklaard moet worden door het toenemende aantal partijen graan 
die – vanwege het optreden van het stadsbestuur om de levensmiddelenvoorziening op 
peil te houden – via de stadsmaat gewogen moesten worden. Na 1439 begonnen de 
inkomsten uit de korenmaat opnieuw terug te lopen, met de crisisjaren 1466-1468 als 
absoluut dieptepunt, wat de invloed van de politiek-militaire crisis binnen het hertogdom 
in het algemeen, en de belegering en blokkade van de stad in het bijzonder op de stedelijke 
economie tot uitdrukking brengt.  
 Na een licht herstel zakten de inkomsten in 1473 opnieuw terug, vermoedelijk door 
een verbod op graanuitvoer in dat jaar, die het functioneren van Arnhem als regionale 
graanmarkt uiteraard ernstig belemmerde. De oorlogssituatie leidde ook tot 
handelsbelemmeringen die erin resulteerden dat ´die sceepe … oick nyet vrij hier komen 
[en mochten]´, terwijl ook in 1478 de inkomsten door de rivierblokkades sterk 
terugvielen.1800 Hiermee komt opnieuw de diepe uitwerking van het oorlogsgeweld in die 
jaren rond de stad op de stedelijke economie én de stadsfinanciën tot uitdrukking. Evenals 
alle andere retributies werd de bediening van de stadsmaten jaarlijks verpacht. In de jaren 
1484-1487 nam de stad de bediening van de korenmaat echter in eigen hand, om deze ‘in 
guet regiment te brengen’.1801 De schepenen vermoedden dat de korenmaat door 
malversaties van de pachters te weinig opbracht en trachtten via het eigen beheer de 
inkomsten te maximaliseren. Het laat zien dat het stadsbestuur in deze jaren zelfs trachtte 
om de inkomstenbronnen die een relatief klein aandeel in de totale inkomsten hadden 

                                            
1799 StRA V, 298. 
1800 GldA, OAA inv. nr. 1250, rekening 1473/1474, fol. 3v. Deze passage geeft duidelijk de overslagfunctie van de 
Arnhemse graanmarkt weer; of we te maken hebben met aanvoer via schepen van graan uit de traditionele Gelderse 
en Nederrijnse graanschuren in het Overkwartier, Gulik en de Kölner Bucht danwel via Holland geïmporteerd 
Baltisch graan moeten we hier in het midden laten. 
1801 GldA, OAA inv. nr. 1251, rekening 1487/1488, fol. 3r.  
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maximaal te benutten, en daarmee de negatieve spiraal van de stedelijke inkomsten af te 
zwakken. Grafiek 29 toont dat deze politiek slechts marginale verbetering van de 
inkomsten opleverde, die bovendien in de jaren 1491-1493 als gevolg van de 
graanschaarste en de duurte van het graan volledig teniet werd gedaan.   

 

 
GRAFIEK 29: Inkomsten uit de Arnhemse korenmaat (schepel), in oude schilden, 1353-1550.  
 
 Pas na 1505 begonnen de inkomsten uit de Arnhemse korenmaat weer te stijgen. 
De inkomsten uit de korenmaat stegen tot 1543 vrijwel ononderbroken. Over de 
achtergronden van deze aanmerkelijke stijging van de inkomsten uit de korenmaat blijven 
we slecht ingelicht door de aantekeningen in de stadsrekeningen, maar het valt aan te 
nemen dat Arnhem haar positie als regionale graanmarkt na 1505 heeft weten terug te 
veroveren.  
 De ingebruikname van de nieuwe stadskraan aan de Rijnkade in 1449 paste, zoals 
we hierboven reeds hebben aangetoond, in de investeringen van het Arnhemse 
stadsbestuur om de economische infrastructuur zodanig aan te passen dat de 
overslagfunctie van de stad (en daarmee de concurrentie ten opzichte van andere 
rivierhavens) werd verstevigd. Zodoende trachtte de Rijnstad kooplieden een goed 
alternatief te bieden voor de overslag van hun goederen richting de Zuiderzee. Het feit dat 
Harderwijk meebetaalde aan de aanleg van de verharde weg van de Rijnpoort naar de kraan 
laat zien dat deze Zuiderzeestad directe economische belangen had bij een goede 
overslaginfrastructuur in Arnhem. Kooplieden die voor de overslag van hun goederen de 
kraan op de Rijnkade wensten te gebruiken dienden hiervoor de stad een vergoeding te 
betalen. De kraan werd samen met het daaraan verbonden schroderambt verpacht: de aan 
land gezette wijnvaten werden door gezworen wijnschroders in de wijnkelders van de stad 
getransporteerd. 
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 In de eerste jaren na de ingebruikname ervan lagen de inkomsten uit de kraan aan 
de Rijnkade zelfs boven de opbrengsten van de stadswaag. Maar al snel liepen ook de 
inkomsten uit het gebruik van de stadskraan fors terug: tussen 1454 en 1464 halveerden 
de inkomsten hieruit, om ten tijde van de rivierblokkades en de oorlogshandelingen op de 
Veluwe in de jaren 1466-1468 tot vrijwel nihil terug te vallen. Ook in de jaren daarna 
bleven de inkomsten op een substantieel lager niveau hangen dan in de jaren voor 1465. 
Tussen 1499 en 1525 vinden we helemaal geen inkomsten uit de stadskraan terug, omdat 
de kraan in het eerstgenoemde jaar door rondtrekkende Bourgondische troepen in brand 
was gestoken en volledig werd verwoest.1802 Tussen 1528 en 1538 kwamen de inkomsten 
uit de kraan aan de Rijnkade weer op het niveau van halverwege de vijftiende eeuw uit.  
 Een andere retributie, samenhangend met de bierhandel van en naar de stad en de 
activiteiten van de beëdigde bierdragers die het door Arnhemse brouwers gebrouwen bier 
naar de biertappers moesten transporteren, was de bediening van de bierboom, die vanaf 
1443 in de stadsrekeningen verschijnt. De inkomsten hieruit waren na de waag en maat de 
belangrijkste binnen de door de stad geheven retributies. Ze vertonen een opvallend gelijk 
verloop met de inkomsten uit de hopaccijns: tot 1457 een duidelijke stijging van de 
inkomsten, en vervolgens een scherpe daling tot 1485. Deze retributie werd veelal 
verpacht aan één van de stadsbierdragers: zo werd de inning van deze heffing op het 
biertransport in de stad in de jaren 1467-1468 aan ́ Claes die bierdregher´ verpacht, en ook 
in 1498 was een bierdrager verantwoordelijk voor de inning van de bierboom.1803 De 
problemen in de Arnhemse biersector na 1460 (die we hierna in paragraaf 5.4. aan de hand 
van de inkomsten uit de bieraccijnzen verder uit zullen werken) worden door de gegevens 
betreffende de bierboom in ieder geval bevestigd.   

                                            
1802 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1499/1500, fol. 11v.-12v.: “Item van de kraen ende scrayampt nyet want 
die kraen wart verbrant van de vianden”. 
1803 GldA, OAA inv. nr. 1248, stadsrekening 1467/1468, fol. 10v.; GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1252, fol. 
15r. 
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GRAFIEK 30: inkomsten uit het beheer van de bierboom, in oude schilden, 1443-1543.  
  
 In 1487 verschijnt een nieuwe inkomstenbron in de stadsrekening die verband 
houdt met de pogingen van het stadsbestuur om de lakennijverheid in de stad nieuw leven 
in te blazen. In dat jaar sloot het Arnhemse stadsbestuur een overeenkomst met drie 
wevers uit Zutphen om zich tegen gunstige voorwaarden voor een periode van ten minste 
zes jaar met hun bedrijf in Arnhem te vestigen. Zo werd hen een lening van honderd 
Rijnse gulden in het vooruitzicht gesteld, werd hen accijns- en schattingsvrijheid toegezegd 
en werden de kosten voor de verhuizing van hun huisraad en bedrijfsuitrusting van 
Zutphen naar Arnhem uit de stadskas betaald. Ook zou de stad voor een periode van zes 
jaar een aantal panden in de stad huren waarin de wevers zich konden vestigen.1804  
 Vanaf 1487 boekte de rentmeester in de rubriek diverse overige inkomsten jaarlijks 
(bescheiden) inkomsten uit de ´draperiebussen´, ook wel aangeduid als ´zegelgeld´.1805 De 
gelden die in de draperiebussen samenvloeiden was een heffing die rustte op het laten 
zegelen van in Arnhem gefabriceerde lakens. In de late middeleeuwen werden lakenloodjes 
of lakenzegels gebruikt om de herkomst van het laken aan te geven, en vormden daarmee 
een belangrijke indicator voor de consument over de kwaliteit van het laken. Aanvankelijk 
kwamen de jaarlijkse inkomsten zelden boven de tien Rijnse gulden uit, maar na 1498 
behoorden de inkomsten uit de draperiebussen na de korenmaat, de waag en het weggeld 
tot de belangrijkste retributies van de stad. De in de rekeningen geboekte bedragen zijn 
nettobedragen, waarvan allerlei kosten die samenhingen met het faciliteren van de 
Arnhemse lakennijverheid reeds waren afgetrokken. Dit waren, naast de kosten voor de 
                                            
1804 GldA, OAA inv. nr. 3359, reg. nr. 1142. Inderdaad vinden we in de stadsrekeningen na 1487 in de rubriek ́ diverse 
uitgaven´ ook de huurkosten van drie panden terug waarin zich de drapeniers gevestigd hebben; zie bijvoorbeeld 
GldA, OAA inv. nr. 1252, rekening 1490/1491, fol. 27r. 
1805 GldA, OAA inv. nr. 1251, rekening 1487/1488, fol. 8r.: “…van den segelgelde van den draperien”. 
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aanschaf van zegelwas, ook investeringen in het bedrijfskapitaal van de Arnhemse 
lakennijverheid. Zo schafte de stad in 1498 uit de opbrengsten van het zegelgeld vier 
nieuwe lakenramen, 2400 nieuwe klavieren en zegellood aan, waarmee van de 
oorspronkelijke bruto-inkomsten van ruim 42 Rijnse gulden uiteindelijk een netto-bedrag 
van 27 Rijnse gulden in de stadsrekening kon worden genoteerd.1806 Dat de stad deze 
lakenramen ten behoeve van de wevers aanschafte geeft wel aan dat de stad blijvend moest 
investeren om de lakennijverheid in de stad overeind te houden en de wevers via dergelijke 
ondersteuning in de stad probeerde te houden.    
 Ook in 1516 vielen de netto-inkomsten aanzienlijk lager uit dan in de voorgaande 
jaren, aangezien het grootste deel van het ontvangen zegelgeld besteed werd aan de 
verplaatsing en nieuwbouw van de lakenramen. Deze stonden aanvankelijk op een veld 
buiten de St. Janspoort opgesteld, maar moesten plaatsmaken voor de nieuwe aarden 
fortificatiewallen die na de inname van de stad door Karel van Egmond werden aangelegd. 
De nieuw te bouwen lakenramen werden verplaatst naar de boomgaard van de St. 
Janscommanderij.1807 Vooral na 1517 stegen de inkomsten echter aanzienlijk. Dit, in 
combinatie met de eveneens licht stijgende trend van de lokale gewantaccijns, lijkt erop te 
wijzen dat de Arnhemse lakennijverheid na jarenlange moeilijkheden mede dankzij de 
daarop gerichte stimuleringsmaatregelen van het stadsbestuur weer enigszins herstelde. 
Toch zal de productie nog steeds alleen de lokale markt hebben voorzien; de omvang van 
de lakennijverheid was en bleef te beperkt om het tegen de concurrentie van de grotere 
Hollandse en Nederrijnse productiecentra op te kunnen nemen.  
 Als laatste moeten hier de heffing van weggeld bij de stadspoorten worden 
genoemd, die vanaf 1498 in de stadsrekeningen verschijnen. Daarvan brachten de 
inkomsten uit de jaren 1498-1505 aanzienlijke inkomsten in de stadskas: het ging hier 
specifiek om een heffing op de bieruitvoer die bij de stadspoorten werd geheven. Verreweg 
het grootste deel van deze uitvoer verliep via de Rijnpoort. Tussen 1506 en 1513 liepen de 
inkomsten hieruit, voornamelijk vanwege het isolement van de stad als gevolg van de 
Bourgondisch-Habsburgse bezetting, aanzienlijk terug, om tussen 1514 en 1521 weer 
aanzienlijk toe te nemen. Na 1528 werd slechts een fractie van deze inkomsten in de 
rubriek ´diversen´ verantwoord.  

Resumerend kan vastgesteld worden dat Arnhem er veel minder dan Zutphen in is 
geslaagd om het stedelijke bezit en de verworven rechten van de stad te gelde te maken. 
Weliswaar vormde het bezit van de stad na de accijnzen de belangrijkste inkomstenbron, 
maar veel bewegingsruimte heeft het Arnhemse stadsbestuur niet gehad om de inkomsten 
uit het stedelijke domein structureel te verruimen. Uiteindelijk boden de stedelijke 
accijnsprivileges van Arnhem, die in het hiernavolgende uitvoerig aan bod zullen komen, 

                                            
1806 GldA, OAA inv. nr. 1252, rekening 1498/1499, fol. 18v. 
1807 GldA, OAA inv. nr. 1254, rekening 1516/1517, fol. 23r.  
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meer financiële bewegingsruimte dan het stedelijke domein. Alleen het inzaaien van de 
Stadswaard werd tweemaal toegepast om de inkomsten uit het stedelijke bezit doelbewust 
te verhogen om bepaalde uitgaven mogelijk te maken. Arnhem bleef – in tegenstelling tot 
Zutphen – voor de bekostiging van haar financiële beleid grotendeels aangewezen op de 
smalle economische basis van de inkomsten uit het omvangrijke complex aan accijnzen. 
Hoe de stadsbesturen met de stedelijke fiscaliteit zijn omgegaan was vooral een functie 
van de noodzaak om de stadsbevolking belastingen op te leggen. Zonder twijfel was die 
noodzaak bij Zutphen – gezien de stabiele inkomsten die het stedelijke domein 
genereerden – tot diep in de vijftiende eeuw aanzienlijk minder aanwezig dan bij Arnhem. 
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5.4.	INDIRECTE	BELASTINGEN		
 
 

Het grote belang van indirecte belastingen voor de stedelijke financiën wordt in de 
hedendaagse historiografie algemeen aanvaard. In de inleiding op hun recente bundel 
Taxation an debt in the early modern city hebben J. Ucendo en M. Limberger het bestaan van 
een uniform fiscaal model in vroegmoderne Europese steden verondersteld, waarin de 
heffing van indirecte belastingen centraal stond.1808 De accijnzen vormden een complex 
van indirecte belastingen op zowel productie, consumptie en verbruik als ook de in- en 
uitvoer van allerlei goederen, voornamelijk levensmiddelen zoals dus bier en wijn, maar 
ook op graan, brood, vlees, zout en een heel scala aan andere producten.1809 Inzicht in de 
evolutie en de structuur van deze stedelijke fiscale systemen is van belang om de effecten 
ervan op de laatmiddeleeuwse politieke economie te kunnen duiden en om uitspraken te 
doen over de representativiteit van de uit de rekeningen naar voren komende gegevens ten 
aanzien van de stedelijke economie.  
 Het karakter van deze belangrijke inkomstenbron maakte dat de normale 
inkomsten en dus de stadsfinanciën in het algemeen sterk verbonden waren met de 
conjunctuur en relatieve schaalgrootte van de (lokale) economie, die daarmee de 
belangrijkste basis vormde voor de inkomsten waarmee stadsbesturen hun uitgaven 
konden dekken. Verschuivingen in consumptiepatronen en vraag en aanbod als gevolg 
van demografische ontwikkelingen, de ontwikkeling van de levensstandaard (prijs- en 
loonontwikkeling) en import- en exportmogelijkheden zijn slechts enkele van de externe 
factoren die inwerkten op deze inkomstenbron.1810    
 Andere factoren lagen besloten in het fiscale systeem zelf en de financiële politiek 
van stadsbesturen. Hierbij valt te denken aan de mate van financiële autonomie, de 
omvang van het fiscale systeem, de gehanteerde belastingtarieven en de inningswijze van 
de afzonderlijke belastingen. Het invoeren van accijnzen op een steeds breder palet van 
consumptiegoederen, differentiatie in de gehanteerde tarieven en aanpassing van deze 
tarieven golden hierbij als de belangrijkste opties voor stadsbesturen om de inkomsten uit 
belastingen te verhogen en in meer of mindere mate een economische politiek te voeren. 
Tal van dergelijke variabelen blijken echter niet of nauwelijks rechtstreeks uit de 
stadsrekeningen afleidbaar te zijn, waardoor de wél beschikbare gegevens niet zonder meer 

                                            
1808 Ucendo en Limberger ed., Taxation, 2; zie ook hiervoor, paragraaf 1.2.2. 
1809 Zie voor deze brede definitie o.a. Limberger, ´Urban fiscal system´, 133-135; Kappelhof, ´ Stedelijke financiën´, 
103; Boone, Geld en macht, 124; Kuppers, Stadtrechnungen, 71; Van Uytven, Stadsfinanciën, 112. 
1810 Een goed voorbeeld hiervan wordt gegeven door Sosson aan de hand van de twee Vlaamse stadjes Hoeke en 
Mude, waar demografische stagnatie de consumptie van belaste goederen dusdanig laag deed uitkomen dat het de 
rentabiliteit van het stedelijke fiscale systeem uitholde en de stadsfinanciën lamlegde; Sosson, ´Consommation´, 316-
320. 
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ten dienste van een economisch-historisch geöriënteerde conjunctuurgeschiedenis kunnen 
worden gebruikt.1811   
 In verschillende studies naar de middeleeuwse stadsfinanciën is gewezen op het 
regressieve karakter van de stedelijke fiscaliteit. Via indirecte belastingen werden de lasten 
van de financiële politiek van de bestuurlijke elites weliswaar over de gehele stedelijke 
bevolking verdeeld, maar relatief gezien wogen de accijnzen zwaarder op de schouders 
van de lagere inkomensgroepen dan op die van hun meer vermogende stadsgenoten. De 
voorkeur van de stedelijke oligarchieën voor indirecte belastingen boven directe 
belastingen, die vooral op bezit werden geheven, is een van de belangrijkste kenmerken 
van premoderne stedelijke fiscale systemen.1812  
 Ook in veel laatmiddeleeuwse en vroegmoderne steden in de Nederlanden 
vormden de accijnzen één van de belangrijkste inkomstenbronnen, zo niet dé belangrijkste 
inkomstenbron van het stadsbestuur.1813 In Leiden lag het aandeel van de indirecte 
belastingen in de totale inkomsten gedurende de late veertiende en de vijftiende eeuw 
tussen de 70 en 90 %, en ook in steden als Haarlem en Middelburg werd doorgaans 60 tot 
90 % van alle stedelijke middelen via de heffing van accijnzen binnengebracht.1814 Ook in 
de grote Vlaamse en Brabantse steden, zoals Gent, Leuven en Antwerpen bestonden de 
stedelijke inkomsten voor het overgrote deel uit indirecte belastingen, waarbij telkens de 
verschillende wijn-, bier- en de graan- of broodaccijnzen als meest lucratieve 
inkomstenbronnen voor het stadsbestuur naar voren treden.1815  
 De studies van onder andere Boone, Peeters, Marsilje en Ryckbosch hebben 
aangetoond dat het Bourgondische staatsvormingsproces heeft geleid tot een stijgende 
belastingdruk op de steden in Vlaanderen, Brabant en Holland, die vooral vanaf de jaren 
zeventig van de vijftiende eeuw noodzaakte tot het verhogen van de indirecte belastingen 
om de groeiende uitgaven en de stedelijke schuldenlast betaalbaar te houden. De politieke 
dynamiek in de Noordelijke Nederlanden heeft echter ook de stadsfinanciën van de 
Gelderse steden niet onberoerd gelaten. Op welke wijze de stadsbesturen van Arnhem en 
Zutphen het hen ter beschikking staande fiscale systeem hebben aangewend om het 
economische potentieel van de eigen bevolking aan te boren om daarmee het grootste deel 
van haar uitgaven, zoals die in het voorgaande hoofdstuk zijn behandeld, te kunnen 
dekken is onderwerp van de hieronder volgende paragrafen. 	
	
	
 

                                            
1811 Vgl. bijv. Stabel, ´Tering naar de nering´, 58. 
1812 Ucendo en Limberger, ‘Introduction’, 2; Van Bavel, Manors and markets, 119. 
1813 Boone, ´Systèmes fiscaux´, 664; Blockmans, ´Finances publiques´, 77-79. 
1814 Marsilje, Financieel beleid, 267. 
1815 Boone, Geld en macht, 123-124; Van Uytven, Stadsfinanciën, 130; ´t Hart en Limberger, ´Staatsmacht´, 56.  
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5.4.1.	INDIRECTE	BELASTINGEN	TE	ARNHEM	 	
Inkomsten uit de heffing van indirecte belastingen vormden gedurende de gehele 
onderzoeksperiode de basis van de Arnhemse stedelijke financiën.1816 Gemiddeld bedroeg 
het aandeel van alle inkomsten uit het stedelijke fiscale systeem over de periode 1353-1550 
ruim 70% van de totale stedelijke inkomsten. Hoe belangrijk de accijnzen voor de 
Arnhemse stadsfinanciën waren komt ook duidelijk tot uiting in de sterke correlatie tussen 
de totale inkomsten en die uit de totale inkomsten uit de indirecte belastingen. Over de 
gehele onderzoeksperiode bezien toont de correlatiecoëfficiënt een sterke positieve relatie 
tussen beide reeksen aan (0,719; N=182). Het ineenstorten van de accijnsinkomsten na 
1459 leidde ook tot de sterke terugval van de totale inkomsten van de stad vanaf dat jaar 
(zie hierboven). 	

 
 
 
GRAFIEK 31: Totale inkomsten uit indirecte belastingen te Arnhem, in oude schilden, met elfjaarlijks 
voortschrijdend gemiddelde, 1353-1550.  
 
 De achtergronden van deze stedelijke indirecte belastingen moeten worden 
gezocht in de regalia. In navolging van onder andere Holländer en Van Uytven gaat ook 
Kuppers ervan uit dat in Gelre de stedelijke accijnzen een afgeleide vormen van het 
landsheerlijke tolregaal.1817 Op basis van dit recht werden zowel in Arnhem als ook in 

                                            
1816 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 53 en 56; Alberts, ´Bijdrage´, 331. 
1817 Kuppers, Stadtrechnungen, 71-72; Holländer, Aufkommen, 1-3; Van Uytven, Stadsfinanciën, 6-9 en 112. Vgl. 
Grapperhaus, Belasting, 70-74, die het recht tot het heffen van (indirecte) belastingen koppelt aan het bezit van de lage 
jurisdictie binnen een bepaald gebied. Het feit dat onder ondere in de laat-veertiende-eeuwse stadsrekeningen van 
kleinere stadjes zoals Geldern en Doesburg wordt gesproken van ‘tollen’ in plaats van het in de veertiende-eeuwse 
Gelderse rekeningen meer gangbaar geworden ‘accise’ of ‘excise’ onderstreept mijns inziens deze zienswijze.  
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Zutphen in ieder geval sinds de dertiende eeuw tollen door de graven geheven. Bij Arnhem 
behield de landsheer de landtollen die geheven werden op het transitovervoer, onder 
andere bij de Praets én voor de Rijnpoort, aan zichzelf.1818 Die tollen pasten in het in 
hoofdstuk 2 reeds genoemde landtollensysteem dat het handelsverkeer over de Veluwe 
belastte.   
 Het recht om ook heffingen op productie en consumptie van verbruiksgoederen te 
leggen, in de eerste plaats essentiële levensmiddelen zoals graan en bier, kwam in Gelre, in 
vergelijking met het Nederrijngebied, pas relatief laat in stedelijke handen terecht.1819 
Alhoewel veel Gelderse steden in de loop van de veertiende eeuw het recht tot het heffen 
van accijnzen hadden gekregen en zelf het lokale fiscale beleid konden bepalen, duurde 
het voor sommige kleinere steden nog langer voordat zij hiertoe gemachtigd werden. Zo 
werd Groenlo pas in 1407 door Reinald IV toegestaan om accijnzen te heffen voor het 
onderhoud van de stadsmuren en –poorten en ter bekostiging van de algemene uitgaven 
van de stad.1820 Opvallend is bovendien dat het in deze kleinere steden juist de landsheer 
was die de tarieven bleef bepalen.1821 De ontwikkeling van de stedelijke fiscale systemen 
en de daarmee samenhangende instituties en autonomie liep in de Gelderse hoofdsteden 
duidelijk voor op de kleinere steden in het hertogdom. In Arnhem mocht het stadsbestuur 
in ieder geval sinds 1328 zelf de tarieven voor de accijnzen bepalen, een recht dat het 
blijkens de betreffende oorkonde al ten tijde van Reinald I had ontvangen.1822 Roermond 
ontving eenzelfde recht in 1326. De financiële autonomie van de Gelderse hoofdsteden 
tegenover het landsheerlijk gezag was daarmee dan ook beduidend groter dan die van de 
kleine steden binnen het hertogdom. Het is waarschijnlijk dat deze privileges door Reinald 
I aan de hoofdsteden zijn verleend vanwege hun aan hem verleende financiële steun in het 
begin van de veertiende eeuw.  
 Het merendeel van de inkomsten uit het Arnhemse fiscale systeem werd 
gegenereerd door de zogenaamde ‘grote’ accijnzen: de accijnzen op wijn en bier. Met een 
gemiddeld aandeel van ruim 87 % in de reguliere accijnsinkomsten vormden deze twee 
consumptiegoederen zonder twijfel de belangrijkste pijlers onder de Arnhemse publieke 

                                            
1818 Benders en Bosch, ‘Samenleving en economie’, 171. 
1819 In veel grotere Nederrijnse steden, waaronder Keulen, Duisburg, Aken en Wesel, werden reeds sinds de eerste 
helft van de dertiende eeuw accijnzen geheven, voornamelijk op wijn en bier; vgl. Holländer, Aufkommen, 67-70; zie 
voor Duisburg Mihm en Mihm, Mittelalterliche Stadtrechnungen, 117. 
1820 Roes, ‘Grolsch bier’, 9. 
1821 Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, nr. 290. In de accijnsbrief van Groenlo uit 1407 worden door de hertog de tarieven 
vastgelegd voor accijnzen op wijn, boter, broodgraan (tarwe en rogge), bier en verschillende soorten laken; vgl. ECAL, 
OAG, inv. nr. 83. 
1822 GldA, OAA inv. nr. 1858, reg. nr. 46. Dit privilege werd in 1341, 1345 verlengd en in 1355 nog verder uitgebreid 
met het recht om nieuwe accijnzen in te voeren; zie Alberts, ´Bijdrage´ en Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 71.  
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financiën.1823 Naast deze accijnzen werden rond het midden van de veertiende eeuw enkele 
nieuwe accijnzen op uiteenlopende consumptiegoederen ingevoerd.1824 Met dertien 
afzonderlijke regulier geheven accijnzen vormde het fiscale systeem in Arnhem qua aantal 
één van de meest gedifferentieerde fiscale systemen in de laat-middeleeuwse Gelderse 
steden.1825 Het belang van dit belastingsysteem voor de stedelijke financiën spreekt ook 
uit het grote aantal accijnsprivileges dat het Arnhemse stadsbestuur van verschillende 
landsheren wist te verkrijgen. Met in totaal 25 van dergelijke privileges steekt Arnhem met 
kop en schouders boven de rest van de steden uit.1826  
 Wanneer we de totale inkomsten uit de accijnzen (grafiek 31) bekijken, dan kan 
allereerst geconstateerd worden dat de inkomsten uit het stedelijke fiscale systeem, na de 
financiële crisis in de jaren 1372-1377, tussen 1380 en het midden van de vijftiende eeuw 
fors zijn gestegen. In die periode zien we een stijging van de totale accijnsinkomsten van 
705 oude schilden naar ruim 1981 oude schilden, een kleine verdriedubbeling dus in 
driekwart eeuw. Zoals we hieronder zullen aantonen kwam een groot deel van deze stijging 
voort uit de toenemende inkomsten uit de bierbelastingen. Na 1459 voltrok zich echter in 
verschillende fases een ineenstorting van de accijnsinkomsten in Arnhem, die grotendeels 
samenviel met het verminderen van de inkomsten uit de belasting op de stedelijke 
bierproductie, die tot het midden van de jaren tachtig van de vijftiende eeuw sterk moet 
zijn teruggelopen. Tussen 1468 en 1492 lagen de gemiddelde inkomsten uit de accijnzen 
meer dan de helft lager dan in de hoogtijdagen in de jaren 1435-1459, toen de verschillende 
accijnzen samen gemiddeld 1753 oude schilden per jaar in het laadje brachten.  
 Pas vanaf het begin van de zestiende eeuw zien we dat de inkomsten uit de 
accijnzen langzaam maar zeker weer stijgen, en vooral na 1515 wist het Arnhemse 
stadsbestuur met allerlei nieuwe heffingen de rentabiliteit van het fiscale systeem te 
herstellen. De toenemende inkomsten waren dus niet zozeer te danken aan een plotselinge 
omslag van de economische conjunctuur, maar aan een – veelal door de burgerij 
goedgekeurde – verzwaring van de belastingdruk. Toch betekende de permanente 
vestiging van het hertogelijke hof en de keuze voor Arnhem als residentiestad door hertog 
Karel, zoals we hierna zullen betogen, een duidelijke impuls voor de wijn- en 
bierconsumptie in de stad, wat vanwege het gewicht van de accijnzen op beide dranken in 
het fiscale systeem van Arnhem een positief effect had op de stadsfinanciën. 

                                            
1823 Vanaf het begin van de zestiende eeuw vinden we de inkomsten uit de grote en kleine wijnaccijnzen, de hopaccijns 
en de bieraccijns ook daadwerkelijk als ´grote accijnzen´ in de rekeningen vermeld. Voor die tijd worden ze wel als 
eerste inkomsten geboekt, maar worden ze nog niet als zodanig aangeduid. 
1824 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 57-59; Alberts, ´Bijdrage´, 344. Zie hierna, paragraaf 5.3. 
1825 In Roermond rustten aan het einde van de zestiende eeuw zelfs achttien verschillende accijnzen op uiteenlopende 
producten; zie Nissen en Van der Bruggen, Roermond, 87. 
1826 Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 223. 
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5.4.1.1. De gruit- en hopaccijns: de lokale bierproductie als financieel fundament  
De ´rijkdommen van het bier´ vormden voor veel middeleeuwse stadsbesturen de kurk 
waarop de stadsfinanciën dreven. Het is niet verwonderlijk dat de vroegste vormen van 
stedelijke fiscaliteit waren gericht op het belasten van de consumptie van wijn en bier. 
Beide dranken waren van vitaal belang binnen het voedingspakket van de laat-
middeleeuwse consument wegens het ontbreken van goede alternatieven. Het drinken van 
oppervlaktewater was vaak gevaarlijk en sowieso onsmakelijk vanwege de sterke 
verontreiniging ervan, zeker in de steden, terwijl melk slechts beperkt houdbaar was en 
daarom vooral werd verwerkt in kaas, boter of pap.1827 Bier was – bij gebrek aan goede en 
betaalbare alternatieven – de belangrijkste dorstlesser voor het gros van de 
laatmiddeleeuwse bevolking in Noordwest-Europa. Verschillende onderzoeken naar de 
levensstandaard in Europa hebben uitgewezen dat bier binnen het bestedingspatroon van 
de laatmiddeleeuwse consument een belangrijke plaats innam: in verschillende Consumer 
Price Indexes (CPI) wordt voor bier een aandeel van 17 à 23 % in de huishoudelijke 
uitgaven toegewezen.1828 Landsheren én stadsbesturen hebben dan ook al vroeg het fiscale 
potentieel van deze belastingen ingezien. Voor veel premoderne overheden vormden 
bierbelastingen een onmisbaar element voor het genereren van een constante middelen-
stroom, die onontbeerlijk was voor een solide financiële politiek.1829   
 In Arnhem genereerden de verschillende accijnzen die over de productie, 
consumptie én (vanaf 1437) de invoer van geïmporteerd bier werden geheven in totaal 
gemiddeld 41,1 % van de totale stedelijke inkomsten. Daarmee vormde de fiscalisering 
van het bier in Arnhem zonder meer de belangrijkste pijler waarop de stedelijke financiën 
rustte.1830 Aan de basis van het fiscale systeem zoals dat in Arnhem tot ontwikkeling kwam 
stond de reeds genoemde verwerving van het uiterst lucratieve gruitrecht in 1315, waarmee 
de stad het monopolie op de verkoop van gruit en de daaruit voortvloeiende inkomsten 
voor een periode van tien jaar in handen kreeg.1831 Gruit, de benaming voor een van plaats 
tot plaats verschillend kruidenmengsel, vormde een onmisbaar bestanddeel voor de 
productie van bier in Noordwest Europa.1832 Het gruitrecht, het monopolie op de 
distributie van deze belangrijke grondstof voor middeleeuws bier, was in de loop van de 

                                            
1827 Munro, ´Ususry doctrine´, 995; Van Egmond, ´Strijd´, 157-158. 
1828 Munro, ´Usury doctrine´, 996 en de daar aangehaalde literatuur. Zie voor de Nederlanden ook Unger, ´Prices, 
consumption patterns and consumer welfare´, 254-255. Voor de opkomst van accijnzen als stedelijke inkomstenbron 
kan nog steeds verwezen worden naar Holländer, Aufkommen; zie verder Unger, Beer, 30-34 en 43-50. 
1829 Vgl. ’t Hart en Limberger, ‘Staatsmacht’, 43-44; Unger, Beer, 84-85 en 198. 
1830 Vgl. Bosch, ´Brouwnijverheid´, 91, waar ik destijds op basis van voorlopige onderzoeksresultaten op een iets 
hoger percentage van 42,2 % uitkwam. 
1831 GldA, OAA inv. nr. 1881, reg. nr. 31; Alberts, ́ Bijdrage´, 334; Jensma, ́ Bronnen´, 194-196. Zie voor de mogelijke 
achtergronden van deze transactie hierna, hoofdstuk 6. 
1832 Zie voor een overzicht Van Uytven, Geschiedenis van de dorst, 73-97; Kistemaker en Van Vilsteren ed., Bier! 
Geschiedenis van een volksdrank en Unger, Beer, 30-34 en 43-50. 
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hoge middeleeuwen in handen van landsheren en geestelijke instellingen gekomen.1833 
Gedurende de dertiende en veertiende eeuw kwam het gruitrecht vanwege de toenemende 
leningen die zij aan hun landsheren verstrekten via schenking, verpanding of verkoop in 
handen van de steden.1834 De verwerving van het gruitrecht en de inkomsten uit de heffing 
van een gruitaccijns (die een afgeleide van het gruitrecht vormde) in 1315 heeft zonder 
twijfel een belangrijke verruiming van de Arnhemse financiële middelen teweeg 
gebracht.1835 Op basis van het gruitrecht waren de Arnhemse brouwers verplicht hun gruit 
tegen betaling van het gruitgeld, een heffing op de afgenomen gruitstof, uit het stedelijke 
gruithuis te betrekken.   
 In 1325 verlengde de graaf dit monopolie, aangezien hij bij de stad nog steeds een 
schuld van 500 lb. uit had staan.1836 Ook daarna is van aflossing van deze landsheerlijke 
schulden geen sprake geweest, zodat Arnhem het gruitrecht en de inkomsten daaruit 
behield. In 1354 veranderde de basis van deze overeenkomst. Vanaf dat jaar hield de stad 
de gruit in pacht van de landsheer voor een jaarlijkse pachtsom van 500 lb., een 
overeenkomst die in de jaren 1380, 1402 en 1423 werd verlengd. Boone heeft de hoogte 
en vooral de geldigheidsduur van deze verlengingen als indicator voor de mate van 
financiële afhankelijkheid van de Vlaamse steden beschouwd.1837 In 1435 kreeg Arnhem 
het gruitrecht als tegenprestatie voor de hoge oorlogskosten die de stad gemaakt had ter 
ondersteuning van hertog Arnold bij het beleg van Buren (1434-1435) voor een periode 
van honderd jaar in handen, inclusief het recht om de pachtsom te lossen.1838 Dit privilege 
reflecteert dan ook, als we Boones argumentatie op Gelre toepassen, de sterk toenemende 
autonomie van de Gelderse steden tegenover hertog Arnold, die steeds afhankelijker werd 
van de Staten voor het schragen van zijn machtspositie en diens politiek. Arnhem heeft 
hierbij de landsheerlijke politieke aspiraties als hefboom gebruikt voor het uitbreiden van 
de eigen autonomie – en daarmee diens financiële machtspositie verstevigd.   
 De exploitatie van het stedelijke gruithuis aan de Nieuwe Markt lag in handen van 
de twee daartoe jaarlijks uit de raad aangestelde stedelijke gruitmeesters (fermentarii), die tot 
de laatste kwart van de veertiende eeuw het gruitrecht hebben geëxploiteerd en de 

                                            
1833 Over de vermeende regale achtergrond van het gruitrecht zie Van de Kieft, ‘Gruit en ban’, 165 en Doorman, 
Brouwerij, 16; vgl. De Vries, ´Opmerkingen´, en Jensma, ´Bronnen´, 167 die het gruitrecht als grondheerlijk (ban)recht 
beschouwen. Dat het gruitrecht inderdaad tot de (van oorsprong koninklijke) publieke banrechten moet worden 
gerekend bewijst de schenking van de gruit (samen met tol- en muntrecht) te Bommel door keizer Otto III aan de 
Utrechtse kerk, dat daar ´… ad publicum bannum sive districtum pertinere visum est´; OSU I, nr. 149. 
1834 Zie voor deze ontwikkeling in de (Noordelijke) Nederlanden Unger, Beer, 43-46; idem, History of brewing, … en 
Jensma, ‘Bronnen’, passim. In het Nederrijngebied de steden (waaronder Keulen) relatief laat in het bezit van het 
gruitrecht; zie Unger, Beer, 44. 
1835 Vgl. Alberts, ‘Bijdrage’, 334-335, die terecht een duidelijk onderscheid aanbrengt tussen het gruitrecht en de 
hierop gebaseerde gruitaccijns. 
1836 Ibidem; Jensma, ‘Bronnen’, 194; zie ook Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, nr. 200. 
1837 Boone, Geld en macht, 53-56. 
1838 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 95. 
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inkomsten hieruit waarschijnlijk via een aparte kas hebben beheerd.1839 Wegens het 
ontbreken van de stadsrekeningen uit de eerste helft van de veertiende eeuw is het 
onmogelijk iets te zeggen over de inkomsten uit de gruitverkoop, en ook daarna weten de 
stadsrekeningen wegens gebrekkige administratie ons hierover geen helder beeld te 
geven.1840 De bedragen die in de stadsrekeningen worden geboekt moeten vanwege de 
sterk fluctuerende bedragen en het gebrek aan verdere specificaties in de rekeningen als 
saldi van een aparte registratie worden gezien. Dit wordt ook bevestigd door een post uit 
de rekening van 1354: in dat jaar werd tijdens de rekenschapsaflegging over de gruit ruim 
8 lb. uitgegeven, aangezien de uitgaven uit de gruit hoger uitkwamen dan de inkomsten 
die in de gruitkas vloeiden.1841   
 Tot 1372 vloeiden echter ook met enige regelmaat geldbedragen uit de kas van de 
gruitaccijns in de centrale stadskas.1842 Tussen 1378 en 1391 werden in de Arnhemse 
rekeningen geen inkomsten uit de gruitverkoop meer geboekt. De inkomsten uit de 
gruitaccijns, die duidelijk onderscheiden moeten worden van het gruitrecht, werden 
hoogstwaarschijnlijk samen met de bieraccijns geïnd en geadministreerd: de hoge 
inkomsten uit de bieraccijns in de jaren 1353-1356 (grafiek 33, zie hieronder, p. 434) lijken 
hier op te wijzen.1843 Ook ten aanzien van de tariefvoering voor de gruit had de stad in het 
tweede kwart van de veertiende eeuw meer zeggenschap gekregen: daar waar het in 1325 
nog de graaf was geweest die de tarieven voor de gruitaccijns bepaalde, was het in 1354 
het stadsbestuur die bepalingen ten aanzien van de tarieven maakte.1844   
 Het Arnhemse stadsbestuur heeft – gezien het belang van deze belastinginkomsten 
– ten aanzien van de verwerving en het behoud van zijn accijnsprivileges steeds een actieve 
politiek gevoerd. Het wordt uit de vroegste stadsrekening duidelijk dat het stadsbestuur 
hierbij zelf initiatieven nam om de financiële armslag van de stad te verruimen en daarmee 
de machtspositie van de stad te consolideren of verder uit te breiden. De verlenging van 
het gruitrecht en de aanvullende bevoegdheden ten aanzien van de regulering van de 
biersector en de stedelijke bierbelastingen die het stadsbestuur in januari 1354 van hertogin 
Eleonora ontving kwamen bijvoorbeeld tot stand op basis van stedelijke initiatieven.1845 
In dat jaar verleende hertogin Eleonora bij de verlenging van het Arnhemse gruitprivilege 
tevens toestemming aan het Arnhemse stadsbestuur om zelf bepalingen ten aanzien van 

                                            
1839 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 92-93; Alberts, ´Bijdrage´, 342; vgl. Unger, Beer, 45. Het gruitmeestersambt was – 
evenals in Deventer en Zutphen – aanvankelijk een raadsambt, uitgeoefend door een of twee schepenen; vgl. voor 
Deventer Benders, Bestuursstructuur, 261-264; voor Zutphen zie hieronder, p. … Ook in Harderwijk was de inning 
van het gruitgeld de verantwoordelijkheid van twee gruitmeesters; zie Berns, Rechtsbronnen, 14.  
1840 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 60. 
1841 StRA I, 28: “In computatione fermenti magis exposui quam recepi 8 lb. 10 s. 5 d.”. 
1842 Zie bijvoorbeeld StRA I, 46, 77 en 180. 
1843 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 60. 
1844 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 92; Jensma, ´Bronnen´, 195. 
1845 Zie voor deze verlening Alberts, ´Bijdrage´, 335-337; vgl. Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 62;  
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de productie en invoer van hopbier te treffen.1846 Nog hetzelfde jaar werd besloten de 
productie van hopbier in Arnhem toe te staan en het accijnstarief voor hopbier gelijk te 
stellen met het tot dan toe geldende tarief voor gruitbier.1847 Het stadsbestuur legde meteen 
via verschillende keuren de kaders vast voor de productie en invoer van verschillende 
bieren, om daarmee de bierproductie binnen de stad zo effectief mogelijk te reguleren en 
te fiscaliseren. Het is opvallend dat de stadskeur in het Arnhemse keurboek die bepaalt dat 
over ieder vat hopbier dat binnen de stad wordt gebrouwen twee schellingen accijns 
betaald moet worden wordt gerubriceerd onder het kopje ´van der grute´.1848 Het 
gruitrecht kreeg ontegenzeglijk een ruimere betekenis: onder het gruitrecht ging men nu 
meer algemeen het recht verstaan om in de stad accijnzen op bierproductie en –
consumptie, hetzij gruit-, hop- of geïmporteerd bier te mogen heffen.1849    
 Zoals gezegd: het initiatief hiertoe werd door het Arnhemse stadsbestuur zelf 
genomen. Op 10 december 1353 kwamen de Arnhemse schepenen bijeen om een concept 
op te stellen van het nieuwe gruitprivilege, die ze vervolgens enkele dagen later op kasteel 
Rosendael aan de hertogin ter goedkeuring en bezegeling voorlegden.1850 Daarmee kreeg 
de stad ook het recht om zelf de tarieven vast te stellen, terwijl de hertogin op haar beurt 
beloofde geen gruithuizen dichter bij de stad te vestigen, waarmee het monopolie op de 
gruitverkoop door de stad werd onderstreept. Overigens moest de stad diep in de buidel 
tasten voor dit privilege: de stad betaalde 500 oude schilden aan hertogin Eleonora, voor 
een deel afkomstig uit de accijnsopbrengsten van twee termijnen uit het boekjaar 1354.1851 
Ook in 1379, toen de Arnhemse gruitbrief samen met de overige stedelijke privileges door 
Willem II van Gulik moest worden bevestigd, stelde een stadsklerk de te bekrachtigen 
gruitbrief op, nadat de schepenen eerst de gruitprivileges die de stad reeds in bezit had 
bestudeerd hadden.1852 Een aantal jaren later in 1408 zond het Arnhemse stadsbestuur een 
tweetal schepenen richting hertog Reinald om de ‘wyntap te werven’: ook ten aanzien van 

                                            
1846 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 59; zie ook Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 62. 
1847 Daarmee volgen we de visie van De Leeuw dat het Arnhemse stadsbestuur reeds in 1354 een accijns op hopbier 
moet hebben geheven, in tegenstelling tot Alberts, die de introductie van deze accijns een jaar later plaatst, toen de 
stad van hertog Reinald III het recht kreeg zelfstandig nieuwe accijnzen te introduceren en hiervoor zelf de tarieven 
vast te stellen; vgl. Alberts, ´Bijdrage´, 342 en Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 71. 
1848 GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 5v. 
1849 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 59; vgl. ook Jensma, ‘Bronnen’, 196; De Vries, ´Opmerkingen´, 65 en 
Kuppers, Stadtrechnungen, 78-80, die voor Zutphen en Geldern tot dezelfde conclusie komen. In Nijmegen werd 
aanvankelijk ook gruitgeld geheven over hopbier om de gruitinkomsten te garanderen en werd de accijns op hopbier 
als ‘hoppengruit’ aangeduid. De accijns op hop- en vreemdbier werd – ook na het verdwijnen van het gruitbier en 
het daarop rustende gruitgeld na 1421 – in de rekeningen onder de oude naam van ‘gruit’ aangeduid; zie Jensma, 
‘Bronnen’, 197-198. Ook in Harderwijk werd de accijns op het lokaal gebrouwen bier nog in de vijftiende eeuw 
aangeduid met ´gruytgelt´; zie Berns, Rechtsbronnen, 14. Meer algemeen zie Unger, History of brewing, 41-44.  
1850 StRA I, 5 en voor het opstellen van het gruitrechtprivilege ibidem, 9: ´Crastino Copceptionis quando scabini 
composuerunt notulam de fermento´. 
1851 StRA I, 23. 
1852 StRA II, 26 en 31. 
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de accijnsheffing op de wijnconsumptie binnen de stad was de stad dus zelf de actieve 
partij.1853  
 De opkomst van bier als populaire, betaalbare volksdrank in de Nederlanden werd 
door de introductie van hopbier sterk bevorderd. Vanaf circa 1200 had zich in Hamburg, 
Bremen, Wismar en andere Noord-Duitse steden een commerciële brouwnijverheid 
ontwikkeld, die zich toelegde op het brouwen van dit hopbier.1854 Eén van de grootste 
voordelen van de toevoeging van hop aan het bier was de betere houdbaarheid ervan, 
waardoor het bier over grotere afstanden kon worden getransporteerd en daardoor 
geschikt werd als exportproduct. Deze innovatie heeft zich vervolgens vanaf de late 
dertiende eeuw vanuit de Noord-Duitse Hanzesteden langzaam over Noordwest-Europa 
uitgebreid. Vanaf het begin van de veertiende eeuw verspreidde het hopbier zich vanuit 
Holland over de Nederlanden.   
 De verdringing van gruitbier door hopbier in het consumptiepatroon van de 
middeleeuwse consument door een toenemende populariteit van het hopbier (en dus 
verschuivende consumptiepreferenties) als ook de diffusie van de technische innovaties 
die verbonden waren met het productieproces van dit bier in de Noordelijke Nederlanden 
en de aangrenzende Duitse territoria is een geleidelijk proces geweest dat enkele decennia 
in beslag heeft genomen.1855 Zowel landsheren als stadsbesturen werden hierdoor 
geconfronteerd met een geleidelijke aantasting van hun inkomsten uit het monopolie op 
de gruitverkoop en de accijnzen die op de traditionele gruitbieren rustten.1856 Het zal 
vanwege de groeiende populariteit van hopbier – ten koste van het gruitbier – zijn geweest 
dat het Arnhemse stadsbestuur in 1354 maatregelen heeft willen nemen om de stedelijke 
inkomsten veilig te stellen. Het in dat jaar verleende gruitprivilege gaf hen daarvoor ruimte, 
en nog in datzelfde jaar werd het de Arnhemse brouwers toegestaan om naast gruitbier 
ook hopbier te brouwen.  
 Een extra argument dat het verband tussen het gruitrecht en het meer algemene 
recht tot het heffen van accijnzen op de bierproductie binnen de stad onderstreept, kan 
bovendien worden ontleend aan het feit dat het stadsbestuur de jaarlijkse pachtsom voor 
het gruitrecht vanaf 1377 niet langer uit de opbrengsten van de gruit, maar uit de 
inkomsten van de snel aan belang winnende hopaccijns voldeed.1857 Toen de stad in 1402 
ruim 1918 lb. – formeel voor de verlenging van haar gruitrecht – aan de nieuwe hertog 
betaalde, zal het de facto een verlenging van een meer algemeen recht voor het heffen van 
                                            
1853 StRA III, 118. 
1854 Unger, Beer, 57-73. Voor de opkomst en het functioneren van deze brouwnijverheid en de export van hopbier 
vanuit de Noord-Duitse Hanzesteden naar Holland, Vlaanderen en andere economische regio´s zie o.a. de studie van 
Stefke, Städtisches Exportgewerbe. 
1855 Voor het verloop van dit proces zie o.a. F. Irsigler, ´”Ind machden alle lant beirs voll”. Zur Diffusion des 
Hopfenbierkonsums im westlichen Hanseraum´ in: G. Wiegelmann en R.-E. Mohrmann ed., Nahrung und Tischkultur 
im Hanseraum (Münster en New York 1996) 377-397. 
1856 Unger, Beer, 77-78. 
1857 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 59; Alberts, ´Bijdrage´, 342; StRA II, 2. 
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accijnzen hebben betroffen.1858 We hebben reeds gezien dat door de voortdurende 
geldontwaarding de nominale pachtsom van 500 lb. steeds minder zwaar drukte op het 
stedelijke budget: met de stijgende inkomsten uit de hopaccijns werd het exploiteren van 
het gruitrecht voor de stad steeds lucratiever.1859 De betaalde pachtsom voor de gruit kreeg 
hiermee veel meer het karakter van een recognitierecht, waarmee de stad erkende dat het 
recht tot accijnsheffing van oorsprong een landsheerlijk prerogatief was. Door de 
groeiende populariteit van hopbier liepen de inkomsten uit de gruitverkoop aan het einde 
van de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw snel terug. Na 1417 verdwijnt de 
gruit als stedelijke inkomstenbron van de stad definitief uit de rekeningen. De pachters 
van de stedelijke accijnzen hadden door de lage opbrengsten hun interesse in de gruit 
verloren.1860  
 Op deze wijze vormde de geleidelijke transitie van gruit- naar hopbier geen 
bedreiging voor de stabiliteit van de stedelijke financiën: het verlies aan inkomsten uit de 
gruitverkoop kon worden gecompenseerd door de toenemende inkomsten uit de 
hopaccijns. In Arnhem heeft de omschakeling  van gruit- op hopbier zich, zoals we 
hierboven constateerden, tussen circa 1320 en 1380 voltrokken.1861 Het daaraan 
gekoppelde fiscale transitieproces voltrok zich in Arnhem dus tussen het midden van de 
veertiende en het begin van de vijftiende eeuw. In 1358 verschijnen de eerste inkomsten 
uit de heffing op hopbier in de stadsrekening: gruitmeester Gerardus Gruter ontving 25 
lb. 8 s. van de ´braxatoribus humularum´.1862 Tot 1377 worden de inkomsten uit de 
hopaccijns zeer onregelmatig in de stadsrekeningen geboekt en kunnen pas na dat jaar enig 
zicht geven op de ontwikkeling van het belang van de brouwsector voor de stedelijke 
financiën.1863 Het is goed mogelijk dat de inkomsten uit de hopaccijns voor die tijd door 
de gruitmeesters werden geïnd en dus in een aparte kas vloeiden, maar dat na de 
afschaffing van dit ambt in de laatste kwart van de veertiende eeuw de inkomsten uit de 
hopaccijns door de burgemeesters werden geïnd, in de centrale stadskas terecht kwamen 
en dus vanaf dat moment ook in de stadsrekeningen werden opgenomen.  
 De nominale inkomsten uit de hopaccijns stegen aan het begin van de jaren tachtig 
van de veertiende eeuw aanzienlijk (grafiek 32). Ook de bieraccijns kende in die jaren een 
sterke groei, waarmee mag worden aangenomen dat een stijgende consumptieve vraag, 

                                            
1858 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 59-60; Bosch, ´Brouwnijverheid´, 95. 
1859 In Geldern daarentegen moest de stad voor de verlenging van haar gruitrecht in de loop van de vijftiende eeuw 
steeds dieper in de buidel tasten, wat de stad in 1427 noodzaakte tot het aangaan van aanzienlijke leningen bij 
geldschieters uit Roermond, Wesel en Xanten en joodse geldhandelaars in Geldern; zie Kuppers, Stadtrechnungen, 80. 
1860 Tussen 1378 en 1391 is het gruitmeestersambt in Arnhem afgeschaft en is het stadsbestuur overgegaan tot 
verpachting van de stedelijke gruit; de vanaf 1392 in de rekeningen geboekte inkomsten vormen dan ook 
pachtsommen; Bosch, ‘Brouwnijverheid’, 94 en De Leeuw, ‘Vroegste stadsrekeningen’, 60. In Nijmegen vielen de 
inkomsten uit de accijns op gruitbier na 1421 weg; vgl. Jensma, ‘Bronnen’, 198. 
1861 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 94. 
1862 StRA I, 128; vgl. Alberts, ´Bijdrage´, 340, die de eerste vermelding van deze accijns ten onrechte in 1361 plaatst. 
1863 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 100. 
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wellicht door een toename van het bevolkingsaantal, hieraan ten grondslag heeft gelegen 
(grafiek 33). De monetaire ontwikkeling na de laatste muntrevaluatie in 1381, die vooral 
na 1387 een sterke terugval van de reële waarde van het Arnhemse rekeningpond teweeg 
bracht, resulteerde er echter in dat dit gestegen consumptieniveau zich niet doorvertaalde 
in een stijging van de reële inkomsten.1864 Kijken we namelijk naar de ontwikkeling van de 
oorspronkelijke pachtsommen in rekeningponden, dan zien we dat deze, na een sterke 
stijging na 1377, tussen 1387 en 1405 relatief stabiel bleven en tussen de 1500 en 1700 lb. 
schommelden. Alleen in 1403 deed zich een duidelijke inzinking voor. Juist in 1407, na de 
introductie van de blenk als nieuwe zilvermunt, zien we een hernieuwde scherpe stijging 
van de reële inkomsten uit de hopaccijnzen.1865 Wellicht heeft niet alleen de monetaire 
politiek van de stad deze stijging teweeggebracht, maar heeft het stadsbestuur ook 
wijzigingen in het tarief doorgevoerd. Zou dit één van de redenen voor de sociale onrust 
in 1406 kunnen zijn geweest? Vanwege het ontbreken van de stadsrekening over dat jaar 
missen we helaas de informatie die hierover uitsluitsel had kunnen geven.   

 
 
GRAFIEK 32: Inkomsten uit de hopaccijns te Arnhem, in oude schilden, met 11-jaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde, 1366-1550.  
 
 

                                            
1864 De waarde van het Arnhemse rekeningpond, uitgedrukt in gouden schilden, daalde van 0,357 in 1382 naar 0,136 
in 1405, een waardevermindering van maar liefst 619 % in 33 jaar tijd!   
1865 De Meyer en Van den Elzen, ´Wel en wee´, 37. 
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Tussen 1407 en 1450 stegen de jaarlijkse inkomsten uit de verpachting van de indirecte 
belasting op de productie van de lokale brouwsector spectaculair met 216 % van ruim 254 
naar 804 oude schilden.1866 De groeiende populariteit van de nieuwe biersoort als 
belangrijkste volksdrank zal ook de productie hiervan door de stedelijke brouwnijverheid, 
en daarmee de inkomsten uit de hopaccijns, positief hebben beïnvloed. Daarmee liep de 
ontwikkeling van de bierproductie in Arnhem synchroon met de algemene ontwikkeling 
in de Noordelijke Nederlanden: ook Unger constateerde een sterke groei van de fiscale 
inkomsten uit de bierbrouwerij in tal van Nederlandse steden vanaf de late veertiende en 
een groot deel van de vijftiende eeuw.1867 Alleen tussen 1422 en 1428 vertonen de 
inkomsten uit de hopaccijns in Arnhem een stevige terugval, die vermoedelijk samenhangt 
met de economische gevolgen van de politieke instabiliteit vanwege de landsheerlijke vetes 
met het Utrechtse Sticht en Gulik.1868 Als gevolg hiervan zal vooral de bierexport naar het 
omliggende platteland, dat zwaar te leiden had van de oorlogshandelingen op de Veluwe, 
zijn teruggelopen.   
 De tegelijkertijd toenemende uitgaven van de stad leidden in die jaren tot groeiende 
financiële tekorten op de balans. Om deze negatieve ontwikkeling tegen te gaan werd in 
1429 besloten tot een aanpassing van het accijnstarief en werd de prijs van een vat bier 
verlaagd.1869 Zo probeerde men de consumptie te stimuleren, waarbij men hoopte dat de 
uiteindelijke netto-inkomsten uit deze accijns zouden toenemen. De maatregel om de 
bierprijs te verlagen zal de reden zijn geweest dat in 1429 enkele Arnhemse brouwers 
werden beboet omdat zij ´dat bier op die tyt zeer dunne brouden…´.1870 In reactie op de 
verlaging van de prijs moet een aantal brouwers getracht hebben om via het verlagen van 
de graanstorting per brouwsel de negatieve effecten van de prijsverlaging op hun 
winstmarge te minimaliseren. De pogingen om de opgelopen schuldenlast in het begin van 
de jaren dertig van de vijftiende eeuw terug te brengen leidden in 1431 voor het eerst tot 
het invoeren van een tijdelijke extra heffing bovenop de brood- en hopaccijns.1871   
 In de periode 1422-1433 ontstond herhaaldelijk onenigheid tussen de stedelijke 
overheid en de Arnhemse brouwers over wijzigingen in de ordonnanties ten aanzien van 

                                            
1866 In veel steden in de Noordelijke Nederlanden zorgde de toenemende productie van hopbier in de late veertiende 
en de gehele vijftiende eeuw tot een aanzienlijke toename van de fiscale inkomsten uit bier; vgl. Unger, Beer, 84-85 en 
195-198. 
1867 Ibidem, 85-86. 
1868 Bosch, ´Van den assisen´, 96. 
1869 StRA V, 107. In 1428 werd voor een vat hopbier door het stadsbestuur nog 50 blenken neergeteld, in 1429 werd 
de prijs voor een vat Arnhems bier ´aff gesat´ tot 40 blenken. De regulering van bierprijzen was onderdeel van de 
levensmiddelenpolitiek die door middeleeuwse stadsbesturen werd gevoerd; vgl. Van Schaïk, ´Marktbeheersing´ en 
idem, ´Levensmiddelenpolitiek´. 
1870 Bosch, ́  Brouwnijverheid ́ , 96. Bovendien werd een jaar eerder een reis naar Nijmegen ondernomen om te bezien 
hoe men daar de biervaten ijkte; ook hieruit spreekt de actieve bemoeienis van het Arnhemse stadsbestuur in die 
jaren met de brouwsector en de regulering ervan; vgl. ibidem, 109. 
1871 StRA V, 235. 
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de stedelijke brouwsector en onenigheid met de Arnhemse brouwers ten aanzien van de 
de belastingheffing. Al in 1422 richtte het Arnhemse stadsbestuur zich tot de richter met 
een verzoek tot het verordenen van een buurspraak en de daar afgekondigde bepalingen 
te handhaven, zodat ´die stat by oeren renten bliven mochten´. De daling van de 
accijnsinkomsten leverde ook problemen op voor de accijnspachters, die ´zeer vercort´ 
werden in hun inkomsten, waarschijnlijk door problemen bij de inning van de 
accijnzen.1872 Zo moesten in 1425 de burgemeesters en de stadsboden eraan te pas komen 
om de accijnspachters bij te staan bij het invorderen van de hopaccijns van de 
brouwers.1873 Nog in 1433 kwam het stadsbestuur bijeen om een ´scherpe ordinancie te 
vynden dat die brouweren der stat ghaven dat sij schuldich waren van elken 
gebrouten…´.1874    
 De sterke groei van de inkomsten uit de hopaccijns, waarvan de stedelijke financiën 
zoals reeds gezegd in hoge mate afhankelijk waren geworden, sloeg na het midden van de 
vijftiende eeuw zeer snel om. Vanaf het midden van de jaren vijftig van de vijftiende eeuw 
stortten de inkomsten uit de hopaccijns binnen korte tijd in. Tussen 1456 en 1468 daalden 
de inkomsten met maar liefst 62,5 %, wat gezien het belang van deze inkomstenbron voor 
de totale stedelijke financiën een serieuze aanslag op de financiële stabiliteit betekende.1875  
 Een van de oorzaken hiervoor kan gezocht worden in de groeiende concurrentie 
van kleine plattelandsbrouwerijen. Van Bavel heeft reeds betoogd dat de kleinschalige 
brouwnijverheid op het platteland in het Gelderse rivierengebied tot de vijftiende eeuw 
voor een niet onaanzienlijk deel in de lokale vraag heeft voorzien.1876 Ook op de Veluwe 
waren plattelandsbrouwers werkzaam, getuige de (bescheiden) inkomsten uit de 
landsheerlijke accijnzen die in de laat-veertiende-eeuwse landrentmeestersrekeningen voor 
de Veluwse plattelandsambten worden verantwoord.1877 Het Arnhemse stadsbestuur heeft 
gedurende de vijftiende eeuw meermaals getracht om via het afdwingen van een 
brouwmonopolie voor bepaalde plattelandsambten op de Veluwe de eigen brouwsector 
(en de daaruit voortvloeiende inkomsten van indirecte belastingen) te beschermen. In 1455 
maande het Arnhemse stadsbestuur 22 brouwers uit verschillende Veluwse ambten hun 

                                            
1872 Bosch, ´ Brouwnijverheid ´, 96. 
1873 StRA IV, 297. 
1874 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 96 en 124, noot 78. 
1875 De jaren 1483-1485 zijn hierbij niet meegerekend, aangezien de inkomsten uit de hopaccijns in die jaren in de 
rekeningen ontbreken aangezien deze inkomsten werden toegewezen aan de saneringscommissie die de stedelijke 
schulden diende terug te brengen; vgl. hierboven, paragraaf 3.1.4. 
1876 Volgens Van Bavel was circa de helft van al het geproduceerde bier in de Tieler- en Bommelerwaarden afkomstig 
van het platteland, de andere helft uit de steden Tiel en Zaltbommel. Hij gaat hierbij echter (mijns inziens onterecht) 
uit van de aanname dat voor het platteland en de steden gelijke accijnstarieven werden gehanteerd; vgl. Van Bavel, 
´Proto-industrie´, 62-63. 
1877 In de landrentmeestersrekening van 1394 bijvoorbeeld worden inkomsten uit accijnzen verantwoord uit de 
plattelandsambten op de Veluwe; zie GldA, HA inv. nr. 224, fol. 21v.-24r. Ook in latere jaren vinden we deze 
accijnsinkomsten in de landrentmeestersrekeningen terug. 
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commerciële brouwactiviteiten te staken op straffe van vijftig Rijnse gulden, nadat begin 
dat jaar een geschil was ontstaan over het al of niet mogen brouwen van bier in het ambt 
Barneveld.1878 Meermalen zond Arnhem boden uit om te controleren of er op de Veluwe 
nog gebrouwen werd.1879 Ook werden brouwketels van plattelandsbrouwers gecon-
fisqueerd of vernietigd in pogingen om de ontluikende commerciële plattelands-nijverheid 
eens en voor altijd de kop in te drukken. Uit het feit dat de stad nog tot het einde van de 
vijftiende eeuw herhaaldelijk dergelijke acties uitvoerde kan geconcludeerd worden dat van 
dit streven weinig terecht is gekomen. Daarmee kwamen de toch al beperkte 
exportmogelijkheden voor de Arnhemse brouwers steeds meer onder druk te staan.  
 Overigens moet de toenemende concurrentie van de plattelandsnijverheid niet als 
enige oorzaak van deze teruglopende inkomsten worden gezien. Over de hele linie zien 
we dat de Gelderse economie vanaf het midden van de vijftiende eeuw tekenen van sterke 
stagnatie begint te vertonen.1880 Het is niet ondenkbeeldig dat vanaf dat moment ook het 
stedelijke bevolkingstal begon te stagneren. Daarnaast wordt de periode tussen 1455 en 
1461 in Gelre gekenmerkt door hoge graanprijzen.1881 De negatieve correlatie tussen 
graanprijzen en de inkomsten uit de stedelijke bieraccijnzen zoals die voor andere steden 
in de Nederlanden reeds werd vastgesteld treedt in deze periode naar voren.1882 De periode 
1465-1505 vertoont vervolgens een duidelijke crisis in de stedelijke inkomsten uit de 
brouwnijverheid (zie grafiek 31). Het wordt duidelijk dat de belegering van de stad tussen 
1466 en 1468 het stedelijke economische leven, waaronder ook de biersector, volledig 
verlamde. Tussen 1473 en 1477 lagen de inkomsten weer op een iets hoger nieveau, tussen 
de vier- á vijfhonderd oude schilden, maar in de jaren daarna leidden het oorlogsgeweld 
én de ongekend hoge graanprijzen, die de duurtejaren 1480-1482 als gevolg van grote 
graanschaarste markeren, tot een hernieuwde terugval van de accijnsinkomsten. De 
hopaccijns bracht in de jaren 1479-1482 jaarlijks gemiddeld nog slechts 347 oude schilden 
op, zodat het fiscale fundament waarop de stedelijke financiën en de stedelijke schuldenlast 
was gebouwd ernstig werd verzwakt.   
 De problemen van het stadsbestuur met de brouwers komen in 1481 opnieuw aan 
het licht. De hoge graanprijzen in die jaren leidden tot brouwverboden voor biersoorten 
waarvoor grote hoeveelheden graan benodigd waren. Er kwamen ordonnanties die de 
controlemogelijkheden op de belastingheffing voor de stedelijke overheden moesten 

                                            
1878 Deze maning had betrekking op brouwers in de ambten en dorpen Apeldoorn, Vaassen, Nyerssen, Heerde, 
Barneveld, Voorthuizen, Nijkerk, Lunteren, Bennekom, Wilp en Scherpenzeel. Vgl. GldA, OAA inv. nr. 179, briefnrs. 
94-97. In maart van dat jaar werden Veluwse brouwers door een groep Arnhemse burgers naar Arnhem gebracht 
vanwege het brouwverbod op de Veluwe; vgl. Bosch en Wientjes, ´Stadsrekening Arnhem 1455´, 17. 
1879 Ibidem, 19-22. 
1880 Ook in Zutphen moet op basis van de patronen die uit de accijnsinkomsten en de stedelijke retributies naar voren 
komen het midden van de vijftiende eeuw als economisch omslagpunt worden aangemerkt; vgl. hieronder, paragraaf 
5.4.2. 
1881 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 103; vgl. Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 8, tabel 1. 
1882 Vgl. Unger, ‘Scale of Dutch brewing’, 274. 
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vergroten.1883 Tegen de verordeningen van het stadsbestuur in hadden de Arnhemse 
brouwers meerdere soorten bier gebrouwen. Nadat het stadsbestuur in de kerk had laten 
verkondigen dat de brouwers voortaan nog slechts ‘eenreley bier’ mochten brouwen 
weigerden de brouwers lange tijd om te produceren, aangezien de accijnzen op heel andere 
voorwaarden waren verpacht.1884 Deze conflicten werkten niet alleen negatief door op de 
accijnsinkomsten van de stad, ze gaven ook voeding aan de ontevredenheid onder de 
Arnhemse gilden, en voornamelijk onder de grote brouwers. Dit vormde de opmaat tot 
de uiteindelijke inmenging van de Arnhemse burgerij en gilden in de besluitvorming 
rondom de stedelijke financiën en het aanpakken van de financiële problemen van de 
stad.1885  
 Met het oog op deze financiële problemen werd in 1485 het accijnstarief voor het 
binnen Arnhem gebrouwen bier met een stuiver per vat verhoogd.1886 De hoop dat 
daarmee de stedelijke inkomsten een structurele stijging zouden ondergaan en daarmee de 
financiële problemen het hoofd geboden konden worden, bleek echter ijdel. De ingreep 
zorgde weliswaar zoals verwacht tot aanzienlijk stijgende nominale pachtsommen, maar 
de muntpolitiek van Maximiliaan van Oostenrijk leidde ertoe dat de reële 
accijnsinkomsten, uitgedrukt in waardevaste munt, stagneerden.1887 In de jaren 1490-1492 
daalden de inkomsten uit de hopaccijns vervolgens scherp, waar opnieuw een verband met 
de hoge graanprijzen in die jaren vermoed kan worden.1888 Pas na 1505 kwamen de 
accijnsinkomsten uit de hopaccijns weer structureel op een hoger niveau te liggen, een 
stijging die we in eerste instantie moeten toeschrijven aan een herstel van de Arnhemse 
brouwindustrie: vooral tussen 1507 en 1513 werden door de Arnhemse brouwers 
aanzienlijk meer vaten bier geproduceerd (zie tabel 10).1889 Het isolement van de stad heeft 
de invoer van bier waarschijnlijk sterk belemmerd, terwijl mogelijk ook de aanwezigheid 
van een relatief groot garnizoen in die jaren de bierproductie in die jaren een impuls heeft 
gegeven. De oorlogstoestand had daarmee niet alleen negatieve economische effecten, 
maar had voor bepaalde sectoren dus ook een positieve uitwerking.  

  

                                            
1883 Zie voor de maatregelen die stadsbesturen gedurende de duurtejaren 1481-1483 namen ten aanzien van de 
brouwnijverheid Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 233. 
1884 Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 233; GldA, OAA inv. nr. 1250, rekening 1481/1482, fol. 2r. 
1885 Zie hiervoor, hoofdstuk 4.3.1 voor de gevolgen voor het onderhoud van de stedelijke verdedigingswerken en 
hierna, hoofdstuk 6.2.2 voor de stedelijke schuldenlast. 
1886 Zie ook hierna, paragraaf 5.4.1.5. 
1887 Vgl. Bosch, ´Brouwnijverheid´, 95-96 en 101. De sterke vertekening die in grafiek 1 van dit artikel na 1485 
optreedt ten opzichte van de hier gepresenteerde gecorrigeerde cijfers kan worden verklaard vanuit de nieuwe 
gegevens betreffende de monetaire geschiedenis in Gelre na 1485, waardoor de verhouding tussen de rekeningmunt 
en de hier ter deflatie gebruikte oude gouden schild volledig werd gewijzigd. 
1888 Ibidem, 111; Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 232-233. 
1889 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 110, tabel 2. 
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Jaar 
 

Aantal last Aantal vaten Productie 
(x 1000 liter) 

1493    870 10.440 1.620 
1498    887 10.644 1.652 
1499    987 11.838 1.837 
1503    818   9.816 1.523 
1504    803   9.640 1.496 
1506    894 10.722 1.664 
1507 1.060 12.720 1.974 
1508 1.017 12.198 1.893 
1509 1.118 13.410 2.081 
1510 1.097 13.158 2.042 
1511 1.021 12.251 1.901 
1512 1.113 13.361 2.074 
1513 1.042 12.505 1.941 
1515    875 10.494 1.629 
1516    925 11.095 1.722 
1517    997 11.969 1.858 
1518 1.160 13.923 2.161 
1520 1.183 14.196 2.203 
1522 1.138 13.655 2.119 
1523 1.127 13.518 2.098 
1525 1.071 12.846 1.994 

 
TABEL 10: Productie van het aantal vaten bier door Arnhemse brouwers, 1493-1525. Ontleend aan: Bosch, 
´Brouwnijverheid´, 110. Zie voor de berekeningswijze van de aantallen vaten en de productiecijfers in liters 
ibidem, 109-111.  
 
 Vanaf 1515 herstelden de bruto-accijnsinkomsten uit de hopaccijns dan ook nog 
verder: hier vormde de groeiende productie van de Arnhemse brouwnijverheid de 
doorslaggevende factor.1890 Het accijnstarief van twee stuivers per vat zoals dat sinds 1485 
was geïntroduceerd werd in ieder geval tot 1550 gehandhaafd, waardoor de eventuele 
invloed van wijzigingen in de accijnstarieven op deze stijgende inkomsten kan worden 
uitgesloten.1891 In de periode 1520-1550 stegen de accijnsinkomsten: gemiddeld leverde de 
indirecte belasting op de stedelijke bierproductie jaarlijks 538 oude schilden. Toch was het 
netto-effect van deze stijgende productiviteit relatief gering, omdat de stad opdraaide voor 
de kosten van het binnen de stad gelegerde garnizoen: zoals we in paragraaf 4.4. hebben 
aangetoond weigerden veel brouwers hun accijnzen daadwerkelijk af te dragen, als 
compensatie voor de hen niet betaalde vaten bier die door knechten en ruiters werden 
geconsumeerd. Deze inhoudingen werden pas aan de uitgavenzijde van de rekeningen 
verrekend.  

                                            
1890 Ibidem. 
1891 In de stadsrekening van 1516 vinden we dit tarief van twee stuivers per vat nog steeds terug, en ook in een 
overeenkomst betreffende de accijnstarieven tussen stadsbestuur, gildemeesters en de gedeputeerden van de burgerij 
uit 1538 wordt dit tarief gehanteerd; vgl. GldA, OAA inv. nr. 1256, stadsrekening 1516/1517, fol. 8r. en GldA, OAA 
inv. nr. 1157. 
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 De hernieuwde instelling van de maalaccijns in 1530 ter financiering van de 
omvangrijke werkzaamheden die gemoeid waren met de verlegging van de Rijn en de 
uitbouw van de stedelijke verdedigingswerken leidde onder de Arnhemse brouwers tot 
veel weerstand. De inkomsten uit de hopaccijns kenden in het daaropvolgende jaar een 
scherpe daling, aangezien de brouwers uit onwil om met het duurdere graan bier te 
brouwen aanzienlijk minder hadden geproduceerd.1892 Duurder graan reduceerde, in 
combinatie met de stedelijke bepalingen over de kwaliteit van het bier en de daaraan 
gekoppelde vaststelling van de hoeveelheid graan per brouwsel, ongetwijfeld de 
winstmarge voor de brouwers. Zoals we zullen aantonen ging de fiscale politiek van het 
Arnhemse stadsbestuur zich minder nadrukkelijk richten op de belasting van de 
bierproductie, dan op de consumptie van wijn en bier binnen de stad, die door middel van 
allerlei nieuwe opgelden steeds zwaarder belast ging worden. Dit valt ook waar te nemen 
door het terugvallende aandeel van de hopaccijns in de totale accijnsinkomsten, ondanks 
het geleidelijke herstel van de reële inkomsten na 1505 door de toenemende bierproductie 
binnen de stad. Waar de hopaccijns gedurende de vijftiende eeuw altijd veertig tot vijftig 
procent van alle indirecte belastinginkomsten had gegenereerd en daarmee ontegenzeglijk 
de belangrijkste inkomstenbron van de stad was, schommelde dit aandeel na 1515 tussen 
22 en 40 %, met een gemiddelde van 33 %.  

 
5.4.1.2. De bieraccijns  
In ieder geval sinds 1345 (maar hoogstwaarschijnlijk al sinds 1328) werd in Arnhem een 
accijns geheven die de bierconsumptie binnen de stad belastte. Deze bieraccijns moest 
door de stedelijke biertappers worden betaald over ieder vat dat door hen werd 
uitgetapt.1893 Gemiddeld namen de inkomsten uit de bieraccijns ongeveer een vijfde tot 
een kwart van de totale reguliere accijnsinkomsten voor hun rekening. Gezien het belang 
van deze accijns werd het tappen van bier dan ook al vroeg gereguleerd: zo bepaalde een 
stadskeur uit 1354 dat niemand anders dan de stedelijke tappers binnen de stad gebrouwen 
gruit- of hopbier ten verkoop aan mochten bieden.1894 Daarmee trachtte men de verkoop 
van bier te concentreren, de inning van de bieraccijns via de tappers te vereenvoudigen en 
beter controleerbaar te maken en zodoende de inkomsten uit de bieraccijns te 
maximaliseren.   
 Het ontwijken van de stedelijke bierbelastingen door Arnhemse burgers die hun 
bier buiten de stadspoorten haalden, moet al herhaaldelijk zijn voorgekomen voor het 
midden van de vijftiende eeuw, toen de accijnsinkomsten begonnen terug te lopen. Om 
dit tegen te gaan herbevestigde het stadsbestuur nog in 1435 het verbod op het tappen van 

                                            
1892 GldA, OAA inv. nr. 1256, rekening 1531/1532, fol. 2v. 
1893 Bosch, ‘Brouwnijverheid’, 96-97; Alberts, ‘Bijdrage’, 336-337; De Leeuw, ‘Vroegste stadsrekeningen’, 56. 
1894 GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 5v. 
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bier of het houden van herbergen buiten de stadsmuren, binnen de stadsvrijheid.1895 De 
vaten bier die door de tappers van de Arnhemse brouwers werden afgenomen moesten 
door gezworen bierdragers worden geleverd. Deze leveringen werden per week 
bijgehouden in het ´bierdragersboek´ (boeck vanden dregers), waarmee de stad inzicht 
verwierf in de aantallen per week geleverde vaten bier waarover door de tappers accijns 
afgedragen diende te worden.1896   
 De inkomsten uit de bieraccijns lagen voor de jaren zeventig van de veertiende 
eeuw aanzienlijk hoger dan na die tijd, maar vertonen tussen 1350 en 1380 een scherpe 
terugval. De Leeuw heeft de verklaring hiervoor gezocht in de veronderstelling dat onder 
de bieraccijns ook de inkomsten uit de gruitaccijns werden gerekend, en dat door de 
teruglopende consumptie van gruitbier de inkomsten uit de bieraccijns daalden.1897 Die 
verklaring kan niet ondersteund worden: bij productsubstitutie van gruit- door hopbier en 
gegeven het feit dat de consumptie van hopbier evengoed werd belast via de bieraccijns 
zouden de teruglopende inkomsten uit de gruitaccijns gecompenseerd moeten worden 
door stijgende inkomsten uit de consumptie van hopbier in de stad. Bovendien had de 
opkomst van het hopbier een belangrijk effect op het zich opnieuw structureren van de 
biermarkt op regionaal niveau: door een betere transporteerbaarheid van het hopbier 
wisten ook de Gelderse steden hun afzetgebieden te vergroten. Bovendien werd getracht 
om de afzet in het onmiddelijke achterland van Arnhem, namelijk de plattelandsambten 
op de zuidelijke helft van de Veluwe, te vergroten. Zoals we hierboven hebben gezien 
aantonen streefde de stad vanaf de tweede kwart van de vijftiende eeuw naar een 
brouwmonopolie voor hopbier, om de inkomsten uit haar bieraccijnzen, die ook de 
bieruitvoer zouden gaan belasten, te maximaliseren.   
 Nadat ook de inkomsten uit de bieraccijns tussen 1387 en 1405 daalden, zette vanaf 
de beginjaren van de vijftiende eeuw een duidelijke stijgende trend in, die tot 1457 zou 
aanhouden. Dit algemene beeld komt overeen met de gegevens die we hierboven al 
presenteerden: een daling in het laatste decennium van de veertiende en de vroege 
vijftiende eeuw, en duidelijke stijging in de daaropvolgende halve eeuw. Na dat jaar stortte 
de lokale biermarkt binnen enkele jaren echter volledig in. Waar de inkomsten in 1457 nog 
bijna 554 oude schilden beliepen, waren deze in 1464 al teruggelopen tot 328 oude 
schilden. De concurrentie van plattelandsbrouwerijen en het aanhouden van clandestiene 
biertap buiten de stadsmuren, waartegen het stadsbestuur vanaf het midden van de 
vijftiende eeuw begon op te treden, zullen hieraan niet vreemd zijn geweest. Ook ten 
aanzien van het biertappen in de omliggende plattelandsambten werden stappen 
ondernomen: in 1475 droeg de stadhouder-generaal de deurwaarders van de 

                                            
1895 Bosch, ‘Brouwnijverheid’, 98. 
1896 Ibidem, 97. Van deze administratie is slechts één exemplaar uit 1455 bewaard gebleven; zie GldA, OAA inv. nr. 
1298. Zie voor het functioneren van soortgelijke controlemechanismen in Harderwijk Berns, Rechtsbronnen, 15. 
1897 Vgl. De Leeuw, ´Stedelijke financiën´, 50-51. 
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Bourgondische Rekenkamer op om de inwoners van de ambten Ede, Apeldoorn, Voorst 
en de Veluwezoom te manen hun bier uitsluitend nog op Arnhem te betrekken.  
 Het belasten van bieruitvoer aan de stadspoorten als onderdeel van de bieraccijns 
zoals dat in 1486 voor het eerst wordt vermeld, lijkt een reactie te zijn geweest op de 
toenemende concurrentie van de ´butenteppers´. Zodoende kon ook het Arnhemse bier 
dat buiten de stadspoorten in de stadsvrijheid en het omringende platteland werd vertapt 
worden belast. In financieel opzicht was het belasten van het bier dat voor de 
bierconsumptie buiten de stad via de stadspoorten werd uitgevoerd zelfs van groter belang 
dan de heffing die op de bierconsumptie in de stedelijke herbergen drukten. In 1486 was 
62,5 % van de totale som uit de bieraccijnzen afkomstig van de heffing aan de 
stadspoorten, in 1487 was dit percentage zelfs 65,6 %, waarbij het merendeel van de 
aangeslagen vaten bier de stad via de Rijnpoort verliet.1898 Overigens zegt dit niets over de 
hoeveelheden uitgevoerd bier, aangezien de uitvoer waarschijnlijk hoger belast is geweest 
dan de door Arnhemse tappers getapt bier. Dit laatste zal voornamelijk zijn gebeurd om 
de consumptie binnen de stad te stimuleren en het tappen van bier in plattelandsherbergen 
te ontmoedigen.  

 
 
GRAFIEK 33: Inkomsten uit de Arnhemse bieraccijns, in oude schilden, 1353-1528.  
 
 Evenals bij de hopaccijns vormden de jaren 1467-1468 en 1478-1481 voor de 
inkomsten uit de bieraccijns de belangrijkste crisisjaren: het oorlogsgeweld dat de stad in 
die jaren teisterde miste ook op deze accijns zijn uitwerking niet. Vandaar moet dan ook 
                                            
1898 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1486/1487, fol. 2r.; GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1487/1488, 
fol. 2r. 
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rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de scherpe terugval sinds 1457 de 
eerste tekenen van een algemene economische stagnatie danwel een teruglopend 
bevolkingstal (en dus lagere consumptiecijfers) manifesteren.1899 In de jaren 1478-1493 
liepen de inkomsten uit de bieraccijns nog verder terug. Vanaf de tweede kwart van het 
boekjaar 1478 moest de stad de inning van de accijns in eigen beheer nemen omdat de 
oorspronkelijke pachter zijn pacht had opgezegd ´om des orlix will´.1900 Graantekorten en 
bijbehorende prijsstijgingen in de laatste kwart van de vijftiende eeuw leidden bovendien 
tot een algemene duurteperiode in de Nederlanden, die rond 1478 inzette. De jaren 1481-
1482 en 1491-1492 markeren de twee kortstondige maar felle bestaanscrises als gevolg van 
sterke pieken in de graanprijzen.1901 Het uitbreken van epidemieën in de daaropvolgende 
jaren leidde tot grote sterfte, terwijl onder andere in Arnhem melding wordt gemaakt van 
de vele inwoners die de stad ontvluchtten.1902 In de jaren 1490-1491 liepen de inkomsten 
uit de bieraccijns dan ook met ruim een kwart terug.  
 De gemiddelde jaarlijkse inkomsten uit de bieraccijns in de periode 1478-1494 
waren ten opzichte van de voorgaande twee decennia gehalveerd. In diezelfde periode 
deden zich bovendien grote problemen voor in de Arnhemse biersector. In 1486 en 1487 
nam het stadsbestuur de inning van de bieraccijns in eigen handen, aangezien de 
bieraccijns ‘in quaet regimente’ gekomen was.1903 In het daarop volgende jaar werd dan 
ook een nieuwe ordinantie ten aanzien van de bierconsumptie binnen de stad opgesteld, 
aangezien de verpachtingen ‘…den scisseneren dair groete verdoncknisse mede 
geschieden´.1904 Een jaar later verschenen, waarschijnlijk als uitvloeisel van de door het 
stadsbestuur opgestelde nieuwe ordonnantie op de bieraccijns, de eerste inkomsten uit het 
opgeld op de bieraccijns in de stadsrekeningen. Zoals we hieronder zullen aantonen 
vormden deze opgelden de opmaat tot een sterk toenemende belastingdruk op de 
bierconsumptie binnen de stad.1905   
 De ogenschijnlijke stijging van de inkomsten uit de bieraccijns in de jaren 1499-
1504 zoals die uit grafiek 33 naar voren komt wordt vertekend door het feit dat de in 1499 
opnieuw ingevoerde opgelden, die een jaar eerder waren afgeschaft, niet afzonderlijk van 
de bieraccijns in de stadsrekening zijn geadministreerd, maar als totaalsom van de 
oorspronkelijke accijns plus de inkomsten uit het opgeld wordt geboekt.1906 Toch zal ook 

                                            
1899 Vgl. ook met de hierna behandelde gegevens over de ontwikkeling van de broodaccijns. 
1900 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1478/1479, fol. 2r. 
1901 Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 238 en 242-244; vgl. Van Uytven, ´Politiek en economie´, 1113-
1123 en voor Holland Noordegraaf, Hollands welvaren, 30-34. 
1902 Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 238. 
1903 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1486/1487, fol. 2r. 
1904 Ibidem, stadsrekening 1487/1488, fol. 2r. 
1905 Zie paragraaf 4.3.1.5. 
1906 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1499/1500, fol. 7r. Alleen in 1502 werden de inkomsten uit de reguliere 
bieraccijns en het opgeld van het dubbele ´groitken´ op elke kwart getapt bier apart geregistreerd: GldA, OAA inv. 
nr. 1253, stadsrekening 1502/1503, fol. 1r. 
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de aanwezigheid van ruiter- en huurlingencontingenten, die als garnizoenen in de jaren na 
1492 regelmatig bij Arnhemse burgers en herbergen ingekwartierd waren, de 
bierconsumptie hebben gestimuleerd. Zo werden juist in de jaren 1495, 1501 en 1505-
1515 grotere aantallen vaten bier door Arnhemse tappers en herbergiers uitgetapt.1907 
Tussen 1515 en 1520 werden de inkomsten uit de bieraccijns tijdelijk overgedragen aan de 
kerkmeesters, die hiermee voor een deel het herstel en verdere uitbouw van de St. 
Eusebiuskerk konden financieren.1908 Zodoende ontbreken voor die jaren opgaven van de 
inkomsten uit de bieraccijns in de stadsrekeningen. Tussen 1521 en 1528 gebeurde 
overigens hetzelfde met de inkomsten uit de vreemdbieraccijns. Na 1528 werden de 
bieraccijnzen geïnd in het apart daartoe bestemde accijnshuis (zie hieronder), waarmee het 
zicht op de inkomsten uit deze voor de stadsfinanciën belangrijke accijns via de 
stadsrekeningen wordt ontnomen.  
 
5.4.1.3. Wijnaccijnzen  
Naast de accijnzen op het bier vormden de indirecte belastingen op wijn een belangrijke 
inkomstenbron voor de stad. Gemiddeld bedroeg het aandeel van alle heffingen op wijn 
in de stad 21,3 % van de totale inkomsten. Over de wijze waarop de wijnaccijnzen werden 
geheven, vooral ten aanzien van eventuele verschillen in de belastingvoet van verschillende 
wijnsoorten en vrijstellingen tasten we volledig in het duister.1909 Zonder twijfel was 
Rijnwijn, een verzamelterm voor alle wijnen die via de Keulse wijnstapel richting 
Noordwest Europa werden getransporteerd, de meest gedronken wijn in de Gelderse 
steden.1910 De wijnhandel op de Waal en Rijn tussen de stapelmarkten Keulen en 
Dordrecht vormde, zoals we in hoofdstuk 2 reeks uiteen hebben gezet, de basis voor de 
goederenuitwisseling tussen de kustgewesten en het Duitse achterland.1911 De stedelijke 
markten langs de Rijn en Waal waren, naast de grote stedelijke centra in Holland, 
Vlaanderen en Brabant, belangrijke secundaire afzetmarkten voor Rijnwijn.1912 In veel van 
deze steden werden dan ook al vroeg heffingen over de wijnconsumptie binnen de stad 
ingesteld.1913  
                                            
1907 Zie voor de hogere aantallen via de bieraccijns aangeslagen vaten Bosch, ´Brouwnijverheid´, 112. 
1908 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1515/1516, fol. 8v.; Het Arnhemse stadsbestuur droeg op meerdere 
momenten bij aan de bouw van de stadskerk, mede vanwege het grote belang van de kerk voor de stedelijke 
gemeenschap. Zo werd reeds in 1450 een deel van de opbrengsten uit de bier- en wijnaccijnzen aan de kerkmeesters 
toegewezen voor de bouw van de Eusebiuskerk; zie  Kuys, ´Kerk en religie´, 229. 
1909 Zie voor dergelijke vrijstellingen, vooral ook voor de geestelijkheid, o.a. Van Uytven, Stadsfinanciën, 74-81 en 
Boone, Geld en macht, 125-129. 
1910 Zie hiervoor o.a. Militzer, ´Handel und Vertrieb´, 173-174.  
1911 Weststrate, Kielzog, 71-72 en Militzer, Handel und Vertrieb´, 171-173.  
1912 Weststrate, Kielzog, 124-125; Van Uytven spreekt voor wat betreft deze steden over ´verbruikerssteden´, die de 
handelsstromen van Keulen richting Dordrecht en de Vlaamse en Brabantse markten aftappen; vgl. Van Uytven, 
Geschiedenis van de dorst, 39. 
1913 In Dordrecht vormde de wijnhandel reeds aan het einde van de dertiende eeuw een belangrijke inkomstenbron 
voor het stadsbestuur; Van Herwaarden e.a., ´Gewicht van Dordt´, 44. Ook Middelburg was in de dertiende eeuw al 
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 De vraag naar wijn kwam in de Gelderse steden voornamelijk van de stedelijke 
elites en stadsbesturen, geestelijke instellingen en landsheerlijke hoven. Wijn bleef 
namelijk, zeker in de regio´s die verder van de productiegebieden lagen, een luxedrank: de 
prijzen voor wijn werden door transportkosten en tolheffingen langs de handelsroutes 
aanzienlijk opgestuwd.1914 In Keulen en de dichter bij de productieregio gelegen steden 
langs de Rijn bleef wijn echter nog lange tijd relatief betaalbaar en bleef daarmee ook voor 
de lagere sociale klassen als belangrijkste volksdrank bereikbaar.   
 Zoals we hebben kunnen zien vloeide de wijn in Arnhem en andere Oost-
Nederlandse steden rijkelijk bij raadsvergaderingen, de ontvangst van gasten, de 
accijnsverpachtingen én tijdens allerlei hoogtijdagen en festiviteiten. De wijnaccijns werd 
net als de bieraccijns in ieder geval sinds 1345, maar wellicht al sinds 1328 geheven en 
behoorde daarmee samen met de bieraccijns tot de oudste accijnzen van de stad.1915 Via 
de wijnaccijnzen werden de binnen de stad getapte wijnen belast: het ging hierbij dus 
duidelijk om een heffing op de wijnconsumptie.1916 Nadat de stad in 1355 het recht had 
gekregen om naar eigen inzicht nieuwe accijnzen te heffen, verscheen in 1356 ook een 
nieuwe wijnaccijns (assisa novi vini of cleynre wijncise) in de rekeningen.1917 Hoewel deze na 
1358 tijdelijk uit de rekeningen verdween, werd de nieuwe wijnaccijns vanaf 1361 definitief 
ingevoerd en vanaf dat moment jaarlijks verpacht.   
 In Arnhem kunnen dus aanvankelijk twee accijnzen op de wijnconsumptie worden 
onderscheiden: de grote en de kleine wijnaccijns.1918 De eerste werd waarschijnlijk geheven 
per vat verkochte of aangevoerde wijn, de tweede was een accijns op het tappen van wijn 
in de stedelijke herbergen. De kleine wijnaccijns zal in Arnhem vermoedelijk zijn voldaan 
door de wijntappers, waarschijnlijk de waarden van enkele stedelijke herbergen.1919 Tot 
1461 werden beide accijnzen afzonderlijk in de rekeningen geboekt, maar na die tijd 
werden de grote en kleine wijnaccijns in één post gezamenlijk verantwoord. De 

                                            
een belangrijk centrum voor de wijnhandel, waar sinds 1232 sprake is van heffingen op de wijnverkoop; vgl. Dirksen, 
´Stedelijke heffingen´, 23-33. Dichter bij de belangrijkste productieregio´s langs de Rijn, Moezel en in de Elzas was 
de consumptie van wijn nog belangrijker; ook daar vormden stedelijke heffingen op de wijnconsumptie de vroegste 
vormen van stedelijke fiscaliteit. Holländer, Aufkommen, passim; zie voor Duisburg Mihm en Mihm ed., 
Mittelalterliche Stadtrechnungen, 35.  
1914 Van Uytven, Geschiedenis van de dorst, 28 en 38-43. 
1915 De Leeuw, ´Stadsrekeningen´, 56. 
1916 Zie ook Kuppers, Stadtrechnungen, 82. 
1917 Ibidem, 57; StRA I, 75. In datzelfde jaar werden ook verschillende ordonnanties ten aanzien van het wijntappen 
in de stad opgesteld, onder andere over het tappen van wijn aan gasten in de herberg en aan inwoners die kannen of 
vaatjes wijn voor thuisverbruik bij de wijntappers haalden; zie GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 3r. 
1918 De Leeuw, ‘Stedelijke financiën’, 39-40. 
1919 Hierbij kan gewezen worden op een wijnrekening uit Geldern; ook daar werd de wijnaccijns geheven op de 
toevoer van wijn, de door wijntappers uitgetapte vaten en de vaten die nog opgeslagen waren in de kelders en 
herbergen in de stad; vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, rekening 1385/1386, 58. 
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groothandel in wijn bleef, in ieder geval wat de stedelijke heffingen betreft, onbelast.1920 
Het aloude voorrecht op het tappen van wijn tijdens de jaarmarkten was overigens 
voorbehouden aan een tiental (aan de landsheer tijnsplichtige) huizen aan de Nieuwe 
Markt. In 1355 bevestigde Reinald III dit privilege: gedurende een periode van in totaal 63 
dagen was het voor alle andere tavernes en herbergen in de stad verboden wijn te 
tappen.1921 De wijnconsumptie in de stedelijke herbergen door de toestroom van vreemde 
handelaren tijdens de jaarmarkten blijft daarmee buiten beeld, aangezien ook de 
landsheerlijke administratie hierover geen nadere gegevens bevat.1922   
 Nadat de crisis van de jaren 1372-1377 het stadsbestuur had genoodzaakt om de 
(sterk teruggelopen) pachtsommen van de wijnaccijnzen aan te wenden voor het afbetalen 
van zijn schulden, herstelden de inkomsten zich na 1380 gestaag.1923 Tussen 1388 en 1430 
schommelden de jaarlijkse inkomsten uit de wijnaccijnzen tussen de driehonderd en 
vierhonderd oude schilden, waarbij de periode 1388-1412 een licht dalende trend 
vertoonde, terwijl de periode 1412-1430 juist een geleidelijk herstel van de inkomsten laat 
zien.1924 Problemen in de wijnaanvoer konden in bepaalde jaren in negatieve zin 
doorwerken op de totale stedelijke belastinginkomsten. Klimatologische factoren speelden 
een belangrijke rol in de omvang van de wijnoogst en dus in de omvang van de 
wijnaanvoer, bijvoorbeeld in de jaren 1415 en 1419, maar in de jaren twintig en dertig van 
de vijftiende eeuw vormden politieke conflicten voor Arnhem een bepalende factor voor 
de winstgevendheid van de wijnaccijnzen (zie hieronder). Het effect van dergelijke 
factoren op de stedelijke financiën kon echter door voorraadvorming in de stedelijke 
wijnkelders enigszins worden gedempt.   
 Dat de reële inkomsten uit de wijnaccijnzen minder correlatie vertonen met de 
dynamiek van de wijnhandel dan verwacht zou worden, tenzij er van volledige stremming 

                                            
1920 Dat de doorvoerhandel desondanks via de landsheerlijke landtol werd belast wordt duidelijk uit het daarvoor 
bewaarde toltarief; vgl. Wientjes, ´Landtollen´, 34.  
1921 GldA, OAA inv. nr. 1059. Het ging om de huizen Gelre, de Schure, de Alde Kelre en de Nieuwe Kelre, 
Sternenbergh, de Alde en Nye Schouwenbergh, de huizen van Johan Robijn en Jacob Ketelhoet en de Hooibergh. 
In 1356 werd via een stedelijke ordonnantie bepaald, dat een wijntapper een vat, dat vóór het richten van het 
marktkruis was aangeslagen, nog mocht leegtappen, maar dat gedurende de jaarmarkten geen nieuwe vaten wijn meer 
mochten worden aangeslagen, buiten de herbergen aan de Nieuwe Markt. Zodra de jaarmarkt echter ten einde was, 
zo bepaalde de stadskeur, ´…so gheet onser statrecht weder ynne´; zie GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 5r. 
1922 In Geldern daarentegen was de tijdens de beide jaarmarkten getapte wijn vrij van belastingen; Kuppers, 
Stadtrechnungen, 83. Ook hierin zien we dus dat ten aanzien van de inrichting van het fiscale systeem van stad tot stad 
duidelijk andere accenten konden worden aangebracht. 
1923 De Leeuw, ‘Vroegste stadsrekeningen’, 61. 
1924 De felle terugval van de inkomsten in de jaren 1403 en 1410 kan in verband gebracht worden met administratieve 
onregelmatigheden (de rekening van 1403 omvat slechts tien maanden; StRA III, 39) en de reservering van de 
inkomsten uit de wijnaccijnzen voor specifieke bouwwerkzaamheden, die door de timmermeesters werden 
uitgevoerd; zie hiervoor StRA III, 154 en De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 62-63. In 1407 zouden volgens De 
Leeuw sociale onrust en het uitwijken van een grote groep vermogende burgers na de mislukte poging tot 
gildevorming in 1406 geleid hebben tot een tijdelijke scherpe terugval van de accijnsinkomsten; vgl. De Leeuw, 
‘Stadsfinanciën´, 47-48. 
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van het handelsverkeer sprake was, en dat dus ook andere factoren op deze inkomsten 
moeten hebben ingewerkt, kan aan de hand van de gegevens uit de late veertiende eeuw 
worden aangetoond. Eerder zagen we dat de inkomsten uit de hopaccijns tussen 1388 en 
1412 als gevolg van geldontwaarding sterk daalden. Ook de licht dalende trend in Arnhem 
tussen 1388 en 1412 moet hoogstwaarschijnlijk grotendeels hieraan worden gekoppeld. 
Weststrate constateerde voor de jaren tussen 1388 en 1399 juist een lichte stijging van de 
wijntransporten langs Lobith, met 1397 en 1398 als piekjaren. Als gevolg van de interne 
conflicten in Keulen werd vooral in de jaren 1390-1395 weliswaar minder wijn langs 
Lobith getransporteerd, maar in Arnhem zien we geen scherpe terugval van de 
wijnaccijnzen in die jaren.1925 Tussen de 12,7 en 18,1 % van deze wijnen werd in die jaren 
via de Rijn richting Arnhem, Utrecht en het noorden van Holland geëxporteerd.   
 De cijfers van Weststrate tonen bovendien aan dat het aantal voeders dat langs 
Arnhem over de Rijn werd getransporteerd tussen 1390 en 1399 een forse stijging 
kende.1926 De inkomsten uit de wijnaccijns daalden minder scherp dan die uit de 
hopaccijns, wat erop lijkt te wijzen dat de wijnconsumptie op peil is gebleven of zelfs een 
lichte stijging moet hebben gekend om – bij de scherpe muntdevaluatie – op het in de 
grafiek weergegeven niveau te blijven. Bovendien had de mogelijkheid om wijn-voorraden 
in de stedelijke wijnkelders een dempend effect ten aanzien van de invloed van 
aanvoerproblemen op de accijnsinkomsten.  
 De politieke conflicten, vooral voortvloeiend uit de kwestie rondom de belening 
van Gelre na 1423, leidden tot wederzijdse handelsbelemmeringen in de rivierhandel. Het 
is opvallend dat aan de impact van deze conflicten, die een structurele rem gevormd 
moeten hebben op de wijnhandel, door Weststrate in zijn proefschrift nauwelijks aandacht 
wordt geschonken. Ook Van Uytven lijkt de impact van de over Holland en Gelre 
uitgesproken Rijksban op de Keulse wijnhandel over het hoofd te zien bij zijn verklaring 
voor de structurele terugval van de Keulse wijnhandel gedurende de vijftiende eeuw.1927 
  
 

                                            
1925 Weststrate, Kielzog, 75-81, die terecht uiteenzet dat Keulse wijnhandelaars in de jaren 1393-1395 grote 
moeilijkheden moeten hebben gehad om hun wijn richting het westen te transporteren, waarvan vooral Nijmeegse 
kooplieden wisten te profiteren. In de beginjaren van de vijftiende eeuw lagen de langs Lobith vervoerde aantallen 
voeder wijn aanzienlijk hoger dan in de jaren 1390-1395. 
1926 Ibidem, 75, tabel 3.1. 
1927 Vgl. Weststrate, Kielzog, 132-143 en Van Uytven, ‘Bedeutung’, 252, die deze teruggang van de Keulse wijnhandel 
vooral verklaart uit veranderende consumptievoorkeuren, vooral de substitutie door hopbieren. Opvallend is dat de 
Keulse wijnexporten vooral na 1420 beginnen in te zakken, wat chronologisch samenvalt met de talrijke 
rivierblokkades en handelsverboden die de rivierhandel hinderden. 
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GRAFIEK 34: inkomsten uit de grote en kleine wijnaccijnzen te Arnhem, met 11-jaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde, in oude schilden, 1356-1543.  
 
 De Rijksban die in 1426 en 1431 door koning Sigismund over respectievelijk 
Holland en Gelre werd uitgesproken had directe gevolgen voor de rivierhandel en dus ook 
voor de wijnaanvoer richting de Nederlanden, aangezien het kooplieden uit de rest van 
het Duitse Rijk daarmee verboden werd met deze gebieden handel te drijven.1928 In 1426 
werd de druk op Gelre om Adolf van Berg als hertog aan te nemen opgevoerd.1929 Als 
reactie daarop besloot men van Gelderse zijde de rivieren af te sluiten voor al het 
verkeer.1930 Dat dit handelsembargo zowel tegen Gulik als ook tegen Keulen was gericht 
en door de Geldersen zeer serieus werd genomen, blijkt wel uit het feit dat Arnhem boden 
naar onder andere Brabant en Luik stuurde om er daar op aan te dringen ‘den Coelsschen 
geen goit toe te vueren’. Ook de steden in het Veluwse kwartier werd gesommeerd de 
handel met de stroomopwaarts gelegen gebieden te staken. 1931 Het directe verband tussen 
deze maatregelen en de inkomsten uit de wijnaccijnzen wordt nog in hetzelfde jaar 
duidelijk.   
 In het boekjaar 1426/1427 werden de wijnaccijnzen na vijf maanden verpacht te 
zijn de resterende acht maanden in regie geïnd ‘omdat die stroem geslaten wart, dair en 
theinden was ’t lange tijt dat hier gheen wyne en quamen’.1932 Nijmegen, dat als Rijksstad 
                                            
1928 Alberts, ´Gelders-Keulse betrekkingen´, 88-89.  
1929 Zie voor deze machtsstrijd rondom de belening met Gelre Van Gent, ´Ban´, 32-38. StRA IV, 360: “[…] doe hi 
van Bomell quam mit brieven ‘s keisers van Romen, van der stat van Coelne hier gesandt, den hertoige van den Berge 
voir onsen here te hulden […]”. 
1930 StRA IV, 358. 
1931 Ibidem, 362. 
1932 Ibidem, 352. 
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aanvankelijk was uitgesloten van de Rijksban en dus nog wel handelscontacten met Keulen 
kon onderhouden, werd door Arnhem opgeroepen om de handelsbetrekkingen te 
herstellen. De toevoer van wijnen over land vanuit Nijmegen, wordt in 1430 vermeld.1933 
Dat de stad na 1426 regelmatig de accijnsinning in eigen beheer moest uitvoeren, en dat 
in 1432 aan Nijmegen werd gevraagd om weer Rijnhandel met Keulen te bewerkstelligen 
sterkt de gedachte, dat tussen 1426 en 1432 de wijntoevoer naar Arnhem als gevolg van 
de politieke ontwikkelingen gehaperd heeft.1934 Meermalen werd de aanvoer van wijn door 
soortgelijke stroomsluitingen ontwricht.1935 Dit leidde in de jaren 1426, 1429 en 1436 
tijdelijk tot minder inkomsten, mede omdat de wijnaccijnzen in die jaren, wegens 
onvoldoende animo onder de accijnspachters in regie moesten worden geïnd. In 1429 
vaardigde het stadsbestuur bovendien een nieuwe ordonnantie uit op het tappen van wijn, 
aangezien ze ´van den burgeren dair voele vervolgs om leden´.1936 Hoogstwaarschijnlijk 
werd door de burgers bij het stadsbestuur aangedrongen op ingrijpen vanwege de 
toenemende schaarste en mogelijke malversaties als gevolg hiervan.  
 De toename van de inkomsten die in de periode 1432-1441 door de wijnaccijnzen 
werden gegenereerd vloeide deels voort uit een verhoging van het accijnstarief dat het 
stadsbestuur begin 1432 doorvoerde wegens de toegenomen schuldenlast van de stad. 
Voortaan dienden over iedere aam wijn die werd vertapt acht kwarten accijns te worden 
betaald, wat neerkwam op een accijnstarief van 24,8%, een zeer hoge belastingvoet naar 
middeleeuwse maatstaven.1937 Het vastleggen van het accijnstarief in tot elkaar in vaste 
verhouding staande inhoudsmaten in plaats van een in een bepaalde muntsoort uitgedrukt 
geldbedrag lijkt een manier te zijn geweest om de verschillende wijnsoorten van diverse 
kwaliteit en prijsklassen evenredig aan te slaan en de accijnsinkomsten te vrijwaren van 
invloeden zoals prijsschommelingen of muntontwaarding.1938 Met deze accijnsverhoging 
konden de inkomsten uit de stedelijke wijnconsumptie nog enkele jaren worden verruimd, 
alhoewel dit ten koste ging van de Arnhemse wijndrinker.1939   

                                            
1933 StRA IV, 379: “[…] doe sij quamen van Nijmegen ende hadden den wijn dair gecoft […]”. 
1934 StRA V, 302. 
1935 Vgl. Kuske, Quellen I, nrs. 817, 821, 830 en 834. In 1426 werden geen inkomsten uit de landsheerlijke watertol te 
Arnhem geboekt ‘…want die stroem gesloten was’; GldA, HA, inv. nr. 261, fol. 8v. 
1936 StRA V, 92. 
1937 StRA V, 323: “[…] ende mede van die wijncise te hoegen, want die stat zeer t’ achter was […]”; StRA V, 321: 
“[…] ende sloeten van den wyncisen ende hoegden die, dat men voirtan van elker aem geven soulde 8 quarten etc. 
[…]; vgl. voor vergelijkbare accijnstarieven op wijn in Gent Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 175. 
1938 In de Arnhemse rekeningen treffen we naast de Rijnwijn, die men simpelweg als wyn aanduidde, ook met enige 
regelmaat malvesie en bastart aan. De prijzen voor deze wijnen lagen aanzienlijk hoger dan die voor Rijnwijn. Zo kostte 
een kwart Rijnwijn in Arnhem in 1432 6,5 blenken, terwijl voor een kwart malvesie iets meer dan het dubbele (14 
blenken) en voor een kwart bastart-wijn zelfs 16 blenken werden betaald. Vgl. StRA V, 309-311. Die prijsverhoudingen 
vinden we ook in voorliggende jaren terug; vgl. bijvoorbeeld StRA IV, 299. 
1939 Het verhogen van de accijnstarieven die rustten op de wijnconsumptie werd door verschillende steden, waaronder 
ook Keulen, meermaals toegepast om de schuldenlast te verlagen; vgl. Irsigler, Wirtschaftliche Stellung, 242. Dat 
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 Een andere factor die aan de stijging van de accijnsinkomsten eind jaren dertig van 
de vijftiende eeuw zal hebben bijgedragen is het toenemende aantal voeders dat via de Rijn 
richting de noordelijke regio´s in de Nederlanden werd getransporteerd.1940 Weststrate 
zoekt de verklaring hiervoor voornamelijk in de zwakker wordende positie van de Dordtse 
wijnstapel in die jaren en in het feit dat wijnhandelaren vanwege afzetproblemen op de 
belangrijkste wijnmarkt in de Nederlanden, Brugge, op zoek zijn gegaan naar alternatieve 
afzetmarkten.1941 De Arnhemse gegevens lijken dit beeld te bevestigen: tussen 1432 en 
1439, de jaren dat de inkomsten uit de Brugse wijnaccijns terugvallen, vertonen de 
Arnhemse cijfers juist een duidelijke stijging.  
 De accijnsverhoging en de tot die tijd nog doorzettende groei van de hoeveelheden 
langsgevoerde wijn konden niet verhinderen dat de nominale inkomsten uit de fiscalisering 
van de wijnconsumptie na 1440 structureel begonnen te dalen. Een complex van factoren 
was hiervoor verantwoordelijk. De wijnconsumptie in de Nederlanden nam in de loop van 
de vijftiende eeuw af.1942 Ongetwijfeld zullen de toenemende populariteit van bier, en 
vooral de substitutie van wijn door kwalitatief betere bieren, vooral het Noord-Duitse bier 
dat als luxedrank binnen de stad een kleine maar stabiele nichemarkt bediende, de 
wijnconsumptie in de steden negatief hebben beïnvloed.1943 De Keulse wijnhandel 
vertoonde vanaf het midden van de vijftiende eeuw dan ook een duidelijke achteruitgang. 
De hoeveelheid vanuit Keulen geëxporteerde wijnen liep in de tweede helft van de 
vijftiende eeuw geleidelijk aan terug.1944   
 Het handelsconflict tussen de Nederrijnse Hanzesteden en Dordrecht tussen 1441 
en 1445 vormde bovendien een rem op de wijnhandel op de Waal en de Rijn. In dit 
handelsconflict vormden vooral het Keulse en Dordrechtse stapelrecht en nieuwe 
heffingen op de wijnhandel te Dordrecht de inzet van de strijd.1945 Dit conflict zal ook de 
lokale wijnhandel én wijnconsumptie in de steden langs de Rijn en Waal aangetast hebben, 
wat ook zijn weerslag op de inkomsten uit de wijnaccijnzen in die steden heeft gehad. De 
Arnhemse gegevens laten dit duidelijk zien. In Arnhem liepen de inkomsten tussen 1441 
en 1445 met ruim een kwart terug. Na een tijdelijke stabilisering in de daaropvolgende tien 
                                            
stadsbesturen eerder bereid waren de wijnaccijnstarieven te verhogen dan de tarieven voor het bier zal te maken 
hebben gehad met de sociale gevolgen die al te hoge bierbelastingen met zich mee konden brengen. 
1940 Ook de wijnimporten richting Keulen vertonen in de jaren 1432-1445 een stijgende trend, met een hoogtepunt 
in 1445, toen maar liefst 181.000 hl. werd ingevoerd. In 1436 deed zich een sterke terugval voor, die ook in de 
Arnhemse cijfers valt terug te zien; vgl. Irsigler, Wirtschaftliche Stellung, 244.  
1941 Weststrate, Kielzog, 139-141. 
1942 Unger, ´Beer, wine and land use´, 332. Overigens lijkt het me niet ondenkbeeldig dat juist een haperende 
wijntoevoer vanwege de handelsconflicten heeft geleid tot noodgedwongen productsubstitutie door de elites, die in 
plaats van Rijnwijn steeds meer luxe biersoorten zijn gaan drinken. 
1943 Vgl. Unger, Beer, 74-77, m.n. 77; zie voor de toevoer van vreemd bier en de belasting daarvan paragraaf 4.3. 
1944 Van Uytven, ´Bedeutung´, 241 en 247-252; zie verder Irsigler, Wirtschaflichte Stellung, 246. 
1945 Zie hiervoor Niermeyer, ‘Handelsoorlog’ en Seifert, ‘Streit um den Dordrechter Stapel. Wesel, der Niederrhein 
und Holland in der mitte des 15. Jahrhunderts’ in: ‘Zu allen Theilen inß Mitte gelegen’, 116-134 en Weststrate, Kielzog, 
141-143. 
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jaar zakten de inkomsten tussen 1455 en 1461 nog verder terug. Het in 1465 uitgebroken 
handelsconflict tussen Keulen en Gelre, gecombineerd met de blokkade van Arnhem als 
gevolg van de belegering door hertog Adolf tussen 1466 en 1468, brachten de toevoer van 
nieuwe wijn naar de stad vrijwel tot stilstand, waardoor de inkomsten uit de wijnaccijnzen 
tot een dieptepunt zonken.1946  
 In de daaropvolgende jaren tonen de inkomsten uit de wijnaccijnzen geen tekenen 
van herstel. De gemiddelde jaarlijkse inkomsten in de periode 1465-1492 waren ten 
opzichte van de eerste helft van de vijftiende eeuw meer dan gehalveerd. Daarmee was 
ook de wijnaccijns, die na de hopaccijns als belangrijkste pijler de stedelijke financiën 
schraagde, binnen enkele decennia weggezakt. Waar rond het begin van de vijftiende eeuw 
het aandeel van de accijnzen op de wijnconsumptie in de totale inkomsten van de stad nog 
bijna 41 procent bedroeg, was dit aandeel in 1473 teruggelopen tot een kleine 15 procent 
van de totale inkomsten. Het al eerder aangehaalde invoerverbod op Rijnwijn vanuit 
Keulen naar de Bourgondische Nederlanden, die in 1476 door Karel de Stoute was 
afgekondigd vanwege extra heffingen die op de Keulse stapelmarkt waren ingevoerd, 
bracht de wijnhandel van de Gelderse wijnhandelaren nog meer schade toe.1947 Het is dan 
ook niet vreemd dat Nijmegen, Zutphen en Arnhem zich in 1476 tot hertog Karel de 
Stoute wendden om de handel met Keulen alsnog toe te laten. De steden beriepen zich 
op het grote belang van de wijnhandel voor de stedelijke economie in Gelre. Door het 
handelsverbod werd volgens de stadsbestuurders de stedelijke economische positie 
dusdanig ondergraven, dat ze minder goed in staat waren de hen opgelegde hoge 
strafschattingen aan de hertog af te dragen.1948  
 Tot 1490 bleven de inkomsten uit de wijnaccijnzen in Arnhem laag. Het verval van 
de wijnaccijns versterkte het effect van de eveneens teruglopende inkomsten uit de hop- 
en bieraccijnzen en droeg bij aan de financiële crisis die de stad in de late vijftiende eeuw 
doormaakte. Na 1490 en vooral na 1515 namen, zoals uit grafiek 34 valt af te leiden, de 
inkomsten uit de indirecte belastingen op wijn sterk toe. Deze ontwikkeling valt 
grotendeels terug te voeren op de instelling van een aantal nieuwe heffingen waarmee het 
stadsbestuur de inkomsten uit de wijnconsumptie succesvol wist te verruimen. Het is 
opvallend dat juist vooral wijn in Arnhem het onderwerp werd van de fiscale politiek van 
het stadsbestuur om het hoofd te bieden aan de financiële problemen waarmee de stad te 
kampen had. De hierdoor veroorzaakte stijging van de wijnprijzen zal mede bijgedragen 
hebben aan de ´elitisering´ van de wijnconsumptie. Bij de behandeling van de fiscale 
politiek ten aanzien van de wijn en het bier na 1492 zal bovendien betoogd worden dat de 
toegenomen invloed van de burgerij op het stadsbestuur na 1487, en vooral de rol van 
grote brouwers als rentmeesters en later als leden van het stadsbestuur, zal hebben geleid 

                                            
1946 Alberts, ´Gelders-Keulse betrekkingen´, passim. 
1947 Vgl. Kuske, Quellen II, nr. 712; zie hiervoor, paragraaf 2.4.2. 
1948 GldA, OAA inv. nr. 5464 (= Landdagen, nr. 1739). 
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tot een sterke nadruk op de belasting van wijn, zodat belastingen op de bierproductie 
konden worden beperkt en de eigen concurrentiepositie van de brouwers werd versterkt. 
 
5.4.1.4. Kleine accijnzen  
Naast de ‘grote accijnzen’ op wijn en bier stelde het Arnhemse stadsbestuur in 1355 een 
achttal nieuwe accijnzen in, waarvan de inkomsten vanaf 1356 als ´nova quartalia´ of 
´quartalibus novarum assysarum´ in de stadsrekeningen verschijnen.1949 Van deze nieuwe of 
´kleine´ accijnzen kwam een kwart van de accijnsopbrengsten toe aan de landsheer.1950 De 
invoering van deze nieuwe accijnzen, die berustten op uiteenlopende consumptie-
goederen, ging niet zonder slag of stoot. De nieuwe bieraccijns die het stadsbestuur 
introduceerde werd na twee jaar alweer afgeschaft, terwijl ook de overige accijnzen korte 
tijd uit de rekeningen verdwijnen. In 1362 werden de accijnzen op brood, boter, vlees, 
varkens, vis (een kar- en bankaccijns), laken en leer wederom ingevoerd.   
 Vanaf dat moment vormden deze accijnzen een vast onderdeel van het Arnhemse 
fiscale systeem.1951 De gecombineerde totale opbrengsten van deze kleine accijnzen namen 
(over de gehele onderzoeksperiode bezien) gemiddeld bijna twaalf procent van de totale 
inkomsten uit indirecte belastingen en acht procent van de totale inkomsten voor hun 
rekening. In de periode tot 1380 lag dit aandeel zelfs nog aanzienlijk hoger: het verloop 
van de grafiek tot 1380 laat duidelijk zien dat het Arnhemse stadsbestuur heeft 
geëxperimenteerd met het belastingenpakket en de daaraan gekoppelde tariefstellingen. In 
het begin van de vijftiende eeuw stabiliseerden de inkomsten uit de kleine accijnzen zich 
en brachten jaarlijks rond de honderd oude schilden op. Na 1418 zien we een geleidelijke 
stijging van de inkomsten uit de kleine accijnzen terug, wat vermoedelijk te verklaren valt 
uit een bewuste aanpassing van de accijnstarieven voor de kleine accijnzen om de 
toegenomen uitgaven en de oplopende schulden van de stad bij de beheerders van de 
stadsfinanciën op te kunnen vangen. In 1434 stegen bijvoorbeeld de inkomsten uit de 
vleesaccijns aanzienlijk, hoogstwaarschijnlijk vanwege een tariefwijzing: in dat jaar bracht 
de vleesaccijns bijna driemaal zoveel op als het jaar daarvoor (grafiek 35).      

                                            
1949 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 58; StRA I, 76 en 104. 
1950 De nieuwe accijnzen worden in de rekening van 1356 geboekt in de rubriek ´nova quartalia´; StRA I, 76. Tot 
1365 worden deze accijnzen geboekt als ´quarta parte assise´; vgl. bijv. StRA I, 214 en 235. Onder ´quartalis (-a)´ 
moeten inkomsten verstaan worden waarvan een kwart afgedragen moest worden; vgl. Niermeyer, Lexicon, 875.  
1951 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 57-58 en Alberts, ‘Bijdrage’, 333-334. 
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GRAFIEK 35: inkomsten uit de kleine accijnzen in Arnhem, in oude schilden, 1356-1550.  
 
 Inkomsten uit een accijns op geïmporteerd (in de rekeningen vreemd of uythemssch) 
bier treffen we vanaf 1436 in de rekeningen aan. De invoer en het tappen van 
geïmporteerd bier waren in Arnhem in eerste instantie verboden, wat ten dele voortkwam 
uit protectionisme ten aanzien van de lokale brouwnijverheid, maar vooral ook de 
stedelijke inkomsten uit de hop- en bieraccijns, die namelijk alleen de lokale productie en 
consumptie belastten, te beschermen.1952 Dit protectionisme kwam ook tot uiting in de 
veel hogere accijnstarieven voor het importbier, die het dubbele bedroegen van het voor 
lokaal gebrouwen bieren geldende tarief.1953 In 1435 voerden de schepenen lang overleg 
over het invoeren van deze nieuwe accijns en de wijze waarop die geïnd zou moeten 
worden.1954 Aanvankelijk werd een accijns op geïmporteerd kuitbier, vermoedelijk 
afkomstig uit Amersfoort of uit de Hollandse brouwcentra, ingevoerd, maar vanaf 1436 
werd een meer algemene accijns ingevoerd die al het importbier moest gaan belasten.1955 
In de eerste twee jaren na zijn invoering werd deze accijns verpacht voor de enorme som 
van ruim 900 Arnhemse gulden, maar dergelijke hoge bedragen komen we in de 

                                            
1952 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 99. Een stadskeur uit 1356 bepaalde dat geen gruit- of hopbier getapt mocht worden 
dat niet binnen de stad gebrouwen was; zie GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 5v.  
1953 In Harderwijk was de invoer van Hamburgs bier in ieder geval sinds 1432 toegestaan; ook daar hanteerde men 
het dubbele accijnstarief voor Duits importbier. Het is opvallend dat dit bier aanvankelijk slechts als ´Hamburger 
bier´ wordt aangeduid, maar dat enkele jaren later in 1439 al duidelijk wordt gedifferentieerd tussen bieren afkomstig 
uit Hamburg, Stade of Bremen; zie Berns, Rechtsbronnen, 145. Vgl. voor soortgelijke differentiatie in biersoorten en 
aanslagvoeten elders in de Nederlanden Unger, Beer, 184-188. 
1954 GldA, OAA inv. nr. 1243, stadsrekening 1435/14356, fol. 18r.: "ende hadden langhe te rade gheweest ende 
geslaten die coeytcise bij oer selven te verpachten…". 
1955 De import van Hollands kuitbier verliep ofwel via de rivierhandel op de Nederrijn, dan wel over de Zuiderzee 
via Harderwijk. Dat ook in Harderwijk Gouds en Haarlems kuitbier werd ingevoerd bewijzen de 
verpachtingsvoorwaarden voor de bieraccijns uit 1450; zie Berns, Rechtsbronnen, 148. 
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daaropvolgende jaren niet meer tegen. Het lijkt hier eerder te gaan om een verkeerde 
inschatting van de accijnspachters, die wellicht te hoge verwachtingen hebben gehad ten 
aanzien van de toestroom van importbier nadat dit door het stadsbestuur werd toegelaten. 
Na die tijd zakten de inkomsten uit deze accijns terug: ze schommelden gedurende de 
vijftiende eeuw rond de 20 á 30 oude schilden per jaar. Het relatief lage aantal 
geïmporteerde vaten buitenlandse bier in vergelijking met het aantal binnen Arnhem zelf 
gebrouwen vaten bier in de late vijftiende en vroege zestiende eeuw rechtvaardigt de 
conclusie dat deze kwalitatief superieure bieren als luxegoederen een zeer klein 
marktsegment bedienden.1956   
 De inkomsten uit de heffing op geïmporteerd bier, voornamelijk bier dat vanuit 
Hamburg, Bremen en Wismar (wellicht via de bierstapelmarkt voor Hamburgs bier in 
Amsterdam en Stavoren) werd aangevoerd, stonden logischerwijs sterk onder invloed van 
de aanvoer-mogelijkheden van overzees bier naar de stad: handelsblokkades en oorlog 
hadden vrijwel meteen een negatief effect op de inkomsten uit deze accijns.1957 In 1473 
werd de pacht door pachter Wouter Holl na enkele maanden alweer opgezegd omdat 
vanwege de dreigende Bourgondische inval ´…nyemant hier vrij aff ende aen komen 
mocht´, waarna het stadsbestuur zich genoodzaakt zag de inning zelf ter hand te 
nemen.1958 Ook in de jaren 1478-1481 leidde het oorlogsgeweld rondom de stad tot 
aanzienlijke belemmeringen die de toevoer van vreemdbier deden haperen. In de jaren 
1516-1517 kwam de toevoer van bier uit Hamburg, Bremen en Wismar, die voornamelijk 
via de Zuiderzee door Hollandse schepen vanuit het Oostzeegebied werd aangevoerd, 
zwaar onder druk te staan vanwege de handelsblokkades en de onveiligheid die de 
kapersactiviteiten van Grote Pier, die op de Zuiderzee talloze Hollandse schepen 
plunderde, met zich meebrachten.1959   
 Het is opvallend dat in datzelfde jaar de inkomsten uit het geïmporteerde 
binnenlandse bier, hoofdzakelijk Nijmeegs ́ molbier´, een uitzonderlijke piek laten zien. In 
dat jaar werden ruim 1100 vaten binnenlands bier de stad binnengevoerd.1960 Een aparte 
accijns op dit binnenlandse importbier, voornamelijk dus afkomstig uit Nijmegen maar 

                                            
1956 Bosch, ́ Brouwnijverheid´, 112-114. Het aantal geïmporteerde vaten bier fluctueerde sterk: in 1493 ging het slechts 
om 90 vaten, in 1507 werden maar liefst 290 vaten buitenlands bier ingevoerd. Deze sterke toename kan deels worden 
toegeschreven aan de aanwezigheid van de Bourgondisch-Habsburgse stadhouder en zijn entourage en het garnizoen. 
Vgl. Unger, Beer, 190-194. 
1957 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 99-100. Zie voor de bierstapel voor Hamburgs bier in Amsterdam Carasso-Kok, 
Geschiedenis van Amsterdam, 118; Smit, ´Opkomst´, passim en Ashauer, ´Rechnungsbuch´, 88-90. 
1958 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1473/1474, fol. 3r. 
1959 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1516/1517, fol. 18r. In 1517 hadden Gelderse troepen in een poging 
Friesland onder controle te krijgen Dokkum belegerd. Pier van Donia was aanvoerder van de Arumer Zwarte Hoop 
en leidde daarmee de Gelders-gezinde partij in Friesland. Een Friese kapervloot onder zijn leiding plunderde in 1517 
vele Hollandse schepen op de Zuiderzee en waagde de overtocht naar Holland voor de beruchte plundertocht langs 
Medemblik, Alkmaar en Amsterdam in dat jaar; vgl. Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 40.  
1960 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1517/1518, fol. 17v. 
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waaronder vreemd genoeg ook Kleefs bier werd gerekend, was in 1506 ingevoerd, en 
leverde vooral tussen 1515 en 1520 aanzienlijke inkomsten op.1961 Dat deze importen van 
belang waren voor de levensmiddelenvoorziening binnen de stad bewijzen de klachten die 
de gilden, burgers en ingezetenen aan het stadsbestuur richtten, waarin ze bezwaar 
maakten tegen de ´grote, sware accynsen, die uwe lieffden opten bynnenlandsche bieren 
geset hebben´. Door de hoge accijnzen werd de aanvoer van dit bier belemmerd, wat ertoe 
leidde dat ´die arme meynt zeer verdruckt ind enge werden´.1962 Na 1515, en vooral ook 
in 1523, lag de import van binnenlands bier beduidend hoger dan in de jaren 1506-1510.1963 
Ook deze accijns werd echter na 1530 in het stedelijke accijnshuis geïnd en wordt daarmee 
aan ons zicht onttrokken.  
 De karaccijns, geheven over de viskarren waarmee vis vanuit Harderwijk via de 
Veluwe werd aangevoerd, was van de nieuwe ‘kleine’ accijnzen de meest lucratieve.1964 Dit 
betrof vooral haring afkomstig uit het Oostzeegebied, stokvis aangevoerd vanuit Bergen 
en (in mindere mate) de visvangsten uit de Zuiderzeevisserij, vanuit Harderwijk over de 
Veluwe werd aangevoerd.1965 De karaccijns had een aandeel van een derde tot een kwart 
in de inkomsten uit de kleine accijnzen, maar het uiteindelijke aandeel in de totale 
accijnsopbrengsten was desondanks klein. Het grote aandeel in de kleine accijnzen 
onderstreept echter wel het belang van vis als onderdeel van het middeleeuwse dieet, met 
name als belangrijk voedingsmiddel tijdens de vele kerkelijke vastenperiodes.1966 Naast de 
karaccijns werd tevens een bankaccijns ingevoerd: dit was een accijns die werd geheven 
op de vis die via door de stad beschikbaar gestelde visbanken werd verkocht.1967 Hierbij 
ging het om vis die via het water werd aangevoerd: vermoedelijk ging het hier om partijen 
vis die vanuit Holland werden aangevoerd.1968  

                                            
1961 Bosch, ‘Brouwnijverheid’, 99: ‘…ontfangen vanden bier dat van buyten hyr bynnen is gekomen as van Nijmeeghs 
ende Cleeffs bier, dat totter vreemder biercisen nyet en hoert’. Het tarief van deze accijns werd op zeven stuivers per 
vat gesteld; dit was aanzienlijk hoger dan het accijnstarief op het lokaal gebrouwen bier, maar lag onder het tarief van 
het buitenlandse bier.  
1962 Geciteerd bij Doorman, Brouwerij, 24. 
1963 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 112, tabel 2. 
1964 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 57. In de stadsrekening van 1356 wordt gesproken van de ´accisa 
carrucarum piscium´; StRA I, 76. 
1965 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 171; De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 57. Het belang van 
Harderwijk als Gelderse visstapel voor alle vis die langs de Zuiderzeekust tussen Muiden en Kampen aan land werd 
gebracht komt tot uitdrukking in de herbevestiging van dit privilege in 1443 door hertog Arnold, die plaatsvond tegen 
de achtergrond van een conflict tussen de Hollandse visstapel Naarden en Harderwijk; vgl. voor dit conflict Ibelings, 
´Middeleeuwse visstapel´, 55-56.  
1966 Van Dam en Van Winter, ´Eetregimes´. 
1967 Al in de vroegste stadsrekening is sprake van visbanken (bankis piscium) én viskuipen (cupis piscium) die door het 
stadsbestuur ter beschikking van visverkopers werden gesteld; StRA I, 3. Bij de viskuipen ging het waarschijnlijk om 
verse, lokaal gevangen vis, of luxevissen als zalm en steur, die onder andere bij het tolhuis van Lobith werd gevangen. 
1968 Dat een deel van de in Arnhem verkochte vis ook via het water werd aangevoerd wordt duidelijk uit een stadskeur 
uit 1354 die de voorkoop van vis verbood, waarin expliciet wordt gesproken over een verbod om ´teghen die carren 
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 Alhoewel De Leeuw terecht opmerkt dat de nieuw ingevoerde karaccijns niet, zoals 
Alberts heeft beweerd, een algemeen weggeld was maar een heffing op de visinvoer moet 
zijn geweest, hebben de Gelderse graven al eerder in de veertiende eeuw – naast de 
jaarmarkttollen, een veetol en een gewanthuistol – een kartol geheven, welke wél opgevat 
mag worden als weggeld zoals dat ook in onder andere Zutphen, Doesburg en Harderwijk 
werd geheven.1969 Of met de karaccijns alle viskarren die vanuit Harderwijk kwamen 
werden belast, dus ook de partijen die bestemd waren voor de doorvoer richting Keulen, 
of enkel de vis die voor de lokale consumptie bestemd was en vanaf de viskarren die op 
de Arnhemse vismarkt op het Grote Oord werd verkocht, wordt uit de bronnen niet 
duidelijk.1970 Maar aangezien accijnzen in de meeste gevallen vooral de detailhandel en 
lokale consumptie belastten en niet de interregionale groothandel mogen we aannemen 
dat de karaccijns vooral de lokale visverkoop heeft belast. Een stedelijke keurmeester 
controleerde de kwaliteit van de op de markt aangeboden vis.1971 Daarnaast waren door 
het stadsbestuur keuren uitgevaardigd die malversaties en voorkoop voordat de viskarren 
de stedelijke markt hadden bereikt moesten tegengaan, dit alles om de controle-
mogelijkheden te vergroten en het mislopen van heffingen tegen te gaan.1972   
 De aanvankelijke inkomsten lagen beduidend hoger dan in de periode na 1380, wat 
mag worden gewijd aan hogere accijnstarieven waarmee het stadsbestuur na de 
herinvoering in 1362 experimenteertde. Ook de karaccijns laat tussen 1385 en 1403 een 
duidelijke neergang zien. Tussen 1405 en 1445 vertonen de inkomsten uit de karaccijns 
een duidelijke groei, wat erop lijkt te wijzen dat ook de afzetmarkt voor zeevis in Arnhem 
in deze periode langzaam maar zeker groeide. Ook de vishandel via Arnhem moet 
gedurende de vijftiende eeuw aan belang hebben gewonnen, wat het aanbod voor de lokale 
verkoop ook zal hebben verhoogd, omdat van deze handelsstroom meer voor de lokale 
markt kon worden ´afgetapt´. In een handelscontract uit 1457 tussen een Harderwijkse 
vishandelaar en de Keulse koopman Jan van Dorth werd gestipuleerd dat de verhandelde 
lading vis, bedoeld voor de Keulse markt, in Arnhem bij de kraan aan de Rijnkade moest 

                                            
of teghen die scepe´ te gaan; GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 2v. De visserij in de wateren rondom de stad was van 
gering belang. 
1969 Deze Arnhemse kartol wordt voor het eerst in de landsheerlijke rekening van 1335 genoemd; GldA, HA inv. nr. 
373, fol. 2r. Ook in Harderwijk en Hattem werd weggeld geheven; in 1431 besloot het Harderwijkse stadsbestuur om 
geen weggeld te heffen van Hattemse burgers, aangezien Harderwijkse burgers in Hattem van betaling van het 
weggeld waren vrijgesteld. Vermoedelijk om ook de veehandel vanuit Friesland via Harderwijk te stimuleren besloot 
Harderwijk in hetzelfde jaar  ook vrijstelling van weggeld te geven aan (ossen)handelaars uit Stavoren, Sloten en 
Kuinre; zie Berns, Rechtsbronnen, 141. Voor het weggeld in Zutphen zie hierboven, paragraaf 5.3.1. 
1970 Zie voor de visverkoop vanaf viskarren op de Arnhemse vismarkt op de Grote Oord Benders en Bosch, 
‘Samenleving en economie’, 171 en StRA V, 298. De locatie van deze lokale vismarkt lag niet geheel ontoevallig 
tussen de St. Janspoort en de Rijnstraat/Rijnpoort, op de route die de Harderwijkse viskarren vanaf de Veluwe 
richting de havenkade en de stadskraan buiten de Rijnpoort moesten afleggen. 
1971 StRA III, 121: “Den coermeyster opten Merct van vulen vissch die hy gecofft hadde te proven”. 
1972 GldA, OAA inv. nr. 1010, fol. 2v.: “Item enich man die uter stat gheet teghen die carren of teghen die scepe, 
voercoep te doene aen die vissche die verliest der stat 1 lb….”. 
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worden afgeleverd.1973 Alhoewel transport via waterwegen over het algemeen efficiënter 
was dan transport over land met behulp van wagens en karren, werd de handelsroute over 
de Veluwe hier duidelijk verkozen boven transport via de IJssel. Arnhem was dus een 
belangrijke schakel in de doorvoerhandel van zeevis, vooral haring en stokvis, die vanuit 
Harderwijk richting Keulen werd getransporteerd.1974 In dit licht moeten we ook de 
financiële bijdragen van Harderwijk in de investeringen voor de uitbouw van de Arnhemse 
wegen- en haveninfrastructuur buiten de Rijnpoort in de periode 1444-1449 worden 
bezien.1975 Gezien de sterk dalende inkomsten uit de karaccijns na 1450 is het twijfelachtig 
of deze investeringen hebben gerendeerd.  

 

GRAFIEK 36: inkomsten uit de Arnhemse karaccijns, in oude schilden, 1356-1540.  
 
 Vanaf 1465 moet het oorlogsgeweld rondom Arnhem de toevoer over de Veluwe 
ernstig hebben belemmerd, terwijl ook de onveiligheid die het oorlogsgeweld en 
rondzwervende troepen huurlingen op de Veluwe vanaf 1478 met zich meebrachten de 
handel moet hebben gehinderd. De gemiddelde inkomsten uit de karaccijns vielen van 
gemiddeld jaarlijks 50 oude schilden in de eerste helft van de vijftiende eeuw terug naar 
gemiddeld 23 oude schilden per jaar in de eerste helft van de zestiende eeuw (grafiek 36). 
Het is bovendien andermaal een aanwijzing voor een teruglopende stedelijke vraag, die 
hoogstwaarschijnlijk samenhangt met de economische problemen die zich vanaf het 
midden van de vijftiende eeuw in Arnhem manifesteerden en de daaraan gekoppelde 

                                            
1973 Feenstra, ‘Handel en visserij’, 20; SANV, OAH inv. nr. 129. 
1974 Vgl. voor deze vishandel Weststrate, Kielzog, 94-100; Feenstra, ‘Handel en visserij’, 8. Voor de visaanvoer richting 
Keulen waren vooral de kustplaatsen lang de Noord- en Zuiderzeekusten van groot belang; zie ook Kuske, ‘Kölner 
Fischhandel’, 223-228. 
1975 Zie hierboven, paragraaf 4.3.  
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bevolkingsdaling. Ook de scherpe inzinkingen van deze inkomsten in de jaren 1507, 1512-
1513 en 1516 kunnen aan de onveiligheid op de aanvoerroutes worden toegeschreven. Zo 
schold de stad in 1516 stadssecretaris Ott van Hoeckelum, die de karaccijns dat jaar had 
gepacht, een derde van de oorspronkelijke pachtsom kwijt, omdat ́ … de Groete Pyer uuyt 
Vryeslant regneerde opter see, daer om ende quamen hyer soe gheen karss myt vis als 
pleeghen´.1976  
 De terugval in de inkomsten uit de Arnhemse karaccijns in de tweede helft van de 
vijftiende eeuw kan worden gestaafd aan de inkomsten uit het Harderwijkse telambt. Het 
telambt was, getuige het hierboven reeds genoemde vijftiende-eeuwse rentenregister, de 
belangrijkste inkomstenbron van het Harderwijkse stadsbestuur, wat het belang van de 
vishandel als economische sector in de Zuiderzeestad onderstreept.1977 Voor alle aan land 
gebrachte partijen vis die bestemd waren voor de doorvoerhandel richting het achterland, 
voornamelijk richting Arnhem en Keulen, diende een heffing betaald te worden.1978 Ook 
de inkomsten hieruit laten na 1445 een duidelijke daling zien (grafiek 37). Vanaf 1532 
werden de inkomsten uit de karaccijns meerdere malen deels of volledig afgestaan aan het 
St. Catharina-gasthuis en de stadskerk, waarmee het onderhoud van deze kerk gefinancierd 
kon worden.1979   
 

                                            
1976 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1516-1517, fol. 21r. 
1977 In dit zogenaamde rentenboek werden, naast de registratie van lijf- en erfrenten en een ordonnantie op de 
Harderwijkse lakennijverheid, vanaf 1431 de inkomsten uit de jaarlijks verpachte renten en de daarbij gehanteerde 
verpachtingsvoorwaarden bijgehouden. Vgl. SNWV, OAH, inv. nr. 473, fol. 49v. e.v. Het recht op de vistelling 
(numeratio piscium) was in 1302 door Reinald I aan Harderwijk verleend, vermoedelijk in ruil voor financiële steun in 
de aflossing van de hiervoor besproken landsheerlijke schulden; zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, nr.  
1978 Tarieflijsten voor het Harderwijkse telambt zijn bewaard gebleven voor de jaren 1431, 1433 en 1455; zie SNWV, 
OAH inv. nr. 473. 
1979 Ook de vreemdbier- en vleesaccijns werden al sinds 1521 door de kerkmeesters van de St. Eusebiuskerk geïnd 
voor de financiering van de werkzaamheden aan de stadskerk; vgl. GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 
1521/1522. 
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GRAFIEK 37: Inkomsten uit het telambt te Harderwijk, in Rijnse guldens, 1431-1473. Bron: SNWV, OAH 
inv. nr. 473.  
 
 Van alle kleine accijnzen is de broodaccijns wellicht de beste indicator voor de 
ontwikkeling van de lokale economie, en met name voor ons zicht op hoe de effecten van 
koopkracht- en bevolkingsontwikkeling doorwerkten op de stedelijke economie. Ondanks 
het in financieel opzicht geringe belang voor de stadsfinanciën worden de gegevens over 
de broodaccijns hier daarom kort geanalyseerd. Deze accijns (assisa panis of broetcise) werd 
evenals de andere kleinere accijnzen in 1356 ingevoerd. Dat ging niet zonder slag of stoot, 
zeker niet omdat brood één van de hoofdbestanddelen van het dieet van de middeleeuwse 
consument was.1980 De Leeuw heeft dan ook terecht gewezen op de moeilijkheden die het 
stadsbestuur ondervond bij de invoering ervan. Pas vanaf 1367 kon de broodaccijns 
definitief aan het fiscale systeem worden toegevoegd, waarbij de tarieven aanzienlijk lager 
moeten hebben gelegen dan bij de introductie ervan tien jaar eerder.   
 Ondanks het feit dat we weinig houvast hebben ten aanzien van de tarieven en 
overige voorwaarden, zal het stadsbestuur getracht hebben de tarieven voor de 
broodaccijns zo weinig mogelijk te wijzigen, uit angste voor eventuele sociale repercussies. 
Opvallend zijn de scherpe dalingen in de jaren 1398-1403, 1466-1468 en 1493. Voor het 
laatste jaar wordt door de opsteller van de rekening expliciet melding gemaakt van de 
oorzaak: de inkomsten kwamen niet hoger uit ´omme der pestilencien will´.1981 Ook in de 
beginjaren van de vijftiende eeuw teisterde een pestepidemie de stad, terwijl in de jaren 

                                            
1980 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 57-58. 
1981 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1493/1494, fol. 2r. 
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1466-1468 talloze burgers de stad vanwege het oorlogsgeweld hadden verlaten.1982 Ook 
bij de ontwikkeling van de inkomsten uit de broodaccijns valt een duidelijke stagnatie van 
de inkomsten tussen het midden van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. Na 
een zeer kort herstel zakten den inkomsten na 1520 steeds verder terug. Dit valt moeilijk 
te rijmen met de in de literatuur veronderstelde bevolkingstoename in Arnhem tussen 
1500 en 1550.1983   

 
 
GRAFIEK 38: Inkomsten uit de broodaccijns te Arnhem, in oude schilden, met 11-jaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde, 1382-1545.  
 
 De boter- en leeraccijns tenslotte vormden binnen het fiscale systeem van de stad 
de minst renderende accijnzen (grafiek 39). Alhoewel deze twee accijnzen door hun 
geringe opbrengsten nauwelijks invloed hadden op de totale inkomsten van de stad wordt 
ook bij deze twee accijnzen de algehele trend van de Arnhemse lokale economie duidelijk 
zichtbaar: een stijgende trend in de eerste helft van de vijftiende eeuw, gevolgd door een 
scherpe daling van de inkomsten tot circa 1480, waarna het inkomstenniveau tot 1505 
beduidend lager kwam te liggen. In het geval van zowel de leer- als boteraccijns kan een 
verband gelegd worden met de veehouderij rondom de stad. De leerlooierij was 
geconcentreerd rondom de Sint-Jansbeek in de Nieuwstad, waar archeologisch onderzoek 
de aanwezigheid van looikuipen heeft aangetoond. De leeraccijns moest door de 

                                            
1982 Kuys e.a. ed., Tielse kroniek, 137-138. Volgens de kroniekschrijver was de epidemie zo hevig dat men deze epidemie 
nog lang bestempelde als ‘die grote starft’. Zie ook Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 321 noot 11. In 
Zwolle, Deventer en Kampen woedde vanaf de zomer van 1398 een hevige pestepidemie. Zie U. de Kruijf, J. 
Kummer en F. Pereboom ed., Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen 
(Kampen 2000) 156-157. 
1983 Vgl. Klep, ´Sociale en economische ontwikkeling´, 193. 
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schoenmakers, die veelal ook de huiden zelf bewerkten, worden afgedragen.1984 Wat 
bovendien opvalt, is dat de boteraccijns een veel stabieler verloop kent dan de overige 
accijnzen: slechts een zeer licht stijgende trend is te bespeuren tussen circa 1420 en 1460, 
waarna ook de inkomsten uit de boteraccijns een stagnatie vertoonden.  
 Ook de gewantaccijns, die zeker sinds 1353 over de productie van de lokale 
lakennijverheid werd geheven en aanvankelijk in de stedelijke lakenhal was 
geconcentreerd, bracht nauwelijks geld in de stadskas, wat de beperkte schaal van deze 
sector lijkt te onderstrepen. Veel aanknopingspunten hebben we echter niet: alleen het feit 
dat het aantal door Arnhemse lakenhandelaars op de Arnhemse jaarmarkten aangeboden 
aantal lakens tussen 1393 en 1424 aanzienlijk was gedaald vormt een goede indicator voor 
de teloorgang van de toch al geringe Arnhemse lakennijverheid. Tussen 1398 en 1401 
halveerde het aantal aangeboden Arnhemse lakens op de jaarmarkten zelfs.   
 Die scherpe terugval is uit de inkomsten uit de lakenaccijns ook duidelijk af te lezen. 
Na 1424 zien we echter een sterke groei van deze inkomsten: het is denkbaar dat de 
Arnhemse lakennijverheid heeft geprofiteerd van het dalende aanbod van laken uit de 
lakenproductiecentra in het Overkwartier: de op de Arnhemse jaarmarkten aangeboden 
aantallen lakenstapels van de handelaren uit Roermond en Goch liepen vanaf de jaren 
twintig van de vijftiende eeuw namelijk juist hard terug.1985 Dat Arnhemse 
lakenkooplieden het gat opvulden blijkt uit het feit, dat het marktaandeel tijdens de 
Arnhemse jaarmarkten vanaf 1419 snel opliep: deze verdubbelde binnen vijf jaar tijd van 
tien naar twintig procent, en het is op basis van de hier geconstateerde scherpe stijging van 
de inkomsten niet ondenkbaar dat deze trend zich tot het begin van de jaren veertig heeft 
voortgezet.1986 Na 1439 zakten de inkomsten echter weer in, hoogstwaarschijnlijk vanwege 
toenemende concurrentie van Hollands laken. Een korte opleving in de jaren 1450-1457, 
waarschijnlijk teweeggebracht door stimuleringsmaatregelen van het stadsbestuur en de 
daaruit resulterende inschrijving van zes wevers als Arnhemse burgers, kon niet 
verhinderen dat de inkomsten uit de lokale lakennijverheid na 1460 instortten. Ook de 
stimuleringsmaatregelen van het stadsbestuur uit 1487, toen het stadsbestuur drie wevers 
uit Zutphen overhaalde zich in Arnhem te vestigen hebben hier weinig aan veranderd.1987  

                                            
1984 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie´, 178. 
1985 GldA, HA inv. nr. 253, fol. 15r. Het aanbod van lakens afkomstig uit Grave liep daarentegen veel minder snel 
terug. Over de periode 1393-1424 liep echter het totale aantal aangeboden lakenstapels op de Arnhemse markten snel 
terug: van 159 stapels tijdens de Sint Lambertsjaarmarkt van 1394, naar 34 stapels tijdens dezelfde markt in 1425.  
1986 Benders en Bosch, ´Samenleving en economie, 174. 
1987 Ibidem, 175. 
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GRAFIEK 39: Inkomsten uit de leer- (doorgetrokken lijn), gewant- (stippellijn) en boteraccijns, in oude 
schilden, 1366-1543.  
 
 Onder druk van de toenemende economische problemen binnen het hertogdom 
begonnen in Arnhem de inkomsten uit de indirecte belastingen vanaf het midden van de 
vijftiende eeuw terug te lopen. De inkomsten uit de gezamenlijke kleine accijnzen daalden 
van gemiddeld 300 oude schilden per jaar in de periode 1450-1455 naar een niveau van 
120 oude schilden in de periode 1470-1475. Tussen 1450 en 1475 namen de totale 
inkomsten uit de accijnzen met bijna een kwart af. Ook de kleine accijnzen vertoonden 
dus een duidelijke terugval, waarmee kan worden aangetoond dat het inzakken van de 
accijnsinkomsten in deze periode geen kwestie was van het verval van de biersector of de 
wijnhandel en -consumptie binnen de stedelijke economie, maar dat zich een algehele 
terugval van de economische conjunctuur voordeed. Over de volle breedte van de kleine 
accijnzen op brood, boter, vis, vlees, leer en laken trad sinds 1465 een gedurig verval op. 
Zoals we hieronder zullen aantonen bleven de kleine accijnzen in de zoektocht naar extra 
financiële middelen om de stad uit de financiële crisis te trekken buiten schot. Dit kan 
voort zijn gekomen uit het inzicht dat accijnsverzwaringen op deze goederen slechts een 
druppel op een gloeiende plaat zouden zijn en dus nodeloos tot sociale onrust zouden 
kunnen leiden. 

	
5.4.1.5. Fiscale politiek in tijden van financiële crisis (1473-1515) 
Alhoewel Alberts reeds de aandacht vestigde op de financiële problemen waarmee 
Arnhem (zoals zovele Vlaamse, Brabantse en Hollandse steden) in de laatste kwart van de 
vijftiende eeuw te maken kreeg, heeft de door hem voorgenomen bestudering daarvan 
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nooit tot een gedetailleerde analyse geleid.1988 In het hiernavolgende wordt de fiscale 
politiek van het Arnhemse stadsbestuur in deze cruciale periode in de Gelderse 
geschiedenis verder uitgewerkt. De financiële problemen waarin de stad verzeild was 
geraakt leidden tot een geleidelijke maar permanente verzwaring van de belastingdruk door 
de verhoging van accijnstarieven en de introductie van allerlei opgelden. De hierboven 
reeds vastgestelde sterke terugval van de reguliere accijnsinkomsten in de derde kwart van 
de vijftiende eeuw, die vooral werd veroorzaakt door de scherpe daling van de inkomsten 
uit de traditionele accijnzen op de bierproductie en de consumptie van wijn en bier binnen 
de stad, verstoorde het financiële evenwicht dat tot die tijd de Arnhemse stadsfinanciën 
had gekenmerkt. Gezien het grote belang van de accijnzen en de relatief geringe 
mogelijkheden die het Arnhemse stadsbestuur verder ter beschikking stonden om hun 
inkomsten structureel te vergroten vormde een actieve fiscale politiek, gericht op de 
maximalisatie van de belastinginkomsten via een geleidelijke verhoging van de 
belastingdruk een logische en vrijwel onvermijdbare stap. Vooral na de inname van de stad 
door Karel van Gelre in 1514 en het grotendeels door hem geïnitieerde herstel en uitbouw 
van de stedelijke verdedigingswerken nam de belastingdruk sterk toe.   
 De strafschattingen die Karel de Stoute in 1473 gedurende de eerste Bourgondische 
bezetting oplegde waren de eerste aanleiding om extra indirecte belastingen ten bate van 
de stadskas te gaan heffen. Op 15 september 1474 bekenden Wichman van Eymeren, Jan 
van Kranenborch en Geurt van der Haer ten overstaan van het Hof te Arnhem dat zij aan 
de Bourgondische compositiecommissaris Adam ingen Huls tweeduizend Rijnse gulden 
schuldig waren. Om vier termijnen van vijfhonderd gulden te kunnen voldoen werden hen 
voor een periode van vier jaar de inkomsten uit het binnen de stad geheven ´groitkens- en 
oirtkensgeld´ op wijn en bier toegekend.1989 In het eerste jaar droeg Jan Holl, de inner van 
het opgeld op wijn, 169 Rijnse gulden (ofwel 9,5 % van de totale indirecte belastingen) aan 
de stedelijke rentmeester af. In 1476 bedroeg dit aandeel zelfs een kwart van de totale 
belastinginkomsten. Waarschijnlijk vormen deze sommen de restanten van deze 
heffingen, nadat daaruit eerst de betalingstermijnen aan de hertogelijke belasting-
commissarissen waren voldaan.   
   De torenhoge schuldenlast van de stad, die na de eerste Bourgondische bezetting 
vanwege het grote aantal achterstallige lijf- en erfrenten én de geaccumuleerde lopende 
schulden bij de rentmeester en particuliere geldschieters nog verder was opgelopen, 
noodzaakte tot ingrijpende maatregelen. Ten behoeve van de eerste poging om de 

                                            
1988 Vgl. Alberts, ´Eerste Bourgondische bezetting´, 70, m.n. noot 4; vgl. voor de financiële problemen in Vlaanderen 
en Brabant o.a. Ryckbosch, Van Gavere tot Cadzand en Hanus, Tussen stad en eigen gewin, m.n. 27-30. Voor de Hollandse 
steden zie Zuijderduijn, ´Laat-middeleeuwse crisis´ en meer algemeen Van Uytven, ´Politiek en economie´. 
1989 GldA, OAA inv. nr. 3357, reg. nr. 1083. Afgaand op deze bron mogen we ervan uitgaan dat deze heffingen niet 
nieuw waren, maar in de voorgaande jaren geïnd waren ten behoeve van de nieuwbouw van de stadskerk 
(Eusebiuskerk). Vgl. hiervoor ook Kuys, ´Kerk en religie´, 229, die er overigens vanuit gaat dat sinds 1450 een deel 
van de reguliere bier- en wijnaccijnzen hiertoe werd aangewend.  
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Arnhemse stadsfinanciën te saneren werd daarom in 1483 besloten de inkomsten uit de 
hopaccijns (samen met de inkomsten uit de stadswaard en enkele opgelden) voor een 
periode van vier jaar te reserveren voor een commissie van zes burgers, die de opdracht 
kreeg om de financiële problemen van de stad aan te pakken. Dit verklaart het hierboven 
al geconstateerde feit dat over de periode 1483-1486 geen inkomsten uit de hopaccijns in 
de stedelijke rekeningen werden geboekt.1990 In 1483 werden bovendien nog marginale 
inkomsten geboekt uit een opgeld op de uitvoer van graan richting Amersfoort. Deze 
heffing, die door hertog Johan van Kleef was toegestaan, lijkt te zijn voortgekomen uit het 
verdrag dat een jaar eerder tot stand was gekomen tussen Utrecht, Amersfoort, de steden 
op de Veluwe en Kleef over de bescherming van de handelsroute tussen Utrecht en Kleef 
ten tijde van de Tweede Stichtse Oorlog (1481-1483).1991  
 Ondanks de ingezette saneringspoging bereikten aartshertog Maximiliaan begin 
1485 echter klachten van verschillende schuldeisers van Arnhem dat de stad financieel nog 
steeds niet bij machte bleek om zijn betalingsverplichtingen na te komen. De kern van het 
probleem lag in de fiscale crisis die de stad te verduren kreeg: binnen enkele decennia 
waren de accijnsinkomsten, verreweg de belangrijkste reguliere inkomstenbron van de stad 
ingestort. Uit de gang van zaken blijkt echter dat ook hier stedelijk intiatief ten grondslag 
lag aan het verwerven van de toestemming om de indirecte belastingen te verhogen. Uit 
de stadsrekening van dat jaar blijkt dat Simon van Ungersbach, één van de commissarissen 
die de belangen van Maximiliaan in Gelre behartigde, het verzoek van de stad aan 
Maximiliaan overbracht om de accijnzen te mogen verhogen.1992 Hertog Maximiliaan gaf 
daarop toestemming om voor een periode van vier jaar de accijnzen te verhogen, om 
daarmee enerzijds de schuldenlast van de stad te verlichten en anderzijds het herstel van 
de ernstig in verval geraakte stedelijke verdedigingswerken te bekostigen.1993   
 Dit ging de stad blijkbaar nog niet ver genoeg, gezien het feit dat het Arnhemse 
stadsbestuur deze specifieke invulling van dit tijdelijke privilege in eerste instantie afwees. 
Als argument werd aangedragen dat dergelijke maatregelen niet voldoende effect zouden 
hebben om de financiële problemen van de stad op te lossen tenzij ook het thuis brouwen, 
dat niet via accijnzen werd belast, verboden werd. In april 1485 werd het stadsbestuur 
door Maximiliaan gemaand om de accijnsverhoging alsnog door te voeren, aangezien het 
de stad ´… niet mogelic en es huere voirs. sculden te betalen off te verreycken […], het 

                                            
1990 Zie voor de effecten van deze saneringspogingen verder hoofdstuk 6. 
1991 Verkerk, Coulissen, 354. Het belang van Arnhem als regionale graanmarkt komt hiermee wederom tot uitdrukking; 
vgl. Benders en Bosch, ´Economie en samenleving´, 178-179. Zie voor dit conflict o.a. Zilverberg, De Stichtse 
burgeroorlog en Van Kalveen, Bestuur, 30. Voor de Amersfoortse biernijverheid was de aanvoer van graan vanuit 
Arnhem een belangrijke bestaansvoorwaarde; vgl. Alberts, Brouwen aan de Eem, 258-259. 
1992 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1485/1486, fol. 55r. Zie voor de positie van Simon (van) Ungersbach 
ook Alberts, Staten II, 147, noot 4, en diens optreden als financieel ambtenaar en schatmeester in Gelre ibidem, 151-
156.  
1993 GldA, OAA inv. nr. 1861, reg. nr. 1131. 
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en zij bij verhoeginge van den assisen van der biere…´.1994 Het thuis brouwen werd 
inderdaad verboden, brouwers werd verboden om nog langer bier per pot of stoop aan de 
individuele consument te verkopen, en per ton gebrouwen bier diende een stuiver accijns 
betaald worden bovenop de gebruikelijke accijns.1995 Zoals we hierboven hebben 
aangetoond leidde deze belastingverhoging niet tot de verwachte toename van de reële 
accijnsinkomsten. Alhoewel de nominale inkomsten inderdaad stegen, bleven de reële 
inkomsten door de monetaire chaos en sterke deflatie van de gehanteerde rekeningmunt 
in diezelfde periode nagenoeg gelijk.  
 Vanaf 1485 deed ook het ´oirtkengelt´, de heffing van een kwart kromstaart 
(vandaar de term oirtkengelt) per kwart wijn die in de stedelijke huizen en herbergen ter 
consumptie werd uitgetapt en die tussen 1474 en 1478 al was geheven, wederom zijn 
intrede.1996 Al na twee jaar werd het belastingtarief verdubbeld naar een halve kromstaart 
per kwart getapte wijn.1997 De aard van de registratie maakt het moeilijk een goed beeld te 
krijgen van de effectiviteit van de verhogingen van de indirecte belastingen op wijn. 
Wanneer we echter beide reeksen samenvoegen tot een reeks die de inkomsten uit alle 
heffingen die op de wijnconsumptie binnen de stad rustten, dan valt in één oogopslag te 
zien dat de toename van de inkomsten uit de indirecte belastingen in Arnhem voor een 
groot deel werd veroorzaakt door deze accijnzen en opgelden. In de jaren 1498-1502, de 
enige jaren waarvoor we enig houvast hebben, was het opgeld op wijn goed voor 11,3 tot 
13,7 % van de totale indirecte belastingen.   
 Drie jaar na de invoering van het opgeld op de wijnaccijns voerde het stadsbestuur 
bovendien nog een nieuwe heffing in van twee ´groitkens´ op het binnen Arnhem getapte 
Arnhemse bier en een ´oirtgen´ (kwart kromstaart) op iedere kwart geïmporteerd bier dat 
in de stedelijke herbergen werd uitgetapt.1998 Voor de bieraccijns kwam dit neer op een 
extra stuiver per vat, die door de tappers bovenop het toen geldende tarief van vier stuivers 
per vat moest worden afgedragen.1999 Kort na de invoering ervan trachtten de Arnhemse 
burgers het stadsbestuur te bewegen om de heffing op het tappen van Arnhems bier te 
halveren. Die poging bleek tevergeefs: het stadsbestuur hield vast aan het door haar 
bepaalde accijnstarief, dat vervolgens tot 1550 ongewijzigd bleef. De gecombineerde extra 
heffingen op wijn en bier resulteerden gedurende de jaren 1488-1491 in een verruiming 
van de indirecte belastinginkomsten van 17 tot 25 %. In 1491 werden beide opgelden 

                                            
1994 GldA, OAA inv. nr. 1883, reg. nr. 1133. 
1995 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 95-96. 
1996 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1485/1486, fol. 5v. Vanaf 1485 vinden we de namen van de wijntappers 
die deze belasting dienden af te dragen en de door hem getapte aantallen amen en ´ketels´ in de rekeningen terug. Op 
basis hiervan kan het tarief op twintig kromstaarten per aam worden gesteld, waarmee vast komt te staan dat de 
Arnhemse aam was onderverdeeld in tachtig kwarten. 
1997 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1487/1488, fol. 3v. 
1998 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1489/1490, fol. 5r.; vgl. Bosch, ´Brouwnijverheid´, 98. 
1999 Bosch, ´Brouwnijverheid´, 98. 
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echter onder druk van een belastingoproer van de stadsbevolking tijdelijk afgeschaft.2000  
 Op basis van de overeenkomst tussen het stadsbestuur en de gildemeesters als 
vertegenwoordigers van de burgerij betreffende de aanpak van de stedelijke schuldenlast, 
gesloten op 16 december 1492, werden echter voor een periode van twee jaar opnieuw 
opgelden ingevoerd, zodat men in de woorden van het stadsbestuur ´… nae den meesten 
penninck [kon] tasten, ind die renten ten meesten orber gebruycken mach´.2001 Over de 
vraag of deze heffingen ook na 1495 met een nieuwe overeenkomst zijn gecontineerd kan, 
met het ontbreken van de boekjaren 1495, 1496 en 1497, geen uitsluitsel gegeven worden. 
Feit is echter wel dat uit de stadsrekening van 1498 blijkt dat opnieuw opgelden bovenop 
de reguliere wijn-, bier- en hopaccijnzen werden geheven. Onder druk van de Arnhemse 
burgerij werd de heffing van het opgeld op de bieraccijns gedurende de tweede helft van 
1498 weliswaar voor een periode van enkele maanden opgeschort, maar daarna werden 
deze opgelden, inclusief de extra heffing op het vreemdbier, jaar na jaar geheven. Daarmee 
gingen ze gaandeweg tot het reguliere belastingenpakket behoren.2002   
 Naast de hier reeds naar voren gebrachte, in de stadsrekeningen opgetekende 
opgelden konden ook ´ad-hoc´ opgelden voor een specifiek doel worden ingevoerd. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld begin 1505, toen de stad dringend geld nodig had om de Hessische 
ruiters en knechten en oorlogsmateriaal te betalen in voorbereiding op de verdediging van 
de stad tegen het naderende leger van Filips de Schone. De totaal te bekostigen uitgaven 
bedroegen bijna 400 Rijnse gulden, waartoe tijdelijke heffingen op graan en wijn werden 
ingevoerd.2003 Vanaf 14 februari 1505 moest over elk malder tarwe een stuiver betaald 
worden, over elk malder gerst of haver een halve stuiver en over iedere kwart wijn een 
kromstaart. De opbrengsten hieruit beliepen uiteindelijk 296 Rijnse gulden, waardoor het 
saldo van deze apart ingerichte ‘oorlogskas’ negatief uitkwam. Dit verklaart waarschijnlijk 
waarom dit opgeld buiten de stadsrekening is gebleven, en alleen via een toevallig bewaard 
gebleven rekeningetje aan ons bekend is: als saldoboekhouding bleven dergelijke apart 
ingerichte kassen bij een negatief saldo veelal buiten de stadsrekeningen.2004  
 
                                            
2000 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1491/1492, fol. 3v. Alhoewel niet duidelijk wordt wat de precieze 
toedracht voor dit burgeroproer is geweest, mag verondersteld worden dat hier een verband gezocht mag worden 
met de sterk gestegen graanprijzen en de daaruit resulterende bestaanscrisis in de jaren 1491-1493, die de koopkracht 
sterk onder druk zette en daarmee ook de bereidheid en de mogelijkheid tot het dragen van extra belastingen zal 
hebben doen afnemen. Vgl. Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 242-243. Ook in Holland leidde de 
graanschaarste tot opstanden, waarvan die van het ́ Kaas- en broodvolk´ de bekendste is; vgl. Scheurkogel, ́ Opstand´, 
367-370. 
2001 GldA, OAA inv. nr. 1076, fol. 55r.-56r. 
2002 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1498/1499, fol. 84r. 
2003 Op 9 januari 1505 kwam de stad met Baldewijn van den Water en Peter Tousleger overeen dat zij de opbrengsten 
van de nieuw in te voeren opgelden op graan zouden ontvangen ter betaling van de militairen; zie GldA, OAA inv. 
nr. 1866, reg. nr. 1274.  
2004 GldA, OAA inv. nr. 1865. De inning van dit ongeld was in handen van Johan van Ratingen. Hij was een 
vermogende brouwer en was tussen 1518 en 1530 rentmeester van de stad.  
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 Na de inname van de stad richtten de zes gildemeesters en de ´vierentwintigen´ een 
petitie aan stadhouder Floris van Egmond, waarin ze hem onder meer wezen op de sterk 
toegenomen belastingdruk en de negatieve gevolgen die ze ondervonden van de stedelijke 
schuldenlast. Zo ging de ´schemele gemeynt´ gebukt onder ´… ongewoentlicke acsijsen 
ende ander vreemde dyngen, die vurtijtz bynnen der stat Arnhem nye gesien noch 
vernomen en sijn´, waarmee het stadsbestuur volgens hen inging tegen alle privileges die 
de stad bezat.2005 Een onterechte claim overigens: de stad had in 1355 immers het recht 
gekregen om naar eigen inzicht nieuwe accijnzen in het leven te roepen en daarvoor zelf 
de tarieven te bepalen.   
 Ook werd de bestemming van de belastingen ter discussie gesteld. De 
burgergedelegeerden refereerden aan de ´grote mechtige acsijsen ende onraden´ die de 
stad altijd al had opgebracht, maar die tot enkele jaren geleden voornamelijk werden 
gebruikt voor de bouw van de verdedigingswerken, en niet voor het afbetalen van externe 
schuldeisers. Als gevolg van de financiële crisis van de stad werden nu echter burgers ´… 
buyten der stat vurss. vur lijffpensien ende ander schulden die stat schuldich is beset, belet 
ende swaerlicken becommert ind dat allet tot groten verderffnisse ende onverwynlicken 
schaiden´. Hieruit blijkt dat de Arnhemse burgerij geen bezwaar had tegen hoge 
belastingen an sich, maar veel meer ageerde tegen de redenen voor de belastingverhogingen 
en de bestemming van de door hen opgebrachte accijnzen en opgelden. De burgerij 
verzette zich tevergeefs tegen de heffing van het ´oirtken- en groitkengelt´, het opgeld op 
de wijn, de nieuw in te voeren accijns op de bieruitvoer, het ´teykengelt van den bier´, en 
tegen de ongewoonlijke en bovendien nog eens verdubbelde marktaccijnzen, waardoor 
´die koepman buyten der stat blijfft´. Maar ook na deze klachten van de Arnhemse burgerij 
in 1505 bleven de opgelden onverminderd van kracht. Het geeft duidelijk aan dat de 
Arnhemse burgerij weliswaar mondiger was geworden en eisen kon neerleggen bij het 
stadsbestuur, maar dat van het verwerven van daadwerkelijke politieke macht tegenover 
het stadsbestuur nog geen sprake was.  
 Tussen 1503 en 1515 werden de inkomsten uit de reguliere wijn- en bieraccijnzen 
en die uit de opgelden als totalen geboekt, waardoor een uitsplitsing tussen deze twee 
heffingen onmogelijk wordt. Wel is duidelijk dat de nieuwe heffingen op wijn- en 
bierconsumptie hebben bijgedragen aan een aanzienlijke stijging van de 
belastinginkomsten in Arnhem. Alhoewel pas sinds 1506 een heffing op de bieruitvoer 
apart in de stadsrekeningen wordt verantwoord moet een dergelijke accijns al eerder zijn 
ingevoerd. In 1486 en 1487 worden namelijk de inkomsten uit de bieraccijns opgesplitst 
in de ontvangsten uit de vier stadspoorten en de accijnsgelden die door de tappers werden 
afgedragen. De inkomsten uit de uitvoer bedroegen in het eerste jaar 62 % van de totale 
inkomsten uit de bieraccijns.2006 Het merendeel van dit bier werd via de Rijnpoort 

                                            
2005 GldA, OAA inv. nr. 1097. 
2006 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1486/1487, fol. 2r; stadsrekening 1487/1488, fol. 2r. 
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uitgevoerd: in verschillende dorpen in de Veluwezoom, waaronder Oosterbeek en 
Renkum, werd uitsluitend Arnhems bier gedronken.2007 Vanaf 1498 werden de inkomsten 
uit de accijns op de bieruitvoer geïntegreerd in de verantwoording van het weggeld, dat 
vanaf dat jaar aan de stadspoorten werd geheven. Pas in 1506 wordt deze heffing op de 
bierexport bij de Arnhemse stadspoorten van een stuiver per vat afzonderlijk in de 
rekeningen vermeld.2008   
 Na 1515 werden deze inkomsten samengevoegd met de inkomsten uit het 
maalgeld, waardoor we ons inzicht in de inkomsten uit de bieruitvoer alweer verliezen. In 
1506 stelde het stadsbestuur bovendien een ‘nye onrait’ in op de kleine accijnzen, die 
bedoeld was om geld te verkrijgen voor bouwwerkzaamheden.2009 Aanvankelijk ontving 
de stad van alle kleine accijnzen een opgeld die een derde van het originele accijnstarief 
bedroeg, maar al na een jaar moesten de meeste inkomsten hieruit aan de pachters van de 
accijnzen gelaten worden ter compensatie van schulden van de stad bij deze inwoners.2010 
De inkomsten uit deze extra heffingen waren zo miniem, dat verdere bespreking ervan in 
het licht van deze studie niet nodig is. In de klachtenbrief uit 1506 wordt bovendien 
geklaagd over de heffing van zogenaamde ´marktaccijnzen´, waarmee wellicht de hier 
genoemde accijnsverhogingen op de kleine accijnzen werden bedoeld. Daarnaast werd 
vanaf 1506 ook een heffing ingesteld op het bier dat vanuit de Kleef en Nijmegen werd 
geïmporteerd. Deze bieren, die van buiten werden aangevoerd maar niet tot het 
vreemdbier werden gerekend, werden belast met zeven stuivers per vat.2011  
 De positieve economische effecten die de legering van garnizoenen binnen de 
steden met zich mee kon brengen, vooral door een toenemende populatie die allerlei 
goederen en diensten consumeerde, komen niet tot uitdrukking in de stedelijke 
financiën.2012 Een potentiële stijging van de inkomsten uit de accijnzen op de 
bierconsumptie door de legering van een garnizoen binnen de stadsmuren werd namelijk 
teniet gedaan door het feit dat veel Arnhemse burgers en waarden na 1505 vanwege 
achterstallige terugbetalingen van de door het garnizoen verbruikte bier weigerden over 
de door knechten geconsumeerde vaten bier accijns af te dragen. Vooral tussen 1511 en 
1515 bleven de uiteindelijke netto-inkomsten uit de bieraccijns ver achter ten opzichte van 
de feitelijke aantallen geconsumeerde vaten bier binnen de stad. In de jaren 1512 en 1513 
werd zelfs over 45 % van alle aangeslagen vaten bier uiteindelijk geen belasting afgedragen, 

                                            
2007 GldA, HA inv. nr. 856, fol. 2r. 
2008 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1498/1499, fol. 9r.-12v; zie ook Bosch, ‘Van den assisen’, 113. 
2009 Inkomsten hieruit vloeiden voor het eerst in 1507 in de stadskas; vgl. GldA, OAA inv. nr. 1253, stadsrekening 
1507/1508 fol. 17v.: ` Item ontfangen van Johan van Ratyngen van den nyen onrait dair ick mede getymmert heb´. 
2010  
2011 Tot 1510 gold een accijnstarief van zeven stuivers per vat Nijmeegs of Kleefs bier; in 1510 kreeg de rentmeester 
echter van de burgemeesters de opdracht om voortaan over deze geïmporteerde vaten, bovenop deze zeven stuivers, 
de normale hopaccijns á twee stuivers per vat te heffen. In de jaren daarna variëren de tarieven tussen de zeven en 
acht stuivers per vat. Vgl. GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1254, fol. 18r.-18v. 
2012 Vgl. ´t Hart, Dutch wars, 97-98 en Holthuis, Frontierstad, 196. 
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terwijl deze inkomsten wel aan de inkomstenkant van de rekeningen werden geboekt.2013 
De door burgers niet betaalde accijnzen werden in de uitgavenkant van de rekening als 
verliespost geboekt; de inkomsten uit deze accijnzen vormen in die jaren dus voor een 
deel fictieve inkomsten die nooit, of pas nadat een regeling tussen het stadsbestuur en de 
weerspannige burger tot stand was gekomen, daadwerkelijk in de stadskas vloeide.  

 
5.4.2.	DE	PRIJS	VOOR	ONAFHANKELIJKHEID:	INDIRECTE	BELASTINGEN	IN	ARNHEM	NA	1515	
De terugkeer van Arnhem in het Gelderse kamp na de inname van de stad in 1514 
markeerde ook in fiscaal opzicht een nieuw tijdperk. De noodzakelijke aanpassingen van 
de stedelijke verdedigingswerken moeten allereerst verklaard worden uit de dreiging die 
nog steeds uitging van Habsburgse troepen, die keer op keer het Veluwse grensgebied 
bedreigden. Maar ook de verdere uitbouw van Arnhem als residentie van hertog Karel zal 
aan deze investeringen ten grondslag hebben gelegen. De financiering van de hoge 
uitgaven die hiermee gepaard gingen werd voor het grootste deel gefinancierd door de 
heffing van verschillende nieuwe accijnzen en opgelden, die de toch al aanzienlijke 
belastingdruk die voor het laatste decennium van de vijftiende eeuw kon worden 
geconstateerd alleen maar heeft doen toenemen. De introductie van een aantal nieuwe 
opgelden en de verhoging van de tarieven van een aantal bestaande accijnzen en opgelden 
leidden in de jaren na 1515 tot een aanzienlijke stijging van de inkomsten uit indirecte 
belastingen. In de eerste vijftien jaar van de zestiende eeuw lagen de inkomsten uit de 
indirecte belastingen op gemiddeld ruim 1180 oude schilden, na 1515 kwam dit 
gemiddelde met 1756 oude schilden aanzienlijk hoger te liggen.  
 Daar waar we eerder hebben vastgesteld dat de wijnconsumptie gedurende de 
vijftiende eeuw langzaam maar zeker terugliep, zijn er aanwijzingen dat het groeiende 
belang van Arnhem als residentie van het hertogelijke hof na 1514 heeft geleid tot een 
hernieuwde stijging van het wijnverbruik in de stad. Het opgeld van op de wijnaccijns werd 
vanaf 1516 verdubbeld: vanaf dat jaar dienden per getapte kwart wijn twee ´muterkens´ 
afgedragen te worden.2014 Ook deze belastingverzwaring had een positief effect op de 
inkomsten uit de indirecte belastingen. Afgaande op de jaren waarin de inkomsten uit deze 
opgelden apart van de inkomsten uit de traditionele grote- en kleine wijnaccijnzen in de 
rekeningen werden geboekt kan geconstateerd worden dat in ieder geval vanaf 1519 de 
inkomsten uit de verschillende heffingen sterk begonnen toe te nemen. Dat dit niet alleen 
valt te verklaren uit de belastingverzwaring van 1516 bewijzen de groeiende inkomsten uit 
de afzonderlijk geboekte heffingen.   
 

                                            
2013 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1512/1513, fol. 9v. 
2014 Een ‘muterken’ had een waarde van ¼ stuiver ofwel ¾ kromstaart; een kwart wijn kostte (afgaande op de 
bedragen die het stadsbestuur hiervoor betaalde) in 1516 2 stuivers; het nieuwe opgeld bedroeg daarmee 12,5 % van 
de prijs van een kwart wijn.  
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 Dit versterkt de gedachte dat achter de abstracte gegevens van de accijnsinkomsten 
een daadwerkelijke stijging van de wijnconsumptie binnen de stad na 1515 schuilgaat, die 
het gevolg geweest moet zijn van de vestiging van het hertogelijke bestuur in Arnhem na 
1515 en het feit dat ook hertog Karel sinds 1520 hoofdzakelijk in Arnhem resideerde.2015 
De toestroom van gezantschappen, delegaties, raadgevers en stadsbestuurders voor 
overleg in Arnhem zal geleid hebben tot een stijgende wijnconsumptie in de stedelijke 
herbergen, waar velen van hen tijdens hun oponthoud in de stad verbleven. De inkomsten 
uit de reguliere wijnaccijnzen stegen van 294 oude schilden in 1517 naar 583 oude schilden 
in 1533, terwijl de inkomsten uit de extra heffing van een kromstaart per kwart getapte 
wijn in diezelfde periode zelfs toenamen van 182 naar 477 oude schilden. Voor de jaren 
dat deze twee heffingen apart worden geboekt kan worden vastgesteld dat het opgeld op 
de wijnaccijns ruwweg tussen een derde en de helft van alle inkomsten uit de totale 
wijnbelastingen in deze periode genereerde.  
 De toename van de inkomsten uit de wijnaccijnzen en de daar bovenop geheven 
opgelden na 1515 kwam in eerste instantie dus voort uit de doorgevoerde tariefwijziging 
in dat jaar, maar ook de stijgende consumptieve vraag naar wijn zal de inkomsten uit deze 
accijnzen hebben laten toenemen. Vooral na 1530 steeg het aandeel van de inkomsten uit 
de heffingen op de stedelijke wijnconsumptie binnen de totale indirecte belastingen 
aanzienlijk van gemiddeld 31 % naar 54 %. De nieuwe ordonnantie op de stedelijke 
accijnzen uit 1531 bepaalde dat alle wijnen die in Arnhem werden gekocht en daarna 
werden uitgevoerd accijnsvrij waren, waarmee komt vast te staan dat ondanks de 
zoektocht naar nieuwe middelen de wijnhandel binnen de stad van accijnzen gevrijwaard 
bleef. Naast de in de herbergen getapte wijnen moesten nu echter ook particuliere 
wijnconsumenten, zowel wereldlijke als geestelijke lieden, voordat zij die wijnen in hun 
kelders lieten opslaan de stad een accijns van maar liefst zeven stuivers per aam betalen.2016 
Het zal vooral deze bepaling zijn geweest die de inkomsten uit de wijnaccijnzen na dat jaar 
de hoogte in heeft gestuwd. Deze trend gaat duidelijk in tegen de door Weststrate 
geconstateerde algemene trend, waarbij prijsstijgingen voor Rijnwijn en toenemende 
concurrentie van goedkoper bier leidden tot afnemende wijnconsumptie in de Noordelijke 
Nederlanden.2017  
 
5.4.2.1. De maalaccijns in Arnhem	  
Daar waar in verschillende middeleeuwse steden naast de accijnzen op bier en wijn de 
opbrengsten uit indirecte belastingen op graan een belangrijk aandeel in de stedelijke 
                                            
2015 Van Driel, ´Arnhem´, 140-141. Overigens weten we niet of het hertogelijke hof vrijstelling had voor de stedelijke 
wijnaccijnzen; in Leuven bijvoorbeeld was de hertog van Brabant in principe verplicht tot accijnsbetaling, maar 
ontstond gaandeweg het gebruik, ook om de relaties met de vorst goed te houden, om de hertogelijke familie 
accijnsvrijheid te verlenen; vgl. Van Uytven, Stadsfinanciën, 118-119. 
2016 GldA, OAA inv. nr. 1864, fol. 1v. 
2017 Weststrate, Kielzog, 200-203. 
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inkomsten hebben gehad, heeft het het Arnhemse stadsbestuur tot 1515 geen heffingen 
op graan ingevoerd.2018 Dit veranderde na 1515: toen besloot het stadsbestuur een 
maalaccijns in te stellen, die de in- en uitvoer van graan bij de stadspoorten ging belasten. 
De invoering ervan ging niet zonder problemen: nadat de beoogde beheerder van de 
accijns, Jacob de Koster, na een kort ziekbed kwam te overlijden moest de stad de inning 
ervan plotseling zelf op poten zetten. Het stadsbestuur wachtte het effectueren van dit 
nieuwe belastinginstrument en de daaruit voortvloeiende inkomsten niet af. Gedurende 
de weken dat men bezig was de maalaccijns op te zetten en de voor de inning ervan 
benodigde voorbereidingen te treffen werd alvast één stuiver geheven per kar die de 
stadspoorten passeerde.2019 Uiteindelijk kwam men tot de volgende tariefstelling: op ieder 
malder graan dat binnen de stad werd gemalen werden twee stuivers geheven en op ieder 
malder dat uitgevoerd werd een stuiver, terwijl iedere malder haver met één respectievelijk 
een halve stuiver werd belast.2020  
 In de daarop volgende jaren vormden de maalaccijns en de accijns op de bieruitvoer 
– die ook bij de stadspoorten werd geheven en daarom samen met de maalaccijns werd 
geadministreerd – de belangrijkste inkomstenbronnen van de stad. In de periode 1515-
1524 genereerde de maalaccijns gemiddeld 21 % van de totale inkomsten. In 1516 lag dit 
percentage zelfs nog aanzienlijk hoger: in dat jaar leverde de nieuwe accijns bijna een derde 
van alle inkomsten van de stad. De door Arnhemse burgers te betalen maalaccijns bedroeg 
weliswaar een relatief bescheiden heffing van circa 5% op de kostprijs van een malder 
rogge, toch zal vrijwel iedere consument deze lastenverzwaring gevoeld hebben, zeker de 
lagere sociale groepen, waarvoor graanproducten als brood en bier een belangrijk deel van 
het voedingspakket uitmaakten.  
 Het feit dat de geestelijkheid en het garnizoen aanvankelijk waren vrijgesteld van 
betaling vormde de voornaamste reden voor de klachten die het stadsbestuur in 1518 aan 
de hertog richtte. Het stadsbestuur klaagde onder meer over de achteruitgang van de 
accijnsinkomsten, en voornamelijk van de opbrengsten uit de ‘nije onrait’ die in 1515 was 
ingesteld. Vanwege de door de hertog aan zijn ambtenaren en sommige Arnhemse burgers 
verleende vrijstellingen liep de stad inkomsten mis, vooral omdat hierdoor ook andere 
burgers weigerden deze nieuwe accijns te betalen, terwijl bovendien de geestelijkheid van 
accijnsbetaling was vrijgesteld. 

                                            
2018 Onder andere in Gent, Leiden en Haarlem werden accijnzen op granen geheven. in Gent werden gedurende de 
vijftiende eeuw bijzonder hoge tarieven voor de graanaccijnzen tussen de 10 en 25 % van de verkoopprijs gehanteerd, 
wat het repressieve karakter van de financiële politiek van het Gentse stadsbestuur benadrukt. Boone, Geld en macht, 
137-139 en Ryckbosch, Gavere, 149-162, m.n. 154. Zie voor Leiden Marsilje, Financieel beleid, 250-251. In veel 
Brabantse steden werden daarentegen geen, of anders zeer lage accijnzen op graan geheven; in Leuven werd overigens 
in 1489 definitief een maalgeld ingevoerd om de zware landsheerlijke belastingen onder Maximiliaan van Oostenrijk 
te kunnen ophoesten; zie Van Uytven, Stadsfinanciën, 130-132.  
2019 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1515/1516, fol. 21r. 
2020 GldA, OAA inv. nr. 1254, stadsrekening 1515/1516, fol. 16r. 
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GRAFIEK 40: Inkomsten uit de maalaccijns te Arnhem, in oude schilden, 1515-1524.  
 
 Het stadsbestuur eiste dat de oorspronkelijke voorwaarden waaronder deze nieuwe 
accijns was ingesteld, namelijk dat hiervan niemand uitgezonderd zou worden, zouden 
worden gehandhaafd.2021 De uit de stadsrekeningen verkregen gegevens vertellen echter 
een ander verhaal: van een teruggang van de inkomsten is in de jaren voor 1518 geen 
sprake, zelfs het tegenovergestelde is waar. Het lijkt erop dat het stadsbestuur enkel heeft 
getracht via deze weg vrijstellingen uit de weg te ruimen en zodoende de accijnsinkomsten 
te maximaliseren. Daarbij was de stad, gezien de financiële problemen waarin het zich 
bevond, zeer gebaat.   
 Gezien de druk die deze heffing op graan op de kosten voor het levensonderhoud 
legde is het niet verwonderlijk dat de burgers na enkele jaren deze heffing hebben 
afgekocht. In 1524 betaalden de negen rotmeesters een som van 300 Philipsguldens aan 
rentmeester Jan van Ratingen, waarmee de bouwwerkzaamheden aan de 
stadsverdedigingswerken werden gefinancierd. In ruil hiervoor werd de maalaccijns 
afgeschaft, maar in 1528 werd deze, zij het opnieuw met tegenstand vanuit de burgerij, 
voor korte tijd opnieuw ingevoerd. Inkomsten hieruit vinden we echter niet meer 
afzonderlijk in de stadsrekeningen terug: zij werden na 1528 geïnd in het nieuwe stedelijke 
accijnshuis (zie hieronder).  
 Begin 1528 had het Arnhemse stadsbestuur zich tot hertog Karel gewend vanwege 
het voornemen van de stad om enkele nieuwe accijnzen in te stellen ter financiering van 
de werkzaamheden aan de verdedigingswerken. Dit voornemen had geleid tot onenigheid 
tussen stadsbestuur en burgerij, waarna het stadsbestuur steun zocht bij de hertog om de 
invoering van nieuwe accijnzen door te kunnen drukken. Alhoewel de hertog antwoordde 
dat een goed op orde zijnde stadsverdediging ook hem na aan het hart lag, liet hij de 
besluitvorming daarover in handen van het stadsbestuur. Hij was naar eigen zeggen te 

                                            
2021 Van Hasselt, Arnhemsche Oudheden II, 131.  
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slecht op de hoogte van de financiële positie van de stad, zodat de kans bestond dat hij te 
veel of juist te weinig verruiming van de fiscale middelen zou toestaan. Om alle 
achterdocht van de burgerij rondom de invoering van nieuwe accijnzen en de aanwending 
van deze gelden tegen te gaan stelde hij voor om de stadsrekeningen van de voorgaande 
jaren aan hem en zijn raden ter controle voor te leggen, waarna zij zich zouden inzetten 
om de burgerij in te lichten over de noodzaak van belastingverhoging en hen tot 
medewerking te bewegen.2022 Het wordt hier wederom duidelijk dat de hertog van intern-
stedelijke spanningen gebruik heeft trachten te maken om daarmee zijn greep op de stad 
en de controle over de stadsfinanciën te vergroten.   
 De hoge kosten die gepaard zouden gaan met het doorgraven van de Stadswaard 
en het bedijken van deze nieuwe rivierbedding dienden via een maalaccijns te worden 
afgewenteld op zowel de lokale bevolking als ook op vreemdelingen die de stad aan deden. 
Deze nieuwe opgelden zouden worden geheven totdat de werkzaamheden aan de 
rivierverlegging voltooid waren, de stad was versterkt met nieuwe verdedigingswerken en 
de schulden van de stad waren afbetaald. Een dertigtal gedeputeerde burgers uit de 
gemeente werd door het stadsbestuur betrokken bij het vinden van nieuwe financiële 
middelen, omdat de reguliere accijnsinkomsten en de inkomsten uit de vorige opgelden 
bij lange na niet voldoende waren om deze grote geldverslindende projecten te financieren. 
Uit protest tegen de hernieuwde belastingverzwaringen weigerden veertien van de 
gedeputeerde burgers hun medewerking, waarop het stadsbestuur reageerde door hen 
verdere inspraak te ontzeggen. De overige burgergedelegeerden stemden onder druk van 
het stadsbestuur wel in met de nieuwe heffing.2023 Eventueel startkapitaal moest verkregen 
worden door leningen aan te gaan bij schippers, tollenaars en de geërfden in het 
Arnhemmerbroek, die immers indirect profijt zouden hebben van de geplande verlegging 
van de rivier. Het project lijkt echter moeilijk van de grond te zijn gekomen, mede vanwege 
tegenwerking vanuit de stad zelf.  
 Vanaf 1528 werden desondanks de inkomsten uit de bieraccijns en het daarop 
rustende opgeld in het nieuw opgerichte centrale accijnshuis geïnd.2024 Naast deze 
bieraccijnzen werd in de jaren 1529-1530 ook een ´nije onraet´ in het accijnshuis geheven, 
terwijl sinds 1531 ook de heffing op het binnenlandse (Nijmeegse) bier in het accijnshuis 
werd ondergebracht.2025 Zonder dat we de aard van deze nieuwe heffing uit de bronnen 
kunnen aflezen, mag worden aangenomen dat we hier te maken hebben met de nieuwe 

                                            
2022 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI, nr. 1455. 
2023 GldA, OAA inv. nr. 1863, reg. nr. 1344. 
2024 GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1528/1529, fol. 2r.-2v.; ibidem, stadsrekening 1529/1530, fol. 3v.-5r. 
2025 GldA, OAA inv. nr. 1256, stadsrekening 1531/1532, fol. 3r. Deze accijns werd blijkens de aantekeningen in de 
stadsrekening wél onder de hopaccijns gerekend, maar vanwege het hogere tarief apart geregistreerd. In de 
ordonnantie betreffende de verhoging van de accijnzen (zie hieronder) wordt het tarief voor Nijmeegs bier 
opgesplitst, namelijk twee stuivers voor de reguliere hopaccijns en 4,5 stuiver als ´nije onrait´; GldA, OAA inv. nr. 
1864. 
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maalaccijns, die ondanks het verzet van de Arnhemse burgerij werd ingevoerd. De totale 
inkomsten uit het accijnshuis overstegen in die eerste jaren zelfs de totale inkomsten uit 
de reguliere grote accijnzen op wijn en bier: de in het accijnshuis geïnde bieraccijns, het 
opgeld op het bier en de maalaccijns leverden de stad in die jaren 1271 respectievelijk 1121 
oude schilden op.2026 Toch vinden we niet in alle jaren inkomsten uit het accijnshuis in de 
stadsrekeningen terug: zo ontbreken inkomsten uit het accijnshuis in de jaren 1531-1532, 
1534 en 1536, terwijl de inkomsten in de tussenliggende jaren aanzienlijk lager lagen dan 
in de jaren daarvoor. Hier moet gewezen worden op het feit dat we hier te maken hebben 
met een afsplitsing van de centrale stadskas om de grote bouwwerkzaamheden aan de 
stedelijke verdedigingswerken te kunnen blijven financieren, en sommige 
inkomstenbronnen hiervoor af te splitsen, zodat deze niet meer beschikbaar waren voor 
het bedienen van de stedelijke schuldenlast, die in de jaren dertig van de zestiende eeuw 
het leeuwendeel van de stedelijke uitgaven uitmaakte. Dat we ook hier te maken hebben 
met een afzonderlijk gevoerde kas waarvan alleen de uiteindelijke saldi door de 
accijnsmeester aan de rentmeester werden afgedragen komt bijvoorbeeld tot uiting in het 
feit dat in 1531, toen er geen inkomsten uit het accijnshuis in de stadsrekening werden 
geboekt, wel de lonen voor de arbeiders die meehielpen tijdens de graafwerkzaamheden 
voor de verlegging van de Rijn langs de stad van week tot week in het accijnshuis werden 
uitbetaald.2027   
 In 1531 werd door de hertog, na overleg met burgemeesters, schepenen, raad en 
de Arnhemse burgerij, een nieuwe ordonnantie betreffende de verhoging van de accijnzen 
en opgelden voor een periode van drie jaar uitgevaardigd.2028 Daarbij werd de invoering 
van de maalaccijns teruggedraaid, omdat deze een te grote last zou vormen voor de ´arme 
luyden´ binnen de stad. Daarvoor in de plaats werden de accijnzen op de invoer en het 
tappen van vreemdbier, het tappen van bier in herbergen, de uitvoer van graan, meel en 
leer en de wijnconsumptie verhoogd, terwijl de overige accijnzen gehandhaafd bleven. Het 
tarief voor de hopaccijns bleef op twee stuivers gehandhaafd; voor de bieraccijns gold een 
tarief van drie stuivers per uitgetapt vat. Ook de particuliere wijnconsumptie werd vanaf 
dat moment belast met zeven stuivers per aam. De wijnhandel via de stad werd 
uitdrukkelijk van stedelijke accijnsbetaling uitgesloten, maar vrijstellingen voor geestelijke 
instellingen en hoogwaardigheidsbekleders werden uitdrukkelijk verboden, ´… op dat dye 
stat totten meesten pennynck komen mach´. Het toezicht op deze accijnzen werd in 
handen gesteld van twee schepenen en zes burgers, die erop moesten toezien dat de 
accijnzen consequent middels tekens in het stedelijke accijnshuis geïnd werden en de 

                                            
2026 GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1529/1530, fol. 3v.-5r.; GldA, OAA inv. nr. 1256, stadsrekening 
1530/1531, fol. 6r. 
2027 GldA, OAA inv. nr.1256, stadsrekening 1531/1532, fol. 35r. 
2028 GldA, OAA inv. nr. 1864. 
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opbrengsten goed beheerd werden.2029 Ter verantwoording van hun beheer dienden zij 
elke maand hun rekeningen voor te leggen. Ook deze landsheerlijke ordonnantie werd niet 
meteen opgevolgd: hertog Karel moest de stad twee maanden later manen de nieuwe 
accijnzen op het gemaal en het bier nu eindelijk in te stellen, om daarmee de verlegging 
van de Rijn te kunnen betalen.2030  
 Zoals hiervoor al kort is aangestipt ontstonden in het begin van de zestiende eeuw 
conflicten met burgers, waarden en de pachters van de accijnzen vanwege de inkwartiering 
en de verzorging van troepen, die in de stad in herbergen en bij particulieren 
ondergebracht waren. Zo weigerde Henrick Hagen in 1513 de stad de volledige 
opbrengsten uit de bieraccijns uit te betalen, aangezien hij in de voorgaande vier jaren de 
knechten in de stad te eten en te drinken had gegeven.2031 Op basis van het dragersboek 
werd hij aangeslagen voor het betalen van accijnzen over 380 vaten bier, maar aangezien 
de binnen de stad gelegerde landsknechten accijnsvrij bier mochten tappen weigerde 
Hagen over alle vaten accijns te betalen. Uiteindelijk werd de zaak geschikt door per vat 
anderhalve stuiver accijns te heffen in plaats van de gebruikelijk twee stuivers.   
 Daarnaast werden de feitelijke belastingopbrengsten nog verder beknot door het 
feit dat verschillende gewezen rentmeesters, waaronder Jan van Ratingen en Johan 
Engelen, de schulden die de stad nog bij hen had uitstaan terug gingen vorderen door als 
accijnspachters op te treden, om de stad vervolgens op de werkelijke inkomsten te korten 
door (soms aanzienlijke) bedragen in te houden. Deze vorm van verekeningen via de 
accijnzen wordt hieronder in hoofdstuk 6 verder besproken, maar de hoogte van deze in 
de uitgaven verdisconteerde sommen ten opzichte van de als volledige inkomsten 
geboekte accijnsopbrengsten geeft wel aan dat de daadwerkelijke inkomsten van de stad 
uit de accijnzen in de zestiende eeuw aanzienlijk lager hebben gelegen dan de geboekte 
inkomsten ons voorspiegelen. In 1506 bijvoorbeeld, toen verschillende wijn- en 
biertappers en herbergiers een totaalsom van ruim 592 oude schilden inhielden op de door 
hen verschuldigde accijnzen, ging dit om ruim een achtste deel van de totale 
belastinginkomsten.2032    
 
5.4.2.2. Besluit  
Zonder enige twijfel vormden de accijnzen de belangrijkste inkomstenbron van het 
Arnhemse stadsbestuur. Alhoewel de stad op basis van het landsheerlijke privilege van 
1355 het fiscale systeem met accijnzen op verschillende verbuiks- en consumptiegoederen 
uitbreidde, bleef de nadruk van het belastingencomplex van de stad liggen op de accijnzen 

                                            
2029 Als beheerders van deze nieuwe opgelden werden getuige een marginale aantekening mr. Arnt van der Gruythuyss 
en Hans Paep vanwege het stadsbestuur, en Gerit then Broick, Gerit van Hoet, Claess Wyntgenss, Goessen van 
Manen, Henrick van Amstell en Arnt Thonyss vanuit de burgerij aangesteld.  
2030 GldA, OAA inv. nr. 246, briefnr. 835. 
2031 GldA, OAA inv. nr. 1254, rekening 1513/1514, fol. 45r. 
2032 GldA, OAA inv. nr. 1256, stadsrekening 1506/1507, fol. 56r. 
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op bier en wijn. De stijgende consumptie van hopbier sinds de late veertiende eeuw was 
de meest dynamische factor voor de ontwikkeling van de Arnhemse stadsfinanciën. Pas 
toen de inkomsten uit de hopaccijns na het midden van de vijftiende eeuw begonnen af te 
nemen kwamen ook de reguliere uitgaven van de stad in gevaar.   
 Wat opvalt is dat het stadsbestuur, ondanks de zware financiële problemen waarin 
de stad sinds de jaren zestig van de vijftiende eeuw verzeild raakte, belastingverzwaringen 
voornamelijk heeft toegepast op de traditionele en meest winstgevende accijnzen, namelijk 
die op wijn en bier. De opgelden die sinds de jaren zeventig van de vijftiende eeuw werden 
ingesteld waren vrijwel zonder uitzondering gericht op het maximeren van de inkomsten 
uit de drankconsumptie. Pas toen de schuldenlast én de investeringen in de stedelijke 
verdedigingswerken na 1515 een nog verdere uitbreiding van de fiscale inkomsten 
noodzakelijk maakten werd ervoor gekozen om een accijns in te voeren op het gemaal, 
wat neerkwam op een verzwaring van de lastendruk op de laagste sociale groepen in de 
samenleving vanwege het belang van graan als belangrijkste onderdeel van het 
middeleeuwse voedselpakket. Andere accijnzen, zoals de vele kleine accijnzen die sinds 
1356 werden geheven, werden niet verhoogd, waarschijnlijk omdat belastingverhogingen 
op deze producten te weinig effect hadden gesorteerd. Dit beperkte de financiële 
beleidsruimte voor het Arnhemse stadsbestuur.  
 Van groot belang voor de succesvolle expansie van de belastingdruk via het systeem 
van indirecte belastingen zonder dat dit leidde tot grote sociale spanningen binnen de stad 
was de betrokkenheid van de burgerij bij het beheer van de stedelijke geldmiddelen na 
1487. De emancipatie van de gilden door het privilege van Maximiliaan van Oostenrijk gaf 
de gildemeesters als representanten van de burgerij meer zeggenschap in het financiële 
beleid en bracht meer controle op de besteding van de belastingen. Dit is de basis geweest 
waarop het stadsbestuur erin is geslaagd om in ieder geval ten dele de negatieve spiraal van 
dalende inkomsten en stijgende schuldenlast te doorbreken. De noodzaak om daartoe de 
belastingen via opgelden keer op keer te verhogen werd ook door de burgerij gevoeld: zij 
kregen tijdens hun handelsreizen buiten de stad het vaakst te maken met confiscatie van 
goederen en gijzeling als gevolg van het door schuldeisers gehanteerde repressaillerecht 
(zie hierna, hoofdstuk 6). De fiscale politiek tijdens de verschillende saneringspogingen in 
onder andere de jaren 1492-1496, 1502-1505 en de scherpe belastingverhogingen na 1515 
konden alleen worden doorgevoerd na goedkeuring en onder voorwaarde van controle 
door burgergedelegeerden. Toch hebben de schulden van de stad bij de beheerders van 
de stadsfinanciën, de belastingpachters en herbergiers er gedurende de zestiende eeuw 
voor gezorgd dat de uiteindelijke inkomsten beduidend lager waren dan de inkomsten ons 
op het eerste oog laten zien.  
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5.4.3.	INDIRECTE	BELASTINGEN	TE	ZUTPHEN  

Verhoudingsgewijs namen de indirecte belastingen binnen de totale stedelijke inkomsten 
in Zutphen een bescheidener plaats in dan in Arnhem, wat uiteraard verband houdt met 
het grote aandeel dat de inkomsten uit het stedelijke domein binnen de totale inkomsten 
innam. Het stedelijke fiscale systeem in Zutphen was – zeker in vergelijking tot het 
Arnhemse accijnzencomplex – tot diep in de zestiende eeuw minder gedifferentieerd. 
Naast de accijnzen op wijn en bier (waarover een brouw- en tapaccijns werd geheven) 
werd een bescheiden broodaccijns geheven, terwijl vanaf 1464 jaarlijks inkomsten uit een 
indirecte belasting op de consumptie van geïmporteerd bier werden geboekt. De noodzaak 
tot een verdere differentiatie van het fiscale systeem en het daarmee opdrijven van de 
prijzen van allerlei producten was gezien de solide vermogenspositie van de stad en de 
daaruit voortvloeiende opbrengsten lange tijd niet aanwezig.   
 Aan begin van de zestiende eeuw kwam daar – als reactie op de pogingen van het 
stadsbestuur om de Zutphense lakennijverheid nieuw leven in te blazen – nog een 
gewantaccijns bij, maar de inkomsten daaruit bleven vanwege uitblijvend succes van de 
Zutphense lakennijverheid marginaal. Sinds 1512 worden ook inkomsten uit een accijns 
op brandewijn vermeld, maar inkomsten hieruit beliepen na 1524, wanneer de inkomsten 
hieruit regelmatiger worden geboekt, slechts enkele stadsgulden, waarmee de betekenis 
van deze kleinere accijnzen verwaarloosbaar is gebleven. Al met al kunnen vijf 
verschillende accijnzen worden onderscheiden. De nominale inkomsten uit dit beperkte 
pakket van indirecte belastingen die in Zutphen werden geheven vertonen tussen 1370 en 
1480 een duidelijk stijgende trend, die grotendeels op conto van de brouw- en tapaccijnzen 
kan worden geschreven.2033 Nadat in 1381 alle inkomsten uit de indirecte belastingen 
werden toegewezen aan het pensieambt om daaruit de renteverplichtingen tegenover de 
schuldeisers van de stad te voldoen vormden deze stijgende inkomsten de basis voor de 
uitbouw van de stedelijke gefundeerde schuldenlast, die aanvankelijk vooral de 
investeringen in de stedelijke infrastructuur mogelijk maakten.  
 Het leeuwendeel van de indirecte belastingen werd dus gegenereerd door de wijn-, 
brouw- en tapaccijns, terwijl een aparte accijns op buitenlands bier vanaf 1447 in de 
bronnen verschijnt. Ook hief het stadsbestuur zoals gezegd een broodaccijns, die 
neerkwam op een indirecte heffing op het meel dat in de stad werd verbruikt voor brood 
bestemd voor de verkoop binnen de stad. Deze heffing, geheven in de stadswater- en 
windmolens, was echter goed voor slechts 1 á 2 % van de totale accijnsinkomsten en werd 
sinds 1482 respectievelijk 1486 geïntegreerd in de inkomsten uit het maalgeld dat in die 
molens werd geheven, waardoor ons zicht op de inkomsten uit Zutphense broodaccijns 
verdwijnt.2034 

                                            
2033 Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 35. 
2034 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 37. 
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GRAFIEK 41: Inkomsten uit de indirecte belastingen te Zutphen, met 11-jarig voortschrijdend gemiddelde, 
in oude schilden, 1371-1543.  
  
 De nominale inkomsten uit de indirecte belastingen waren gedurende de eerste 
tachtig jaar van de vijftiende eeuw onderhevig aan een vrijwel contant stijgende tendens, 
waarvoor net als in Arnhem voornamelijk de brouw- en bieraccijnzen verantwoordelijk 
waren. Tussen 1390 en 1478 groeiden de inkomsten uit de totale accijnzen van 511 oude 
schilden naar ruim 1909 oude schilden, wat neerkomt op een toename van maar liefst 273 
%. Deze groeiende inkomsten uit indirecte belastingen komen uit grafiek 41 duidelijk naar 
voren. De belangrijkste factor hierin vormde de brouwaccijns, waarmee ook voor Zutphen 
het belang van de brouwsector voor de stedelijke fiscaliteit kan worden onderstreept. 
Alhoewel deze sector, evenals in Arnhem, hoofdzakelijk voor de lokale, hooguit de 
regionale markt produceerde vormde het een onmisbare bron van inkomsten voor het 
stadsbestuur. Tussen 1480 en 1483 kenden de inkomsten uit de accijnzen een zware crisis: 
binnen drie jaar halveerden de accijnsinkomsten van de stad. Na 1492 zien we in de grafiek 
de pogingen van het Zutphense stadsbestuur terug om via het invoeren van ongelden, 
telkens voor enkele jaren door burgerdelegaties – het college van ´achttienen´ - 
goedgekeurd, de inkomsten uit de indirecte belastingen te herstellen.  

 
5.4.3.1. De Zutphense gruit en de hop- of brouwaccijns  
De brouwsector in Zutphen moet in de eerste helft van de veertiende eeuw een zodanige 
omvang hebben gehad dat in Zutphen gebrouwen gruitbier niet alleen de vraag naar bier 
vanuit de lokale markt bediende, maar deels ook voor de export was bestemd. Eind 
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dertiende eeuw werd reeds Zutphens bier richting Dordrecht verscheept, terwijl Zutphens 
gruitbier ook in het midden van de veertiende eeuw wordt vermeld in een Dordrechts 
toltarief.2035 Het gruitrecht kan dus ook in Zutphen aanvankelijk een lucratieve 
inkomstenbron zijn geweest. In 1326 wist de stad deze inkomstenbron, die tot dan toe in 
handen van het St. Walburgkapittel was, te verwerven.2036 Het stadsbestuur kreeg van graaf 
Reinald het recht om naar eigen goeddunken de tarieven te bepalen en mocht voortaan de 
opbrengsten ervan ten nutte van de stad gebruiken.2037 De verwerving van het stedelijke 
gruitrecht vormde ook in Zutphen evenals in Arnhem de basis voor de ontwikkeling van 
de stedelijke fiscaliteit. De inkomsten uit de gruit, geheven in het stedelijke gruithuis aan 
de Rijkenhage, werden aanvankelijk door de gruitmeesters beheerd via een aparte kas, die 
sinds 1330 werd gebruikt als fundament voor de stedelijke rentenverkoop.2038 Alleen 
eventuele batige saldi uit de exploitatie van de stedelijke gruit werden door de 
gruitmeesters aan de rentmeester afgedragen en verschenen pas dan in de 
stadsrekeningen.2039    
 Zoals hierboven bij Arnhem reeds uitvoerig aan bod is gekomen namen ook in 
Zutphen de inkomsten uit de gruit vanaf het begin van de vijftiende eeuw sterk af. In 
Zutphen won de productie van hopbier net als in Arnhem in de tweede helft van de 
veertiende eeuw langzaam maar zeker aan belang, en ook hier ging dat ten koste van het 
gruitbier. De op deze bieren geheven hop- of brouwaccijns, die in de oudste 
rentmeestersrekening van 1371 reeds wordt vermeld, werd aanvankelijk door de 
gruitmeesters geïnd, wat duidelijk het verband tussen beide heffingen onderstreept.2040 Dit 
verband wordt des te duidelijker als we zien dat in Zutphen, evenals in Arnhem en 
Geldern, de heffingen op het binnen de stad gebrouwen hopbier onder het gruitgeld 
gerekend werden.2041 In Groenlo werden alle bieraccijnzen – zowel die op de stedelijke 
bierproductie als ook de accijnzen op de consumptie van Grolsch én geïmporteerd bier 
onder het gruitrecht gerekend: toen het stadsbestuur van Groenlo in 1480 het importeren 
van bier verbood bleef de gruit onverpacht en moest tot inning in regie worden 
overgegaan.2042    
                                            
2035 Gimberg, ´Handel´, 16; Benders, ´Regimente´, 43; Niermeijer, Bronnen I, 225.  
2036 Harenberg, OGZ VIII, nr. 1326.02.24; Jensma, ‘Bronnen’, 204-205.  
2037 Harenberg, OGZ VIII, nr. 1326.02.24B. 
2038 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 77-78; Van Schaïk, ‘Annuities’, 114. Zie voor deze rentenverkoop te 
Zutphen ook hierna, hoofdstuk 6. 
2039 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 84. Ook in Deventer werd de gruit beheerd door twee apart daartoe vanuit 
het stadsbestuur aangestelde gruitmeesters; vgl. idem, Bestuursstructuur, 255-261. 
2040 StRZ I, 2: ´Den hoppencys den gruytmeisteren´; zie verder ibidem, 7 en 14. In 1380 werd de hopaccijns eenmalig 
door de rentmeester geïnd, alvorens de inkomsten uit deze accijns in 1381 definitief werd toegewezen aan het 
pensieambt om hieruit de renteverplichtingen voortvloeiend uit de gefundeerde schuldenlast van de stad te voldoen; 
vgl. Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 78. 
2041 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 91; voor Geldern zie Kuppers, Stadtrechnungen, 78. De bedenkingen die Benders 
heeft ten aanzien van deze zienswijze deel ik dan ook niet. Vgl. Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 102, noot 34. 
2042 GldA, HA inv. nr. 800, fol. 39v. 
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 In de pachtvoorwaarden voor de stedelijke accijnzen uit 1376 wordt ten aanzien 
van de belasting op hopbier bepaald dat de stedelijke brouwers voor het brouwen van 
hopbier toestemming moesten krijgen van de gruitmeesters, die vooraf op de hoogte 
moesten worden gesteld. Zij controleerden ook de kwaliteit van het bier, waarop 
vervolgens de pachter van de hopaccijns de hoeveelheid gebrouwen bier moest vaststellen 
en de daarover verschuldigde belastingaanslag, dat nadrukkelijk als gruitgeld wordt 
aangeduid, binnen acht dagen diende te innen. Alhoewel de pachters een eigen 
administratie zullen hebben gevoerd, konden zij wel door de rentmeester worden 
gesommeerd om hun boekhouding ter controle te overleggen.2043  
 In tegenstelling tot Arnhem, waar het brouwen van bier voor eigen gebruik tot 
1485 onbelast bleef, werd dit in Zutphen in ieder geval sinds 1376 wel belast tegen een 
tarief van twee Vlaamse groten per vat. Over al het overige Zutphense hopbier dat voor 
de verkoop was bestemd diende, vóórdat het door de brouwers aangeslagen of verkocht 
werd, het dubbele van dit bedrag aan de stedelijke accijnsheren of hun gezworen dragers 
te worden afgedragen.2044 Over de verdere regulering van de brouwnijverheid tasten we 
tot in de vijftiende eeuw vrijwel volledig in het duister.   
 De brouwaccijns, tot 1444 in de onderrentmeestersrekeningen als ´hoppecyes´ 
aangeduid, werd in Zutphen tot 1450 verpacht, om nadien voor lange tijd in regie te 
worden geïnd.2045 Pas vanaf 1527 werd de brouwaccijns, evenals de tapaccijns, weer enkele 
jaren via verpachting geëxploiteerd. De reden voor deze tijdelijke wijziging van de 
inningswijze is niet uit de bronnen te herleiden, maar houdt hoogstwaarschijnlijk verband 
met de sociaal-politieke conflicten in het voorgaande jaar en een koerswijziging in het 
financiële beleid van de stad. Vanaf 1527 kwam zoals we eerder zagen het 
rentmeesterschap in handen van een viertal gedelegeerde burgers, waarmee het financiële 
beheer werd onttrokken aan de greep van de tot de bestuurselite behorende families.2046 
Wat de redenen voor de Zutphense burgerij zijn geweest om deze accijnzen opnieuw te 
gaan verpachten wordt niet duidelijk; hebben de gilden als nieuwe beheerders van de 
stadsmiddelen via verpachting ook een graantje trachten mee te pikken uit de 
gemeenschappelijke gelden? Hoe het ook zij: na 1531 werd de brouwaccijns weer verpacht, 

                                            
2043 Benders, ´Regimente´, 45-46. 
2044 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 91. Deze keur impliceert daarmee ook dat het brouwers toen nog niet verboden 
was zelf bier te tappen. Dit zou pas later verboden worden om belastingontduiking door brouwers tegen te gaan. 
Benders, ´Boekhoudkundig systeem´ 79 vermeldt ten onrechte dat het tarief van vier Vlaamse groten per vat hopbier 
gericht was op het voor de export bestemde bier. In ieder geval sinds 1433 werd –in de jaren dat de hopaccijns in 
regie werd geïnd – het aantal vaten bier dat door Zutphense brouwers was geproduceerd vaten via een brouw- of 
accijnstafel geregistreerd; vgl. idem, ´Regimente´, 45-46. 
2045 Groustra-Werdekker, ́ Middeleeuwse belastingeffingen´, 13; Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 34. Voor 
een correcte inning van de brouwaccijns werd een aparte ´accijnstafel´ bijgehouden; in deze registratie werden de 
aantallen vaten bier die door de brouwers werden geproduceerd van week tot week bijgehouden. Zie Benders, 
´Regimente´, 45 en 51-52. 
2046 Bosch, ‘Impact’, 130; Van Schaïk, ‘Zutphens geschiedenis’, 77; zie ook hiervoor, paragraaf 3.2. 
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wat in 1538 tijdens de hevige conflicten tussen stadsbestuur en burgerij leidde tot 
hernieuwde vragen vanuit de burgerij over de rol van de stadsbestuurders als 
accijnspachters.2047  
 Ook in Zutphen wonnen de inkomsten uit de hopaccijns – net als in Arnhem – 
tijdens de laatste kwart van de veertiende eeuw snel aan belang: de inkomsten uit deze 
accijns stegen van ruim 330 lb. in 1381 naar 1172 lb. in 1402. Deze spectaculaire stijging 
zette in de daaropvolgende decennia, afgezien van een teruggang in de eerste jaren van de 
vijftiende eeuw, vrijwel ononderbroken door (grafiek 42).2048 Tussen 1410 en 1480 kenden 
de inkomsten uit de hopaccijns bijna een vervijfvoudiging, wat de financiële 
bewegingsruimte van het stadsbestuur, ook ten aanzien van de rentenpolitiek, aanzienlijk 
verruimde. In 1381 waren de inkomsten uit de stedelijke accijnzen, waaronder ook de 
brouwaccijns, aan het pensieambt toegewezen. Gezien het belang van de brouwaccijns 
binnen de stedelijke financiën als belangrijkste groeifactor vormde het de belangrijkste 
basis voor de stedelijke financiële politiek ten aanzien van de uitbouw van de stedelijke 
schuldenlast. De sterk stijgende inkomsten uit de brouwsector vormden een krachtig 
element in de kredietwaardigheid van de stad en de mogelijkheid om via de verkoop van 
renten grote investeringen te financieren.   
 Vanuit dit oogpunt is het niet vreemd dat ook Zutphen via allerlei maatregelen (met 
wisselend succes) heeft getracht de eigen brouwnijverheid te beschermen. Men probeerde 
het afzetgebied voor Zutphens bier te consolideren of zelfs te vergroten, en daarmee de 
inkomsten uit de indirecte belastingen die de bierproductie belastten te maximaliseren. 
Om het ontduiken van de stedelijke brouw- en bieraccijnzen tegen te gaan werd het 
inwoners van Zutphen bovendien reeds in 1376 verboden om bier van buiten het 
schependom te laten brouwen of uit plattelandsbrouwerijen te betrekken.2049 Aan 
dergelijke verboden lagen duidelijk financiële overwegingen ten grondslag, aangezien 
dergelijke praktijken de accijnsinkomsten negatief beïnvloedden.  
 

                                            
2047 Schimmelpenninck van der Oye, ´Gemeenslieden´, 78. De burgerij wilde dat stadsbestuurders geen 
stadslanderijen of accijnzen meer zouden pachten, een maatregel die ingegeven lijkt te zijn door vermoedens van 
malversaties ten aanzien van de verpachting. 
2048 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 35-36. 
2049 Benders, ´Regimente´, 46. Klaarblijkelijk trachtten enkele Zutphenaren de brouwaccijnzen te omzeilen door bier 
in Warnsveld te laten brouwen; vgl. Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 92. 
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GRAFIEK 42: Inkomsten uit de hop- c.q. brouwaccijns (ononderbroken lijn), met elf-jaarlijks 
voortschrijdend gemiddelde, en de bier- of tapaccijns te Zutphen, in oude schilden, 1380-1550.  
 
 Ter compensatie voor de militaire steun die de stad in 1434 aan hertog Arnold bij 
het beleg van Buren had verleend, kreeg Zutphen het recht om voor een bepaalde periode 
om Zutphens bier accijnsvrij in de omliggende plattelandsambten te laten tappen.2050 Door 
Zutphens bier voor de consument op het platteland door vrijstelling van de bieraccijns 
goedkoper te maken, trachtte men overduidelijk de vraag ernaar, en daarmee de productie 
van Zutphens bier te verhogen, zodat ook de inkomsten uit de stedelijke fiscalisering van 
de bierproductie zouden toenemen. Het omliggende platteland zal inderdaad, zoals 
Benders stelt, qua inwonertal geen ́ onbeduidende afzetmarkt´ zijn geweest.2051 Toch moet 
geconstateerd worden dat de gewenste effecten niet meteen zichtbaar worden. Dit 
privilege heeft de inkomsten van de stad wel enigszins doen stijgen, maar spectaculair valt 

                                            
2050 Vgl. hierboven, hoofdstuk 2.2.3; Benders, ´Regimente´, 46. Het privilege gold voor de ambten Wichmond, 
Vorden, Warnsveld, Almen en Gorssel (samenvallend met het schoutambt Zutphen), Brummen en Hall (schoutambt 
Brummen), Beekbergen (scholtambt Apeldoorn) en de dopen Twello, Wilp en Voorst (schoutambt Voorst) op de 
Veluwe. Vgl. de tabellen betreffende de territoriale indeling van de kwartieren van Zutphen en Arnhem in Van Schaïk, 
Belasting, 250-252 en 266-267. 
2051 Vgl. Benders, ´Regimente´, 47. Uitgaande van de door Van Schaïk samengebrachte laat-vijftiende-eeuwse 
bevolkingscijfers voor de betreffende ambten in de Graafschap en de Veluwe moet rekening worden gehouden met 
een inwonertal in het scholtambt Zutphen van circa 2000 inwoners en in de dorpen op de Veluwe nog eens de 
scholtambten Brummen en Voorst met respectievelijk 655 en 1051 inwoners, met nog eens circa 300 inwoners voor 
het dorp Beekbergen. Dit brengt het totale potentiële afzetgebied voor Zutphens bier, uitgedrukt in aantallen 
inwoners c.q. consumenten op circa 4000 inwoners; vgl. Van Schaïk, Belasting, 159 en 161.   
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deze toename niet te noemen. Het valt aan te nemen dat de biermarkt op het omringende 
platteland al flink door Zutphens bier werd gedomineerd en de consumptieve vraag daar 
al een plafond had bereikt. Tegelijkertijd kan de geringe toename van de inkomsten na de 
verwerving van het nieuwe accijnsprivilege ook de problemen van de stad weerspiegelen 
bij het handhaven van dit privilege: evenals Arnhem had de stad tot in de zestiende eeuw 
te stellen met de concurrentie van plattelandsbrouwerijen die voor de verkoop 
brouwden.2052 Hoe het ook zij: vergelijken we de ontwikkeling van de inkomsten uit de 
brouwaccijns met die uit de bieraccijns, die voornamelijk de consumptie binnen de stad 
reflecteert, dan moet men wel concluderen dat de groeiende inkomsten uit de 
brouwaccijns tot 1480 voornamelijk op het conto van een groeiende afzet van Zutphens 
bier op het omringende platteland moeten worden geschreven, aangezien de inkomsten 
uit de tapaccijns tot 1460 nauwelijks zijn gestegen.  
 Tussen 1380 en 1480 kenden de inkomsten uit de brouwaccijns dus een duidelijke 
en vrijwel onafgebroken stijgende trend, maar rond het midden van de vijftiende eeuw 
begon ook in Zutphen het economische tij langzaam maar zeker te keren. In de periode 
1455-1462 verraden de inkomsten uit de brouwaccijns duidelijke tekenen van stagnatie in 
de Zutphense brouwsector: in dit korte tijdsbestek daalden deze inkomsten met bijna 34 
%. Het Zutphense stadsbestuur reageerde hierop door in 1461 een nieuw regelement met 
betrekking tot de Zutphense brouwsector op te stellen, in een poging om de 
brouwnijverheid in de stad te stimuleren en daarmee de belastinginkomsten te 
verhogen.2053 Naast de instelling van een brouwersgilde en het opstellen van bepalingen 
rondom de kwaliteit, de controle, de productie en het verbod op het tegelijktijdig tappen 
en brouwen van bier werd ook het accijnstarief verlaagd. Vanaf dat moment moest over 
zes grote vaten of zeven kleine vaten bier 1 lb. accijns betaald worden.2054 Deze 
tariefreductie moet hebben geleid tot een toename van het brouwvolume: het lijkt erop 
dat deze ingreep een positief effect op de Zutphense brouwsector heeft gehad. In de 
daaropvolgende jaren groeiden de inkomsten uit de brouwaccijns namelijk weer 
aanzienlijk, waarmee de stijgende trend nog tot 1478 kon worden volgehouden. Dergelijke 
hulpgrepen kunnen echter niet verhullen dat – evenals in Arnhem – de eerste tekenen van 
economische stagnatie zich ook in Zutphen rond het midden van de vijftiende eeuw 
begonnen aan te dienen.  
 

                                            
2052 Groustra-Werdekker, ´Middeleeuwse belastingheffingen´, 15-16; vgl. Benders, ´Regimente´, 49, die ten onrechte 
stelt dat de plattelandsbrouwerij geen rol van betekenis heeft gespeeld bij de teloorgang van de Zutphense 
brouwnijverheid na 1480.  
2053 Benders, ´Regimente´, 54-55. 
2054 Benders, ‘Regimente’, 55. Vgl. Groustra-Werdekker, ´Middeleeuwse belastingheffingen´, 14, die onterecht 
aanneemt dat de vier gildemeesters die sinds 1461 belast werden met het verlenen van toestemming aan de brouwers 
om te brouwen die taak overnamen van de gruitmeester. Ook de kwaliteitscontrole kwam in 1461 in handen van de 
vier gildemeesters, een taak die tot die tijd in handen lag van de accijnsmeesters. 
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 Een andere factor die ongetwijfeld mee heeft gespeeld in de stijging van de 
inkomsten uit de brouwaccijns is het feit dat ook Zutphen in de decennia na 1435 het 
privilege van hertog Arnold is gaan beschouwen als brouwmonopolie voor het omliggende 
platteland, wat naar voren komt uit het onderzoek dat ten tijde van de eerste 
Bourgondische bezetting werd ingesteld naar de gewoonte dat op het omliggende 
platteland uitsluitend Zutphens bier mocht worden getapt.2055 Alhoewel inkomsten uit de 
bieruitvoer niet apart in de rekeningen voorkomen wordt uit enkele rekeningposten wel 
duidelijk dat Zutphense brouwers voor het verantwoorden van hun uitvoer richting het 
platteland bij de stadspoorten, net als in Arnhem, voor het aantal vaten geëporteerd bier 
tokens (´teykenen´) ontvingen.2056  
 Het succes van deze fiscale politiek was dan ook van tijdelijke aard. Na 1479 diende 
zich een aanzienlijke neergang van de inkomsten uit de brouwaccijns aan, die in 1492 zijn 
dieptepunt bereikte.2057 Zonder twijfel zullen de sterk gestegen graanprijzen, die in de jaren 
1480-1482 en 1490-1492 tot recordhoogten stegen, hebben geleid tot een sterke daling 
van de bierproductie.2058 Met de snelle terugval van de inkomsten uit de fiscalisering van 
het bier erodeerde ook een belangrijke pijler waarop de stedelijke schuldenlast was 
gebouwd. De inkomsten uit de brouwaccijns daalden in tien jaar tijd van 1083 oude 
schilden naar 560 oude schilden, wat een daling van maar liefst 48 % inhield. In de jaren 
1481, 1482 en 1484 trachtte het stadsbestuur via herhaalde brouw- en tapordonnanties het 
tij te keren. Het grote belang van de biersector voor de stadsfinanciën werd ook door het 
Zutphense stadsbestuur onderkend. Zo vaardigde het in 1484 wederom een ordonnantie 
op de brouw- en tapaccijns uit ‘…omb onser stat brouwzijs ind tapzijs in eeren to holden, 
want onse stat anders vergaen ind verdorven solde werden…’.2059 Hierin werd bepaald dat 
de brouwers maar één soort kuitbier, hetzij enkel hetzij dubbel, mochten brouwen, en dat 
brouwers hun bier niet zelf mochten tappen, alles om belastingontduiking tegen te gaan. 
 Ook in Zutphen lijkt de concurrentie door plattelandsbrouwerijen een belangrijke 
oorzaak te zijn geweest voor de problemen in de brouwnijverheid. In 1484 stelde 
Maximiliaan van Oostenrijk dan ook, op verzoek van de steden in het kwartier van 
Zutphen, een onderzoek in naar de verplichting voor plattelandsbewoners om hun bier 
uit de steden te betrekken. Volgens de steden waren de inwoners van het platteland naar 
oude gewoonte verplicht hun bier in de steden te kopen en daarover de gewoonlijke 
accijnzen te betalen. Zonder handhaving van deze stedelijke privileges zou het de steden 
onmogelijk worden om de verdedigingswerken te onderhouden en de lijf- en erfrenten te 
kunnen betalen, wat zeer nadelige gevolgen voor zowel de steden als ook voor de 

                                            
2055 Benders, ´Regimente´, 47. 
2056 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 64. 
2057 Vgl. Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 35.  
2058Ibidem, 8 en 20, tabellen I en III; Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 235 en 242-244. 
2059 RAZ, OAZ inv. nr. 665, ordonnantie op de brouw- en tapaccijns, 22 februari 1484. 
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landsheer zou hebben.2060 Het nieuwe landsheerlijke gezag zocht bovenal duidelijkheid 
over de oude stedelijke voorrechten; mochten de steden inderdaad dergelijke privileges 
hebben bezeten, dan diende het brouwen of verkopen van bier op het platteland verboden 
te worden, met uitzondering van het tappen van bier dat door de stedelijke 
brouwnijverheid was gebrouwen. Zutphen op zijn beurt wist van de onduidelijkheid 
rondom de stedelijke privileges bij het nieuwe Bourgondische gezag gebruik te maken om 
de eigen economische positie ten opzichte van het omliggende platteland te verbeteren.2061 
Het is hiermee overduidelijk dat de brouwsector in Zutphen, en daarmee ook de stedelijke 
financiën, in grote mate afhankelijk was van een breder afzetgebied in het omliggende 
platteland.  
 Toen de steden in het Zutphense kwartier begin 1495 instemden met de invoering 
van een landsheerlijke bieraccijns herhaalden zij nogmaals hun claims ten aanzien van hun 
brouwprivileges en het verbod voor het platteland om commercieel bier te brouwen of ter 
verkoop aan te bieden, op straffe van het verwijderen van de brouwketels op het 
platteland. Ter voorkoming dat de nieuwe landsheerlijke bieraccijns de inkomsten uit de 
lokale heffingen op het bier zouden aantasten, bepaalden zij bovendien dat alle accijnzen 
en opgelden die de steden op basis van hun privileges mochten heffen ten bate van ‘het 
gemeyne best’ onverkort van kracht bleven, en dat deze lokale heffingen geen hinder 
mochten ondervinden van de nieuwe landsheerlijke bieraccijns.2062 Deze maatregelen 
geven duidelijk de machtspositie van de steden weer, én onderstreept de protectionistische 
houding van het stadsbestuur: men was bereid de hertog financieel te steunen, zolang het 
de eigen particularistische belangen, in dit geval van de stedelijke brouwnijverheid én de 
daarmee samenhangende stedelijke fiscaliteit, niet al te zeer zou schaden.2063  
 Na 1492 zien we een sterk wisselend beeld: een krachtig herstel van de inkomsten 
wordt in de jaren 1497 en 1501-1508 onderbroken door scherpe dalingen van de 
inkomsten uit de bierproductie. Tussen 1510 en 1528 moet de brouwsector in Zutphen 
echter weer goede tijden hebben meegemaakt. Dit wordt ook weerspiegeld in de sterke 
toename van het aantal vaten bier dat ten opzichte van de uit 1460 bekende gegevens: de 
productie lag in 1522 bijna 80 % hoger.2064 Na 1528 liepen de inkomsten uit de 
brouwaccijns echter snel terug, wat alles te maken had met een terugvallende productiviteit 
van de Zutphense brouwnijverheid. De tijdelijke omschakeling naar verpachting van de 
brouwaccijns in de jaren 1527-1530 nadat de gilden het financiële beheer op zich namen 

                                            
2060 Benders, ‘Regimente’, 48; zie verder ook Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, nr. 152; RAZ, OAA inv. nr. 621, reg. nr. 
1143 en Roes, ‘Grolsch bier’, 9-10. 
2061 Benders, ‘Regimente’, 48. 
2062 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI, nr. 122. 
2063 Vergelijkbare problemen deden zich ook in Holland voor. Daar leidden ze uiteindelijk tot de bekende ´order op 
de buitenneringen´; vgl. voor deze problematiek van plattelandsconcurrentie in Holland o.a. Hoppenbrouwers, 
´Town and country´ en het standaardwerk van Brünner, Order op de buitennering. 
2064 Benders, ´Regimente´, 56. 
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lijkt een (overigens vergeefse) poging te zijn geweest om deze scherpe inkomstendaling 
tot staan te brengen.   
 Dat de teruglopende inkomsten uit de brouwaccijns inderdaad vooral het gevolg 
was van een forse teruggang in de productiviteit van de Zutphense brouwsector kan 
afgelezen worden uit de vergelijking van de cijfers die bekend zijn voor 1522 en 1577. In 
1522 vermeldt de onderrentmeestersrekening nog een productie van 19.368 vaten; volgens 
een accijnsregister uit 1577 waarin de opbrengsten van de verschillende bieraccijnzen staan 
opgetekend bleef de bierproductie van de Zutphense brouwers in dat jaar steken bij 9372,5 
vaten.2065 Het accijnstarief voor het in Zutphen gebrouwen bier bleef tot het einde van de 
zestiende eeuw ongewijzigd op twee stuivers per vat: tariefwijzigingen hebben op de 
ontwikkeling van stedelijke inkomsten uit de fiscalisering van de bierproductie 
hoogstwaarschijnlijk weinig tot geen invloed meer gehad. Het onderschrijft andermaal de 
terughoudendheid van het stadsbestuur om de belastingtarieven op het bier te verhogen; 
zoals we hieronder zullen aantonen werden in overeenstemming met de burgerij alleen 
voor bepaalde perioden van enkele jaren extra opgelden ingevoerd om de inkomsten uit 
de stedelijke fiscaliteit tijdelijk te verhogen.  

 
5.4.3.2. De tap- of bieraccijns en de accijns op importbieren 
Naast een belasting op de bierproductie werd ook de consumptie van bier in Zutphen al 
vroeg belast via de tapaccijns. Deze accijns werd geheven over al het gruit-, hop- en 
buitenlands bier dat binnen de stad door tappers werd uitgetapt.2066 Bier dat voor eigen 
gebruik door individuele huishoudens werd gebrouwen en geconsumeerd was hiervan 
vrijgesteld, maar bier dat door tappers tegen betaling per kwart of bij kannen werd 
uitgetapt werd belast. In 1376 bedroeg het accijnstarief voor de tapaccijns een oude 
Vlaamse groot per vat.2067 In ieder geval tot 1455, het eerstvolgende jaar waarvoor een 
accijnstarief via een ordonnantie voorhanden is, bleef dit tarief ongewijzigd.2068 De 
ordonnantie uit 1455 legde tevens een aantal controlemogelijkheden vast om 
belastingontduiking tegen te gaan. Zo werden gezworen stadsbierdragers aangesteld ‘in 
behueff den browciess ende tappciess’, om zodoende belastingontduiking tegen te gaan 
en dus de inkomsten uit de beide accijnzen te maximaliseren. Ook moesten de tappers 
meewerken aan controles van hun bierkelders door de belastinginners van de bieraccijns. 
De tapaccijns diende door de biertappers betaald te worden binnen acht dagen nadat een 
vat door de dragers in hun kelders was gebracht. 

                                            
2065 Ibidem. 
2066 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 35. 
2067 Kuppers, ‘Stad in stagnatie’, 62; Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 90. Dit accijnstarief gold voor zowel gruit- als 
hop- en vreemdbier. Vgl. Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 35. 
2068 RAZ, OAZ inv. nr. 665. 
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GRAFIEK 43: Inkomsten uit de bier- of tapaccijns in Zutphen, in oude schilden, met 11-jaarlijks 
voortschrijdend gemiddelde, 1372-1550.  
  
 Nadat de inkomsten uit de tapaccijns in het laatste decennium van de veertiende 
eeuw scherp waren gestegen, zonder dat we uit de bronnen vernemen wat aan deze stijging 
ten grondslag lag, vielen ze in de eerste jaren van de vijftiende eeuw terug. Daarna 
schommelden de jaarlijkse inkomsten tot 1461 tussen de 150 en 200 oude schilden. Het 
aandeel van de tapaccijns in de totale inkomsten van de stad liep ondertussen terug van 
gemiddeld circa 10 % aan het einde van de veertiende eeuw tot onder de 3 % aan het einde 
van de vijftiende eeuw. Aangezien ook de tapaccijns tot 1461 werd verpacht kunnen op 
basis van de gegevens uit de Zutphense stadsrekeningen geen uitspraken worden gedaan 
over de totale aantallen uitgetapte vaten bier in de stad.2069   
 Na 1461 stegen de inkomsten duidelijk, waarbij in het midden gelaten moet worden 
of dit een uitwerking was van de veranderde exploitatiewijze (van pacht naar regie) of van 
de verlaging van de brouwaccijns, die in datzelfde jaar werd doorgevoerd (grafieken 42 en 
43). Nadat de inkomsten uit de tapaccijns tijdens de eerste Bourgondische bezetting al 
waren teruggelopen, kenden de inkomsten uit de tapaccijns tussen 1480 en 1483 een 
scherpe terugval. Na een korte opleving vertoonden de inkomsten tussen 1490 en 1505 
een neergaande trend, de verschillende ordonnanties op het biertappen in de stad ten spijt. 
Ook hieruit spreekt mijns inziens de als gevolg van economische crisis en de onveiligheid 
ontstane demografische achteruitgang: door het wegtrekken van inwoners uit de stad nam 
                                            
2069 Vgl. Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 35, die voor de eerste helft van de vijftiende eeuw ten onrechte 
een licht stijgende trend van de inkomsten uit de bieraccijns constateren. Afgezien van een lichte stijging in de jaren 
1437-1445 blijven de inkomsten uit deze accijns vrij stabiel, wat een vrij stabiele vraag suggereert. 
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het aantal bierconsumenten af en liepen dus ook de inkomsten hieruit terug.2070 De 
tijdelijke toename van de inkomsten uit de bierconsumptie in de jaren 1494 en 1499-1501 
kan mijns inziens alleen verklaard worden uit de aanwezigheid van vreemd krijgsvolk in 
de stad. Pas nadat de oorlogsdreiging rondom Zutphen door het vredesverdrag met Filips 
de Schone in 1505 was geweken herstelden de inkomsten zich: tussen 1506 en 1532 lagen 
de inkomsten wederom op het hoge niveau van een halve eeuw eerder. Na 1533 stortte de 
interne biermarkt echter volledig in.  
 In Zutphen was de invoer van Hamburgs en ander buitenlands bier aanvankelijk 
niet strikt verboden, maar wel sterk aan banden gelegd.2071 Zo mochten aanvankelijk alleen 
Zutphense schippers hooguit acht vaten Hamburgs bier in de stad laten uittappen. Dit 
waren hoogstwaarschijnlijk vaten Hamburgs bier die als retourlading of als proviand door 
Zutphense schippers op hun terugreis vanuit het Oostzeegebied werden meegenomen. 
Hiervoor moesten zij zes Vlaamse groten accijns vanwege het ´kraangeld´ betalen aan de 
rentmeester en nog eens een Vlaamse groot accijns aan de inner van de bieraccijnzen.2072 
De inkomsten uit de belasting van deze kleine hoeveelheden geïmporteerd bier zullen door 
de inners van de bieraccijzen zijn geïnd. Ook het Zutphense stadsbestuur trachtte door 
dergelijke beperkingen en hogere tarieven voor geïmporteerd bier de eigen 
brouwnijverheid en daarmee de eigen financiële belangen te beschermen. Inkomsten uit 
een aparte vreemdbier- of Hamburger bieraccijns vinden we in de stadsrekeningen tot 
1464 slechts een enkele keer terug. Kuppers en Van Schaïk hebben hieruit afgeleid dat de 
opbrengsten uit de vreemdbieraccijns in een aparte kas vloeiden ter bestrijding van 
specifieke uitgaven.2073   
 Een ordonnantie op de bieraccijns uit 1455 wijst op een andere verklaring voor het 
ontbreken van een aparte post in de stadsrekeningen. In deze ordonnantie werd bepaald 
dat over ieder vat vreemd bier dat binnen de stadsvrijheid werd getapt een Rijnse gulden 
(omgerekend 2,5 stadspond) accijns afgedragen diende te worden.2074 Hiervan kwam een 
pond ten goede van de inners van de wijnaccijns, een pond moest aan de beheerders van 
de brouwaccijns worden afgedragen en een half pond aan de pachters van de bieraccijns. 
In 1447, wanneer voor het eerst inkomsten uit de Hamburger bieraccijns apart in de 
rekening worden vermeld, zien we dat in dat jaar de inkomsten uit de drie andere accijnzen 
met om en nabij hetzelfde bedrag zijn gedaald, wat deze gang van zaken lijkt te bevestigen. 
Vanaf 1464 wordt de accijns op geïmporteerd bier echter apart in de onderrentmeesters-
rekeningen geboekt. De inkomsten, die aanvankelijk gemiddeld 130 oude schilden 
bedroegen, zakten vanaf 1470 duidelijk in. Kuppers heeft als mogelijke oorzaak hiervoor 

                                            
2070 Zie ook Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 39, die eveneens de laatste kwart van de vijftiende eeuw als 
periode van sterke economische en demografische terugval bestempelen. 
2071 Kuppers, ´Stad in Stagnatie´, 65;  
2072 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 92-93. 
2073 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 35. 
2074 RAZ, OAZ inv. nr. 665, ordonnantie op de bieraccijns 1455. 
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aangedragen dat Zutphense brouwers sinds 1469 ook zwaarder, zogenaamd dubbel 
kuitbier brouwden, dat kon concurreren met het geïmporteerde bier en daarmee de positie 
van de Zutphense brouwnijverheid verder moest versterken.2075 Die redenatie snijdt echter 
weinig hout wanneer we kijken naar de door Benders gepresenteerde gegevens over de 
Zutphense brouwsector, die de opkomst van de kuitbierproductie in Zutphen al rond 1425 
situeerde.2076   
 Duidelijk te zien is dat juist in politiek instabiele jaren, zoals in de jaren 1465, 1473, 
1493 en 1498, de inkomsten een scherpe terugval vertonen. Op basis van een accijnstarief 
van zes witte stuivers per vat, dat in het verpachtingsregister van 1488 staat vermeld, valt 
te berekenen dat in 1486 over minimaal 520 vaten geïmporteerd bieraccijns werd 
afgedragen. In vergelijking met de vele duizenden vaten hop- en kuitbier die in de stad 
werden geproduceerd en geconsumeerd valt te constateren dat ook in Zutphen het 
zwaardere Hamburgse bier voor een nichemarkt bestemd was.2077 Toch werden in 
Zutphen jaarlijks meer vaten bier geïmporteerd dan in Arnhem, waardoor de inkomsten 
uit de belasting die daarop rustte ook aanzienlijk hoger lagen, en het belang ervan voor de 
stadsfinanciën dan ook zeker niet gering was.   
  

 

GRAFIEK 44: Inkomsten uit de Hamburger bieraccijns te Zutphen, in oude schilden, 1464-1543.  
  

                                            
2075 Kuppers, “Stad in stagnatie”, 66. 
2076 Benders, ´Regimente´, 49-51 en 57. 
2077 Rond 1460 bedroeg de totale bierproductie in Zutphen 10.826,5 vaten hop- en kuitbier; zie Benders, ́ Regimente´, 
55. 
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 Gelijktijdig met de verhoging van de wijnaccijns in 1489 werd met instemming van 
de gedeputeerde burgers ook een extra heffing van een kwart kromstaart per kwart getapt 
geïmporteerd bier ingevoerd om de oplopende schuldenlast te bestrijden.2078 Evenals voor 
de wijnaccijns werd in 1494 ook ten aanzien van het opgeld op de Hamburger bieraccijns 
bepaald dat deze zou worden gehandhaafd. Zoals uit grafiek 44 valt af te lezen vielen de 
inkomsten uit het geïmporteerde bier in de jaren 1490-1510 duidelijk terug, wat alles te 
maken had met de grote onveiligheid die de oorlogshandelingen op de Veluwe en in het 
IJsselgebied met zich meebrachten. Na 1512 herstelden de inkomsten uit deze accijns zich 
tot het niveau van de derde kwart van de vijftiende eeuw. Ook in Zutphen vertonen de 
inkomsten uit de vreemdbieraccijns in het jaar 1517, net als in Arnhem, een scherpe 
terugval, die te koppelen valt aan de onveiligheid op de Zuiderzee en de daardoor 
haperende aanvoer van bier vanuit het Oostzeegebied. Ook in 1524, toen hernieuwd 
oorlogsgeweld het IJsselgebied teisterde, vielen de inkomsten duidelijk terug. Afgezien van 
deze door politieke instabiliteit gekenmerkte jaren bleven de inkomsten uit de consumptie 
van geïmporteerde luxebieren tot 1531 nog op een hoger niveau, om echter gedurende de 
interne politieke strubbelingen tussen stadsbestuur en gilden gedurende de jaren dertig van 
de zestiende eeuw weer weg te zakken.   
 

5.4.3.3. De wijnaccijns  
Naast de verschillende bieraccijnzen werd ook in Zutphen – evenals in Arnhem en alle 
andere Gelderse steden – de consumptie van wijn belast. Wijn vormde ook voor 
Zutphense kooplieden al vroeg een belangrijk handelsproduct: aan het begin van de 
veertiende eeuw werd een aanzienlijk aantal partijen Rijnwijn door Zutphenaren langs de 
tol van Lobith vervoerd.2079 Een deel daarvan vond zijn weg naar de Deventer 
jaarmarkten, maar Zutphen vormde naast de Overstichtse IJsselsteden een van de 
belangrijke afzetmarkten en distributiecentrum voor wijn richting het achterland.2080 De 
oudste stadsrekening van 1371 maakt al melding van een wijnaccijns, ook wel ‘wijntappe’ 
genoemd, die door de stad werd geheven over ieder vat wijn dat voor de consumptie werd 
aangeslagen.2081 Het wordt uit de pachtvoorwaarden duidelijk dat met de wijnaccijns alléén 
het kleinverbruik, dat wil zeggen de in huizen en herbergen getapte wijn tot een halve aam 

                                            
2078 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 7r. 
2079 Alberts, Rijnverkeer, 62-65. Zutphen had weliswaar sinds 1272 tolvrijheid voor de tol bij Lobith, maar in de 
landsheerlijke riviertolrekening uit 1306/1307 worden de vrijgestelde Zutphense kooplieden desondanks opgetekend 
in een aparte rubriek. 
2080 Vgl. Weststrate, ‘Riviertolrekeningen’, 240.  
2081 Kuppers, ‘Stad in stagnatie’, 57-58. Iedere tapper was verplicht om bij het aanslaan van een vat wijn de inner van 
de wijnaccijns (‘cijnsheer’) te ontbieden. Wanneer de wijn uitgetapt was diende de accijns binnen acht dagen aan de 
beheerder van de wijnaccijns betaald te worden; Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 90.  
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werd belast, terwijl de wijnhandel en het grootverbruik buiten schot bleven.2082   
 In tegenstelling tot Arnhem werd de wijnaccijns in Zutphen nog tot het begin van 
de vijftiende eeuw in regie geïnd. Tussen 1381 en 1396 ontvingen zowel over- als 
onderrentmeester betalingen uit de kas van de wijnheren, maar sinds 1397 ontving de 
onderrentmeester de volledige opbrengsten uit de wijnaccijns.2083 Daarmee werd ook de 
wijnaccijns sindsdien vrijwel uitsluitend aangewend ter dekking van de stedelijke 
schuldenlast. In ieder geval sinds 1430, maar wellicht al sinds het van het toneel verdwijnen 
van de wijnheren aan het begin van de vijftiende eeuw, werd ook de Zutphense wijnaccijns 
verpacht.2084 Zowel Wartena als Kuppers nemen aan dat de sterke fluctuatie van de 
inkomsten uit de wijnaccijns vóór 1400 gekoppeld moet worden aan het feit dat de 
Zutphense wijnheren vanuit hun eigen kas allerlei uitgaven ten behoeve van de stad 
hebben gedaan, en alleen hun positieve saldi hebben afgedragen aan de over- en onder-
rentmeesters (tabel 11).2085 Benders houdt de mogelijkheid open dat de sterke fluctuaties 
in de wijnhandel hebben geleid tot scherpe schommelingen in het aanbod en de 
wijnconsumptie.2086 Dit laatste standpunt lijkt niet houdbaar in het licht van de 
ontwikkeling van de accijnsinkomsten na 1400, die een vrij evenwichtig beeld geven 
(grafiek 41). Waarschijnlijk is het wijnherenambt rond 1400 afgeschaft en is de stad 
overgegaan op verpachting, wat een nivellerend effect heeft gehad op de inkomsten uit de 
wijnaccijns.  
 De inkomsten uit de wijnaccijns te Zutphen bleven tot 1480 vrij stabiel (grafiek 45) 
en schommelden rond een gemiddelde van 391 oude schilden per jaar. Na een scherpe 
daling van de inkomsten uit de wijnaccijns tussen 1398 en 1407 hebben deze zich in de 
periode tot 1420 hersteld. In de periode 1420-1460 lagen de inkomsten uit de 
wijnaccijnzen in Zutphen gemiddeld net iets hoger dan in Arnhem. Zowel de jaren 1421-
1422 en 1464 vertonen een sterke piek: hier moet een verband gelegd worden met de 
tijdelijk grotere toestroom van kooplieden tijdens de Zutphense jaarmarkten. Dit zal de 
wijnconsumptie in de stedelijke herbergen hebben doen stijgen, alhoewel de rekeningen 
ons daar geen uitsluitsel over kunnen geven. Ook in Zutphen zien we in 1426 en tussen 

                                            
2082 Kuppers en Van Schaïk, ´Levensstandaard´, 37. RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 2r. In Utrecht werd deze grens bij 
drie aam gelegd en werd dus een groter aandeel van de wijnhandel binnen de stad via de accijnzen belast; vgl. Beukers, 
‘Wijn en wijnhandel’, 13. Overigens werd de wijnhandel bij Zutphen al belast via de daar geheven landsheerlijke 
watertol. Voor een voeder wijn diende volgens de Zutphense tollijst van ca. 1420 een oude schild betaald te worden; 
vgl. RAZ, OAZ inv. nr. 1381. 
2083 Vgl. Kuppers, Stadtrechnungen, 82-83. 
2084 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 58. Alleen in de jaren 1492, 1502 en 1503 werd de wijnaccijns in regie geïnd, in 1492 
expliciet vanwege het gebrek aan belangstelling onder potentiële pachters. 
2085 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 18; idem, Stadtrechnungen, 83. Ook Alberts heeft op basis van een soortgelijke situatie 
in Münster, waar ook twee wijnheren de wijnaccijns beheerden, aangenomen dat deze uit hun kas allerlei uitgaven 
van de stad dekten, die buiten de stadsrekeningen zijn gebleven en waar bij het ontbreken van wijnrekeningen geen 
zicht op gekregen kan worden. Vgl. Alberts, Kämmereirechnungen, 82. 
2086 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 84. 
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1430 en 1433 een kortstondige terugval in de opbrengsten van de Zutphens wijnaccijns 
als gevolg van de stremming van de rivierhandel tijdens de oorlog tussen Gelre en Berg. 
Deze aanvoerproblemen leidden tot schaarste en hogere wijnprijzen: ook in Zutphen 
speelden aanvoerproblemen een rol, maar van grote, structurele verschuivingen die de 
stabiliteit van de stedelijke financiën onder druk zetten is geen sprake.2087   
 

Jaar (Over-) rentmeester Pensieambt  
(vanaf 1381) 

Totale inkomsten 

1371   143,5     143,5 
1372   309,2     309.2 
1378 40    40 
1379 280  280 
1380 280  280 
1381 700  700 
1383         440,32088 -    440,3 
1385 -   305,7    305,7 
1388   736,7   206,7    943,4 
1390 - 180  
1391  56,6  
1392   769,8 -  
1393   771,0   168,4    939,4 
1394 -     52,4  
1395     49,2   
1397  350 350 
1398     396,3    396,2 
1399  340 340 
1400     313,2    313,2 

 
TABEL 11: Verdeling van de inkomsten uit de stedelijke wijntap tussen over- en onderrentmeesters, in 
oude schilden, 1371-1400. 

 Wat hierin meegespeeld kan hebben is het feit dat een deel van de naar Zutphen 
getransporteerde wijn via Emmerich over land richting Doesburg (en vervolgens 
Zutphen) werd getransporteerd. Het toltarief voor de tol van Emmerich uit 1388 maakt 
duidelijk dat deze handelsroute voor wijn over land bestond als alternatief voor de 
rivierhandel.2089 Deze route zal ongetwijfeld benut zijn om de rivierblokkades in die jaren 
te omzeilen om in de consumptieve vraag binnen beide steden te kunnen blijven voorzien. 
                                            
2087 Juist in 1430 is er sprake van hogere wijnprijzen in Zutphen, die de stad noodzaakten om de wijntappers te 
verplichten om hun prijzen te verlagen. Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 19; vgl. Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 58, die 
ervan uit lijkt te gaan dat de wijntappers de prijzen eigenhandig hadden verhoogd. 
2088 Waarvan 300,3 oude schilden uit voorgaande jaren; vgl. StRZ I, 28. 
2089 Scholz-Babisch, Quellen, nr. 156. Het tarief voor een voeder wijn die via de Rijn en IJssel stroomafwaarts werd 
vervoerd bedroeg drie oude groten; voor de landroute gold hetzelfde tarief. Ook Deventer kooplieden 
transporteerden wijn over land richting de stad. Zo werden in 1499 tien met vaten wijn geladen wagens van Deventer 
kooplieden door inwoners van Lochem geroofd, waarover Deventer zich bij Zutphen beklaagde; RAZ, OAZ inv. nr. 
227, briefnrs. 940 en 950. 
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Tussen 1433 en 1443, maar voornamelijk in de jaren 1440-1443 stegen de inkomsten uit 
de wijnaccijns vervolgens aanzienlijk. Wellicht heeft het conflict rondom de stapel van 
Dordrecht ertoe geleid dat de Rijnwijn in grotere hoeveelheden langs Zutphen is vervoerd, 
en dat hierdoor meer wijn (tegen lagere prijs) op de Zutphense markt is afgezet.2090  
  
   

 
 
GRAFIEK 45: Inkomsten uit de Zutphense wijnaccijns, in oude schilden, met 11-jaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde, 1371-1543.  
 
 Op basis van de enige bewaard gebleven wijnrekening uit 1455 hebben Kuppers 
en Van Schaïk het vermoeden geuit dat het stadsbestuur een monopoliepositie heeft gehad 
op het aankopen en verkopen van wijn in de stad.2091 Ook in Zutphen lijkt het stadsbestuur 
de wijnban te hebben bezeten, alhoewel inkomsten hieruit in de stadsrekeningen niet 
teruggevonden kunnen worden. Verder blijkt uit de verpachtingsvoorwaarden dat de 
pachter van de wijnaccijns, die sinds 1420 met het pachten van de wijnaccijns ook het 

                                            
2090 Vgl. Weststrate, Kielzog, 141-143. Overigens stelt Weststrate dat de extreem lage inkomsten uit de Brugse 
wijnaccijnzen in 1438 voornamelijk vanuit een tijdelijk lagere koopkracht als gevolg van de graancrisis te verklaren 
valt, en niet zozeer uit de chaos rondom de nasleep van de Brugse Opstand te verklaren valt. De Zutphense gegevens 
uit de jaren 1437-1438 laten echter een stijging ten opzichte van voorgaande jaren zien, tegen de trend van de 
Zutphense koopkrachtontwikkeling in die jaren in; vgl. hiertoe Kuppers en Van Schaïk, ´Prijs- en 
levensmiddelenpolitiek´, 15-16. Daaruit volgt dat de vraag naar wijn vanuit de stedelijke elites vrij constant was en 
niet te sterk gekoppeld mag worden aan de ontwikkeling van de veelal op graanprijzen gebaseerde 
koopkrachtberekeningen. 
2091 Kuppers en Van Schaïk, ´Prijs- en levensmiddelenpolitiek´, 37. 
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beheer van het stadswijnhuis Vreden op zich kreeg, in het stadswijnhuis wijn tapte.2092 
Maar de verpachtingsvoorwaarden uit 1476 maken ook duidelijk, dat andere tappers 
evengoed wijn mochten uittappen, zolang ze maar de daarover verschuldigde accijnzen 
afdroegen en van ieder vat dat aangeslagen werd de beheerder van de wijnaccijns op de 
hoogte stelden.2093     
 Alhoewel stedelijke monopolies op de in- en verkoop van wijn elders wel degelijk 
hebben bestaan, zal dit in het geval van Zutphen dus niet het geval zijn geweest en kan bij 
de wijnrekening uit 1455 uitgegaan worden van een schriftelijke verantwoording van een 
eenmalige transactie. Hebben aanvoerproblemen vanuit Keulen, zoals voor Utrecht is 
aangetoond, ertoe geleid dat de stad in 1453 zelf grote hoeveelheden wijn heeft 
inkocht?2094 De wijnimporten in Keulen waren juist in de jaren 1454-1456 sterk gedaald: 
werden in de jaren 1448-1451 gemiddeld zo´n 11.000 voeder geïmporteerd, in de jaren 
1454-1456 was dit tot gemiddeld 5000 voeder gereduceerd.2095 Getuige het apart 
wijnrekeningetje kocht de Zutphense wijnhandelaar Johan Monick in 1453 ten behoeve 
van de stad voor een bedrag van ruim 2497 gulden grote hoeveelheden wijn aan, onder 
andere in Boppard, Wesel, Keulen en de Elzas, die via de Keulse stapelmarkt naar Zutphen 
werden getransporteerd.2096 De benodigde sommen voor deze transactie werden 
grotendeels verkregen uit de verkoop van lijf- en erfrenten.2097 De stad betaalde over deze 
wijnen ook de gebruikelijke accijnzen en het kraangeld dat voor de overslag van de wijn 
in Keulen verschuldigd was. De wijn werd in de kelders van het stadswijnhuis Vreden 
opgeslagen, om vervolgens in 1455 door drie tappers te worden uitgetapt. De opbrengsten 
hieruit logen er niet om: zoals uit grafiek 45 valt af te lezen verdubbelden de inkomsten 
uit de wijnaccijns in dat jaar.2098   
 Nadat Zutphen zijn positie als interregionaal handelscentrum na 1464 weer aan 
Deventer moest afstaan zakten de inkomsten weer snel terug tot het gemiddelde niveau 
over de jaren 1430-1460, waarna de inkomsten tot het begin van de jaren twintig van de 
zestiende eeuw zouden blijven dalen. Na 1490 kwamen de gemiddelde jaarlijkse inkomsten 
rond de 250 oude schilden te liggen, enkele uitschieters in de jaren 1493-1495, 1499-1500, 

                                            
2092 De jaarlijkse huursom voor huis Vreden bedroeg 25 oude schilden, omgerekend 78 lb., die de pachter van de 
wijnaccijns apart diende af te dragen; RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 3v.; deze inkomsten vloeiden jaarlijks in de 
onderrentmeesterskas. 
2093 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 2r. 
2094 Ook in Utrecht liet het stadsbestuur tussen 1451 en 1453 via de accijnsmeester vanwege aanvoerproblemen vanuit 
Keulen in eigen beheer wijnen inkopen op de lokale wijnmarkten in de Elzas en in het Middenrijngebied; vgl. Beukers, 
‘Wijn en wijnhandel’. 
2095 Irsigler, Wirtschaftliche Stellung, 244. 
2096 RAZ, OAZ inv. nr. 1316. 
2097 Ibidem, fol. 7r. 
2098 In de verantwoording van de uitgaven vinden we inderdaad een afdracht van 500 lb. aan de onderrentmeester 
terug; vgl. RAZ, OAZ inv. nr. 1316, fol. 3v. 
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1502-1503 en 1514-1515 daargelaten.2099 Het is aannemelijk dat deze pieken zijn 
veroorzaakt doordat de inkomsten uit de tijdelijk geheven opgelden, die in de Zutphense 
rekeningen lang niet altijd apart van de reguliere accijnzen in de rekeningen worden 
verantwoord, de inkomsten hebben doen stijgen (zie hieronder). De oorlogssituatie in het 
Zutphense kwartier in de jaren 1498-1500 en 1505-1508 heeft de wijnhandel duidelijk geen 
goed gedaan. Uit verschillende brieven blijkt dat in de periode 1498-1510 meermaals 
aanzienlijke ladingen wijn van Keulse kooplieden, bestemd voor de Overstichtse steden, 
door Zutphen in beslag zijn genomen. Het bekendste voorbeeld is de kwestie rondom de 
wijnen die in 1500 van de Keulse burger Johann up der Straiten werden geroofd. Dit leidde 
ertoe dat zelfs de te Münster verzamelde Hanzesteden Zutphen in 1509 sommeerden 
Johann up der Straiten schadeloos te stellen, waarop Zutphen aan Keulen liet weten dat 
de partij van twintig voeder wijn niet door Zutphen, maar door in Lochem en Groenlo 
gelegerde soldeniers was geroofd.2100  
 Voor aanzienlijke tariefwijzigingen, zich uitend in scherpe toe- of afname van de 
accijnsinkomsten, zijn in de rekeningen of andere bronnen die hierover uitsluitsel zouden 
kunnen geven geen aanwijzingen te vinden. Tarieven voor de wijnaccijns zijn voor de 
periode van vóór 1473 niet bekend.2101 In de pachtvoorwaarden voor de wijnaccijns uit 
1476 en 1488 wordt beide malen een tarief van 12,5 % (achtste penning) gehanteerd, en 
ook in de decennia daarna lijkt hierin geen verandering te zijn gekomen.2102 Daarmee werd 
de te betalen belasting gekoppeld aan de verkoopprijs en werd dus geen vast tarief per 
eenheid gehanteerd, waardoor duurdere wijnen automatisch hoger aangeslagen werden 
dan de goedkopere wijnsoorten.2103 Om de inkomsten uit de wijnaccijns te behoeden voor 
(te sterke) invloeden van buitenaf werd in 1488 bepaald dat wijzigingen in accijnstarieven 
in andere steden geen invloed hadden op de in Zutphen geldende tarieven, en dat 
wijzigingen hierin alleen naar goeddunken van het stadsbestuur zouden worden 
doorgevoerd. Het geeft eens te meer aan dat de belastingen op wijn door het Zutphense 
stadsbestuur aanvankelijk zoveel mogelijk buiten schot werden gehouden bij de zoektocht 
naar extra inkomsten gedurende de financiële crisis in de late vijftiende eeuw.  

                                            
2099 Ten onrechte gaat Weststrate er, verbazingwekkend genoeg gebaseerd op veertiende- en vijftiende-eeuwse 
gegevens over de inkomsten uit de Zutphense wijnaccijns, vanuit dat de wijnconsumptie in Zutphen (en in Deventer) 
gedurende de zestiende eeuw op peil gebleven zou zijn. Hij hanteert echter de verhouding tussen de wijn- en 
bieraccijns in de stedelijke inkomsten, zonder rekenschap te geven van de effecten van verschillende accijnstarieven 
en belastingregimes; vgl. Weststrate, Kielzog, 204-205. 
2100 RAZ, OAZ inv. nr. 1864, briefnrs. 2035, 2041, 2058, 2086 en 2130. 
2101 In de verpachtingsvoorwaarden van 1376 zoals die in het keurboek van Zutphen zijn vermeld wordt alleen 
vermeld dat men voor de wijnaccijns moet betalen ´als gewontelick is´; vgl. Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, 90. 
2102 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 2r.-3v. 
2103 Kuppers, ‘Stad in stagnatie’, 58. Ook in de Zutphense bronnen vinden we – naast Rijnwijn – af en toe ook 
duurdere Zuid-Europese wijnsoorten zoals malvesie en romanie terug. Deze wijnen werden voornamelijk vanuit Brugge, 
Dordrecht of Middelburg aangevoerd; zie voor het belang van Middelburg als wijnhandelscentrum voor met name 
Franse wijnen en de stedelijke heffingen daarop Dirksen, ´Stedelijke heffingen´, 23-33. 
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 Bovendien werd de verkoopprijs door het stadsbestuur gereguleerd: blijkens enkele 
brieven liet het Zutphense stadsbestuur zich met enige regelmaat informeren over de prijs 
van Rijnwijn die in stroomopwaarts gelegen steden gold.2104 Zo werd Zutphen in 1529 
door Arnhem op de hoogte gesteld dat het eveneens de wijnprijs voor onaangelengde 
Rijnwijn had verhoogd van 5 naar 5,25 stuivers, vanwege het feit dat door een mislukte 
wijnoogst geen nieuwe wijn vanuit Keulen werd aangevoerd en de prijzen voor oude wijn 
de hoogte in schoten.2105 De kleine steden in de kwartieren van Arnhem en Zutphen 
richtten zich op hun beurt in economisch en financieel opzicht op de economische politiek 
van de hoofdsteden. Zo werd in Doesburg rond 1460 in een ordonnantie vastgelegd dat 
de wijnprijs aldaar overeen diende te komen met de op dat moment geldende prijzen in 
Zutphen, terwijl ook Harderwijk zich voor prijszetting en accijnstarieven voor wat betreft 
de daar geconsumeerde wijn op Zutphen oriënteerde.2106   
 Het relatieve aandeel van de wijnaccijns in de totale inkomsten uit indirecte 
belastingen nam in diezelfde periode echter zienderogen af. Aanvankelijk was de 
wijnaccijns binnen de stadsfinanciën de belangrijkste accijns van de stad, alhoewel met het 
ontbreken van enig zicht op de gruitinkomsten wel een slag om de arm gehouden dient te 
worden: gezien de bedragen die aan het einde van de veertiende eeuw nog uit de gruit 
voortkwamen en de hoogte van de op de gruitinkomsten rustende schuldenlast, kan 
vermoed worden dat de fiscalisering van het bier ook tijdens de vijftiende eeuw de 
belangrijkste vorm van accijnsheffing is geweest. Voor Zutphen kan een duidelijke 
wisselwerking tussen de bier- en wijnaccijnzen worden herkend: het aandeel van de 
wijnaccijns in de totale accijnsinkomsten nam vanaf circa 1425 vrijwel constant af. Aan 
het begin van de vijftiende eeuw bedroeg dit aandeel gemiddeld nog 37 procent, een eeuw 
later was dit teruggelopen tot slechts 21 procent. Het aandeel van de totale heffingen op 
bierproductie en –consumptie nam daarentegen juist toe: dit schommelde vanaf de jaren 
zestig van de vijftiende eeuw tussen de 70 en 80 procent, en nam aan het begin van de 
zestiende eeuw zelfs nog iets toe.2107  

  

                                            
2104 Zo informeerde Emmerich het Zutphense stadsbestuur in 1506 over de op dat moment geldende prijs van wijn; 
RAZ, OAZ inv. nr. 235f, briefnr. 1818. In 1521 gaf Emmerich aan Zutphen te kennen dat de regeling wat betreft de 
wijntap en de wijnaccijns in Emmerich ongewijzigd was gebleven, terwijl in 1550 zowel Emmerich als Nijmegen op 
verzoek van Zutphen informatie verstrekten over de wijnprijzen en de wijnaccijnzen in die steden; RAZ, OAZ inv. 
nr. 250h, briefnr. 2589 en inv. nr. 280d, briefnrs. 4711 en 4719. 
2105 RAZ, OAZ inv. nr. 258d, briefnr. 3406. 
2106 Kuppers, ‘Stad in stagnatie’, 58; voor Harderwijk zie RAZ, OAZ inv. nr, 278e, briefnr. 4381. In zowel Doesburg 
als ook in Geldern én Kalkar werd een vast bedrag van drie oude schilden per voeder wijn als accijnstarief gehanteerd; 
zie Pieters en Van Schaïk, ´Fiskaliteit´ en Kuppers, Stadtrechnungen. 
2107 Vgl. de gegevens bij Weststrate, Kielzog, 204-205. 
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5.4.3.4. Fiscale politiek in Zutphen na 1492  
In tegenstelling tot het Arnhemse stadsbestuur, dat al in 1474 – onder druk van de sinds 
de jaren zestig van de vijftiende eeuw toenemende financiële problemen haar toevlucht 
had gezocht tot het invoeren van extra opgelden – hanteerde het Zutphense stadsbestuur 
tot 1490 een vrij terughoudende fiscale politiek: de gunstige lokaal-economische 
conjunctuur had tot het derde kwart van de vijftiende eeuw gezorgd voor toenemende 
fiscale opbrengsten, vooral via de brouwaccijns. De relatief hoge inkomsten uit het 
stedelijke domein maakten het lange tijd overbodig om het fiscale systeem in Zutphen uit 
te breiden of de belastingdruk via tariefwijzigingen te verhogen. Dit laat zich weerspiegelen 
in een ten opzichte van Arnhem relatief lage per capita belastingdruk: aan het einde van 
de vijftiende eeuw bedroeg deze in Zutphen slechts ruwweg de helft van wat in Arnhem 
per inwoner afgedragen diende te worden.2108  
 De toenemende financiële problemen van de stad, veroorzaakt door de torenhoge 
schuldenlast, noodzaakten echter ook het Zutphense stadsbestuur om de belastingen te 
verhogen. In 1489 werd reeds, in een poging om extra inkomsten te genereren en daarmee 
een deel van de schulden te kunnen aflossen, met toestemming van de burgers een heffing 
van een halve kromstaart per kwart ingesteld bovenop de reguliere wijnaccijns, die door 
de accijnspachter geheven en afgedragen diende te worden.2109 Enkele jaren voordien werd 
reeds bepaald dat wanneer het stadsbestuur mocht besluiten tot het invoeren van een 
opgeld op de wijn, de pachter van de wijnaccijns deze opgelden zou innen, om ze 
vervolgens gelijktijdig met de drie termijnen van de pachtsom voor de wijnaccijns aan de 
rentmeester uit te betalen. Daarnaast werd ook een opgeld van een kwart kromstaart per 
kwart getapt importbier ingevoerd.2110 Daarmee wordt duidelijk dat het stadsbestuur de 
uitgaven voor de snel stijgende rentelast in eerste instantie niet op de ´gewone man´ heeft 
afgewenteld, maar aanvankelijk via een extra belasting van luxegoederen zoals wijn en 
importbier heeft getracht de inkomsten te verhogen.   
 De inkomsten uit deze eerste opgelden zullen te weinig uitkomst hebben geboden 
voor het bestrijden van de financiële problemen van de stad. In 1493 werd daarom, met 
goedkeuring van vier gedeputeerden uit de burgerij, een veel breder pakket aan 
belastingverzwaringen doorgevoerd. Aan die goedkeuring verbonden de burgers een 
aantal voorwaarden, die in een aparte overeenkomst met het stadsbestuur werden 
vastgelegd.2111 De Zutphense burgerij bediende zich hierbij van het argument deze eisen 
ten aanzien van de stadsfinanciën te stellen ten gunste van het ‘gemeyne beste’. Men eiste 

                                            
2108 Bosch, ‘Impact’, 122. 
2109 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 4v. Dit vormt een verdere aanwijzing voor een toenemende invloed van de 
Zutphense burgerij (de gemeenslieden) en de gilden in de politieke en financiële aangelegenheden van de stad tijdens 
het laatste decennium van de vijftiende eeuw; zie hierboven, paragraaf 2.3. Vgl. Van Schaïk, ´Zutphens geschiedenis´, 
74. 
2110 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 7r. 
2111 Uitgegeven door Gimberg, ‘Overeenkomst’. 
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onder meer dat de ordonnanties ten aanzien van het gemaal en de brouwaccijnzen strenger 
gehandhaafd zouden worden, en verlangde tevens dat de gemaakte afspraken in drievoud 
werden vastgelegd.2112 Eén exemplaar was bestemd voor het stadsbestuur, de andere twee 
voor de overrentmeester en de burgerij. De afspraken ten aanzien van de tarieven van de 
nieuw in te voeren opgelden die tussen stadsbestuur en burgerij werden gemaakt zijn ons 
in klad overgeleverd.2113  
 De tarieven voor het in de molens geheven maalgeld werden verhoogd, terwijl ook 
de accijnstarieven voor de bieraccijns werden verhoogd. Per malder rogge moest een half 
vuurijzer maalgeld betaald worden, terwijl voor iedere getapte kwart Zutphens bier twee 
kromstaarten betaald moesten worden. Daarnaast werd ook een extra opgeld ingevoerd 
op de invoer van buitenlands bier.2114 Het in 1489 reeds ingevoerde opgeld op wijn zou 
gehandhaafd blijven, met dien verstande dat deze belastingverhogingen niet langer dan 
vier jaar van kracht zouden zijn. Inderdaad werd het opgeld van een halve kromstaart per 
kwart volgens afspraak in 1498 weer afgeschaft, ondanks een poging van het stadsbestuur 
om de termijn voor het heffen van het opgeld op de wijn verlengd te krijgen.2115 Toen het 
stadsbestuur in dat jaar met het verzoek kwam om de tijdelijke verhoging van de 
wijnaccijns met nog eens twee of drie jaar te verlengen reageerden de burgers afwijzend. 
Een dergelijke verlenging van de belastingverzwaringen zou de stad niet uit de rode cijfers 
kunnen helpen, aangezien – zo stelde de burgerij – ook de afgelopen jaren de verhoogde 
wijnaccijnzen niet hadden kunnen voorkomen dat de stad nog steeds meer uitgaf dan het 
aan inkomsten binnen kreeg en daardoor nog steeds gedwongen was het tekort via 
rentenverkoop te overbruggen.2116   
 De inkomsten uit deze opgelden zorgden voor een duidelijke toename van de 
inkomsten uit het fiscale systeem, die echter bij lange na niet afdoende was om de hoge 
schuldenlast van de stad het hoofd te bieden. Bovendien was deze verzwaring van de 
belastingdruk slechts een tijdelijke maatregel, waarmee de structurele tekorten van de 
onderrentmeester niet konden worden weggewerkt. De opgelden op wijn en vreemdbier, 
die in de onderrentmeestersrekeningen over de periode 1492-1498 apart werden geboekt, 
brachten tussen de 320 en 390 oude schilden op, wat een toename van 23 á 30 % van de 
totale opbrengsten uit de indirecte belastingen opleverde. Vooral de halve kromstaart die 
werd geheven over de binnen de stad getapte wijn leverde aanzienlijke extra inkomsten 
op. De inkomsten hieruit vloeiden via de kas van de onderrentmeester richting de 
schuldeisers van de stad.  

                                            
2112 Zie ook Van Schaïk, ‘Annuities’, 122 en idem, ‘Zutphens geschiedenis’, 75-76. 
2113 RAZ, OAZ inv. nr. 665; kladordonnantie d.d. 1493. 
2114 RAZ, OAZ inv. nr. 1403, reg. nr. 1359a. In 1493 werd ook een apart opgeld op het Zutphense kuitbier geheven 
ter bekostiging van de heervaart richting Beesd dat jaar; de inkomsten hieruit bedroegen ruim 107 lb.; zie RAZ, OAZ 
inv. nr. 1071, overrentmeestersrekening 1493/1494, fol. 3r. 
2115 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 5r. 
2116 Ibidem, fol. 4v. 
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 In 1502 moesten de gedeputeerde burgers opnieuw instemmen met een tijdelijke 
belastingverhoging.2117 Nog steeds gaf de stad meer uit aan lijf- en erfrenten dan wat er 
aan inkomsten tegenover stond. De Zutphense burgerij zag dit alles met lede ogen aan, en 
stemde er begin dat jaar mee in dat voor een periode van zes jaar opgelden zouden worden 
ingevoerd op het gemaal en de wijn- en bierconsumptie. De inkomsten uit deze opgelden 
zouden worden beheerd door een commissie van vier gedeputeerde burgers, die hiermee 
de achterstallige schulden aan de talrijke schuldeisers van de stad moesten zien weg te 
werken. Toch kan via de hiertoe opgestelde ordonnantie inzicht gegeven worden in de 
getroffen maatregelen. Naast de verhoging van het maalgeld, dat hierboven reeds 
beschreven is, voerde men een nieuw opgeld op wijn in, die een halve kromstaart per 
getapte kwart wijn bedroeg. Dit tarief gold voor alle wijnsoorten: ‘…van allen malvesien, 
bastert, ypocras, lotterdranck ende van allen westerschen ind rijnsschen wijnen’.2118 
Daarmee werd de goedkopere Rijnwijn relatief zwaarder belast dan de duurdere 
wijnsoorten. Ook het uitheemse bier werd met een kwart kromstaart per kwart extra 
belast.   
 Al snel werd duidelijk dat deze opgelden, die volgens het stadsbestuur voornamelijk 
de welgestelde burgers raakten, niet voldoende opbrachten om alle schulden af te betalen. 
Daarop werden wederom enkele gedeputeerde burgers op de raadkamer ontboden om te 
onderhandelen over de invoering van een opgeld op het bier, waarmee ook ‘… die 
gemeyne luide der stat […] eynen kleynen pennynck […] geven te stun ind behulp 
qwemen’. De gilden toonden zich aanvankelijk terughoudend: een dergelijke 
belastingverzwaring zou hun personeel veel schade toebrengen. Nadat echter het 
stadsbestuur de gilden van de noodzaak van deze maatregel had overtuigd stemde men in 
met de invoering van een opgeld van twee groten (een halve plak) per kwart Zutphens 
kuitbier dat door de tappers werd uitgetapt. De tappers dienden daartoe per ingeslagen vat 
drie Philipsstuivers accijns aan de stad af te dragen.   
 Het stadsbestuur stelde bovendien de verkoopprijs vast: de tappers mochten per 
kwart kuitbier maximaal tweeënhalve plak vragen, wat zich vertaalt in een tarief van 20 %, 
een forse toename van de belastingdruk op de bierconsumptie derhalve. Ook de 
Zutphense tappers zouden bij deze regeling garen spinnen, zo rekende het stadsbestuur 
de gedeputeerde burgers voor. Door het gelijktrekken van de binnen Zutphen geldende 
bierprijzen met de buiten de stad geldende tarieven zouden zij per uitgetapt vat 2,25 
kromstaart extra verdienen. De oplossing van de financiële problemen van de stad en de 
uiteindelijke consequenties van deze belastingverzwaring werden zodoende volledig op de 
schouders van de lagere sociale groepen binnen de stad gelegd.  
                                            
2117 RAZ, OAZ inv. nr. 665. Het betreffende stuk kan gedateerd worden tussen april en juni 1502; uit de concepttekst 
van de betreffende ordonnantie blijkt dat een deel van de eerste opbrengsten van de nieuwe opgelden werd 
gereserveerd voor de bekostiging van het Zutphense stadsleger tijdens de deelname aan het beleg van Huissen in juni 
van dat jaar.   
2118 Ibidem. 
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 Wat opvalt aan de hier ingevoerde verhoging van de indirecte belastingen is dat het 
– evenals in de jaren tussen 1493 en 1498 – om een tijdelijke maatregel ging, ditmaal voor 
een periode van zes jaar. Bepaald werd dat wanneer de stad financieel weer in staat zou 
zijn om met de normale inkomstenbronnen de rentelast te dragen én de openbare werken 
te onderhouden alle extra opgelden weer afgeschaft zouden worden. De Zutphense 
burgerij wist daarmee weliswaar een structurele verhoging van de belastingdruk te 
beteugelen, het stond een duurzame oplossing van het eenvoudige probleem dat de stad 
structureel meer uitgaf dan dat het binnenkreeg in de weg. Overigens werden in de 
crisisjaren van de late vijftiende en vroege zestiende eeuw wel af en toe ad-hoc extra 
opgelden geheven om verschillende militaire expedities te financieren of bepaalde 
noodzakelijke bouwwerkzaamheden te verrichten. Zo werd tussen 1503 en 1511 een 
nieuwe onraadspenning in de stadsmolens geheven voor werkzaamheden aan de 
stadswatermolens, terwijl een deel van deze gelden ook benut moest worden voor 
dagvaarten naar onder andere Nijmegen (1506) en een Hanzevergadering in Deventer 
(1507), en de aankoop van hout en molenstenen voor de werkzaamheden aan de 
molen.2119   
 Gezien het feit dat de overeenkomsten met de burgerij voor belastingverzwaringen 
telkens slechts voor beperkte periodes golden en er dus geen structurele fiscale 
oplossingen voor de financiële crisis werden gevonden, is het niet verwonderlijk dat in de 
daaropvolgende jaren de betalingsproblemen bleven bestaan. Rond 1520 werden opnieuw 
tijdelijke opgelden ingevoerd waarmee de soldij kon worden betaald aan de onder leiding 
van hoofdman Bernt Gruter uittrekkende burgers. Zij ontvingen soldij zodra zij ter 
verdediging vanuit de stad te velde moesten trekken, maar dergelijke omvangrijke 
financiële verplichtingen kon de stad niet uit de reguliere belastinginkomsten bekostigen. 
De oorlogsperikelen met de Overstichtse steden vormden hier de directe aanleiding voor 
deze tijdelijke belastingen. De inkomsten uit de heffingen op wijn, vreemd bier en granen 
werden wederom beheerd door vier gedeputeerde burgers.2120 Verder werd bepaald dat 
wanneer de inkomsten uit deze opgelden niet nodig waren voor soldijbetalingen aan 
burgers, deze aangewend dienden te worden voor werkzaamheden aan de stedelijke 
verdedigingswerken. Het opgeld zou van kracht blijven tot het einde van de 
oorlogstoestand met het Oversticht. We mogen er dus vanuit gaan dat na de inname van 
Deventer in 1521 en de machtsovername in het Oversticht door Karel van Gelre deze 
tijdelijke opgelden weer zijn afgeschaft.   
 Het zou niet lang duren voordat het stadsbestuur opnieuw de belastingdruk moest 
verhogen. De aanhoudende financiële en economische problemen van de stad vormden 

                                            
2119 RAZ, OAZ inv. nr. 1079, overrentmeestersrekening 1503/1504, fol. 2v. 
2120 Het opgeld op wijn bedroeg twee plakken per kan, terwijl vreemdbier met een plak per kan werd aangeslagen. 
Op rogge kwam een heffing van vier plakken per malder te rusten, terwijl tarwe, gerst, haver, boekweit en bonen naar 
rato zouden worden aangeslagen. RAZ, OAZ inv. nr. 665. 
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wederom de belangrijkste reden voor de introductie van nieuwe accijnzen. De 
belangrijkste drijvende factor voor deze forse toename van de stedelijke belastingdruk 
vormden de grote schulden van de stad, die – de saneringspogingen van de late vijftiende 
en vroege zestiende eeuw ten spijt – nog steeds een zeer nadelige invloed hadden op de 
stedelijke economie. De hernieuwde invoering van opgelden in 1528 volgde kort op de 
concessies die het stadsbestuur het jaar ervoor aan de burgerij had moeten doen na het 
burgeroproer dat de stad in 1526/1527 had geteisterd.2121 In de ordonnantie waarin de 
tijdelijke belastingverhoging van het maalgeld nader werd uitgewerkt, wordt wederom 
gesproken van de ‘laesten ende noeden’ van de stad, maar ook de economische malaise en 
armoede onder de inwoners wordt naar voren gebracht. Met de inkomsten werd ook 
beoogd de inwoners ‘toe helpen, t’onderholden ende toe beschermen’.2122 Zo wilde men 
met de inkomsten uit het opgeld van het maalgeld er voor zorgen ‘opdat die arme 
wichteren geschuent muchten warden’.2123 Toenemende sociale druk vanuit de Zutphense 
burgerij leidden in 1527 tot toezeggingen die de inspraak van de burgers op het financiële 
beheer vergrootte. Deze toegenomen invloed vormde dus voldoende basis voor de 
burgerij om extra belastingen toe te staan. Ook de Zutphense casus vormt daarmee, 
evenals Arnhem, een belangrijke ondersteuning voor de idee dat vormen van 
‘democratisch’ burgerschap de belastingmoraal onder burgers kunnen vergroten: burgers 
waren bereid meer belasting te betalen voor de door de stad geleverde publieke diensten, 
die op hun beurt economische groei konden stimuleren.2124   
 Het stadsbestuur liet er – net als het stadsbestuur van Arnhem enkele jaren eerder 
– geen twijfel over bestaan waar huns inziens de oorzaak te zoeken was. Ook de Zutphense 
schepenen zochten de problemen voornamelijk in de vele schattingen, ruitergelden en 
andere heffingen ter bekostiging van de vele oorlogen die het land sinds ruim een halve 
eeuw hadden geteisterd, wat aanzienlijke uitgaven en een oplopende schuldenlast met zich 
mee had gebracht. Het niet kunnen betalen van de verschuldigde lijf- en erfrenten en het 
niet kunnen nakomen van betalingsregelingen schaadde de handelsbelangen van 
Zutphense burgers buiten Gelre, een situatie die ‘…sich allet woe langer woe meer 
verloipen solde, wanneer men des egheyne provisye en dede ende sulx vur qweme’.2125 
Vandaar dat met instemming van de burgerij (die in de woorden van het stadsbestuur ‘ 
…den meesten last van der stat wegen moeten helpen draegen’) de belastingen op wijn, 
bier en graan werden verhoogd.  
                                            
2121 Zie hierboven, hoofdstuk 2. Vgl. Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 29, die overigens deze opgelden niet 
mee hebben genomen in hun analyse van de stadsfinanciën, aangezien dit in hun ogen hun analyse van de 
economische ontwikkeling van Zutphen aan de hand van de accijnzen zou vertroebelen. Het is echter vanuit het 
oogpunt van de politieke economie wél van belang om hier aandacht aan te besteden. 
2122 RAZ, OAZ inv. nr. 665, klad-ordonnantie voor de maalaccijns, 1528. 
2123 Geciteerd bij Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’, 29. 
2124 Vgl. Prak en Van Zanden, ‘Economic interpretation’, 115-119; idem, ‘Tax morale’, 155-156 en 166-167; vgl. ook 
’t Hart, ‘Belastingen’, 14. 
2125 RAZ, OAZ inv. nr. 1403, reg. nr. 1841. 
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 Allereerst introduceerde men een nieuwe heffing op de wijnconsumptie van een 
butken (= een halve stuiver) per uitgetapte kwart wijn bovenop de gewoonlijke accijns, 
wat neerkwam op 10 % ten opzichte van de op dat moment geldende prijs voor Rijnwijn. 
Daarmee kwam de totale belastingvoet op 22,5 % te liggen. Ook werd opnieuw een heffing 
ingevoerd op geïmporteerd bier van twee plakken per kwart. Omdat deze belastingen 
volgens het stadsbestuur voornamelijk de rijkere inwoners van de stad raakten leek het de 
stadsbestuurders (evenals in 1502) alleszins redelijk om via een extra heffing op het binnen 
de stad getapte bier te belasten ‘…die gheyne dit mit oir byerkannen koepen […], ende 
voirt die vreemde luyde die in deser stat komen der stat last oick mit eynen cleynen 
onraetzpennynck helpen draegen, als in anderen gueden steden ende landen geschyet’.2126 
Op het goedkopere ´enkele´ kuitbier van een halve stuiver per kwart werd een opgeld van 
een halve plak per kwart ingevoerd, terwijl het dubbele kuitbier á zes plakken per kwart 
met een plak werd belast, wat neerkomt op een accijnstarief van 16,7 %, te betalen door 
de biertappers.  
 De opbrengsten uit deze opgelden op de consumptie van wijn en geïmporteerd 
bier en de productie van enkel en dubbel Zutphens bier werden aanvankelijk geboekt in 
de rekeningen van de overrentmeesters. Vanaf 1530 werden deze opgelden als 
afzonderlijke posten in de rekeningen van de onderrentmeester opgenomen. De eerste 
inkomsten uit het opgeld op wijnen vloeiden eind 1527 binnen.2127 Zoals te zien valt in 
grafiek 46 wist de stad de inkomsten uit de indirecte belastingen met deze opgelden sterk 
te verhogen. Gemiddeld was tussen 1528 en 1538 bijna 39 % van de totale indirecte 
belastingen afkomstig uit de nieuwe opgelden. Vooral het opgeld op de brouwaccijns 
vormde een belangrijke extra inkomstenbron: 53 % van alle extra inkomsten werd via de 
extra heffing op Zutphens bier binnengehaald. Deze extra inkomsten stelden de 
onderrentmeesters in de jaren na 1530 in staat om met een aantal schuldeisers van de stad 
tot een betalingsregeling te komen. 

                                            
2126 Ibidem. 
2127 RAZ, OAZ inv. nr. 1095, fol. 12r. 
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GRAFIEK 46: Inkomsten uit opgelden op de wijn-, vreemdbier- en de brouwaccijnzen, in oude schilden, 
1527-1538.  
 
 In 1529 bereikten de inkomsten uit de indirecte belastingen een absoluut 
hoogtepunt: in dat jaar kon de onderrentmeester 3655 oude schilden in zijn rekening 
inboeken. Ook in de navolgende jaren bleven de totale accijnsinkomsten door de 
inkomsten uit de opgelden ver boven het niveau van de voorgaande decennia. De nieuwe 
sociale spanningen die in 1538 de kop opstaken leidden echter tot een afschaffing van de 
opgelden, waardoor de belastinginkomsten in een sterke crisis raakten. De door de gilden 
geëiste afschaffing van de opgelden werd nog gedurende dat jaar bewerkstelligd. Alhoewel 
het stadsbestuur nog pogingen ondernam om in 1541 nieuwe opgelden in te voeren liep 
dit stuk op hernieuwd verzet van de gilden: Johan Jolynck wist de gilden achter zich te 
krijgen, door te beweren dat onder zijn rentmeesterschap van een hernieuwde invoering 
van opgelden geen sprake zou zijn. De scherpe daling van de inkomsten na 1538 hoeft 
niet zozeer als teken van een ´ineenstorting´ van de lokale markt te worden gezien. Eerder 
moet eraan gedacht worden dat door de oproerige periode tussen 1538-1543 een geregelde 
inning van de accijnzen volledig werd lamgelegd. De conflicten over het aanstellen van 
nieuwe rentmeesters ondersteunen deze these.2128 

 

 	

                                            
2128 Zie hiervoor, paragraaf 3.2.3. 
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5.4.4.	INDIRECTE	BELASTINGEN:	EVOLUTIES	EN	FACTOREN	
 
Het grote belang van indirecte belastingen voor de stadsfinanciën is door sommige auteurs 
als karakteriserend beschouwd voor de politieke economie van grote commerciële centra 
en nijverheidssteden zoals Gent en Brugge of de Hollandse steden vanaf het midden van 
de veertiende eeuw.2129 Ook Blockmans koppelde het relatief lage aandeel van de accijnzen 
in de totale stadsfinanciën aan de beperkte omvang van steden zoals Zutphen.2130 Maar 
stond de omvang en structuur van de stedelijke economie wel zo direct in verband met de 
omvang van het door het stadsbestuur gehanteerde fiscale systeem en het aandeel van de 
opbrengsten daaruit in de totale stadsfinanciën? Op basis van het hier gepresenteerde 
materiaal moet die vraag ontkennend beantwoord worden.   
 Het is duidelijk geworden dat zowel Arnhem als Zutphen via indirecte belastingen 
een groot deel, in Arnhem zelfs het merendeel van hun inkomsten hebben weten te 
genereren. In dit opzicht weken deze steden niet af van andere steden in de Nederlanden. 
Arnhem was voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van de inkomsten uit 
de accijnsheffing: gemiddeld bedroeg het aandeel in de totale inkomsten 71 %. Dit staat 
in schril contrast met Zutphen, waar gedurende de gehele onderzoeksperiode slechts 35 
% van alle stedelijke inkomsten uit accijnsheffingen werd verkregen. In beide steden stond 
de verwerving van het gruitrecht aan de basis van de stedelijke indirecte belastingheffing. 
Voor Arnhem vormde bovendien het in 1355 verworven privilege om naar eigen inzicht 
accijnzen in te voeren en daarvoor de tarieven te bepalen aan de basis van haar financiële 
autonomie in het algemeen. Toch is die financiële autonomie, allereerst gedurende de 
Bourgondische bezettingen en na 1515 – toen hertog Karel zich meer en meer in Arnhem 
ging ophouden en diens greep op de steden trachtte te vergroten – langzaam maar zeker 
onder druk komen te staan. Na 1543 wist het Habsburgse bewind – in het Arnhemse geval 
door gebruik te maken van de sociale spanningen tussen stadsbestuur en burgerij – de 
financiële autonomie van de Gelderse steden stapsgewijs terug te dringen.  
 We hebben kunnen constateren dat de verschillende kleine accijnzen in Arnhem 
slechts een fractie van de totale indirecte belastingen binnen brachten: de verschillen in 
omvang van de belastingsystemen tussen Arnhem en Zutphen hebben op zichzelf dus – 
integenstelling tot wat Alberts heeft beweerd – weinig zeggingskracht over de 
economische structuur dan wel het belang van de accijnzen voor de stadsfinanciën. In 
beide steden genereren de verschillende wijn- en bieraccijnzen het overgrote deel van de 
stedelijke belastinginkomsten. Uit grafiek 47 valt af te lezen dat Arnhem tot het midden 
van de vijftiende eeuw – voornamelijk via de verschillende wijn- en bieraccijnzen – hogere 
nominale inkomsten heeft weten te genereren dan Zutphen. Mag hieruit geconcludeerd 

                                            
2129 Limberger, ´Urban fiscal system´, 134; Hoquet, ´City-state and market economy´, 85; Boone, Davids en Janssens, 
´Urban public debt´, 4. 
2130 Blockmans, ´Finances publiques´, 78. 
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worden dat de belastingdruk in Arnhem hoger heeft gelegen dan in Zutphen? Op basis 
van de spaarzame laat-vijftiende-eeuwse gegevens kon dit inderdaad geconcludeerd 
worden: de per capita belastingdruk in Arnhem lag bijna dubbel zo hoog als in 
Zutphen.2131 Hier spelen echter een paar complicerende factoren mee. We weten niet 
precies hoe groot de afzetgebieden voor Arnhems en Zutphens bier op het omliggende 
platteland zijn geweest, over verschillen in vrijstellingen van accijnzen voor geestelijkheid 
en andere hoogwaardigheidsbekleders weten we niets, terwijl ook de tariefverschillen niet 
kunnen worden onderscheiden. Bij dit soort vergelijkingen moeten dus – zoals Kuppers 
reeds concludeerde – vele slagen om de arm gehouden worden.2132 Het is echter wel 
duidelijk geworden dat de stedelijke inkomsten in Arnhem als gevolg van allerlei externe 
factoren die doorspeelden op de conjunctuurgevoelige accijnsinkomsten aan veel heftiger 
schommelingen onderhevig zijn geweest dan in Zutphen. De noodzaak tot een actieve 
fiscale politiek en hogere belastingen in Arnhem komt mede voort uit het ontbreken van 
alternatieve structurele inkomstenbronnen, zoals dat voor Zutphen met haar uitgestrekte 
domein wel het geval was.  
 Het is duidelijk geworden dat de expansie van de lokale financiën in de eerste helft 
van de vijftiende eeuw in beide Gelderse steden grotendeels gedragen is door de vrijwel 
voortdurende groei van de inkomsten uit de fiscalisatie van de bierproductie en – in 
mindere mate – de bierconsumptie in de stad. Daarmee voegen de hier onderzochte 
Gelderse steden zich naadloos in de algemene conclusies van Richard Unger, die op basis 
van het Hollandse materiaal de eerste helft van de vijftiende eeuw beschouwt als de 
periode waarin hopbier de Noordelijke Nederlanden veroverde. Maar anders dan in de 
grote Hollandse brouwcentra zoals Haarlem, Delft en Alkmaar of de Stichtse bierstad 
Amersfoort, waar grote exportgerichte brouwsectoren tot stand kwamen, wisten de beide 
onderzochte Gelderse steden geen uitgestrekte afzetmarkten te veroveren. De relatief 
beperkte schaalgrootte van deze sector werkte uiteindelijk door in de financiële ruimte die 
beide stadsbesturen hadden voor hun financiële beleid.    
 

                                            
2131 Bosch, ´Impact´, 122. 
2132 Kuppers, Stadtrechnungen, 58. 
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GRAFIEK 47: Inkomsten uit indirecte belastingen in Zutphen (grijs) en Arnhem (zwart), in oude schilden, 
1380-1550.  
 
 Een deel van het ´succes van het bier´ was echter gelegen in institutionele factoren 
ten aanzien van de lokale afzetmarkten. Zowel Arnhem als ook Zutphen hebben vanaf de 
tweede kwart van de vijftiende eeuw via institutionele dwang een afzetgebied voor hun 
bier op het omliggende platteland trachten te creëren. Zutphen wist het in 1435 verleende 
bierprivilege binnen een halve eeuw om te zetten in een brouwmonopolie ten opzichte 
van enkele ambten in het kwartier van Zutphen en op de Veluwe trachtte Arnhem na 1450 
haar afzetgebied te consolideren door commerciële plattelandsbrouwerijen te verbieden. 
Daar waar Arnhem, Zutphen en enkele andere steden in de kwartieren van Veluwe en 
Zutphen (waaronder Harderwijk, Groenlo en Doesburg) hun brouwmonopolie na 1495 
bevestigd zagen nadat zij instemden met de invoering van een landsheerlijke bieraccijns 
en dit tot in de zestiende eeuw bleven verdedigen, kon bijvoorbeeld voor Geldern 
geconstateerd worden dat het stedelijke brouwmonopolie vanaf de vijftiende eeuw juist 
onder druk kwam te staan en uiteindelijk door de landsheer teniet werd gedaan.2133   
 De inkomsten uit de wijnaccijnzen vertoonden in zowel Arnhem als ook Zutphen 
tot in de derde kwart van de vijftiende eeuw een vrij stabiel karakter, wat in lijn ligt met 
het idee dat wijn op de stedelijke markten in de Noordelijke Nederlanden voornamelijk 
bestemd is geweest voor een vrij kleine sociaal-economische elite. Van zeer sterke 
correlaties met de ontwikkelingen in de wijnhandel konden slechts een paar voorbeelden 
gevonden worden. Vooral voorraadvorming en een stabiele stedelijke vraag lijken voor de 

                                            
2133 Kuppers, Stadtrechnungen, 81-82. 
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relatieve stabiliteit van de wijnaccijnzen de belangrijkste factoren te zijn geweest. Daar 
waar de wijnexporten van Keulen vanaf het midden van de vijftiende eeuw begonnen terug 
te lopen, lijkt de daling van de wijnconsumptie in zowel Arnhem als ook Zutphen vooral 
het gevolg te zijn geweest van verminderde vraag gedurende de conflictrijke periode na 
respectievelijk 1465 en 1480.  
 In Arnhem dienden de eerste problemen zich aan het einde van de jaren vijftig van 
de vijftiende eeuw. Vermoed moet worden dat de stad niet in staat is geweest haar beoogde 
brouwmonopolie tegenover het Veluwse platteland echt door te zetten, waardoor 
concurrentie vanuit het platteland de biersector in Arnhem ging dwarsbomen. De politiek-
militaire ontwikkelingen, vooral de belegering van de stad en het oorlogsgeweld op de 
Veluwe in de jaren 1466-1468, leidden tot scherp terugvallende accijnzen. Zutphen wist – 
mede door de instelling van een nieuw brouwersgilde en een verlaging van de brouwaccijns 
in 1461 – te profiteren. De tweede klap kwam voor Arnhem in de jaren 1477-1482. De 
ondertussen scherp toegenomen schuldenlast van de stad noodzaakte tot verregaande 
saneringen, waartoe de inkomsten uit de accijnzen in de jaren 1483-1486 werden 
aangewend en waardoor de in de stadsrekeningen verantwoorde inkomsten tot een 
minimum daalden. Na de duidelijke crisis aan het einde van de vijftiende eeuw lijkt het 
inkomstenniveau in het begin van de zestiende eeuw zich hersteld te hebben rond het 
niveau van een eeuw eerder. Dit was echter niet zozeer het gevolg van structureel 
economisch herstel, maar van een sterk opgevoerde belastingdruk middels tal van 
opgelden, die de koopkracht en dus ook de levensstandaard van de inwoners sterk onder 
druk zal hebben gezet.2134 De scherpe toename van de belastinginkomsten tussen 1515 en 
1520 kan enerzijds op de invoering van de maalaccijns, anderzijds op de groeiende 
inkomsten uit de wijnaccijnzen worden teruggevoerd. Daarmee kon het inkomstenniveau 
weliswaar worden teruggebracht naar het niveau van het midden van de vijftiende eeuw, 
maar het is uit het voorgaande overduidelijk geworden dat dit grotendeels voortkwam uit 
fiscale maatregelen, en niet zozeer door een krachtig en structureel herstel van de 
Arnhemse economie.   
 Het grillige verloop van de grafiek voor de totale Zutphense accijnsinkomsten na 
1492 kan grotendeels verklaard worden uit de financiële wurggreep waarin het 
stadsbestuur en de burgerij elkaar hielden. Onenigheid over de te volgen financiële koers 
om de stad uit de problemen te krijgen lag hier vooral aan ten grondslag. Krachtig herstel 
van de belastinginkomsten liep stuk op de beperkte duur van de door de burgerij 
goedgekeurde belastingverzwaringen. We zien dat na het beëindigen van de eerste periode 
waarin opgelden werden geheven, de jaren 1492-1498, en opnieuw na 1537, toen de in 
1528 ingevoerde opgelden na het gildenoproer in dat jaar werden afgeschaft. Nadat in 

                                            
2134 Voor deze studie is ervan afgezien om de effecten van de belastingverhogingen in de late vijftiende en eerste helft 
van de zestiende eeuw op de levensstandaard uit te werken; de huidige stand van onderzoek voor het voormalige 
hertogdom Gelre laat dit niet toe. Voor het belang van dergelijk onderzoek zie Munro, ´Usury doctrine´. 
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beide steden de inkomsten in 1528 tijdelijk werden verruimd, in Arnhem ter financiering 
van de verlegging van de Rijn langs de stad en de uitbouw van de stedelijke 
verdedigingswerken en in Zutphen eveneens ter financiering van het herstel van de in 
verval geraakte verdedigingswerken, zakten de belastinginkomsten in de loop van de jaren 
dertig van de zestiende eeuw steeds verder terug. In Zutphen moeten de sociaal-politieke 
strubbelingen binnen de stad in de periode 1537-1543 geleid hebben tot chaos in de 
heffing van de accijnzen. In Arnhem zal het verlies aan centraliteit en dus aan verminderde 
aantallen bezoekers die de stedelijke herbergen frequenteerden na het terugtreden van 
hertog Karel in 1537 bijgedragen hebben aan de terugloop van de belastinginkomsten. 
  
 

5.5.	DIRECTE	BELASTINGEN	EN	OVERIGE	HEFFINGEN	 	
	

5.5.1.	DIRECTE	BELASTINGEN	
Algemeen wordt aangenomen dat tot het einde van de dertiende eeuw de directe belasting 
(tallia, taxatio of schattinge) in veel Noord-Europese steden de vroegste vorm van stedelijke 
fiscaliteit is geweest, die aanvankelijk de voorkeur van stadsbesturen heeft genoten boven 
een systeem van indirecte belastingheffing en die ook toen een meer incidenteel karakter 
moet hebben bezeten.2135 In veel Duitse steden hebben directe belastingen zich in de loop 
van de vijftiende eeuw ontwikkeld tot belangrijkste reguliere stedelijke inkomstenbron en 
bleven indirecte belastingen op de achtergrond, terwijl zich in de Nederlanden juist een 
tegenovergestelde ontwikkeling voordeed.2136 Zoals we hierboven reeds hebben kunnen 
zien vormden indirecte belastingen gedurende de late middeleeuwen veruit de 
belangrijkste vorm van belastingheffing waarmee stadsbesturen structurele inkomsten 
konden genereren ter dekking van hun uitgaven.  ° 
 Stedelijke directe belastingen vormden een meer incidenteel onderdeel van het 
stedelijke fiscale systeem. Ze werden toegepast om specifieke incidentele uitgaven te 
bekostigen, bijvoorbeeld militaire uitgaven of het financieren van grote bouwprojecten. 
Tot het begin van de vijftiende eeuw hebben vooral kleinere steden in Gelre meer dan 
eens dit financieringsinstrument toegepast om grote onverwachte uitgaven, vooral de 
deelname aan militaire expedities, te bekostigen.2137 In tegenstelling tot bijvoorbeeld 

                                            
2135 Van Werveke, Stadsfinanciën, 192-194; Van Uytven, Stadsfinanciën, 105; Boone, Geld en macht, 117. 
2136 Voor de ontwikkeling van directe belastingen als reguliere stedelijke inkomstenbron tot het midden van de 
zestiende eeuw in de Duitse steden zie Isenmann, Deutsche Stadt, 171-172 en meer recent Fuhrmann, ´Taxation´, 189-
191. 
2137 Vgl. voor Geldern bijvoorbeeld Kuppers, Stadtrechnungen, 97-101. Ook in Doesburg kwamen directe belastingen 
nog tot het begin van de vijftiende eeuw voor; zie hiervoor Pieters en Van Schaïk, ´Fiskaliteit´, 185-186. Ook voor 
de kleinste Vlaamse steden zoals Deinze, Tielt en Harelbeeke constateerde Peter Stabel het voortdurende belang van 
directe belastingen als belangrijkste financieringsinstrument; vgl. Stabel, ´Tering naar de nering´, 58.   
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Nijmegen en Zutphen, die vanwege hun economische positie en daarop gebaseerde 
kredietwaardigheid veel eerder zijn overgestapt op rentenverkoop als voornaamste 
financieringsinstrument, bleef dit oudere financiële instituut langer voortbestaan in de 
financiën van enkele kleinere Gelderse steden.  In de Zutphense rekeningen kan voor de 
periode tot 1473 slechts éénmaal een directe belasting teruggevonden worden: in 1434 
werd een directe belasting geheven voor de bekostiging van de Zutphense deelname aan 
de belegering van Buren, alhoewel het hier feitelijk gaat om een heffing die werd toegepast 
om de burgers die niet mee ten strijde trokken toch op zijn minst financieel de stedelijke 
militaire inzet te laten ondersteunen.2138  
 In Arnhem vormden directe belastingen tot het begin van de vijftiende eeuw 
inderdaad een relatief vaak toegepast financieringsinstrument, dat in veel gevallen werd 
toegepast om militaire uitgaven, voortvloeiend uit de heervaartverplichtingen tegenover 
de landsheer of grote bouwprojecten te financieren (tabel 12). Zoals Van Schaïk reeds 
aantoonde hebben de vroegste vermeldingen van directe belastingen (exactio) in de 
Arnhemse rekeningen geen betrekking op stedelijke heffingen. Het gaat dan om 
inkomsten uit twee achtereenvolgende landsheerlijke beden die na overleg met hertogin 
Eleonora in de stad werden geheven.2139 De in de stadsrekening van 1356 genoemde 
´exactio´ vormt de eerste voor Arnhem gedocumenteerde stedelijke directe belasting. Aan 
te nemen valt echter dat al voor het aanvangen van de reeks stadsrekeningen in 1353 
soortgelijke heffingen in Arnhem hebben bestaan om plotselinge grote uitgaven te kunnen 
bekostigen. De directe belastingen die in de jaren, 1396, 1399, 1401 en 1402 in de 
rekeningen werden geboekt betreffen de heffingen van landsheerlijke beden binnen de 
stad, die bij uitzondering in de stedelijke boekhouding werden verantwoord.2140 Bovendien 
werden de inkomsten uit de landsheerlijke bede in 1401 door de stad aangewend voor de 
inlossing van de in 1339 in Brabant verkochte lijfrenten, waarvoor (zoals we in hoofdstuk 
2 zagen) verschillende Gelderse steden als borgen waren opgetreden.2141  

                                            
2138 StRZ II, 478-486. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om een belasting die alle burgers op basis van hun 
heervaartplicht moesten betalen. De namen van de belastingplichtigen zijn ingedeeld per wijk. Dat het niet alleen 
maar om weerbare mannen gaat wordt duidelijk uit het grote aantal vrouwen dat meebetaalt aan deze belasting. 
2139 Van Schaïk, Belasting, 53. Van Schaïk vermoedt dat de inkomsten uit de landsheerlijke bede in 1355 aan de stad 
zelf gegund zijn om bepaalde uitgaven te bekostigen. Het is echter ook goed mogelijk dat met het toewijzen van deze 
landsheerlijke schattingsgelden de schuld van 500 lb., waarvoor de stad de Arnhemse gruit in onderpand had en die 
nog steeds aan de stad verschuldigd was, is vereffend. Dit zou beter verklaren waarom het gruitrecht vanaf dat jaar 
aan de stad werd verpand. 
2140 StRA II, 310 en 340; StRA III, Overigens staan de inkomsten uit de landsheerlijke bede van 1396 op een apart 
ingevoegd folio die niet is meegenomen in de uiteindelijke ´summa summarum´ van de rekening van dat jaar en staat 
dus feitelijk buiten de stadsrekening. Zie voor eenzelfde gang van zaken in Geldern, waar de landsheerlijke 
bedeinkomsten in 1397 en 1399 voor de verbetering van de stedelijke verdedigingswerken aan de stad werden 
vergund Kuppers, Stadtrechnungen, 97-98 en Van Schaïk, Belasting, 88. 
2141 De zetting van de bede werd door de burgemeesters met enkele schepenen ter hand genomen; zie StRA III, 3-
10. 
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Jaar Opbrengsten  % totale inkomsten Bestemming 
 

1356 275,0   7,2  

1357 613,1 34,5 Heervaarten Brabant 

1358   41,6   4,6  

1359 196,2 14,5  

1369 217,9 12,3  

1387 400,3 24,9 Heervaarten Brabant 

1388 238,9        7,22142 Heervaarten Brabant 

1390   65,2   3,9 Vervaardiging nieuwe klok stadskerk 

1393 334,7 21,3 Bouwwerkzaamheden St. Janspoort 

1396 648,7  Bijdrage landsheerlijke bede 

1398 318,6 21,9 Heervaart verdediging Overkwartier 

1399 519,0 34,2 Aankoop proviand te Deventer t.b.v. hertog 

1400   12,6   0,9 Restanten landsheerlijke bede 

1401 261,7 22,5 Bede t.b.v. afbetalingen lijfrenten Brabant 

1402 519,6 33,2 Bijdrage landsheerlijke bede 

1466 139,3  Afdracht schattingsgelden 1463 

1471 148,7   7,8 Betaling stedelijk garnizoen 

1519 121,5   5,1 Intocht hertogin Elisabeth van Brunswijk 

1535 162,9  Overdracht schattingen Overbetuwe en 

Veluwezoom; graafgeld  

 
TABEL 12: Inkomsten uit directe belastingen te Arnhem, in oude schilden, en hun bestemming, 1356-
1535. 
 
 Het overzicht in tabel 12 wijst uit dat Arnhem voornamelijk in de tweede helft van 
de veertiende eeuw – vooral ter bekostiging van grote bouwwerkzaamheden of het 
financieren van heervaarten – een aantal maal een directe belasting heeft geheven. Na 1402 
verdween de directe belasting uit beeld: het is duidelijk dat het Arnhemse stadsbestuur dit 
financieringsinstrument heeft losgelaten en is overgestapt op lijf- en erfrentenverkoop als 
belangrijkste middel om buitengewone inkomsten te creëren. Waarom juist toen de directe 
belasting in onbruik is geraakt blijft onduidelijk. Overigens bleven ook gedwongen 
leningen in Arnhem tot het begin van de vijftiende eeuw een belangrijke vorm van 
buitengewone inkomsten: zo werd in 1419 nog een gedwongen lening aangegaan om de 
kosten voor de herbouw van de stad na de stadsbrand van dat jaar te financieren. Na dat 
                                            
2142 Dit percentage wordt gedrukt door de hoge inkomsten die de stad in ditzelfde jaar had uit de verkoop van twee 
grote lijfrenten; zie hieronder, paragraaf 5.2. 
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jaar verdween ook de gedwongen lening lange tijd uit beeld.2143   
 Alhoewel in Arnhem na 1420 directe belastingen als stedelijke financierings-
instrument dus niet meer heeft toegepast, is het stadsbestuur er wel in geslaagd om 
landsheerlijke belastinginkomsten voor specifieke doeleinden te krijgen. In 1466 ontving 
de stad 209 Rijnse gulden uit de landsheerlijke schattingsgelden afkomstig van de Veluwe, 
hoogstwaarschijnlijk ter financiering van de stadsverdediging tegen hertog Adolf.2144 In 
1489, toen Maximiliaan financiële ondersteuning verlangde voor zijn strijd tegen de 
opstandige Vlaamse steden, inde de stad een bedrag van 70 Rijnse gulden aan ´dienstgeld´. 
Ook daarna vormden militaire uitgaven de belangrijkste reden voor het verwerven van 
extra inkomsten uit de opgebrachte schattingsgelden. Zo ontving de stad in 1503 uit 
verschillende Veluwse ambten ruitergeld voor de uitbetaling van het op dat moment in de 
stad gelegerde ruitercontingent. De schout van Nijkerk keerde daartoe ruim 291 gulden 
uit de daar geïnde ruitergelden uit, de schout van Barneveld betaalde de stad 100 gulden.2145 
Een stedelijke heffing, betaald door 63 inwoners die ieder een bedrag van drie stuivers tot 
een Rijnse gulden afdroegen, leverde met ruim 47 gulden verhoudingsgewijs weinig op, 
terwijl de stad in 1503 ook nog een klein bedrag uit de in 1501 aan haar toegezegde 
vuurijzeraccijns in de rekening boekte.2146 Dit is het enige spoor van inkomsten uit 
landsheerlijke bieraccijns in de Arnhemse rekeningen.  
 In 1535 ontving de stad een bedrag van 84 gulden uit de schattingspenningen van 
de Overbetuwe, terwijl uit de belastingopbrengsten van de Veluwezoom maar liefst 355 
gulden aan Arnhem werd afgedragen.2147 Hier ging het echter niet om inkomsten uit 
binnen de stad zelf omgeslagen belastingen, maar om compensatie uit de 
belastingopbrengsten van het platteland voor het onderhouden van het in Arnhem 
gelegerde garnizoen. In dezelfde hoek moeten we de afdrachten van kar- en graafgeld aan 
de stad plaatsen, bedoeld voor het bekostigen van de stedelijke verdedigingswerken.  

	
5.5.2.	KAR-	EN	GRAAFGELD	
Tussen 1528 en 1543 komen we in de Arnhemse rekeningen enkele malen inkomsten uit 
‘kar- of graafgeld’ tegen. Dit ´kargeld´ moet onderscheiden worden van de eerder 
behandelde karaccijns, een heffing op de viskarren die ladingen vis de stad binnen 
brachten. Het kargeld en het graafgeld vinden beide hun oorsprong waarschijnlijk in oude 
vroondiensten die de bewoners van de omringende plattelandsambten verschuldigd waren 
aan de stad bij het aanleggen van grachten en wallen rondom de stad, die als verdedigbaar 

                                            
2143 Zie voor de gedwongen lening als financieringsinstrument hierna, hoofdstuk 6. 
2144 GldA, OAA inv nr. 1248, stadsrekening 1466/1467, fol. 4r. 
2145 GldA, OAA inv. nr. 1253, stadsrekening 1503/1504, fol. 21r.-21v. 
2146 Ibidem, fol. 7r. In de rekening staan nominatieve lijsten van degenen die deze vuurijzeraccijns afdroegen, alsmede 
de aantallen vaten en de corresponderende bedragen die daarover werden betaald. 
2147 GldA, OAA inv. nr. 1256, stadsrekening 1535/1536, fol. 3v. 
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centrum ook de veiligheid voor de plattelandsbevolking moest garanderen. Soortgelijke 
verplichtingen voor plattelandsbewoners om bouw-, graaf- en transportdiensten ten 
behoeve van de aanleg van de stedelijke verdedigingswerken kunnen in talrijke steden in 
het Duitse Rijk worden teruggevonden.2148 Zoals met tal van andere diensten na verloop 
van tijd gebeurde waren ook deze verplichtingen tot het verrichten van fysieke hulp 
omgezet in geldbedragen, waarmee de ingehuurde arbeiders betaald konden worden. De 
in de rekeningen voorkomende sommen vormden in die zin afkoopsommen voor de 
verplichting die op de inwoners van plattelandsambten rustte om bij te dragen aan de 
uitbouw en het onderhoud van de Arnhemse verdedigingswerken. Arnhem was overigens 
niet de enige Gelderse stad die de inwoners van het omliggende platteland kon verplichten 
om graaf- en transportwerkzaamheden ten behoeve van de stedelijke verdedigingswerken 
te verrichten of te bekostigen. Zo dienden de ambten Ede en Barneveld bij te dragen in 
het onderhoud van de verdedigingswerken van Wageningen, terwijl hertog Karel in 1519 
de richter van het ambt Doornspijk maande dat hij de inwoners van zijn ambt moest 
houden aan hun plicht om Elburg op aanwijzing van het Elburgse stadsbestuur te dienen 
´mit waegen ind peerden´.2149  
 De in de Arnhemse rekeningen verantwoorde graaf- en kargelden waren afkomstig 
uit enkele ambten op de Veluwe en in de Betuwe en waren bedoeld voor het financieren 
van de grootschalige bouwwerkzaamheden aan de rondelen die in die jaren werden 
uitgevoerd en het doorgraven van de Stadswaard.2150 In 1529 ontving de stad ruim 410 
Rijnse gulden aan kar- en graafgeld, waarvan het merendeel (263 Rijnse gulden kargeld) 
door de richter van Veluwezoom aan de stad werd afgedragen, het overige graafgeld was 
afkomstig uit het ambt Elst.2151 In 1535 en 1536 ontving de stad eveneens omvangrijke 
bedragen van respectievelijk 440 en ruim 956 Rijnse guldens uit de omliggende 
plattelandsambten ten behoeve van de bouwwerkzaamheden. In 1536 dekten deze 
inkomsten ruim 89 % van de uitgaven die de stad in dat jaar aan de uitbouw van de 
stedelijke verdedigingswerken spendeerde.2152   
 Het teruggrijpen van het stadsbestuur op dergelijke gedwongen afdrachten van de 
omliggende ambten geeft treffend weer hoe Arnhem als hoofdstad van het kwartier haar 
macht ten overstaan van het platteland ook in de zestiende eeuw ten gunste van de stad 
wist te benutten. Dat deze macht evenwel niet absoluut was en dat de stad betalingen niet 
altijd direct kon afdwingen leert de gang van zaken in 1540, toen het stadsbestuur opdracht 

                                            
2148 Zie voor een overzicht Fouquet, Bauen für die Stadt, 282-290. 
2149 Voor Wageningen zie Bosch, ´Stad in de marge´, 98. 
2150 Zie hierboven, paragraaf 4.3.1. 
2151 GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1529/1530, fol. 6r. 
2152 GldA, OAA inv. nr. 1256, stadsrekening 1535/1536, fol. 7v.; GldA, OAA inv. nr. 1256, stadsrekening 1536/1537, 
fol. 7v. Het graafgeld uit 1535 was afkomstig uit de opbrengsten uit de landsheerlijke pondschattingen uit de 
Overbetuwe en de Veluwezoom, die onderdeel waren van de in 1532 voor vier jaar toegestane ´Grote Penning´, die 
vooral bedoeld was voor de lossing van domeinen en andere landsheerlijke uitgaven; vgl. Van Schaïk, Belasting, 63. 
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had gegeven voor de aanleg van een rondeel achter het St. Walburgkapittel. De ambten 
Ede en Barneveld dienden dat jaar 300 Rijdergulden af te dragen aan de Arnhemse 
rentmeester ter financiering van de werkzaamheden.2153 Voortvarend had de Arnhemse 
rentmeester de werkzaamheden aanbesteed, ervan uitgaande dat de inkomsten uit de 
graafgelden de onkosten zouden dekken en zonder meer zouden worden afgedragen. 
Uiteindelijk moest de rentmeester de financiering van de werkzaamheden en het 
arbeidsloon van meer dan 200 Rijdergulden zelf voorschieten, aangezien de schouten van 
Ede en Barneveld slechts een fractie direct afdroegen.2154 Pas in het daaropvolgende jaar 
werden de verschuldigde bedragen door de schouten van Ede en Barneveld alsnog 
betaald.2155  
 Concluderend mag gesteld worden dat het Arnhemse stadsbestuur zich in haar 
zoektocht naar extra inkomsten veel vaker heeft bediend van directe belastingheffing dan 
in Zutphen het geval was. Naast de leningen en erfrentenverkoop waren directe 
belastingen in Arnhem tot de jaren twintig van de vijftiende eeuw een met enige regelmaat 
toegepast financieringsinstrument. In Zutphen werd een directe belasting alleen in 1434 
toegepast voor de financiering van de militaire uitgaven voor het beleg van Buren. Zoals 
we hierna in hoofdstuk 6 zullen aantonen maakte het Zutphense stadsbestuur vrijwel 
zonder uitzondering gebruik van haar kredietwaardigheid om grote uitgaven te 
financieren. Daarmee werden weliswaar belasting- en domeininkomsten in toenemende 
mate gehypotheceerd en de gevolgen van de stedelijke schuldenlast op langere termijn op 
de schouders van de betalers van de indirecte belastingen kwamen te rusten, maar het hield 
in dat directe belastingen op het vermogen, die juist bij de meer vermogende groepen 
bijzonder impopulair waren, achterwege konden blijven. Het Zutphense stadsbestuur 
week daarmee niet meer af van het in de vroege veertiende eeuw ingeslagen pad van de 
rentenverkoop. In Arnhem bleef de zoektocht naar extra middelen een kwestie van 
meerdere financieringsinstrumenten, die al naar gelang de situatie werden ingezet. 

  

 	

                                            
2153 De richter van het ambt van Veluwezoom had een jaar eerder al 200 Rijdergulden graafgeld aan Arnhem 
afgedragen; GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1539/1540, fol. 5r.  
2154 GldA, OAA inv. nr. 1257, stadsrekening 1540/1541, fol. 6v. 
2155 Ibidem, stadsrekening 1541/1542, fol. 8r. 
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5.6.	BESLUIT	
	

In verschillende studies figureren de stedelijke inkomsten als ´proxy´, als spiegel van de 
middeleeuwse stedelijke economie. Wat vertellen de gegevens over de inkomsten in het 
Arnhemse en Zutphense rekeningmateriaal ons uiteindelijk over economische 
conjunctuur en de inrichting van de politieke economie in deze steden? We hebben vast 
kunnen stellen dat in zowel Arnhem als Zutphen inkomsten uit de accijnzen en uit het 
stedelijke domein de belangrijkste inkomstengroepen zijn geweest. Daarmee zijn beide 
steden op het eerste oog vrijwel naadloos in te passen in de aan het begin van deze studie 
geïntroduceerde visie van Limberger en Ucendo dat zich in vrijwel alle steden van 
laatmiddeleeuws Noordwest-Europa een fiscaal model had ontwikkeld, waarin indirecte 
belastingen het merendeel van de stedelijke inkomsten genereerden. Toch zien we ook 
aanmerkelijke verschillen: Arnhem was veel sterker afhankelijk van de inkomsten uit de 
stedelijke accijnzen dan Zutphen, dat in de veertiende en vijftiende eeuw een omvangrijk 
stedelijk domein had weten op te bouwen. In beide steden vormden de accijnzen op de 
consumptie en productie van wijn en bier zonder twijfel de meest renderende belastingen. 
Ondanks een smallere economische en demografische basis heeft het Arnhemse 
stadsbestuur echter, op basis van haar uitgebreide accijnsprivileges, een veel actievere 
fiscale politiek gevoerd. Dit komt niet alleen tot uiting in het veel breder opgezette fiscale 
systeem, waarin naast de bier- en wijnaccijnzen sinds 1356 ook heffingen op zout, vlees, 
vis, brood, boter, laken en leer hun plaats vonden, maar ook de wijze waarop in Arnhem 
aan het einde van de vijftiende eeuw werd getracht om via een structurele en doelgerichte 
fiscale politiek van tariefverhogingen en uitbreiding van het aantal heffingen door de 
invoering van opgelden de financiële crisis waarin de stad verkeerde te overwinnen.  
 Daarbij moet ten aanzien van Zutphen een belangrijke conclusie toegevoegd 
worden, namelijk dat juist het uitgebreide stedelijke bezit en de inkomsten daaruit de 
noodzaak tot het voeren van een actieve fiscale politiek en het optuigen van een breed 
fiscaal systeem niet noodzakelijk maakte. Juist in dit opzicht zouden de verschillen tussen 
Arnhem en Zutphen qua sociaal-politieke dynamiek ten aanzien van invloed van de 
burgerij op het financiële beleid, bezien vanuit het licht van de discussie rondom de 
´democratiserende´ werking van belastingen tegenover domeinbezit, juist wel in dit 
onderscheid gelegen kunnen hebben.2156  
 Aan de hand van de analyse en een vergelijking van de accijnsinkomsten van beide 
steden zijn we belangrijke indicatoren voor economische expansie en stabiliteit in de late 

                                            
2156 Vgl. ´t Hart, Belastingen, 2-5 en 14, die spreekt over een zogenaamde ´resource curse´, waarbij het voor de politieke 
elites in politieke eenheden die relatief veel inkomsten uit staatseigendommen, domeinen en uit natuurlijke 
hulpbronnen (hier dus de casus Zutphen) vergaarden verleidelijk was om zo min mogelijk belastingen te heffen, 
gezien de algemene impopulariteit van belastingen. De democratiserende werking die belastingheffing op de politieke 
cultuur gehad zou hebben werd hierdoor voor die eenheden teniet gedaan; vgl. ook Prak en Van Zanden, ´Tax 
morale´ en hiervoor, paragraaf 1.1. 
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veertiende en eerste helft van de vijftiende eeuw, en stagnatie en economische crisis in 
respectievelijk de derde kwart van de vijftiende eeuw en de late vijftiende en vroege 
zestiende eeuw op het spoor gekomen. Alleen de vergelijking van de trend van de 
verschillende inkomstenbronnen, die op macroniveau eenzelfde dynamiek vertoonden, 
kan dergelijke uitspraken onderbouwen. Toch moeten hier meteen kanttekeningen gezet 
worden bij een al te groot vertrouwen in de stadsrekeningen als belangrijkste bron voor 
de economische geschiedenis, zoals Alberts heeft volgehouden. Veel economische 
sectoren blijven buiten beeld: zo hielden de Gelderse graven en hertogen zoveel mogelijk 
hun water- en landtollen die het interregionale transitoverkeer belastten in eigen handen, 
terwijl we over de omvang van de verschillende nijverheidssectoren en de exacte 
productie- en consumptiecijfers in de stadsrekeningen slechts enkele aanwijzingen hebben 
aangetroffen. Ook in de hier bestudeerde rekeningen verhullen de gehanteerde 
inningsmethode, een gebrek aan kennis over de accijnstarieven en de ordonnanties die ten 
grondslag lagen aan de verschillende heffingen veel over de relatieve zeggingskracht die 
de wél overgeleverde gegevens over de achterliggende economische sector hebben.



 



 

HOOFDSTUK	6		
	

DE	STEDELIJKE	SCHULDENLAST:	FINANCIËLE	POLITIEK	
	

De negatieve dynamiek tussen uitgaven en inkomsten zoals die in het voorgaande voor de 
Gelderse steden Arnhem en Zutphen werd blootgelegd leidde tot de noodzaak om 
leningen aan te gaan. In tijden waarin de normale inkomsten (voornamelijk uit de indirecte 
belastingen en het stedelijke domein) van de stad ontoereikend waren om de uitgaven te 
dekken moesten middeleeuwse stadsbesturen op zoek naar aanvullende, buitengewone 
inkomsten. Zoals we hebben kunnen zien waren directe belastingen een weinig geliefd 
instrument onder de stedelijke elites, terwijl belastingverhogingen konden leiden tot 
sociale onrust en bovendien niet een directe, substantiële stijging van de inkomsten tot 
gevolg had. Vooral tijdens crisissituaties of voor bepaalde diepteinvesteringen, waarbij 
binnen korte tijd grote sommen geld bijeen gebracht moesten worden, schoten de gewone 
inkomsten tekort. Meer dan eens zochten stadsbestuurders hun toevlucht tot het aangaan 
van leningen. In de literatuur wordt een duidelijk onderscheid aangebracht tussen 
vlottende leningen (korte termijnleningen) en de opbouw van een gefundeerde 
schuldenlast via de verkoop van lijf- en erfrenten.2157 De geleidelijke transitie van korte 
termijnleningen, die over het algemeen worden geassocieerd met minder ontwikkelde 
publieke financiën, naar een systeem waarin een gefundeerde schuldenlast werd gecreëerd, 
die werd geschraagd door de (geanticipeerde) inkomsten uit belastingen, vormt een 
belangrijk onderwerp in de debatten rondom de zogenaamde ´financial revolution´ en de 
ontwikkeling van ´moderne´ systemen van overheidsfinanciering.   
 Binnen de context van de Nederlanden is de aandacht vooral uitgegaan naar de 
ontwikkelingen in het economische kerngebied, het graafschap Holland, waar innovaties 
op het gebied van rentenverkoop en belastingheffing aan het begin van de zestiende eeuw 
de basis hebben gelegd voor het succes van de latere Republiek in de Gouden Eeuw.2158 
Zuijderduijn heeft recentelijk betoogd dat de wortels van dit financiële systeem in Holland 
in de late middeleeuwen gezocht moeten worden.2159 In zijn opvatting noodzaakte de 
diepe crisis die de overheidsfinanciën in Holland op het lokaal-stedelijke niveau aan het 
                                            
2157 Kuske, Schuldenwesen, 11. 
2158 Tracy, Financial revolution; zie verder Fritschy, ´Financial revolution´; idem, ´Urban and provincial public debt´; 
Jonker en Gelderblom, ´Completing the financial revolution´. 
2159 Zuijderduijn, Medieval capital markets. 
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einde van de vijftiende eeuw doormaakte tot een betere samenwerking tussen de steden 
via de Staten van Holland. James Tracy beschreef reeds hoe vanaf 1515 de publieke schuld 
via de verkoop van de zogenaamde ‘gemenelandsrenten’ op gewestelijk niveau werd 
georganiseerd, en hoe de invoering van nieuwe provinciale belastingen vanaf 1542 de 
kredietwaardigheid van de Staten als publiek lichaam heeft vergroot.2160   
 In dit laatste hoofdstuk staat de financiële politiek ten aanzien van het stedelijk 
schuldenwezen centraal. Op basis van het uitgegeven veertiende- en vroeg vijftiende-
eeuwse stedelijke rekeningmateriaal concludeerde Gerard Nijsten dat de financiën van de 
Gelderse steden – in tegenstelling tot de landsheerlijke financiën – minder te kampen 
hadden met structurele tekorten op de balans, die excessieve leningen en verpandingen 
noodzakelijk maakten.2161 Zoals hieronder zal blijken klopt dit beeld weliswaar voor de 
situatie in de veertiende en de eerste helft van de vijftiende eeuw, maar tonen de tot dusver 
nauwelijks bestudeerde rekeningen uit de latere vijftiende en zestiende eeuw aan dat zowel 
Arnhem als Zutphen aan het einde van de vijftiende eeuw wel degelijk met structurele 
tekorten en een groeiende schuldenlast kampten, die de stadsfinanciën dusdanig onder 
druk zetten dat ingrijpen noodzakelijk werd. Hoe en onder invloed van welke factoren de 
stedelijke schuldenlast zich in de hier onderzochte Gelderse steden heeft ontwikkeld, en 
wat dit zegt over de financiële autonomie van die steden (en daarmee over de financiële 
machtspositie van de Gelderse hoofdsteden) tijdens de late middeleeuwen, wordt in dit 
laatste hoofdstuk onderzocht.   
 

	
6.1.	KAPITAALMARKTEN	IN	DE	LATE	MIDDELEEUWEN	

 
Kapitaalmarkten vormen één van de belangrijkste economische instituties voor de 
reallocatie van kapitaal. De ontwikkeling van kapitaalmarkten wordt gezien als één van de 
belangrijke voorwaarden voor politieke schaalvergroting en economische groei in 
laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa.2162 Bovendien vormde de mogelijkheid tot het 
aangaan van leningen een belangrijke voorwaarde voor overheden om uitgaven te doen 
die de inkomsten uit de reguliere inkomstenbronnen overstegen of binnen korte tijd grote 
sommen geld bijeen te krijgen ter financiering van oorlogvoering.2163 De mogelijkheden 
voor een stad tot het creëren van een publieke schuldenlast verschilden sterk op zowel 
regionaal als lokaal niveau en hingen samen met hun kredietwaardigheid, die grotendeels 
afhankelijk was van de economische positie van de betreffende stad binnen steden- en 

                                            
2160 Zuijderduijn, ´Laat-middeleeuwse crisis´; idem, ´Emergence of provincial debt´; Zuijderduijn en ´t Hart, ´Markt 
en overheid´, 4-5. 
2161 Nijsten, Shadow of Burgundy, 97. 
2162 Vgl. Epstein, Freedom and growth, 26; Zuijderduijn, Medieval capital markets, 1 en 22-23.   
2163 Körner, ‘Public credit’, 513-516. 
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handelsnetwerken en de omvang van de lokaal-stedelijke economie. Een grotere stad met 
een bredere economische basis voor het financiële beleid was beter in staat een 
omvangrijke gefundeerde schuldenlast te dragen dan kleinere steden. Op deze wijze 
vormde economische schaalgrootte een belangrijke factor in de mogelijkheden die steden 
hadden om op deze wijze het stedelijke beleid te financieren. Economische ontwikkeling 
speelde bovendien een belangrijke rol in één van de belangrijkste voorwaarden die 
verbonden is met het investeren in de publieke financiën, namelijk het voorhanden zijn 
van direct te investeren kapitaal. De accumulatie en de relatieve omvang van 
kapitaalvolumes vormen daarmee belangrijke factoren in het verklaren van de 
ontwikkeling en het functioneren van kapitaalmarkten.2164 Nog belangrijker dan de 
toename van de potentieel af te tappen kapitaalvolumes vormt echter het feit dat goed 
functionerende instituties verbonden met deze kapitaalmarkten dit kapitaal ook 
daadwerkelijk wisten te mobiliseren, en daarmee bijdroegen aan de acceleratie van de 
geldcirculatie. 
 De economische positionering van steden binnen stedennetwerken en het 
functioneren van de steden als collectieve publieke lichamen vormden dus een belangrijke 
basis voor de kredietwaardigheid van steden en de mogelijkheid om tegen relatief gunstige 
tarieven geld te lenen. Maar niet alleen de aanwezigheid van investeerbaar kapitaal, ook de 
informele en formele instituties die vormgaven aan de kapitaalmarkten waren cruciaal voor 
het vertrouwen van potentiële investeerders. Het belang van dergelijke instituties als 
´framework´ voor het functioneren van kapitaalmarkten wordt door zowel Munro als 
Zuijderduijn, in navolging van de NIE, sterk benadrukt.2165 Daarnaast wijst Fierst van 
Wijnandsbergen nog op het belang van de aanwezigheid van een zogenaamd 
kredietapparaat, waarmee hij alle personen en instellingen aanduidt die een rol hadden in 
de bemiddeling en totstandkoming van vermogenstransacties, en die daarmee een 
basisvoorwaarde waren voor het functioneren van vermogensmarkten.2166 Onder deze 
personen worden onder andere kooplieden, geldhandelaars, wisselaars en makelaars 
gerekend.   
 Met de commercialisering van de samenleving nam ook de behoefte aan 
kredietinstrumenten toe. Joden en Lombarden speelden ook in Gelre – evenals in de 
aangrenzende Nederrijnse territoria én in de gehele Nederlanden – aanvankelijk een 
belangrijke rol in de geldhandel.2167 De groei van het aantal in Gelderse steden actieve 
                                            
2164 Jonker en Gelderblom, ´Public finance and econonomic growth´; zie in dit verband ook Stabel, ‘Tering naar de 
nering’, 58-60. 
2165 Munro, ´Medieval origins´, 543; Zuijderduijn, Capital markets, 1-9. 
2166 Fierst van Wijnandsbergen, Ghenge ende gheve, 74-78. 
2167 Van Schaïk, ´Social position´ en Speet, ´Joden´. In de tweede helft van de dertiende eeuw had een groot aantal 
Noord-Italiaanse geldhandelaars zich in Vlaanderen en Brabant gevestigd, eind dertiende eeuw volgden vestigingen 
in de belangrijkste commerciële centra in de Noordelijke Nederlanden, namelijke Dordrecht en Utrecht. Zie voor 
Brabant o.a. Kusman, Usuriers publics; Van Uytven, ´Lombarden´; idem, ´Geldhandelaars´; De Roover, Money, banking 
and credit. Voor het Nederrijngebied zie o.a. Reichert, ´Lombarden´ en Irsigler, ´Juden und Lombarden´.  
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Joodse en Lombardische geldhandelaars sinds het begin van de veertiende eeuw 
weerspiegelt de economische groei van deze steden en daaraan verbonden de toenemende 
behoefte aan kapitaal en financiële expertise.2168 Ondanks het kerkelijke woekerverbod 
konden deze groepen in de geldhandel actief zijn vanwege de concessies die zij – in ruil 
voor aanzienlijke geldsommen – van landsheren kregen om zich ergens te vestigen en 
daaar hun beroep onder landsheerlijke bescherming uit te oefenen.2169 In 1322 legde graaf 
Reinald II de regels rondom ongeoorloofde woekerpraktijken vast en droeg hij het 
stadsbestuur van Arnhem op deze streng te handhaven.2170 In 1332 verleende graaf 
Reinald II een groep Lombarden toestemming om zich in Arnhem, Geldern en 
Zaltbommel te vestigen.2171 Enkele jaren later worden ook Lombarden in vrijwel alle 
andere Gelderse steden aangetroffen, maar vreemd genoeg niet in Zutphen en ook niet in 
de grotere commerciële centra in het Oversticht, Deventer, Kampen, Zwolle en 
Groningen.2172 Joodse geldhandelaars waren voornamelijk in Nijmegen, maar in mindere 
mate ook in Arnhem tot het midden van de vijftiende eeuw actief, vooral met kleinere 
leningen aan burgers.2173 Na circa 1450 verdwijnen de Joodse gemeenschappen uit de 
Gelderse stedelijke samenleving. Ook de landsheerlijke muntmeesters en geldwisselaars in 
de steden vervulden een belangrijke rol in het laten aansluiten van vraag en aanbod op de 
stedelijke kapitaalmarkten.    
 In Noordwest Europa heeft de verkoop van renten door stadsbesturen als stedelijk 
financieringsinstrument zich vanaf het begin van de dertiende eeuw vanuit de stedelijke 
centra in Noord-Frankrijk verspreid.2174 Dat deze financiële innovatie juist vanuit deze 
regio de Nederlanden bereikte hoeft niet te verwonderen: de grote jaarmarkten van de 
Champagne vormden een belangrijke schakel tussen de stedelijke centra in Noord-Italië, 
Vlaanderen en Engeland, waarbij Arras als belangrijkste financiële centrum kan worden 
beschouwd.2175 In de financieel-economisch voorop lopende Italiaanse steden had een 
geconsolideerde schuldenlast zich, als onderdeel van een veel breder palet aan financiële 
en fiscale innovaties, reeds in de twaalfde eeuw ontwikkeld.2176   
 

                                            
2168 Van Schaïk, ´Social position´, 189-190. Overigens was de Gelderse kapitaalmarkt tot het einde van de dertiende 
eeuw ten opzichte van Vlaanderen, Brabant en het Nederrijngebied sterk onderontwikkeld; tot het begin van de 
veertiende eeuw hadden Italiaanse bankiers zich niet binnen het hertogdom gevestigd, waardoor de Gelderse graven 
aangewezen waren op Brabantse financiers; vgl. Kusman en Demeulemeester, ´Regional capital markets´, 85-90. 
2169 Ten aanzien van de invloed van de kerkelijke voorschriften op het kredietwezen in de late middeleeuwen zie 
Munro, ´Usury doctrine´. 
2170 Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, nr. 195. 
2171 Van Schaïk, ´Social position´, 177; Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, nr. 266. 
2172 Van Schaïk, ´Social position´, 177; vgl. ook het overzicht in Flink en Thissen, ´Gelderse steden´, 228. 
2173 Van Schaïk, ´Social position´, 172 en Speet, ´Joden´, 358-360. 
2174 Tracy, ´Dual origins´, 16-20. 
2175 Blockmans, Metropolen, 118-124; Van Bavel, Manors and markets, 187. 
2176 Tracy, ´Dual origins´; Munro, ´Medieval origins´. 
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 In de daarop volgende decennia heeft de verkoop van lijf- en erfrenten als stedelijk 
financieringsinstrument zich verder over Noord-West Europa verspreid. In Vlaanderen 
verkochten Gent en Brugge vanaf het einde van de dertiende eeuw hun eerste de eerste 
lijfrenten. Ook in Keulen en enkele Noord-Duitse Hanzesteden zoals Bremen en 
Hamburg kwam de rentenverkoop al sinds het einde van de dertiende eeuw op gang.2177 
Kort daarop volgde Dordrecht: als financieel-economisch centrum van het economisch 
ontwakende graafschap Holland was deze stad een belangrijke kredietverschaffer voor de 
Hollandse graven.2178 De overige vijf grote Hollandse steden volgden in de loop van de 
veertiende eeuw, en aan het begin van de vijftiende eeuw hadden alle Hollandse steden 
een gefundeerde schuldenlast gecreëerd. Gelre wijkt in die zin niet af van het algemene 
Noord-Europese ontwikkelingspatroon van rentenverkoop als stedelijk financierings-
instrument zoals dat recent door David Stasavage is geschetst.2179  
 De mogelijkheid tot het aangaan van dergelijke leningen was één van de 
belangrijkste elementen in het functioneren van de publieke financiën.2180 Zij maakten het 
mogelijk binnen zeer korte tijd grote sommen geld bijeen te brengen, wat vooral van 
belang was in crisissituaties – vooral in tijden van oorlog – waarbij grote investeringen in 
wapentuig, versterking van de stedelijke verdedigingswerken én het betalen van soldij en 
proviand vereist waren.2181 Ze maakten het echter ook mogelijk om het benodigde kapitaal 
bijeen te brengen voor het doen van bepaalde diepte-investeringen, zoals de verwerving 
van nieuwe inkomstenbronnen, de aankoop van domeinen of rechten, of werkzaamheden 
aan de stedelijke verdedigingswerken en de (economische) infrastructuur. Daarnaast 
vormden deze financiële instrumenten een belangrijke schakel in de financiële en sociale 
relaties tussen vorsten, stadsbesturen en de individuele burgers die hun kapitaal in de 
publieke financiën investeerden.2182 Ook de Gelderse steden hebben meer dan eens hun 
kredietwaardigheid aangesproken om via (gedwongen) leningen of het creëren van een 
gefundeerde schuldenlast door de verkoop van lijf- en erfrenten extra inkomsten te 
genereren.  
 Toch moet hier alvast worden gewezen op de fundamentele verschillen tussen de 
Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden enerzijds en Gelre anderzijds ten aanzien van de 

                                            
2177 Stasavage, States of credit, 31-33. 
2178 Zuijderduijn, Medieval capital markets, 140-152. Zie voor de rol van Dordrecht als financieel-economisch centrum 
van het graafschap en de rol van de stad in de financieel-economische politiek van de Hollandse graven Dijkhof, 
‘Financieel-economische politiek’; Verloren van Themaat, Oude Dordtse lijfrenten; De Boer, ´´t gewicht van Dordt´. 
2179 Stasavage, States of credit, 29-32. 
2180 Voor het belang van leningen en de toegang tot kapitaalmarkten voor het functioneren van publieke financiën 
zie Körner, ´Credit´; zie ook Fryde en Fryde, ´Public credit´, 430-433. 
2181 Zie voor een algemeen overzicht van de effecten van dergelijke kosten voor oorlogvoering op de stedelijke 
financiën en de stedelijke economie Gunn, Grummit en Cools, War, state and society; zie ook hiervoor, paragraaf 4.4. 
2182 In de afgelopen jaren hebben deze relaties binnen de context van de Nederlanden hernieuwde aandacht gekregen; 
zie hiervoor in het bijzonder Van der Heijden, Geldschieters van de stad; idem, ´Bestuursstructuur´; Hanus, Tussen stad en 
eigen gewin. 
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redenen achter deze financiële politiek. Het onderzoek van onder andere Boone, Van der 
Heijden en Zuijderduijn heeft uitgewezen dat de financiële eisen van de Bourgondische 
hertogen aan hun kapitaalkrachtige steden, vooral ter financiering van hun kostbare 
politieke en militaire ambities, in de loop van de vijftiende eeuw een steeds zwaardere 
fiscale druk op de steden zijn gaan uitoefenen. Voor het financieren van hun bijdragen in 
buitengewone beden, voor leningen aan de landsheer met toekomstige, nog te innen 
termijnen van de gewone bede als onderpand of militaire uitgaven konden steden door de 
landsheer gedwongen worden om renten te verkopen, ondanks hun participatie en 
toenemende invloed in representatieve organen zoals de Staten van Holland.2183 Voor het 
verkopen van lijf- en erfrenten hadden veel steden in de Zuidelijke Nederlanden 
toestemming nodig van de landsheer, die daarmee zijn controle over de stadsfinanciën 
wist te vergroten.2184 Ook in Holland hebben de Bourgondische hertogen getracht om 
renteverkopen zonder hun toestemming te verbieden en de stedelijke renteverkoop die 
bestemd was voor het voldoen van de extraordinaris beden via het verlenen van octrooien 
te controleren.2185 Nadat uit het onderzoek naar de financiële toestand in Holland, de 
Informacie van 1514, bekend was geworden dat veel gemeenschappen gebukt gingen onder 
een zware rentelast kondigde Karel V in 1515 een verbod af op de verkoop van renten 
zonder landsheerlijk octrooi.2186  
 De Hollandse en Vlaamse steden werden voornamelijk sinds de laatste drie 
decennia van de vijftiende eeuw door de hoge belastingdruk en oorlogsuitgaven ten 
behoeve van de vorstelijke politiek steeds vaker gedwongen om hun aandeel in de 
buitengewone beden, al of niet door de landsheer hiertoe gedwongen, via de verkoop van 
lijf- en erfrenten te financieren.2187 De Hollandse steden raakten hierdoor aan het einde 
van de vijftiende eeuw diep in de financiële problemen. Tussen 1494 en 1497 moest Filips 
de Schone uitstel van betaling verlenen aan een aantal Hollandse steden. Vooral Haarlem 
en Leiden torsten een gigantische schuldenlast die de stadsfinanciën totaal ontwrichtte: 
door niet-uitbetaalde renten waren de betalingsachterstanden in 1514 opgelopen tot 
respectievelijk 394,4 % en 460 % van de jaarlijkse inkomsten.2188 De sanering van de 
stadsfinanciën verliep hier moeizaam: gedurende de zestiende eeuw kregen deze steden 
nog talloze malen opnieuw een moratorium. De voornaamste reden voor het centrale 
gezag voor de verlening van deze moratoria lijkt het instandhouden van de 

                                            
2183 Kokken, Steden en Staten, 279-282. 
2184 Van der Heijden, Geld van de stad, 109-110. Gent had toestemming van de landsheer nodig, evenals Leuven (sinds 
de zestiende eeuw); zie Boone, ´Plus dueil que joie´, 6 en Van Uytven, Stadsfinanciën, 197-198. Ook Den Bosch had 
sinds de veertiende eeuw expliciet toestemming van de hertog van Brabant nodig; Hanus, Tussen stad en eigen gewin, 20. 
2185 Ibidem; zie ook Zuijderduijn, Capital markets, 183 e.v.; vgl. voor het oude standpunt dat de Hollandse steden altijd 
toestemming nodig hadden o.a. Kernkamp, Rentebrieven, 7. Leiden had inderdaad dergelijke toestemming nodig; vgl. 
Marsilje, Financieel beleid, 285, maar Dordrecht (tot 1486) en Hoorn bijvoorbeeld niet. 
2186 Van der Heijden, Geld van de stad, 110. 
2187 Ibidem, 62-77. 
2188 Zuijderduijn, Capital markets, 170. 
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betalingscapaciteit van de steden via hun quota in de beden richting de vorst te zijn 
geweest.2189 Bovendien wist het centrale gezag via deze weg haar controle over de 
stadsfinanciën, zeker ten aanzien van Haarlem, duidelijk te vergroten. De financiële crisis 
leidde ertoe dat Haarlem inderdaad alleen nog met toestemming van de landsheer renten 
mocht verkopen, en ook Dordrecht werd via deze weg sinds het begin van de zestiende 
eeuw in financieel opzicht aan banden gelegd.2190  
 In de Gelderse (en ook de Overijsselse) steden bleef de (financiële) autonomie ten 
opzichte van de landsheer tot diep in de zestiende eeuw veel groter. Daardoor bleven 
renteverkopen in de Gelderse steden veel meer verbonden aan de eigen financiële eisen 
die voortvloeiden uit de lokaal-stedelijke politiek en investeringen, en raakten ze minder 
hecht verweven met de financiële effecten die de landsheerlijke fiscale politiek met zich 
meebracht. De Gelderse steden konden – zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen 
– naar eigen inzicht renten verkopen.2191 In Gelre bleven bestaande financiële instituties 
en privileges een belangrijke rol spelen in de financiële verhoudingen tussen ́ stad en staat´. 
Zoals Van Schaïk heeft aangetoond bleef de landsheerlijke belastingheffing nog tot diep 
in de vijftiende eeuw een incidenteel karakter houden, terwijl het belastingsysteem zelf 
sinds de veertiende eeuw niet of nauwelijks was gewijzigd.2192 Pas toen de semi-
permanente staat van oorlog sinds het laatste decennium van de vijftiende eeuw de Staten 
dwong om extra middelen voor het verdedigen van de Gelderse zelfstandigheid 
beschikbaar te stellen ging de frequentie van het aantal toegestane schattingen omhoog en 
deden meerjarige schattingen en ruiterpenningen hun intrede.2193 Door hun dominante 
positie in de Staten wisten de hoofdsteden een groot deel van deze belastingdruk af te 
wentelen op het platteland en de kleine steden. Bovendien werden de pondschattingen 
niet als vaststaande quota over de steden en ambten omgeslagen en werden schattingen 
niet vanuit de stadskas betaald, maar rechtstreeks via een hoofdelijke aanslag, gebaseerd 
op het geschatte bezit, door schatmeesters omgeslagen. Daarom was er geen aanleiding of 
noodzaak voor de Gelderse steden om renten te verkopen ter voldoening van de 
landsheerlijke belastingen: de hoogte van de afdracht van de stedelijke schatmeesters 
varieerde al naar gelang de fiscale draagkracht en de bereidwilligheid van de stadsbevolking 
om hun aandeel in de landsheerlijke belastingen af te dragen.  
 Dit betekent overigens niet dat de vorstelijke politiek de stedelijke financiën totaal 
niet raakte: militaire uitgaven ter ondersteuning van de landsheer in de verdediging van de 
Gelderse zelfstandigheid noodzaakten ook verschillende Gelderse steden, met name de 
hoofdsteden en dus ook Arnhem en Zutphen, vanaf de jaren zestig van de vijftiende eeuw 
tot het regelmatig aangaan van leningen om deze uitgaven te kunnen dekken. De 
                                            
2189 Gerrits, ‘Financiële relaties’, 58. 
2190 Van der Heijden, Geld van de stad, 109-112. 
2191 Van Schaïk, ´Annuities´, 110. 
2192 Zie hierboven, paragraaf 4.5; vgl. Van Schaïk, Belasting, 120-1123; idem, ´Taxation´, 261. 
2193 Ibidem, 265; zie ook Meij, ´Gelderland 1492-1543´, 15. 
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rentenverkoop ter financiering van de vorstelijke politiek kwam echter niet voort uit een 
landsheerlijke toestemming, terwijl de landsheer de steden niet kon dwingen om renten te 
verkopen, zoals dat in de Bourgondische Nederlanden wel het geval was.   
 Zoals hieronder zal blijken gingen de stadsbesturen van Arnhem en Zutphen 
verschillend om met het creëren van publieke schuld. De economisch sterke positie van 
Zutphen als handelsstad in de veertiende eeuw en het daardoor onder kooplieden- en 
patriciaatsfamilies geaccumuleerde kapitaal bood al vroeg een solide financiële basis voor 
het creëren van een publieke schuldenlast, die op zijn beurt geschraagd werd door relatief 
stabiele inkomsten.2194 Aanvankelijk werden renten gevestigd op de stedelijke gruit, het 
gedurende de eerste helft van de veertiende eeuw opgebouwde, omvangrijke stedelijke 
domein en de inkomsten uit de stedelijke accijnzen. De smallere economische basis van 
een stad als Arnhem maakte dat daar de opbouw van een gefundeerde schuldenlast pas 
later op gang kon komen. Tot die tijd vormden al dan niet gedwongen leningen bij 
vermogende burgers en directe belastingen de belangrijkste vorm van krediet c.q. 
verwerving van buitengewone inkomsten. 

	
	

6.2.	DE	SCHULDENLAST	VAN	ARNHEM	
  
6.2.1.	VLOTTENDE	LENINGEN  
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het private kapitaal van stadsbestuurders, 
rentmeesters, stadschrijvers en andere leden van de bestuurlijke, sociaal-politieke elites in 
veel steden een belangrijke buffer vormde voor de stedelijke financiën in tijden van 
financiële nood. Publiek en privaat kapitaal bleven in de late middeleeuwen sterk met 
elkaar vervlochten.2195 Het aangaan van vlottende leningen wordt veelal in verband 
gebracht met acute geldnood van de stad, veroorzaakt door de plotseling ontstane 
noodzaak om grote, onvoorziene uitgaven te doen. Bij onvoldoende liquiditeit werd via 
leningen getracht het benodigde bedrag alsnog bijeen te krijgen; van structurele tekorten 
of van financieel wanbeheer kan daarom bij het aantreffen van dergelijke leningen niet 
zonder meer gesproken worden. Een groot deel van dit soort tijdelijke leningen kwam niet 
in de stadsrekeningen terecht, aangezien ze nog binnen het lopende boekjaar werden 
afgelost en binnen de middeleeuwse boekhoudkundige praktijk niet als leningen werden 

                                            
2194 Het belang van stabiele inkomsten voor het kunnen opbouwen van een gefundeerde schuldenlast wordt 
benadrukt door o.a. Körner, ´Public credit´ en Stabel, ´Tering naar de nering´, 58-60.  
2195 Zie hiervoor de bundel Marc Boone en Walter Prevenier ed., Finances publiques et finances privées au bas moyen âge 
(Public and private finances in the late middle ages (Leuven en Apeldoorn 1993). Ook voor Leiden werd dit overigens al 
vastgesteld; vgl. Marsilje, Het financiële beleid, 64-65; zie ook Van der Heijden, ´Stadsrekeningen´ 134 en idem, 
Geldschieters, 196-203. 
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opgevat. 2196 Ook fictieve uitgaven – uitgaven die wél in de rekeningen geboekt staan maar 
in werkelijkheid nog niet waren voldaan – kwamen in feite neer op (gedwongen) leningen 
die bij diegenen die nog geld van de stad tegoed hadden werden aangegaan.2197   
 Het was een welbekend fenomeen in middeleeuwse steden dat negatieve saldi aan 
het einde van het boekjaar werden opgevangen door een beroep te doen op de 
kapitaalkracht van de beheerders van de stadsfinanciën. Het uitoefenen van dergelijke 
functies vereiste dan ook een behoorlijke mate van liquiditeit, waarmee het uitoefenen 
ervan veelal voorbehouden bleven aan een relatief kleine groep welgestelde burgers, 
meestal behorend tot de sociaal-politieke of geestelijke elites.2198  Ook in de Gelderse 
steden was dit een wijdverbreid fenomeen.2199 Tekorten op de balans aan het einde van 
het boekjaar werden met de functionaris vereffend, zonder dat daarvoor meerdere 
(kleinere) leningen en schulden bij burgers of andere externe geldschieters aangegaan 
moesten worden. Meestal werden dergelijke vlottende leningen bij stedelijke 
functionarissen in het daaropvolgende ambtsjaar terugbetaald. Daarmee schoven 
stadsbesturen feitelijk de schuldenlast telkens voor zich uit, erop hopend dat de inkomsten 
in de nabije toekomst het aflossen van deze schulden toe zouden laten. Deze financiële 
praktijk droeg daarmee ook een zeker cumulatief effect in zich mee. Niet zelden leidde dit 
systeem juist in financiële crisisjaren tot de opbouw van aanzienlijke lopende schulden bij 
de beheerders van de financiën als deze kortlopende schulden niet direct konden worden 
terugbetaald.   
 In Arnhem waren aanvankelijk de burgemeesters degenen die deze tijdelijke 
tekorten op de stedelijke balans opvingen en uit eigen middelen voorschoten. Tijdens de 
eerste financiële crisis van de stad in de jaren 1372-1377 liepen de schulden van de stad bij 
de opeenvolgende burgemeesters, vooral vanwege de grote herstelwerkzaamheden aan de 
stedelijke verdedigingswerken snel op. In 1373 bedroeg het tekort bij het sluiten van de 
rekening maar liefst 2226 lb., terwijl ook in de daaropvolgende jaren aanzienlijke negatieve 
saldi op de balans verschenen.2200 Vijf jaar later was de totale schuld bij de verschillende 
burgemeesters opgelopen tot bijna 6000 lb., wat neerkwam op bijna 100 % van de jaarlijkse 
inkomsten van de stad. De aflossingsproblematiek leidde in 1378 tot de keuze van het 
stadsbestuur om deze zwevende schuld te converteren in een gefundeerde schuldenlast 
(zie hieronder).   
 Ook in de tweede helft van de jaren twintig van de vijftiende eeuw kon de stad de 
door de stadsschrijver (die in deze periode als dagelijks beheerder van de stadsfinanciën 

                                            
2196 Ryckbosch, Gavere, 251. 
2197 Ibidem. Zie voor het probleem van fictieve uitgaven en vlottende leningen ook Van der Heijden, 
´Stadsrekeningen´, 135-136 en Van Uytven, Stadsfinanciën, 53-54. 
2198 ´t Hart en Van der Heijden, ´Geld van de stad´, 6-7; Marsilje, Financieel beleid, 121; Van Uytven, Stadsfinanciën, 53. 
Zie ook hiervoor, hoofdstuk 3. 
2199 Kuppers, Stadtrechnungen, 43. 
2200 StRA I, 468. 
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optrad, zie boven) voorgeschoten tekorten niet direct na afloop van het betreffende 
boekjaar terugbetalen. Vooral door hoge militaire uitgaven en gelijktijdig teruglopende 
accijnsinkomsten liepen in de jaren 1427 en 1428 de tekorten op de balans snel op.2201 
Begin 1429 was daarmee de vlottende schuldenlast opgelopen tot 864 oude schilden. In 
dat jaar vond de stad, mede dankzij de tijdelijk hogere inkomsten uit de graanverkoop 
voortvloeiend uit exploitatie van de Stadswaard, weliswaar de financiële ruimte om binnen 
het ´budget´ de openstaande zwevende schuld bij de dagelijkse beheerder van de 
stadsfinanciën met een fikse som (ruim 237 oude schilden) te verlagen, maar in de 
daaropvolgende twee jaren werden wederom negatieve saldi geboekt, waardoor de 
geaccumuleerde zwevende schuld van de stad verder toenam. Pas na 1432 konden deze 
schulden met geleidelijk worden afgelost dankzij batige saldi op de rekening. Het geeft aan 
dat Arnhem in de late veertiende eeuw en de eerste helft van de vijftiende eeuw weliswaar 
enkele perioden van financiële problemen heeft gekend die leidden tot een accumulatie 
van een zwevende schuldenlast bij zijn bestuurders en het financiële personeel, maar dat 
het mogelijk bleek om regelmatig op basis van toegenomen belastinginkomsten en 
genormaliseerde of gereduceerde uitgaven de financiële balans te hervinden. Daarin 
speelde ook een financiële politiek, waarbij niet te kust en te keur leningen werden 
aangegaan of renten werden verkocht, een belangrijke rol.  
 Dit veranderde in de laatste kwart van de vijftiende eeuw, toen de schuldenlast van 
de stad hand over hand toenam (zie hieronder). Het stadsbestuur stond het stadsbestuur 
bij meerdere personen van het stedelijk personeel in het krijt, waarbij rentmeester Dirk 
van der Molen de grootste geldschieter voor de stad was. Eind 1475 was de stad hem van 
voorgaande boekjaren in totaal nog 1169 Rijnse gulden schuldig, waarvoor de stad een 
schuldbekentenis afgaf.2202 Van deze som kon de stad in de daaropvolgende twee jaar 
slechts een fractie aflossen.2203 In 1478 bleef de stad het volledige nadelige saldo, dat maar 
liefst 654 Rijnse gulden beliep, aan zijn rentmeester schuldig. Van de vorderingen die hij 
op basis van de in 1475 opgestelde schuldbekentenis op de stad kon laten gelden 
resteerden nog steeds ruim 465 gulden, waarmee de totale schuld aan de rentmeester begin 
1479 wederom was opgelopen tot 1119 Rijnse gulden.2204 Gedurende het daarop volgende 

                                            
2201 StRA IV, 480 en StRA V, 85. 
2202 Alhoewel deze schuldbrief zelf niet bewaard is gebleven vinden we hem wel in het slot van de stadsrekening van 
1474 terug; GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1474/1475, fol. 53r.: ´Ende hier in en is die stat meister Derick 
vors. nyet schuldich bleven uytgesondert die apenene brieve vanden anderen vurs. jaeren dat men hem dairaff 
schuldich is[…], belopende die somme tot elfhondert negenendetsestich R. gul. ende thien kr. na uytwisinge eens 
apenen briefss mitter stat segell uythangende besegelt, die gegeven is inden jair onss Heren dusent vierhondert 
viffendetseventich op Senter Claes avont, dese comperancie geschieden anno etc. LXXV op Sente Jacobs avont 
Apostoli´. 
2203 GldA, OAA inv. nr. 1272; in de jaren 1475 en 1476 loste het stadsbestuur een bedrag van 176 Rijnse guldens 
(totaal 352 Rijnse gulden) af van de lopende schuld die het bij zijn rentmeester uit had staan. Vgl. GldA, OAA 1250, 
stadsrekening 1476/1477, fol. 45r. 
2204 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1478/1479, fol. 27v. 
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boekjaar loste de stad deze som weliswaar volledig af, maar bleef het bij het sluiten van 
het boekjaar toch weer 1114 Rijnse gulden schuldig aan de rentmeester, een schuld die 
met het nadelige saldo van het boekjaar 1480/1481 nog verder opliep tot 1339 Rijnse 
gulden.2205   
 Afgaande op de in de stadsrekeningen geboekte bedragen moest Arnhem in de 
jaren 1473-1480 ruim 5348 Rijnse gulden aan het aflossen van de zodoende opgebouwde 
schulden besteden, wat neerkomt op ruim 19% van de totale uitgaven van de stad in 
diezelfde periode. Daarmee zien we dat ook de zwevende schuldenlast die de stad bij de 
rentmeester had opgebouwd na de eerste Bourgondische bezetting, in tegenstelling tot de 
situatie in het begin van de vijftiende eeuw, maar moeilijk weg te werken was, en dat jaar 
na jaar het aflossen van oude schulden alleen kon worden gedaan door het aangaan van 
nieuwe schulden.   
 Ook in de periode 1501-1505 liepen de schulden die de stad bij de 
stadsrentmeesters had weer snel op. Het water kwam de stad zelfs zodanig tot aan de 
lippen te staan dat niemand in Arnhem het rentmeestersambt nog wilde uitoefenen 
vanwege de grote financiële risico´s die dit met zich meebracht. Uiteindelijk vond de stad 
Herman van Amstel toch bereid om het rentmeesterschap op zich te nemen. De schulden 
die de stad gedurende de jaren 1501, 1504 en 1505 bij hem opbouwde beliepen minimaal 
1136 Rijnse gulden. Gezien de voortdurende financiële problemen was de stad in 1507 
nog niet in staat die schuld te vereffenen. Daarom werd een financiële regeling getroffen 
waarbij Van Amstel onder andere de pachtsom van een perceel in de Stadswaard ter 
aflossing kreeg toegewezen. Ook mocht hij jaarlijks een bepaalde som op de wijn- of 
bieraccijnzen inhouden om op deze schuld in mindering te brengen.2206 Tot het einde van 
de hier onderzochte periode bleven dergelijke schulden bij de rentmeesters verrekend 
worden: zo werden in 1520 aan de voormalige rentmeesters Jan van den Zand, Henrick 
Prang en Jan Engelen voorgeschoten gelden terugbetaald, terwijl de stad in 1525 
burgemeester Herman van Erkelens een lening terugbetaalde.  
 Naast het aangaan leningen bij de beheerders van de stadsfinanciën werden 
buitengewone uitgaven aanvankelijk ad-hoc ook bekostigd met het heffen van directe 
belastingen of het aangaan van leningen bij vermogende burgers van de stad.2207 Het 
vroegste bewijs hiervoor is de gang van zaken rondom de verwerving van het gruitrecht 
in 1315. Zoals hiervoor al aan bod is gekomen had de stad graaf Reinald I financiële hulp 
geboden bij het terugdringen van diens schuldenlast, in ruil waarvoor de stad het gruitrecht 
en de daaruit voortvloeiende inkomsten verkreeg. Uit een oorkonde uit 1323 blijkt dat een 
viertal vermogende burgers, allen afkomstig uit de kringen van het Arnhemse patriciaat, 
door het stadsbestuur in 1315 naar Woudrichem was gestuurd om daar ten behoeve van 

                                            
2205 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1480/1481, fol. 41r. 
2206 GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 58r. 
2207 Voor de directe belastingheffing zie hiervoor, paragraaf 5.5. 
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een borgstelling voor de graaf een lening van 800 lb. op te nemen bij de Lombard Johannes 
van Halen, waarvoor de stad hen schadeloos stelde.2208 Voor de borgstelling die de 
verwerving van het gruitrecht moest opleveren diende de stad dus aan te kloppen bij de 
kapitaalkrachtige burgers. In Arnhem bleven renteloze leningen bij burgers, al of niet 
gedwongen, tot het begin van de vijftiende eeuw een vaak gebruikte vorm van krediet.2209  
 Tussen 1353 en 1380 leende de stad vrijwel jaarlijks bedragen van de eigen burgerij. 
De kleinere leningen werden veelal binnen hetzelfde jaar of het jaar erop weer 
terugbetaald. Dit lijkt meer te wijzen op een vorm van ´overbruggingskredieten´ om grote 
uitgaven mogelijk te maken, op momenten dat er niet voldoende klinkende munt in de 
stadskas aanwezig was. Daarmee wordt duidelijk dat deze kleinere leningen niet direct 
hoeven te wijzen op structurele financiële problemen: dergelijke leningen werden vooral 
gebruikt om tijdelijke liquiditeitsproblemen in de stadskas op te lossen.2210 De grotere 
leningen kunnen wél teruggevoerd worden op de financiering van dergelijke buitengewone 
uitgaven, zoals diepte-investeringen ten behoeve van de uitbreiding van het stedelijke 
bezit, de uitbouw van de stedelijke verdedigingswerken en onverwachte uitgaven als 
gevolg van militaire verplichtingen tegenover de landsheer. Zo zagen we al dat de stad in 
1356 een grote lening van ruim 1100 oude schilden aanging ten behoeve van de aankoop 
van de Stadswaard.   
 De grootste lening die Arnhem in deze periode bij zijn burgers aanging volgde 
enkele jaren later. In 1364 leende de stad bijna 1314 oude schilden ter bekostiging van de 
verwerving en de verdeling van het Arnhemmerbroek. Het merendeel van de elf 
geldschieters behoorde tot de politieke elite van de stad; enkele anderen konden worden 
geïdentificeerd als wijnhandelaar of herbergier.2211 Ook in 1368 leende de stad aanzienlijke 
sommen geld, maar ditmaal ter financiering van militaire uitgaven in verband met de 
uitzending van stedelijke contingenten, die deelnamen aan de heervaart tegen Brabant.2212  
 In de jaren 1372-1377 werden, naast de hierboven reeds genoemde voorgeschoten 
bedragen door de burgemeesters, nog aanzienlijke leningen bij Arnhemse burgers 
aangegaan. De Leeuw heeft becijferd dat de stad in de jaren 1372-1377 bij de eigen burgers 
een bedrag van circa 3175 lb. heeft geleend.2213 De leningen die in 1372 bij een dertigtal 

                                            
2208 GldA, OAA inv. nr. 1102, reg. nr. 37. Zie voor de geldhandelsactiviteiten en het uitgebreide netwerk van deze 
Johan van Halen, die voornamelijk in Brabant actief was maar ook vanuit een herberg in Woudrichem opereerde 
Kusman, ´Jean de Mirabello´, m.n. 852.  
2209 Zie voor deze vorm van krediet Kuske, Schuldenwesen, 41. Ook in een stad als Dordrecht werden dergelijke leningen 
al in de late dertiende eeuw als financieringsinstrument toegepast; zie Zuijderduijn, Capital markets, 142-144. 
2210 Zuijderduijn, Capital markets, 142-144. 
2211 StRA I, 236. Zie verder Verkerk, Coulissen, 208-226. 
2212 De geldschieters in dit jaar waren Bernard Duven, Gosewinus en Arnt van den Gruuthuys, Derick Velic en Wolter 
van der Linden. Zij leenden de stad ook al in 1364 grote sommen geld en mogen daarmee voor deze periode als de 
kredietwaardigste investeerders in de stedelijke financiën worden aangemerkt; vgl. Verkerk, Coulissen, 216-224. In 
1368 leenden zij de stad in totaal 605 oude schilden (1306 lb.); StRA I, 317-318. 
2213 De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 61. 
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burgers werden aangegaan voor de omvangrijke herstelwerkzaamheden na de inname van 
de stad dragen het karakter van een gedwongen lening: naast hoge bijdragen door leden 
van het Arnhemse patriciaat vinden we ook lagere maar veelal gelijke bijdragen ten bedrage 
van 25 lb. van ambachtslieden terug.2214 De inkomsten dekten overigens bij lange na niet 
de uitgaven voor het herstel van de stedelijke verdedigingswerken.2215 Ondanks enkele 
afbetalingen laten de stadsrekeningen ons in het ongewisse over de aflossing van ruim 
driekwart van de aangegane leningen.2216 De Leeuw heeft betoogd dat een archaïsche 
manier van boekhouden en een daardoor in de hand gewerkte onvolledigheid de 
Arnhemse rekeningen in die chaotische jaren kenmerken. Inderdaad zal een deel van de 
niet in de rekeningen verantwoorde inkomsten rechtstreeks zijn aangewend voor het 
delgen van de stadsschulden waardoor deze geldstroom aan ons oog wordt onttrokken.2217 
Toch is het niet zo dat de aflossing van deze schulden volledig buiten de stadsrekeningen 
is gebleven, zoals De Leeuw heeft beweerd. Sommige geldschieters ontvingen namelijk 
vanaf 1377 een hand- of jaargeld ter compensatie voor het nog niet afgeloste deel van hun 
lening. Dergelijk handgeld (pecunia manuali) vormde een vergoeding (een verkapte rente) 
voor de achterstallige terugbetaling van zwevende schulden, die in principe binnen een 
half jaar of een jaar terug betaald dienden te worden.2218 Verschillende schuldeisers 
ontvingen van de stad dan ook als bewijs voor hun vorderingen op de stad een schuldbrief, 
die in de loop der jaren werd afgelost.2219 Deze praktijk vormde de eerste aanzet tot de 
consolidatie van de Arnhemse schuldenlast.  
 Na 1380 won de lijf- en erfrentenverkoop als financieringsinstrument langzaam 
maar zeker terrein ten opzichte van kortetermijnleningen, maar nog in 1420 ging de stad 
een omvangrijke lening aan bij 63 burgers, die de stad het kapitaal verschaften om de 
wederopbouw van de stad na de grote stadsbrand van 1419 via dakpansubsidies te 
ondersteunen.2220 Deze leningen werden overigens het jaar daarop weer afgelost.2221 Twee 
jaar eerder was de stad ook al een gedwongen lening bij een 25-tal burgers aangegaan ter 
bekostiging van de bouw van een stuk nieuwe stadsmuur bij de windmolen.2222   
 
                                            
2214 StRA I, 394. 
2215 Zie hiervoor, paragraaf 4.3. 
2216 Een deel van de leningen uit 1372 werd in 1375 afgelost; zie StRA I, 492.;  
2217 Vgl. De Leeuw, ´Vroegste stadsrekeningen´, 61-62. 
2218 Zo ontving Gosen van den Gruuthuys, de geldschieter die in 1372 het grootste bedrag aan de stad leende, vanaf 
1377 jaarlijks een dergelijk handgeld. Vgl. StRA I, 394 en StRA II, 8-9, 17-18, 30. Zie voor het handgeld als verkapte 
vorm van rente ook Kuske, Schuldenwesen, 44. 
2219 Zo werden in 1380 de schuldbrieven van Gosen van den Gruuthuys en Gerard Schoute gelost, terwijl in 1381 de 
leningen van een aantal kleinere schuldeisers werden terugbetaald. Zie StRA II, 41 en 51. Voor het inlossen van de 
schulden werden in 1380 buitengewone inkomsten geboekt, onder andere een bedrag uit de door Arnt van den 
Gruuthuys beheerde vicarie in de stadskerk en een kleine lening bij een Lombardische geldhandelaar; zie StRA II, 37.   
2220 StRA IV, 4-5. 
2221 StRA IV,  
2222 StRA III, 357-358. 
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 Dergelijke ´hybride´ vormen van kapitaalverschaffing waarbij leningen en 
renteverkoop naast directe belastingen als financieringsinstrument naast elkaar 
functioneerden zien we overigens ook in Geldern terug.2223 Het geeft mijns inziens aan 
dat de kleinere Gelderse steden tot het begin van de vijftiende eeuw nog over te weinig 
kredietwaardigheid beschikten om buitengewone uitgaven uitsluitend via de kapitaalmarkt 
te financieren. Nijmegen en Zutphen daarentegen bouwden, zoals we hieronder nog zullen 
aantonen, al gedurende de veertiende eeuw een omvangrijke gefundeerde schuldenlast op, 
waarmee directe belastingen en (gedwongen) leningen als financieringsinstrumenten uit de 
stedelijke financiën verdwenen. Een belangrijk element dat hierbij een rol zal hebben 
gespeeld is de draagkracht van de stedelijke financiën: zoals Tracy terecht opmerkte werd 
de omvang van de gefundeerde schuldenlast voornamelijk begrensd door de capaciteit van 
de stedelijke financiën om haar renteverplichtingen op lange termijn na te komen, en dus 
van de mate waarin middelen daartoe via belastingheffing of inkomsten uit bezittingen 
vanuit de gemeenschap in de stadskas konden vloeien.2224 Ook geeft het Arnhemse 
voorbeeld goed weer dat de correlatie tussen gedwongen leningen en crisissituaties zeker 
heeft bestaan, maar dat het Arnhemse stadsbestuur dergelijke leningen tot het begin van 
de vijftiende eeuw ook meerdere malen heeft benut om bezittingen of privileges ten gunste 
van de stad te kunnen verwerven.2225   
 Ook in Arnhem verdwenen (al of niet gedwongen) leningen bij burgers na 1420 
voor lange tijd uit beeld, maar in 1474 werd de lening als financieringsmiddel door het 
stadsbestuur weer van stal gehaald. In dat jaar ontstond een conflict tussen de stad en 
hertog Karel de Stoute over de betaling van de compositiepenningen. Al in maart had de 
stad bij de daartoe aangestelde commissarissen, Pierre Poulart en Adam ingen Hulss, 
uitstel aangevraagd voor de eerstvolgende betalingstermijn van de schatting, die in mei 
1474 opgebracht moest worden.2226 Arnhem beweerde in het voorjaar van 1474 dat het 
een termijn van 1450 Rijnse guldens had voldaan, maar de hertog zei deze som nooit 
ontvangen te hebben en eiste, onder dreiging van gijzeling van de Arnhemse schepenen, 
dat deze termijn alsnog werd afgedragen. Om dit geld snel bijeen te kunnen krijgen werd 
een gedwongen lening georganiseerd, die werd ingevorderd door het stadsbestuur onder 
begeleiding van de hertogelijke deurwaarder Christoffel. Deze was voor de invordering 
van het geld, of het gevangen nemen van stadsbestuurders bij eventuele betalingsweigering 
naar Arnhem gestuurd.2227 Uiteindelijk werden 89 burgers voor uiteenlopende bedragen, 
variërend van 10 tot 25 gulden, aangeslagen. Ruim de helft van de daarvoor benodigde 

                                            
2223 Kuppers, Stadtrechnungen, 101-105. 
2224 Tracy, ´Dual origins´, 22. 
2225 Vgl. Zuijderduijn, Capital markets, 154, heeft ten aanzien van de Hollandse steden juist gewezen op deze correlatie 
tussen dwang en crisissituaties, voornamelijk in tijden van oorlog. 
2226 Alberts, ‘Eerste Bourgondische bezetting’, 65; Van Schaïk, Belasting, 66. 
2227 Alberts, ‘Eerste Bourgondische bezetting’, 66-67.  
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sommen werd door de burgemeesters voorgeschoten.2228 Nog hetzelfde jaar werden de 
burgers die het geld hadden voorgeschoten door de rentmeester gecompenseerd.2229 
Voorvallen als deze zullen de bereidwilligheid tot het opbrengen van de ongekend hoge 
strafschattingen, die ook op de Veluwe tot veel verzet hadden geleid, niet hebben 
verhoogd.2230   
 In de daaropvolgende jaren werden dergelijke leningen weer vaker toegepast. In 
1476 leende stadssecretaris Derick van Berck de stad geld, en in 1479 leende de stad 
aanzienlijke sommen geld bij 59 Arnhemse burgers en het Sint Agnietenklooster om 
daarmee het onderhoud van een garnizoen Zwitserse ruiters te bekostigen, dat ter 
bescherming na de inname van de stad door Willem van Egmond een jaar ervoor was 
ingehuurd.2231 In 1521 leende de stad bijna 258 oude schilden van haar burgers ter 
bekostiging van krijgsvolk, terwijl de stad dat jaar ook nog eens ruim 150 goudguldens 
leende voor de bouwwerkzaamheden die dat jaar werden uitgevoerd bij onder andere de 
landrentmeester en de schout van Apeldoorn.2232 Ook in 1544 vinden we de terugbetaling 
van aanzienlijke leningen aan Arnhemse burgers in de rekeningen terug.2233 Al met al zien 
we dat korte termijnleningen bij de eigen burgers en geldschieters uit het landsheerlijke 
bestuursnetwerk in de financieel moeizame periode gedurende de eerste helft van de 
zestiende eeuw in Arnhem weer vaker zijn gebruikt als financieringsinstrument.   
 Een laatste vorm van krediet die hier besproken wordt en die het Arnhemse 
stadsbestuur vanaf het begin van de zestiende eeuw op grotere schaal begon te hanteren 
was het aangaan van schulden bij inwoners van de stad, vooral bij brouwers, herbergiers 
en andere belastingplichtigen, die vervolgens in de daaropvolgende jaren werden 
verrekend met de door hen verschuldigde accijnzen. Alhoewel deze vorm van zwevende 
schuld ook voor die tijd waarschijnlijk al decennialang gebruikt zal zijn, vinden we hem 
pas vanaf 1502 expliciet in de rekeningen terug. De accijnsbedragen die in het 
inkomstendeel werden geboekt vormden dus bruto-sommen, waarop sinds 1502 
aanzienlijke sommen in mindering moesten worden gebracht om de schulden en allerlei 
andere buitengewone uitgaven van de stad gedurende het boekjaar mee te kunnen 
bekostigen. De financiële nood van de stad aan het begin van de zestiende eeuw komt 
hiermee zeer duidelijk naar voren. Tussen 1502 en 1543 moest jaarlijks gemiddeld 25 tot 

                                            
2228 Ibidem, fol. 6r. 
2229 GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1474/1475, fol. 42r. 
2230 Van Schaïk, Belasting, 115. 
2231 De inkomsten uit deze leningen worden niet in de rekeningen vermeld, maar de terugbetaling van deze leningen 
vinden we in de rekeningen over de boekjaren 1479 en 1480 terug. Het geld werd in eerste instantie gebruikt om de 
kost en inwoning die de ruiters bij de waarden binnen de stad waar ze waren ingekwartierd schuldig waren gebleven. 
De stad beloofde de maarschalk die over het garnizoen de leiding had om borg te staan voor die schulden nadat deze 
ruiters naar Wageningen vertrokken. GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1480, fol. 25v. en 28v-29v.  
2232 GldA, OAA inv. nr. 1255, stadsrekening 1521/1522, fol. 19v. 
2233 In 1544 werden deze leningen afbetaald uit de inkomsten uit het stedelijke accijnshuis; GldA. OAA inv. nrs. 1257, 
fol. 4r. 
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zelfs 50 % van alle totale accijnsinkomsten direct in mindering worden gebracht om 
uitstaande schulden aan diverse personen te kunnen verrekenen (grafiek 48).  

 
GRAFIEK 48: Kortingen op de accijnzen vanwege schulden van de stad, in oude schilden, 1502-1543. 
 
 Dit gebeurde bijvoorbeeld ten aanzien van de waarden en waardinnen van 
stedelijke herbergen waar troepen ingekwartierd werden, maar ook achtereenvolgende 
rentmeesters werden rechtstreeks uit de accijnsinkomsten gecompenseerd voor hun 
leningen aan de stad. Zo hielden Gerit Versteegh en de weduwe van Hendrik Prang in 
1509 bedragen in op de verschuldigde hopaccijns.2234 Dit leidde vooral in de jaren 1503 en 
1506-1508 tot hoge ‘uitgaven’. De verrekende kosten voor inkwartiering van troepen 
hadden voornamelijk betrekking op de bieraccijnzen, alhoewel ook leningen voor het 
betalen van troepen op de accijnsinkomsten werden verhaald. Zo kreeg een Arnhemse 
burger in 1507 een bedrag van 118 goudgulden uit de stedelijke accijnzen toegewezen die 
hij de stad had geleend. Met dat bedrag loste de stad vervolgens zelf een deel van de lening 
van 500 gulden af die de stad was aangegaan bij Willem van Bergh voor de afbetaling van 
de Hessische troepen die in Doesburg gelegerd waren geweest.2235 Ook de gewezen 
rentmeesters Johan van Ratingen, Hindrick die Vrede, Hans Paep en Johan Engelen 
verrekenden in de jaren na hun ambtstermijnen aanzienlijke bedragen die de stad hen 
vanwege het aanvullen van de tekorten op de balans schuldig was gebleven met de door 
hen gepachte accijnzen.  
 

                                            
2234 GldA, OAA inv. nr. 1253, stadsrekening 1509/1510, fol. 53v.; zie ook GldA, OAA inv. 1278, reg. nr. 1292. 
2235 GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 59r., reg. nr. 1290. 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00



6 | D e  s t e d e l i j k e  s c h u l d e n l a s t | 525 

 

6.2.2.	GEFUNDEERDE	SCHULDENLAST	
De opbouw van een gefundeerde schuldenlast door middel van de verkoop van lijf- en 
erfrenten vond, zoals we hierboven zagen, in Arnhem zijn oorsprong in de eerste 
financiële crisis die de stad in de periode 1372-1377 meemaakte. Naast een aantal leningen 
verkocht de stad in 1378 meerdere lijfrenten aan verschillende burgers van de stad.2236 De 
opbrengsten van deze rentenverkoop konden worden gebruikt om de opgebouwde 
achterstallige zwevende schuldenlast bij burgers en burgemeesters terug te dringen. Op 
deze wijze werd een deel van de zwevende schuldenlast geconsolideerd. Ook in de eerste 
helft van de jaren tachtig werden jaarlijks enkele lijfrenten verkocht. Daarmee was de 
gefundeerde schuldenlast van de stad in 1387 gestegen tot 166 oude schilden, wat 
neerkwam op 9,3 procent van de totale uitgaven.   
 Reeds in de late veertiende en vervolgens in de eerste kwart van de vijftiende eeuw 
heeft het Arnhemse stadsbestuur via de verkoop van nieuwe lijfrenten uitstaande schulden 
of oude lijf- en erfrenten weten af te lossen. Zo werden in 1388, om de schuldenlast beter 
hanteerbaar te maken, enkele lijfrenten uit de periode 1378-1384 gelost met de inkomsten 
uit de verkoop van twee aanzienlijke nieuwe lijfrenten, waarvan één op het leven van de 
Veluwse rentmeester Godert van Stramprade, zijn vrouw Bele en hun drie zoons.2237 
Alhoewel deze transactie de rentenlast van de stad aanvankelijk deed stijgen, zien we dat 
over de daarop volgende jaren de reële rentenlast van de stad ondanks de verkoop van 
enkele nieuwe lijfrenten langzaam begon te dalen.   
 Het overlijden van enkele ´grote´ rentetrekkers was daaraan deels debet, maar ook 
de geleidelijke geldontwaarding werkte in het voordeel van de stad. De nominale rentenlast 
steeg duidelijk, maar deze in rekeningponden uitgedrukte renten verloren jaar na jaar hun 
waarde, wat tot uiting komt in de daling van de in goudwaarden uitgedrukte renteschulden, 
die tussen 1388 en 1413 daalden van circa 250 naar 200 oude schilden. Het hanteren van 
het rekeningpond als transactiemunt voor het vastleggen van de renteverplichtingen van 
de stad was in de beginjaren van de Arnhemse rentenverkoop tussen 1378 en 1382 
gangbaar geweest, maar werkte in het nadeel van de renteniers, wat de aantrekkelijkheid 
van de Arnhemse renten als investering niet ten goede zal zijn gekomen. Vanaf 1385 
werden in de door Arnhem verkochte lijf- en erfrentenbrieven alleen nog waardevaste 
goudmunten als transactiemunt gehanteerd. Tussen 1385 en 1432 was het oude schild de 
dominante transactiemunt, na 1432 heeft de Rijnse gulden als transactiemunt de voorkeur 
gekregen.   
 
 
                                            
2236 StRA II, 13. 
2237 StRA II, 151. De totale opbrengst bedroeg 1630 oude schilden en nog eens 307 gulden. De grootste som was 
afkomstig van een lijfrente van 1330 oude schilden en 307 gulden die Godert van Stramprade, rentmeester van de 
Veluwe, en zijn vrouw Bele op hun leven en dat van hun drie kinderen kochten. Vgl. voor de positie van Van 
Stramprade Verkerk, Coulissen, 456-457 en Doornick, Akten II, 23, 30, 64-65 en 69. 
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 De omvangrijke losrente die in 1405 aan de Kleefse richter van Büderich en 
tolontvanger te Kaiserswerth Ywen Prick werd verkocht resulteerde in een duidelijke 
stijging van de rentelast van de stad.2238 Deze renteverkoop was bedoeld voor het 
bijeenbrengen van het losgeld voor burgemeester Arnt van den Gruuthuys en schepen 
Deric Ploech, die klaarblijkelijk tijdens de expedities tegen Holland en Utrecht in dat jaar 
gevangen waren genomen.2239 Om de lijfrente verkocht te krijgen moest het Arnhemse 
stadsbestuur meerdere malen delegaties naar Keizerswerth en Kleef sturen om over de 
voorwaarden te onderhandelen.2240 De lossing ervan volgde reeds in 1414 dankzij de extra 
opbrengsten die via de Stadswaard werden gegenereerd.2241 Het overlijden van Bele van 
Stramprade, vermoedelijk eind 1412 of begin 1413, betekende dat ook een aanzienlijk deel 
van deze rentesom uit 1388 kwam te vervallen.2242 Tussen 1418 en 1426 bleef de stedelijke 
renteschuld verwaarloosbaar laag.  
 In die gunstige financiële positie van de stad kwam in de jaren daarna echter snel 
verandering. Binnen enkele jaren bereikten de rentebetalingen het niveau van het begin 
van de vijftiende eeuw. Tussen 1422 en 1432 verkocht de stad vrijwel jaarlijks één of 
meerdere lijfrenten ´… in kenlicken nuet ende orber onser stat´.2243 In totaal haalde het 
stadsbestuur hiermee ruim 2127 oude schilden op, wat neerkwam op ruim 10 % van alle 
inkomsten die de stad in die jaren in zijn rekeningen boekte. Met deze inkomsten werden 
voornamelijk de militaire uitgaven die voortvloeiden uit de conflicten tussen Gelre en het 
Sticht Utrecht, de aflossing van de oplopende (zwevende) schuldenlast en de 
werkzaamheden aan de stadsmuren en stadsgrachten gefinancierd. Vooral in de jaren 
1426-1429 steeg de stedelijke rentelast aanzienlijk (zie grafiek 49): binnen vier jaar werden 
de renteverplichtingen door deze rentenverkoop meer dan verdubbeld.   
 De twee lijfrenten die de stad in 1426 en 1428 aan Gadert van Eyl verkocht 
verdienen enige extra aandacht, omdat de rekeningen ons een goed beeld geven van de 
besluitvorming achter de stedelijke renteverkopen en handelswijze waarop de stad 
potentiële investeerders aanzocht en trachtte over te halen om daadwerkelijk renten te 
kopen. Eind februari 1426 was het Arnhemse stadsbestuur bijeen gekomen vanwege de 

                                            
2238 StRA III, 77. 
2239 Zie StRA III, 77,79 en 81. 
2240 Zo reisde Bernt, een Arnhemse stadsbode, naar Keizerswerth om ´Ywen Prick syn iaargelt te verbeteren´, terwijl 
korte tijd later ook stadsschrijver Geryt Stapelriem naar Kleef reisde om over de voorwaarden te onderhandelen; 
StRA III, 80. De vrouw van Ywen ontving zelfs 12 ellen lakense stof ter waarde van 48 lb. ´te liefnisse´; StRA III, 
85. 
2241 StRA III, 269. Een jaar eerder had de stad Prick al ingelicht over het voornemen om de jaarlijkse rente van vijftig 
oude schilden te willen lossen; StRA III, 241-243. Zie verder hierboven, paragraaf 4.3.1. 
2242 In 1412 werd voor de laatste maal 90 oude schilden uitgekeerd aan Bele van Stramprade en haar kinderen (StRA 
III, 215). Vanaf 1413 werden alleen Arnt, Derick en Peter van Stramrade de hen ieder jaarlijks toekomende twintig 
schilden uitbetaald. Met de dood van Bele verviel de haar toekomende rente van dertig oude schilden per jaar; vgl. 
ibidem, 242. 
2243 Zie hiervoor o.a. enkele rentebrieven uit 1428; GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 4v. 
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Gelders-Utrechtse kwestie, om te bespreken ´… want die stat seer t´ achter was, wair men 
gelt krigen mocht´, waarop besloten werd om net als de jaren ervoor opnieuw enkele 
lijfrenten te verkopen.2244 Blijkens een rekeningpost moet burgemeester Henric van 
Brienen hierover met Gadert van Eyl tijdens het beleg van Amersfoort in de 
zomermaanden van dat jaar hebben onderhandeld, waarop Van Eyl had toegezegd een 
lijfrente van Arnhem te kopen.2245 In de daarop volgende weken ontwikkelde zich een 
briefwisseling, waarin waarschijnlijk over de voorwaarden voor deze renteverkoop werd 
onderhandeld.2246 Uiteindelijk kocht Van Eyl, na lang onderhandelen, voor 266 oude 
schilden een lijfrente van de stad. Over het algemeen blijken ook in Gelre de lijnen tussen 
stadsbesturen en mogelijke investeerders in de stedelijke schuldenlast vrij kort te zijn.  
 De stad verkocht tot het midden van de vijftiende eeuw de meeste lijf- en erfrenten 
aan Arnhemse geldschieters: op basis van de gegevens uit de stadsrekeningen en het 
register met rentebrieven, dat het merendeel van alle door de stad verkochte rentebrieven 
vanaf 1428 bevat, kan worden berekend dat van alle traceerbare renteverkopen zeker de 
helft op naam van een inwoner van de stad zelf staat.2247 Het grootste deel van de binnen 
Arnhem zelf verkochte renten werd door geestelijken of een geestelijke instelling 
gekocht.2248 In dezelfde periode 1378-1450 werd slechts twaalf keer (± 25 % van alle 
traceerbare rentetransacties) door geldschieters van buiten de stad in de Arnhemse 
gefundeerde schuldenlast geïnvesteerd.   
 Wél wist de stad juist bij deze externe geldschieters de grootste geldbedragen los te 
krijgen. Zo kocht de Zutphense schepen Tydeman Tops in 1422 een lijfrente voor zijn 
kinderen voor maar liefst 400 oude schilden, terwijl ook enkele geestelijken uit Utrecht en 
Steenwijk en een particuliere geldschieter uit Den Bosch in de jaren 1429-1432 aanzienlijke 
sommen in de Arnhemse openbare schuld investeerden, waarmee enkele oude renten 
konden worden afgelost en tevens de stadsschulden voor een deel konden worden 
afbetaald.2249 Het is opvallend dat in de rentebrief voor de geldschieter uit Den Bosch 

                                            
2244 StRA IV, 370. 
2245 StRA IV, 363. 
2246 Vgl. StRA IV, 362-363. 
2247 GldA, OAA inv. nr. 1833. 
2248 In 1430 kocht het St. Petersgasthuis een erfrente van 6,75 oude schilden per jaar. De hoofdsom werd gebruikt 
voor de afbetaling van stedelijke schulden; GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 8r. 
2249 De hoofdsom uit de renteverkoop aan Tydeman Tops in 1422 werd gebruikt om de leningen die de stad in 1420 
bij de eigen burgers was aangegaan, terug te kunnen betalen; vgl. StRA IV, 4-5, 121 en 148-149. Deze lijfrente werd 
op zijn beurt in 1429 afgelost met de opbrengst van een nieuwe lijfrente die in dat jaar aan de uit Den Bosch 
afkomstige geldschieter mr. Rutger van Tefelen werd verkocht; vgl. StRA V, 89-91 en GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 
4v.  In 1429 verkocht de stad bovendien een lijfrente van 40 oude schilden per jaar tegen een hoofdsom van 340 
oude schilden aan de Utrechtse Domkanunnik Beernt uten Enge en nog eens één voor 120 oude schilden aan Arnt 
Boninck, kannunik van de St. Janskerk in Utrecht. Twee jaar later kocht de deken van de kapittelkerk te Steenwijk, 
Arnt Spise, een lijfrente voor een hoofdsom van 123,5 Rijnse gulden; vgl. GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 10r. De 
inkomsten uit de lijfrente van Beernt uten Enge werd gebruikt om de overeengekomen compensaties voor Keulse 
kooplieden, van wie in voorgaande jaren in Gelre goederen in beslag waren genomen of die schade hadden 
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apart wordt bepaald dat de rentebetalingen zonder recht op verhaling van gederfde 
inkomsten door de stad mocht worden opgeschort wanneer er sprake zou zijn van een 
vete tussen Brabant en Gelre: de talrijke politieke conflicten uit de voorgaande eeuw waren 
duidelijk nog niet vergeten en het Arnhemse stadsbestuur zal beducht zijn geweest voor 
eventuele nieuwe animositeit tussen beide territoria. Op deze manier zal ook getracht zijn 
om confiscaties van Arnhemse handelswaar in Den Bosch op basis van het 
repressaillerecht bij het opschorten van de rentebetaling te ontwijken.   
 Tot het midden van de vijftiende eeuw bleef de gefundeerde schuldenlast van 
Arnhem relatief laag en daarmee goed hanteerbaar. De normale inkomsten, voornamelijk 
gegenereerd door de accijnzen, stonden hiervoor garant. Weliswaar betekende dit dat 
gedurende de veertiende eeuw wellicht minder makkelijk grote uitgaven of investeringen 
via kapitaalmarkten te financieren waren, maar op de lange termijn vormde het een 
´blessing in disguise´: de stad torste een veel minder zware financiële erfenis met zich mee 
dan bijvoorbeeld Zutphen, dat reeds aan het einde van de veertiende eeuw een 
omvangrijke schuldenlast had opgebouwd. Die schuldenlast was vooral opgebouwd uit 
erfrenten, waardoor de financiële gevolgen van deze schuldenopbouw nog tot ver in de 
vroegmoderne tijd bleven drukken op de stadsfinanciën.2250 Toen beide steden eind 
vijftiende eeuw vanwege de economische teruggang en de militaire chaos hun inkomsten 
zagen kelderen betekende dit dat de financiële problemen van Zutphen veel dieper en 
fundamenteler waren dan die van Arnhem, alhoewel ook deze laatste stad de negatieve 
gevolgen van deze neerwaartse spiraal heeft gevoeld. 

                                            
ondervonden door de stroomsluitingen die door Gelre vanaf 1426 werden doorgevoerd, uit te kunnen betalen; StRA 
V, 4. Vgl. Alberts, ´Gelders-Keulse betrekkingen´, die deze opmaat tot de conflicten tussen Gelre en Keulen niet 
verder vermeldt. 
2250 Zie hierna, paragraaf 6.2. 
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GRAFIEK 49: Uitgaven voortvloeiend uit de gefundeerde schuldenlast te Arnhem, in oude schilden, 1368-
1543, semi-logaritmische schaal.  
 
 Vanaf het midden van de vijftiende eeuw ging het Arnhemse stadsbestuur zich voor 
de verwerving van kapitaal steeds meer te oriënteren op de Nederrijnse 
kapitaalmarkten.2251 Het grootste verschil met de voorgaande periode vormt de 
gemiddelde hoogte van de afgesloten hoofdsommen: in de periode 1450-1473 lag deze 
met ruim 400 oude schilden bijna twee keer zo hoog als in de voorgaande decennia. 
Regelmatig werden tussen 1450 en 1473 zelfs losrenten verkocht ter waarde van 670 oude 
schilden of meer, hoofdsommen die vorige generaties Arnhemse stadsbestuurders als 
muziek in de oren zouden hebben geklonken. In de periode van nog geen kwart eeuw 
tussen 1450 en 1473 werd dan ook meer kapitaal via de kapitaalmarkt verworven dan in 
de hele voorafgaande eeuw. Het is duidelijk dat de Nederrijnse kapitaalmarkten beter aan 
deze financiële behoeften kon voldoen dan de lokale c.q. regionale kapitaalmarkt.2252  
 De toenemende geldbehoefte van Arnhem werd deels ingegeven door de steun die 
de stad op verschillende momenten verleende aan hertog Arnold. Zo verkochten 
Nijmegen, Zutphen en Arnhem in 1452 een losrente van 3000 Rijnse guldens aan de 
Keulse wijnhandelaar Henrick Haeck ten gunste van hertog Arnold, die daarmee een deel 
van zijn pelgrimage naar Rome en het Heilige Graf bekostigde.2253 Alhoewel de hertog 
schadeloosstelling voor de rentebetalingen uit de inkomsten uit de tol van Lobith en 
lossing van de hoofdsom uit de eerstvolgende pondschatting in het vooruitzicht stelde, 
kwamen de rentebetalingen aan Haeck in de daarop volgende decennia als gevolg van de 

                                            
2251 Bosch, ´Zaak´, 94. 
2252 Ibidem. 
2253 Ibidem, 95-97. 
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financiële crisis sterk onder druk te 
staan. Tot diep in de zestiende eeuw 
deden zich problemen voor met het 
Nederrijnse stadje Büderich, de 
geboorteplaats van Haeck, waaraan 
deze via testamentaire beschikking na 
zijn dood in 1454 de rente had 
overgedragen. De vergoedingen uit de 
tol van Lobith vervielen na 1473, toen 
deze in handen kwam van hertog Jan 
van Kleef, wat bijdroeg aan de 
betalingsproblemen van de steden.2254

 De groeiende onenigheid binnen 
het hertogdom leidde in 1459 tot het 
verdrag van Batenburg, waarmee de 
steden en ridderschap trachtten de rust 
en veiligheid in het hertogdom te 
herstellen.2255 Het verdrag voorzag in 
betaling van een som van 12.000 Rijnse 
guldens, die door hertog Arnold en 
Adolf moesten worden gebruikt voor 
de lossing van verpande domeinen en 

het afbetalen van rondzwervende legerbendes. Arnhem verplichtte zich ertoe een bedrag 
van 3000 gulden aan hertog Arnold te lenen, die uit de eerstvolgende bede terugbetaald 
zou worden.   
 De stad voldeed een derde deel van deze lening uit de gelden die nog in de stadskist 
lagen uit de schatting die eerder dat jaar was geïnd.2256 De overige 2000 Rijnse guldens 
werden vrijwel volledig gedekt uit de verkoop van drie losrenten. Ruim de helft van deze 
gelden was afkomstig van de Keulse burger Johan Rynck, stamvader van een 
vooraanstaande Keulse patriciërs- en lakenhandelsfamilie, die handelsbetrekkingen 
onderhield van Londen en Antwerpen tot Frankfurt am Main en Praag, maar ook zaken 
deed in kleinere steden zoals Wesel, Nijmegen en Kampen.2257 Johan van Arle, een andere 
Keulse burger, kocht een losrente voor 400 gulden, terwijl de stad bij het Augustijner 

                                            
2254 Ibidem, 97-103. De tol van Lobith werd in 1473 door hertog Karel de Stoute aan de hertog van Kleef geschonken 
uit dank voor diens steun tijdens de succesvolle verovering van het hertogdom Gelre in dat jaar. Vgl. Weststrate, 
Kielzog, 63 en Alberts, Rheinzoll, 14. 
2255 Alberts, Staten II, 4-6; vgl. Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, nrs. 344, 345 en 346. 
2256 GldA, OAA inv. nr. 1246, rekening 1459/1460, fol. 14r. 
2257 Bosch, ‘Zaak’, 98; zie voor deze familie verder Irsigler, Kölner Wirtschaftliche Stellung, 80 en voor Ryncks 
handelsactiviteiten o.a. Kuske, Quellen II, nrs. 22-23, 43. 

 
AFBEELDING 4: Johan Rynck, ca. 1450. 
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regulierenklooster bij Neuss nog eens 500 Rijnse guldens wist los te krijgen.2258   
 De gefundeerde schuldenlast van de stad groeide door deze en enkele andere 
renteverkopen tussen 1452 en 1464 fors: de renteverplichtingen van de stad waren in 1464 
met 42 % toegenomen ten opzichte van twaalf jaar eerder. In die jaren werd ten minste 
voor 7100 Rijnse gulden aan losrenten verkocht.2259 De schuldenlast van de stad steeg nog 
verder toen de stad begin 1465 wederom bij Johan Rynck aanklopte voor een aanzienlijke 
rentelening van 2000 Rijnse gulden, die zij ten gunste van de nieuwbakken hertog Adolf 
en Willem van Egmond ´om … vlytliker beden´ had verkocht en waarvoor de secretaris 
van hertog Adolf, Derick van Brakel, op 7 februari 1465 een kwitantie aan Arnhem afgaf 
ter bevestiging van de ontvangst van de hoofdsom.2260 In een brief van Adolf en diens 
moeder Katharia beloofden ze om deze lening binnen vier jaar weer terug te betalen, om 
daarmee de schulden die Arnhem voor hen bij Johan Rynck was aangegaan te 
verminderen.2261   
 Met deze renteverkoop steeg de schuldenlast van de stad met nog eens 25 % ten 
opzichte van de totale renteverplichtingen die de stad in 1464 uit had staan bij zijn 
investeerders. Al met al leidden deze renteverkopen ertoe dat sinds 1465 jaarlijks een 
bedrag van 537 Rijnse gulden alleen al aan de verschillende crediteurs in het Duitse 
Nederrijngebied moest worden uitbetaald. Zetten we dit bedrag af tegen de gemiddelde 
jaarlijkse inkomsten die de stad over de periode 1465-1500 ontving uit zijn belangrijkste 
reguliere inkomstenbron, de indirecte belastingen, dan zien we dat zeker 63 % van deze 
inkomsten rechtstreeks wegvloeide naar deze groep geldschieters. Het was onder andere 
dit Arnhemse geld dat Keulse burgers zoals Henrick Haeck en Peter Rynck bij testament 
legateerden om in Keulen en andere Nederrijnse steden liefdadigheidsinstellingen te 
stichten en daarmee hun zielenheil af te kopen.2262   
 Deze sterk toegenomen schuldenlast van de stad staat in schril contrast met de 
sterk teruglopende reguliere inkomsten van de stad: zoals in hoofdstuk 5 reeds is 
aangetoond waren de accijnsinkomsten sinds het midden van de vijftiende eeuw 
aanzienlijk gedaald. De grote financiële crisis die de stad in de daaropvolgende jaren te 

                                            
2258 GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 48r.-49r.. 
2259 Een zestal van deze renten werd aan burgers van Keulen verkocht, waarbij Johan Rynck er met vier losrenten 
met een totale hoofdsom van 3200 Rijnse gulden als grootste investeerder uitspringt. Het Keulse regulierenklooster 
Ons Heren Lichaam investeerde in 1461 1000 Rijnse gulden, het regulierenklooster Engelendaal in Bonn 300 Rijnse 
gulden. In 1463 wist de stad nog 300 Rijnse gulden van het St. Catharinaconvent in Zutphen te verkrijgen. Alberts, 
´Eerste Bourgondische bezetting´, 70 vermeldt zonder verdere bronvermelding een bedrag van 6800 Rijnse guldens. 
2260 GldA, OAA inv. nr. 1267, reg. nr. 1008. Dit is dan ook de reden dat de hoofdsom niet als ontvangst in de 
stadsrekening kan worden teruggevonden. 
2261 GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 52r.-52v. 
2262 Vgl. Bosch, ́ Zaak´ 99. Peter Rynck droeg in 1500 bij testament een zestal Arnhemse renten over aan verschillende 
kloosters binnen Keulen; zie GldA, OAA inv. nr. 1659, reg. nr. 1243. Een deel van zijn kapitaal (400 Rijnse gulden) 
diende volgens zijn testament bovendien te worden besteed aan een stichting voor prostituees die dit beroep wilden 
opgeven; zie D.M.H. Hemmie, Ungeordnete Unzucht, 213-214. 
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verwerken kreeg liet dan ook niet lang meer op zich wachten. De interne machtsstrijd 
tussen de partijen van hertog Arnold en zijn zoon Adolf, die vanaf de gevangenname van 
Arnold begin 1465 was ontbrand, leidde tot een eruptie van oorlogsgeweld rondom de 
stad, dat de stedelijke financiën onder hoogspanning bracht. In 1466 werd de stad door 
troepen van Willem van Egmond belegerd en vervolgens ingenomen. Een reactie van de 
zijde van Adolf bleef niet uit: tot de uiteindelijke totstandkoming van een verdrag in 1468 
lag Arnhem in de vuurlinie en werd het vrijwel voortdurend geteisterd door 
oorlogsgeweld.2263 Brandschattingen, rooftochten en een vrijwel continue staat van beleg 
belemmerden het economische verkeer en legden daarmee het dagelijks leven in de stad 
en de directe omgeving vrijwel volledig lam. Daarmee kwamen, zoals we hierboven 
hebben kunnen vaststellen, ook de inkomsten uit de indirecte belastingen nog verder 
onder druk te staan. Om de stad te kunnen verdedigen moesten echter grote sommen geld 
opgehoest worden, die alleen konden worden verkregen door buitengewone inkomsten te 
verwerven.   
 Al in 1466 waren rentmeester Derick van der Molen en de secretaris van Willem 
van Egmond naar Holland gereisd om te proberen daar, vermoedelijk via rentenverkoop 
aan individuele burgers, leningen los te krijgen.2264 Ze keerden echter met lege handen in 
de stad terug: de bereidwilligheid van de Hollandse financiële elites om te investeren in de 
schuldenlast van de Gelderse steden was blijkbaar volledig afwezig. De aanhoudende 
financiële nood leidde ertoe dat het jaar daarop opnieuw een beroep werd gedaan op de 
kapitaalkracht van het klooster Engelendaal te Bonn: de stad verkocht het klooster een 
losrente van 1000 Rijnse guldens tegen een rente van 5 %.2265 Dat de aanschaf van salpeter, 
zwavel en pijlen in datzelfde jaar ook op krediet werd gedaan, waarbij de betaling in de 
vorm van een losrente werd geregeld, geeft wel aan hoe krap de stad bij kas zat.2266 
Dergelijke transacties, waarbij leveringen in natura als hoofdsom werden beschouwd en 
de leverancier een rente ontving, werden in de daaropvolgende jaren enkele malen 
herhaald.2267 De financiële problemen van de stad werden er intussen niet minder om. 

                                            
2263 Zie hiervoor, paragraaf 2.2.3.; zie verder Van Driel, ‘Arnhem’, 136-137 en Verkerk, Coulissen, 335-336; voor een 
gedetailleerde analyse van de gebeurtenissen in die jaren zie Van Veen, ‘1466’. 
2264 GldA, OAA inv. nr. 1248, stadsrekening 1466/1467, fol. 14r. 
2265 GldA, OAA inv. nr. 1673, reg. nr. 1016. Het klooster had in 1462 reeds een losrente van de stad gekocht voor 
300 Rijnse guldens; vgl. GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 35r.-36v.. 
2266 GldA, OAA inv. nr. 1248, stadsrekening 1467/1468, fol. 5r. De leverancier was de Arnhemse kramer Henric van 
Hommershem, die stipuleerde dat de rente hetzij in Arnhem, danwel in Deventer of Wesel uitbetaald diende te 
worden, al naar gelang zijn verblijfplaats op dat moment. Opvallend is dat deze losrente in 1485 en 1486 werd 
overgedragen aan respectievelijk Teelman Vasell (genaamd ´Droichschere´) uit Wesel en Martin van Lith (´de 
Quade´) uit Deventer, wat aantoont dat dergelijke renten ook bij leven overdraagbaar waren, en wat ook wijst op het 
bestaan van een secundaire markt voor renten in de Nederrijnregio; zie GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 54r. en fol. 
101r., reg. nr. 1136. 
2267 Het geldgebrek van de stad leidde ertoe dat het meermaals op krediet oorlogsmateriaal moest inkopen; zo sloeg 
de stad in de voorbereiding voor de verdediging van de stad in 1473 bij de Deventer burger Arnt Wevel een partij 
salpeter in, waarvoor deze een jaarlijkse losrente van 21 Rijnse gulden ontving; GldA, OAA inv. nr. 1833, fol. 6v. In 
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Pogingen om in 1469 opnieuw geld te lenen, ditmaal in Utrecht en Keulen, om de hoog 
opgelopen schulden van de stad te kunnen bestrijden liepen aanvankelijk op niets uit: daar 
was de animo onder rijke burgers om te investeren in de Arnhemse publieke schuldenlast 
verdwenen. Pas in tweede instantie lijkt de Arnhemse afgevaardigde naar Keulen, heer 
Derick Bor, die naar Keulen werd gestuurd ‘...tot sommigen vrienden om gelt te werven 
tot onss stat behoiff’, één van hen bereid gevonden te hebben tot het kopen van een 
nieuwe erfrente ter hoogte van 2000 gulden.2268 De schuldenlast was ook aanleiding voor 
het stadsbestuur om de leden van het St. Nicolaasbroederschap en enkele andere van de 
meest vooraanstaande burgers uit te nodigen om samen een oplossing te zoeken voor de 
ontstane financiële situatie.2269  
 De totale gefundeerde schuldenlast van de stad was aan de vooravond van de eerste 
Bourgondische bezetting ten opzichte van een kwart eeuw eerder dan ook sterk gestegen. 
De gefundeerde schuldenlast van de stad groeide als gevolg van de verschillende 
renteverkopen tussen 1450 en 1477 van 437,5 Rijnse gulden naar 1165 Rijnse gulden, wat 
neerkomt op een toename van maar liefst 166 %. Daarmee besloeg het aandeel van de 
uitgaven voor het nakomen van de renteverplichtingen in het beging van de jaren zeventig 
gemiddeld zo´n veertig procent van de totale stedelijke inkomsten. In de jaren 1473-1477 
liep de schuldenlast nog verder op door de verkoop van enkele losrenten, waardoor deze 
in 1477 een nieuw hoogtepunt bereikte (zie grafiek 49). Zoals we hieronder zullen zien 
namen vanaf die periode de betalingsachterstanden op de lopende renteverplichtingen van 
de stad verder toe: een nieuwe, langdurige financiële crisis diende zich aan. Ook Arnhem 
ontkwam dus niet aan de algemene crisis van de late vijftiende eeuw die zovele steden in 
de Nederlanden teisterde. De laatste kwart van de vijftiende eeuw stond voor Arnhem in 
het teken van een zware financiële crisis, die voornamelijk voortvloeide uit het feit dat het 
door de aanhoudende politieke instabiliteit vrijwel onmogelijk was geworden het financiële 
evenwicht te herstellen. De financiële problemen van Arnhem noodzaakten het 
stadsbestuur dus steeds opnieuw tot het aangaan van nieuwe leningen.  
 Net als voorgaande decennia had het stadsbestuur sinds het midden van de 
vijftiende eeuw regelmatig lijf- en losrenten verkocht op het lichaam van de stad. Daarvoor 
had het stadsbestuur, zoals de rentebrieven in het Arnhemse rentenregister aantonen, 
inderdaad alle ´stat gueden, asscisen ende renthen´, als onderpand aangewezen. De 
frequentie waarmee buitengewone inkomsten via deze weg gegenereerd werden nam 

                                            
1504 ontving een inwoner van Münster een losrente voor de levering van geschut aan de stad ter waarde van 400 
Rijnse gulden; GldA, OAA inv. nr. 1378, reg. nr. 1272. 
2268 Alberts, Staten II, 65. Onderhandelingen met het Ons-Heren-Lichaam klooster in Keulen voor de koop van een 
rente ter waarde van 2000 Rijns guldens leidden weliswaar tot een toezegging van de prior van dit klooster, maar 
hiervan vinden we in de stadsrekeningen geen sporen terug. GldA, OAA inv. nr. 191, reg. nr. 278.  
2269 Ibidem, n. 2. 
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enigszins toe, maar de belangrijkste verandering betrof de omvang van het geïnvesteerde 
kapitaal dat per afzonderlijke renteverkoop werd opgehaald.  

 
6.2.3.	UITSTEL	VAN	BETALING,	SANERINGSPOGINGEN	EN	BETALINGSACHTERSTANDEN	  
De financiële problemen waarin Arnhem sinds de tweede helft van de vijftiende eeuw 
verzeild raakte, hebben ertoe geleid dat het stadsbestuur meer dan eens zijn 
betalingsverplichtingen niet kon nakomen. Maar ook de inwoners van de Gelderse steden 
ondervonden in hun dagelijkse activiteiten, en dan vooral bij het drijven van handel, hinder 
van de financiële problemen van hun stad. Zeer regelmatig werd door externe schuldeisers 
van de stad beslag gelegd op goederen van Arnhemse burgers, wat een negatief effect had 
op de handelsactiviteiten die zij ontplooiden. Deze beslagleggingen vloeiden voort uit het 
zogenaamde represaillerecht: iedere schuldeiser mocht in het geval dat steden of andere 
publieke instanties hun financiële verplichtingen niet nakwamen hun schade verhalen op 
willekeurige individuen die behoorden tot het collectieve lichaam van de stad. Dit 
instrument bood schuldeisers de kans om hun financiële schade te verhalen en vergrootte 
de zekerheid dat geïnvesteerd kapitaal linksom of rechtsom rendeerde en waardoor 
investeren in de publieke schuld dus aantrekkelijker werd. Het had echter tegelijkertijd een 
groot nadeel voor de economische en financiële positie voor steden: de hinder die het 
handelsverkeer ondervond kon al snel leiden tot minder economische bedrijvigheid, 
minder kapitaalaccumulatie en verminderde belastingopbrengsten.2270 Zo’n negatieve 
spiraal was voor toenmalige stadsbestuurders maar moeilijk te doorbreken. Dat wil niet 
zeggen dat dit niet werd geprobeerd. Zoals we verderop zullen zien heeft het Arnhemse 
stadsbestuur via verschillende wegen getracht de stedelijke financiën weer op orde te 
krijgen.  
 De financiële chaos in de periode 1466-1468 als gevolg van de belegering van de 
stad leidde tot grote moeilijkheden in het nakomen van de betalingsverplichtingen 
tegenover de geldschieters van de stad. De sterk teruglopende accijnsinkomsten konden 
de torenhoge militaire uitgaven die de stad moest doen om zich in het oorlogsgeweld 
staande te houden bij lange na niet dekken. Het opschorten van rentebetalingen leverde 
tijdelijk enig soelaas, maar loste de problemen van de stad niet op: ze werden door het 
stadsbestuur hooguit voor zich uit geschoven. In het boekjaar 1467 werd de betaling van 
ruim 433 Rijnse guldens aan lijf- en erfrentenverplichtingen niet nagekomen, terwijl in 
1468 zelfs ruim 599 Rijnse guldens niet aan de rechthebbende rentetrekkers werden 
uitgekeerd. De eerste aanmaningen bereikten de stad al begin 1467: zo richtte het 
nonnenklooster Engelendaal te Bonn reeds op 3 april van dat jaar een brief aan het 
Arnhemse stadsbestuur waarin de betalingsachterstand van de stad werd gemeld, met het 

                                            
2270 Vgl. Zuijderduijn, ´Laat-middeleeuwse crisis´, 9. 
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verzoek de rente zo spoedig mogelijk uit te betalen.2271 Toen begin 1469, nadat de rust 
weer enigszins was weergekeerd, de financiële balans middels een rudimentaire 
schuldenlijst werd opgemaakt, waren de achterstallen van de stad opgelopen tot bijna 2900 
Rijnse gulden, wat neerkwam op een schuld die nagenoeg even groot was als de totale 
uitgaven van het jaar 1469.2272 Getuige enkele kwitanties uit datzelfde jaar begon de stad 
nog hetzelfde jaar met het afbetalen van zijn schulden, maar het duurde nog enkele jaren 
voordat alle schulden uit de periode 1466-1468 waren afbetaald.2273  
 Vanaf 1473 begonnen de achterstallige renteschulden van de stad echter wederom 
in rap tempo op te lopen. De hoge strafschattingen die hertog Karel de Stoute aan de 
verschillende kwartieren had opgelegd veroorzaakten overal in het hertogdom grote 
financiële problemen.2274 In 1474 verleende hertog Karel de Stoute uitstel van betaling aan 
Arnhem ten aanzien van de uitstaande renteschulden.2275 Het is niet ondenkbaar dat dit 
uitstel van betaling is verleend om de stad financieel in de gelegenheid te stellen om alsnog 
haar aandeel in de opgelegde strafschattingen te kunnen voldoen.   
 Op basis van de bewaard gebleven schuldenlijsten én de gedetailleerde balansen 
aan het slot van de rekeningen over de jaren 1473-1478 kan de zich snel accumulerende 
schuldenlast van de stad die ontstond door de opgeschorte rentebetalingen 
gereconstrueerd worden.2276 Getuige de schuldenlijsten die rentmeester Dirk van der 
Molen in de jaren 1474, 1475 en 1476 opstelde werd een aanzienlijk deel van de 
verschuldigde lijf- en erfrenten in die jaren inderdaad niet uitbetaald, en heeft de stad dus 
wel degelijk van het haar verleende moratorium gebruik gemaakt, alhoewel de stads-
rekeningen doen vermoeden dat de jaarlijks verschuldigde renten gewoon werden 
doorbetaald. Ze staan in de stadsrekeningen namelijk gewoon als uitgaven geboekt: hier 
duikt het probleem van fictieve uitgaven plotseling op, wat ons beeld op de daadwerkelijk 
uitgevoerde transacties belemmert. Ook in de daaropvolgende jaren wachtte het overgrote 
deel van de geldschieters van de stad tevergeefs op de uitbetaling van de hen toekomende 
lijf- en erfrenten.2277 Afgaand op de bewaard gebleven schuldenlijsten beliepen de 
schulden die voortkwamen uit de onbetaalde renten die zich vanaf 1473 hadden 
                                            
2271 HstA Duisburg, inv. nr. 120.35, brief d.d. 03-04-1467. 
2272 Deze schuldenlijst werd opgesteld aan het einde van de rekening over het boekjaar 1468/1469; GldA, OAA inv. 
nr. 1248; vgl. voor de ontstane financiële problemen in 1469 Alberts, Staten II, 65. 
2273 Nog in 1475 loste het stadsbestuur 361 Rijnse guldens af op de schulden die in het boekjaar 1467/1468 waren 
ontstaan. Zie GldA, OAA inv. nr. 1250, stadsrekening 1475/1476, fol. 41r. 
2274 Alberts, ‘Eerste Bourgondische bezetting’, 62-63. 
2275 GldA, OAA inv. nr. 196, briefnr. 316. 
2276 GldA, OAA inv. nr. 1298. Het lijkt aannemelijk dat deze schuldenoverzichten zijn onder Bourgondische invloed 
zijn ontstaan; dergelijke (rudimentaire) schuldenlijsten treffen we ook voor enkele Vlaamse, Brabantse en Hollandse 
steden aan. Deze praktijk zal wellicht door Bourgondische ambtenaren in Arnhem zijn geïntroduceerd om meer zicht 
te krijgen op de omvang van de financiële problemen van de stad. In Leiden werden de schulden van de stad tot 1462 
in het ´recesboek´ bijgehouden; Marsilje, Financieel beleid, 121; ook in Gent werden daartoe aparte administraties 
bijgehouden; zie Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 268-274. 
2277 GldA, OAA inv. nr. 1298. 
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opgestapeld aan het einde van de eerste Bourgondische bezetting zeker 3057 Rijnse 
guldens. Afgaande op de gedurende de periode 1473-1477 in de rekeningen geboekte 
rentelasten van de stad kwam het erop neer dat bijna zestig procent van de 
renteverplichtingen niet was voldaan.   
 Tussen 1477 en 1488 kon de stad het grootste deel van zijn lopende rente-
verplichtingen niet nakomen, waardoor ook in deze jaren de schulden zich nog verder 
opstapelden. Uitgaande van het feit dat de totale te betalen rentelast van de stad in de 
laatste kwart van de vijftiende eeuw jaarlijks zo´n 600 oude schilden bedroeg, werd in de 
jaren 1478-1488 hooguit een kwart van alle renten uitbetaald. De negatieve financiële 
spiraal die reeds enkele jaren eerder was ingezet kon niet of nauwelijks worden 
doorbroken. De sterk teruggelopen belastingopbrengsten perkten de financiële armslag 
van het stadsbestuur in, temeer omdat aanzienlijke sommen nodig waren om de 
stadsbewaking tijdens deze turbulente periode te organiseren.2278 Tussen 1478 en 1481 
betaalde de stad hooguit 10 % van de jaarlijks te betalen renten aan zijn crediteurs uit.2279 
Van alle Nederrijnse geldschieters werd alleen het nonnenklooster Engelendaal te Bonn 
uitbetaald vanwege de vele aanmaningen die dit klooster de stad stuurde. Pas nadat 
aartshertog Maximiliaan er in 1481 in was geslaagd om het volledige hertogdom onder zijn 
controle te brengen en de rust rondom de stad weer enigszins terugkeerde, kon het 
stadsbestuur zich gaan richten op het oplossen van de financiële problemen. In 1482 
trachtte de stad met verschillende particuliere geldschieters en instellingen in Keulen tot 
een betalingsregeling te komen. Niet alle partijen kon men even makkelijk om de tafel 
krijgen, en nadat eerst rentmeester Van der Molen al enkele schuldeisers (waaronder het 
klooster Engelendaal) had uitbetaald moest korte tijd later Klaas van den Cruys nogmaals 
met stadsgeld naar Keulen afreizen om ook Peter Rynck en enkele andere particulieren 
hun rente uit te betalen.2280  
 In 1483 werd besloten om de in financieel opzicht benarde situatie via een 
doelgerichte schuldsanering te verbeteren, en daarmee de geaccumuleerde achterstallige 
renteschulden van de voorgaande jaren af te betalen. Daartoe werden de inkomsten uit de 
hopaccijns en de stadswaard enkele jaren gereserveerd voor een aparte commissie 
bestaande uit zes burgers, die hiermee de achterstallige rentebetalingen moesten 
aflossen.2281 In 1486 kon de stad met deze gelden inderdaad een aantal schuldeisers 
afbetalen: in totaal werden in dat jaar ruim 850 oude schilden aan het aflossen van schulden 
                                            
2278 Zie hierboven, paragraaf 4.4. 
2279 In 1477 had de stad een aantal Keulse geldschieters nog kunnen betalen door de verkoop van een stuk land, 
gelegen bij de ticheloven, aan Gosen van den Berg voor een bedrag van 260 Rijnse gulden; GldA, OAA inv. nr. 1250, 
stadsrekening 1477/1478, fol. 4r. 
2280 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1482/1483, fol. 22r-23r. 
2281 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1483/1484, fol. 2r. Ook in enkele Hollandse steden (waaronder Leiden) 
gaven de zware financiële problemen aanleiding tot de aanstelling van aparte commissies die de stedelijke financiën 
moesten doorlichten. In Leiden werden dergelijke commissies in 1490, 1492 en 1494 ingericht; vgl. Marsilje, ´Modes 
de l´imposition´.  
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uitgegeven. Claes van der Cruyss, die in 1482 al met de Keulse schuldeisers had 
onderhandeld over een betalingsregeling, werd wederom naar Keulen gestuurd om de 
renteniers (een deel van) de hen toekomende achterstallige rentebetalingen uit te 
betalen.2282 Waarschijnlijk heeft Van der Cruyss al voor deze tijd belangrijke 
(handels)connecties met Keulen gehad en was hij daarom de aangewezen persoon om 
hierover met de Keulse schuldeisers te onderhandelen. Het grote belang van dergelijke 
directe contacten met Keulen en de sociale netwerken die met deze handelsnetwerken 
samenhingen voor de integratie van de Gelderse steden in de Nederrijnse kapitaalmarkten 
komt ook naar voren uit de wijze waarop Nijmegen met de uitbetaling van zijn 
stadsschulden in Keulen omsprong. Arnhem was namelijk niet de enige Gelderse stad met 
aanzienlijke schulden in Keulen. Zo wees het Nijmeegse stadsbestuur in 1494 een som 
van 500 Rijnse gulden uit de stedelijke accijnzen toe aan het Nijmeegse schippersgilde, 
waarmee de Nijmeegse schippers die handeldreven met Keulen de stadsschulden in 
Keulen moesten afbetalen.2283  
 Met de eerste saneringspoging in de jaren 1483-1486 waren de financiële 
problemen van Arnhem bij lange na niet opgelost: ook in de daaropvolgende jaren kon 
een groot deel van de verschuldigde rentetermijnen wederom niet worden uitbetaald 
vanwege de tegenvallende inkomsten uit de indirecte belastingen. De accijnsverhoging van 
de hopaccijns en de heffing van opgelden op het tappen van wijn en bier hadden te weinig 
effect om de inkomsten op een dusdanig niveau te brengen dat de uitstaande 
renteschulden konden worden betaald. Overigens leidden de betalingsproblemen niet 
direct tot het wegvallen van de bereidheid onder Keulse investeerders om in de Arnhemse 
schuldenlast te investeren. In 1488 trad het Arnhemse stadsbestuur in overleg met Peter 
Rynck voor de verkoop van nieuwe renten aan hem. Een bewaard gebleven brief van 
Rynck aan de stad laar zien dat ook hier een intermediair actief is geweest: een zekere 
Johan Dorst was degene die tussen Arnhem en Rynck bemiddelde, en die Rynck 
bovendien van financieel advies voorzag. De brief getuigt tegelijkertijd van de aanzienlijke 
mate van inspraak die Rynck heeft gehad in de voorwaarden waaronder het uiteindelijke 
contract werd afgesloten. Zo werd aanvankelijk een losrente van 25 Rijnse gulden aan hem 
verkocht, maar uiteindelijk verzocht hij om een rente van 26 Rijnse gulden, verdeeld over 
twee brieven, ´… umb de betzalinge bequeemlicher zo [laten] gheschien´. Bovendien 
bedong hij een boeterente van een halve Rijnse gulden voor elke week dat Arnhem de 
tweejaarlijkse betalingstermijnen overschreed, welk boetebedrag moest worden besteed 
aan de bouw van de Dom te Keulen.2284   
 

                                            
2282 GldA, OAA inv. nr. 1251, stadsrekening 1486/1487, fol. 45v.-50v. 
2283 RAN, BASN inv. nr. 2756. 
2284 GldA, OAA inv. nr. 1834, briefnr. 381.  
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AFBEELDING 5: Schuldenlijst over het boekjaar 1474/1475, opgesteld door rentmeester Derick van der 
Molen; GldA, OAA inv. nr. 1298.  
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 De stad kampte ontegenzeglijk met een zware financiële crisis, die financieel 
ingrijpen opnieuw noodzakelijk maakte. De tweede saneringspoging in de jaren 1490-
1494, die gepaard ging met nieuwe belastingverhogingen, was dan ook hoofdzakelijk 
bedoeld om in ieder geval een aanzienlijk deel van de achterstallige rentebetalingen die de 
stad bij de externe schuldeisers uit had staan te voldoen. In de jaren 1490, 1491, 1493 en 
1494 werd een aanzienlijk deel van de totale inkomsten van de stad aangewend om de 
verlopen rentetermijnen te voldoen. Op basis van een overeenkomst tussen het 
stadsbestuur en de gildemeesters, gesloten op 16 december 1492, werd een nieuwe 
saneringscommissie bestaande uit vier burgergedelegeerden ingesteld.2285 Zij diende met 
de inkomsten uit de wijn-, bier- en hopaccijnzen en de Stadswaard de rentebetalingen, die 
ter financiering van het beleg van Wageningen in 1489 en de inkomst van Karel van 
Egmond eerder in 1492 waren opgeschort, alsnog uit te betalen. Inderdaad zien we in de 
stadsrekening over het boekjaar 1493 dat de inkomsten van de aparte commissie van vier 
burgergedeputeerden die belast waren met de sanering van de stadsfinanciën en het 
terugdringen van de stedelijke schuldenlast in een aparte rekening werden geboekt. Hun 
totale inkomsten bedroegen in dat jaar ruim 2116 Rijnse gulden, afkomstig uit de wijn-, 
bier- en hopaccijnzen en de stadswaard, wat neerkomt op 86 % van de totale inkomsten 
zoals die een jaar eerder werden geboekt. Daarmee werden voornamelijk de uitstaande 
achterstallige renteschulden afgelost.2286   
 Hoe moeizaam deze sanering van de stedelijke financiën desondanks verliep valt 
onder meer af te leiden uit de handelswijze ten aanzien van de Keulse schuldeisers. In 
1490, 1491, 1493 en 1494 betaalde de stad een aantal achterstallige rentetermijnen aan 
Peter Rynck, de grootste schuldeiser van de stad, nadat deze de stad enkele malen een 
aanmaning had gestuurd.2287 Zelfs dit ging niet zonder problemen: begin oktober 1493 
berichtte het Arnhemse stadsbestuur aan Rynck dat het nog niet in staat was om alle 
verschuldigde achterstallige rentetermijnen te voldoen vanwege de lage en bovendien 
vertraagde accijnsinkomsten.2288 Uiteindelijk werden deze termijnen toch uitbetaald, 
waarmee de achterstallige termijnen die zich sinds 1482 weer hadden opgestapeld waren 
weggewerkt. Aan een andere geldschieter, het St. Maximiniën-klooster in Trier, werden 
echter nog steeds niet de hen verschuldigde rentetermijnen uitgekeerd, waarop het 
overging tot beslaglegging op goederen van Arnhemse kooplieden te Keulen ter 
compensatie van de schulden die de stad nog had ten aanzien van dit klooster. Om hen te 
hulp te komen werd 150 gulden uit de opbrengsten van de hopaccijns genomen, waarmee 
de achterstallen aan deze instelling konden worden uitbetaald en de Arnhemse kooplieden 

                                            
2285 GldA, OAA inv. nr. 1076, fol. 56r.-57r. 
2286 GldA, OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1493-1494, fol. 2r. 
2287 Begin mei 1493 maande Rynck het Arnhemse stadsbestuur om de hem toekomende rente en de schulden die de 
stad bij hem uit had staan te voldoen; GldA, OAA inv. nr. 214, briefnr. 444. 
2288 GldA, OAA inv. nr. 214, briefnr. 450. 
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weer op vrije voeten werden gesteld.2289   
 Ondanks de inzet van het Arnhemse stadsbestuur om via deze nieuwe 
saneringspoging de schulden van de stad te verlichten, konden in de daaropvolgende jaren 
nog steeds niet altijd alle schuldeisers tevreden worden gesteld. Vooral tussen 1501 en 
1508 vielen de totale uitgaven voor de aflossing van de stedelijke renteschuld weer sterk 
terug, wat niet in de laatste plaats voortkwam uit het feit dat noodgedwongen voorrang 
gegeven moest worden aan de militaire uitgaven. Zoals hierboven reeds uitgebreid aan 
bod is gekomen betekende de toenemende dreiging van hernieuwde oorlog met zowel 
Bourgondië-Habsburg als ook met Kleef dat binnen de toch al beperkte financiële 
middelen van de stad opnieuw via bezuinigingen ruimte gemaakt moest worden om ten 
behoeve van de stadsverdediging nieuw krijgsvolk in dienst te nemen. Ook in die jaren 
waren het voornamelijk de externe schuldeisers van de stad die naar hun geld konden 
fluiten.   
 Het feit dat Arnhem voornamelijk schuldeisers elders niet uitbetaalde onderstreept 
één van de argumenten van Stasavage ten aanzien van het ´default risk´ van overheden ten 
aanzien van externe investeerders.2290 De lokale crediteurs waren veelal leden van dezelfde 
sociaal-politieke elites, die via hun investeringen in de stedelijke schuldenlast op een deel 
van de stedelijke inkomsten aanspraak konden maken. Het waren niet in de eerste plaats 
de politieke elites die met het besluit om de rentebetalingen aan externe geldschieters op 
te schorten het hardst getroffen werden, maar juist de handeldrijvende burgers van de stad 
die meermaals hun goederen in beslag genomen zagen worden. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de Arnhemse burgerij, bij monde van de zes gildemeesters en de 24 
overige gedeputeerde burgers, bij de indiening van hun klachtenlijst in 1502 het 
stadsbestuur vroegen om de inheemse schuldeisers een of twee jaar niet te betalen, ´om 
die uytheymsche schulden oick tot betalynge te komen´. Het stadsbestuur was hiertoe wel 
te bewegen, maar maakte de kanttekening dat dat alleen mogelijk was wanneer de 
inheemse schuldeisers daarmee instemden. Fijntjes wees het stadsbestuur erop dat een 
flink aantal van deze rentebrieven destijds mede namens de gildemeesters en zes 
gedeputeerde burgers waren verkocht, waarmee het de schuld voor de financiële 
problemen deels bij de burgerij legde: zij hadden er immers zelf mee ingestemd!2291    
 Vanaf 1505 kreeg het opschorten van de rentebetalingen door het stadsbestuur 
door middel van een moratorium een juridische basis, waarmee de nadelige gevolgen van 
de stadsschulden voor de economische activiteiten van Arnhemse burgers tijdelijk konden 
worden weggenomen. In dat jaar verleende hertog Filips de Schone, daags nadat hij door 
Arnhem als nieuwe landsheer was ingehuldigd, op verzoek van het Arnhemse stadsbestuur 
uitstel van betaling voor een periode van vijf jaar. Het moest het stadsbestuur de financiële 

                                            
2289 GldA. OAA inv. nr. 1252, stadsrekening 1491/1492, fol. 26v. 
2290 Stasavage, States of credit, 29-46; vgl. Zuijderduijn, Capital markets, 151-154. 
2291 GldA, OAA inv. nr. 1076, fol. 48r. 
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ruimte geven om de schuldenlast die de stad gedurende de voorgaande decennia had 
geaccumuleerd te verkleinen en daarmee de stadsfinanciën weer op orde te brengen. Over 
de achtergronden van de zware schuldenlast liet het Arnhemse stadsbestuur geen twijfel 
bestaan: de opeenvolgende conflicten binnen het hertogdom en de vrijwel voortdurende 
staat van oorlog hadden de stad vanaf de jaren zestig van de vijftiende eeuw keer op keer 
hadden genoodzaakt om nieuwe leningen aan te gaan.2292 De schuldenlast van de Gelderse 
steden was overigens vier jaar eerder ook al aanleiding geweest voor landsheerlijk 
ingrijpen. We zagen reeds dat hertog Karel van Gelre de steden in 1501 het recht verleende 
om de inkomsten uit de landsheerlijke bieraccijns voor een periode van zes jaar te pachten, 
om met de daaruit vloeiende inkomsten hun schulden te verminderen en hun 
verdedigingswerken weer op orde te krijgen.2293  
 Na 1515 stegen de uitgaven voor rentebetalingen sterk, vooral vanwege de vele 
achterstallige rentetermijnen die vanaf dat moment aan de schuldeisers van de stad 
moesten worden uitbetaald. De wijze van optekening in de stadsrekeningen laat niet toe 
terugbetaling van achterstallige rentetermijnen en de voor dat jaar lopende renteschulden 
van elkaar te onderscheiden. Ondanks deze boekhoudkundige belemmeringen die de 
stedelijke administratie ons in de weg legt kan wel vastgesteld worden dat de rentelast en 
de afbetaling van de achterstallige rentetermijnen die zich in de jaren tachtig van de 
vijftiende eeuw én in de periode 1505-1515 hadden opgestapeld na 1515 een belangrijk 
deel van de stedelijke inkomsten opslokten. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat in 
de klachtenbrief van 1518 het stadsbestuur wederom wees op ‘dye last ende armoet syner 
F.G. stat van Arnhem’.2294 Vooral de schulden aan Büderich, die zich in de voorgaande 
decennia hadden opgebouwd, vormden een grote belemmering voor de handels-
activiteiten van Arnhemse burgers over de Rijn.2295   
 In de jaren dertig van de zestiende eeuw bereikte de schuldenlast van de stad zijn 
hoogtepunt. Ondanks alle pogingen die het stadsbestuur in de voorgaande decennia had 
genomen om het financiële tij te keren – via saneringspogingen, accijnsverhogingen, een 
gerichte bezuinigingspolitiek en het opschorten van rentebetalingen – was de Arnhemse 
schuldenlast alleen maar verder gegroeid. Het tekent het onvermogen van de Arnhemse 
stadsbestuurders om de in de jaren 1465-1490 ontstane financiële problemen op te lossen. 
In 1545 kwamen vertegenwoordigers van het Keulse St. Maximiniën-klooster naar 
Arnhem om opnieuw te onderhandelen over een betalingsregeling. Dergelijke regelingen 
waren echter – zolang het om regelingen met individuele geldschieters ging en de 
structurele financiële situatie niet verbeterde – een druppel op de gloeiende plaat. De lasten 
van de afbetaling van alle opgebouwde achterstallige rentebetalingen, die zich sinds de late 

                                            
2292 GldA, OAA inv. nr. 1142, reg. nr. 1280. 
2293 Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI, nr. 331. 
2294 Van Hasselt, Arnhemsche Oudheden II, 130-131. 
2295 Vgl. Bosch, ‘Zaak Henrick Haeck’. 
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vijftiende hadden opgebouwd noodzaakten de stad, zoals we in hoofdstuk 5 hebben 
aangetoond, tot een forse uitbouw van de stedelijke fiscaliteit.   
  

	
6.3.	DE	SCHULDENLAST	VAN	ZUTPHEN	 	

	
6.3.1.	VLOTTENDE	LENINGEN  
Evenals te Arnhem vormde het private kapitaal van de beheerders van de stedelijke 
financiën een overbruggingsinstrument wanneer aan het einde van het boekjaar een 
negatief saldo ontstond. Schulden van de stad aan zijn rentmeester Henrik Louwer, die we 
terugvinden in de afrekeningen van het stadsbestuur met de rentmeester voor de jaren 
1356 en 1359, vormen de vroegste veertiende-eeuwse aanwijzingen voor het bestaan van 
deze vermenging van privé- en publiek kapitaal.2296 Hiernaast vormden ook de door het 
stadsbestuur beheerde instellingen binnen de stad een vaak aangeboorde bron voor 
aanvullende financiering. De gebrekkige overlevering van de rekeningen, gebrek aan 
kaseenheid en de zeer rudimentaire boekhoudkundige technieken die ook het financiële 
beheer van Zutphen kenmerken maken het echter onmogelijk om de ontwikkeling van de 
vlottende schuldenlast in de vijftiende eeuw te volgen. Een schuldenlijst uit 1410 vormt 
een eerste momentopname die inzicht biedt in de schuldenlast. In dat jaar bleek de stad 
de huisarmen in het Bornhof bijna 329 lb. schuldig te zijn. Bovendien was de stad aan 
verschillende geldschieters, onder wie een vijftal voormalige rentmeesters, nog eens ruim 
2228 lb. schuldig, wat neerkomt op ruim een kwart van de totale inkomsten die het jaar 
erop geboekt werden.2297   
 Terecht heeft Kuppers gewezen op het fenomeen van de overdrachten van de 
Zutphense onderrentmeesters naar de overrentmeesters, die laten zien dat de kassen van 
de over- en onderrentmeesters niet strikt gescheiden bleven, maar af en toe functioneerden 
als communicerende vaten. De overrentmeestersrekeningen van na 1445 vermelden jaar 
na jaar een overboeking van 600 lb. door de onderrentmeester in de kas van de 
overrentmeester, een gang van zaken die in ieder geval sinds 1430 werd toegepast om de 
bij tijd en wijle aanzienlijke tekorten op de balans van de overrentmeester, die door hem 
persoonlijk voorgeschoten moesten worden, enigszins te beperken.2298 Ondanks deze 
overboekingen liepen de tekorten van de overrentmeesters in de jaren vijftig van de 
vijftiende eeuw snel op.    
 
 
                                            
2296 Benders, ‘Boekhoudkundig systeem’, 74. In dat laatste jaar bleef de stad zijn rentmeester 911 lb. schuldig vanwege 
zijn beheer van het rentmeestersambt in de voorgaande jaren. 
2297 StRZ I, 203. 
2298 Zie hierboven, paragraaf 3.2; vgl. Kuppers, ‘Stad in stagnatie’, 81-82. 
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 Een financieel overzicht, opgesteld aan het einde van de vijftiende eeuw, laat zien 
dat de stad in het laatste decennium van de vijftiende eeuw ook een grote zwevende schuld 
opbouwde bij zijn over- en onderrentmeesters. De lijst met schulden van de stad over de 
jaren 1491-1499 toont aan dat de vlottende schuld door een accumulatie van niet 
terugbetaalde negatieve saldi, die door de rentmeesters uit hun privékapitaal moesten 
worden voorgeschoten, ondanks gedeeltelijke afbetalingen (die hoogstwaarschijnlijk door 
de opgelden werden gefinancierd) in 1499 was opgelopen tot minimaal 13.107 lb..2299 Ook 
in Zutphen vormde het privékapitaal van de rentmeesters al sinds jaar en dag een 
belangrijke buffer om tijdelijke tekorten op de jaarlijkse balans op te vangen, maar de 
negatieve financiële spiraal waarin ook Zutphen sinds het einde van de jaren zeventig van 
de vijftiende eeuw terecht kwam leidde vanaf die jaren tot structurele tekorten op de 
jaarlijkse balans die alleen via dit mechanisme van voorschietende individuele 
functionarissen op te lossen leek. 

	
6.3.2.	GEFUNDEERDE	SCHULDENLAST	
Ook in Zutphen was de financiële situatie aan het einde van de vijftiende eeuw weinig 
rooskleurig te noemen. Naast aanzienlijke schulden bij verschillende voormalige over- en 
onderrentmeesters torste de stad een torenhoge gefundeerde schuldenlast, die 
voortvloeide uit de vrijwel structurele aanwending van het verkopen van lijf- en erfrenten 
als buitengewone inkomstenbron in de voorgaande decennia. De rentenverkoop als 
financieringsinstrument kende in Zutphen inderdaad een lange traditie. Reeds in 1330 had 
de stad zijn eerste lijfrente verkocht, waarbij de inkomsten uit de in 1326 verworven 
stedelijke gruit aanvankelijk als fundament dienden.2300 Tussen 1330 en 1380 moet de stad 
vervolgens zeer grote aantallen renten hebben verkocht. Op basis van de totale 
renteverplichtingen zoals die in de oudste pensierekening uit 1381 staan vermeld is 
becijferd dat de stad toen al minimaal voor 30.900 lb. aan lijf- en erfrenten moet hebben 
verkocht.2301 De uitgaven verbonden aan de gefundeerde schuldenlast van de stad 
bedroegen toen al 66 % van de totale stedelijke uitgaven. Over de achtergronden van deze 
omvangrijke schuldenopbouw tasten we, bij het ontbreken van de stadsrekeningen, 
volledig in het duister. Wel is duidelijk dat het merendeel van deze schuldenlast was 

                                            
2299 RAZ, OAZ inv. nr. 1354. 
2300 Benders, ´Boekhoudkundig systeem´, 77. Het vestigen van renten op de gruitinkomsten kwam niet uit de lucht 
vallen; reeds in 1235 deed een kanunnik ten gunste van het St. Walburgkapittel afstand van een jaarrente uit de 
Zutphense gruit; vgl. Harenberg, OGZ VIII, nr. 1235.08.31. Een dergelijke constructie, waarbij één specifieke 
inkomstenbron gebaseerd op stedelijk bezit aan de uitbetaling van renten werd verbonden, was niet ongewoon, 
aangezien het principe van de stedelijke rentenverkoop rechtstreeks voortkwam uit de eeuwenoude praktijken 
rondom het vestigen van renten op onroerend goed als investeringsinstrument (met name grondbezit en 
domeingoederen) binnen private rentemarkten. Vgl. hiervoor Tracy, ́ Dual origins´, 14-15; Munro, ́ Medieval origins´, 
518-519; Kuske, Schuldenwesen, 32-33. 
2301 Van Schaïk, ´Annuities´, 116; Wartena, StRZ, x.  
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opgebouwd uit erfrenten, wat zijn oorzaak gevonden zal hebben in het feit dat Zutphen 
het merendeel van zijn renten gebaseerd zal hebben op de inkomsten uit het stedelijke 
domeinbezit.2302  
 Deze cijfers geven in ieder geval wel duidelijk aan dat het Zutphen in de veertiende 
eeuw aan kredietwaardigheid niet ontbrak, en dat investeerders hun vertrouwen in 
terugbetaling door het Zutphense stadsbestuur vooral baseerden op de daar tegenover 
staande zekerheden. Ook de in Zutphen gehanteerde rentepercentages bewijzen de 
kredietwaardigheid van de stad.  De door Zutphen reeds in de veertiende eeuw 
aangeboden rentepercentages weken nauwelijks af van de percentages die de Hollandse 
steden in de vijftiende eeuw boden: ook Zutphen sleet zijn erfrenten tegen een jaarlijkse 
rente van 6,25 %, terwijl de meeste verkochte lijfrenten de koper een rendement van 10 
%, in sommige gevallen tot 12,5 % opleverden.2303 Deze percentages zijn goed in te passen 
in de algemene ontwikkeling van rentepercentages in een aantal andere onderzochte 
steden in de Nederlanden, alhoewel van een duidelijke daling ervan gedurende de late 
middeleeuwen – zoals de algemene trend laat zien – in Zutphen geen sprake lijkt te zijn 
geweest.2304  
 Al eerder wezen we erop dat het teruglopen van de gruitinkomsten in de late 
veertiende eeuw consequenties heeft gehad voor de financiering en administratie van de 
gefundeerde schuldenlast.2305 Aangezien erfrenten traditioneel alleen op onroerend bezit 
konden worden gevestigd werden in 1381 de inkomsten uit verschillende landerijen aan 
het pensieambt toevertrouwd om de overwegend uit erfrenten opgebouwde schuldenlast 
te kunnen blijven financieren en tegelijkertijd de kredietwaardigheid van de stad te 
handhaven. De groeiende accijnsinkomsten, die in 1381 ook aan het pensieambt waren 
toegevoegd, boden bovendien ruimte voor de verkoop van lijfrenten, die voornamelijk 
waren gebaseerd op de opbrengsten uit de stedelijke accijnzen.2306 In de eerste twee 
decennia van de vijftiende eeuw wist de stad de schuldenlast van de stad terug te brengen. 
Via het lossen van erfrenten, die gezien hun aard langdurig op de stedelijke financiën 
drukten, konden de langetermijneffecten van de schuldenlast van de stad worden 
verkleind. De voor deze reorganisatie van de stedelijke schuldenlast benodigde middelen 
werden verkregen door de verkoop van nieuwe lijfrenten. Alhoewel de rentenlast 
voortvloeiend uit deze lijfrentenverkoop door een hoger rentepercentage op korte termijn 
hoger uitviel, leidde het natuurlijk verloop door het overlijden van de renteniers tot een 
geleidelijke vermindering van de schuldenlast.    
 
 
                                            
2302 Vgl. Tracy, ´Dual origins´, 23 en Kuske, Schuldenwesen, 32-33   
2303 Van Schaïk, ´Annuities´, 112; voor Holland zie Zuijderduijn, Medieval capital markets, 256. 
2304 Ibidem; zie ook Epstein, Freedom and growth, 19. 
2305 Zie hiervoor, paragraaf 3.2. 
2306 Munro, ´Usury doctrine´, 994. 
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 De eerste sporen van dergelijke conversies vinden we terug in de onderrent-
meestersrekening van 1400.2307 Zoals blijkt uit bewaard gebleven rekeningen verkocht de 
stad tussen 1416 en 1421 vrijwel jaarlijks enkele lijfrenten, waarmee voor 2652 oude 
schilden aan losbare erfrenten werden afgelost.2308 Daarmee wist het stadsbestuur de 
schuldenlast op langere termijn inderdaad naar beneden te brengen. In 1403 hadden de 
rentenverplichtingen nog 71 % van de totale inkomsten opgeëist, maar na de 
renteconversies was de schuldenlast in de vroege jaren twintig van de vijftiende eeuw 
teruggelopen tot gemiddeld 43 % van de totale inkomsten.2309  
 In de daarop volgende jaren groeide de schuldenlast echter gestaag weer aan: 
afgaande op de uitgaven van de onderrentmeester in 1430 was deze, vooral door de 
verkoop van een aanzienlijk aantal lijfrenten in de voorgaande jaren, alweer op het niveau 
van het begin van de vijftiende eeuw teruggekeerd.2310 Net als in Arnhem vergden 
heervaartverplichtingen ten tijde van de Gelders-Utrechtse vete aanzienlijke sommen geld, 
maar het kan niet de enige reden voor de nieuwe verkoop van lijf- en erfrenten zijn 
geweest.2311 Ook daarna groeide de renteschuld van de stad langzaam maar zeker aan: zo 
verkocht de stad ter bekostiging van de deelname aan het beleg van Buren voor ruim 600 
oude schilden lijf- en erfrenten aan voornamelijk Zutphense burgers, waarmee grofweg de 
helft van de totale militaire uitgaven in dat jaar kon worden gedekt.2312   
 Tot het midden van de vijftiende eeuw genereerden de aan de onderrentmeester 
toegewezen inkomstenbronnen, voornamelijk de accijnzen en een omvangrijk deel van de 
stedelijke landerijen, echter voldoende inkomsten voor het dekken van de gefundeerde 
schuldenlast: de sterke groei van vooral de accijnsinkomsten in de eerste drie kwarten van 
de vijftiende eeuw maakten het mogelijk om renteleningen af te sluiten zonder dat dit 
leidde tot grote financiële problemen. Dit valt onder andere af te leiden uit het feit dat tot 
het einde van de vijftiende eeuw de inkomsten en uitgaven van de onderrentmeester in 
balans bleven en slechts geringe positieve of negatieve saldi opleverden die zonder al te 
veel problemen konden worden opgevangen. Het geringe aantal jaren waarin de 
onderrentmeester in de periode 1420-1450 een (relatief klein) negatief saldo moest noteren 
                                            
2307 StRZ I, 121. 
2308 Van Schaïk, ´Annuities´, 116 en StRZ, 242-243, 302-306. 
2309 Vgl. Van Schaïk, ´Annuities´, 120, die tot andere percentages komt door de totale renteverplichtingen af te zetten 
tegenover de totale uitgaven. Het is echter veelzeggender om de schuldenlast van de stad af te zetten tegen de 
financiële middelen die voor de uitbetaling van lijf- en erfrenten ter beschikking stonden. 
2310 Tussen 1421 en 1430 groeiden de uitgaven voor de uitbetaling van lijfrenten van 2633 lb. naar 4173 lb., wat 
neerkomt op een stijging van 58,5 %. Uitgaande van een rentepercentage van 10% kan geschat worden dat de stad 
in deze jaren circa 15.400 lb. van zijn inkomsten via de kapitaalmarkt ophaalde. Uitgaande van de totale inkomsten 
uit dezelfde periode, die minimaal 85.235 lb. bedroegen, kwam dit neer op 18 % van de totale inkomsten van de stad. 
Vgl. Van Schaïk, ´Annuities´, 117. 
2311 Zie ook paragraaf 4.4. 
2312 StRZ, 465. Ruim een derde van deze som was afkomstig uit de verkoop van een erfrente van ruim 200 oude 
schilden aan stadsbestuurder Wermbolt Stuvenbergh, terwijl ook de familie Kreynck en overrentmeester Bernt van 
Boerle kapitaal inlegden ter financiering van deze veldtocht.  
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bewijst dit. Tussen circa 1445 en 1473 kon het onderrentmeestersambt zelfs, ondanks een 
langzaam stijgende schuldenlast vanwege de verkoop van renten voor allerlei 
buitengewone uitgaven en investeringen in de stedelijke infrastructuur, aanzienlijke 
overschotten genereren, voornamelijk door de nog steeds stijgende inkomsten uit de 
brouwaccijns. 
 

 
 
GRAFIEK 50: Saldi resulterend uit de verrekening van totale inkomsten en uitgaven in de rekeningen van 
de Zutphense onderrentmeester, in rekeningponden, 1392-1525.  
 
 Daarmee wordt duidelijk dat een stijgende schuldenlast niet per definitie wijst op 
structurele financiële problemen. Zolang de inkomsten uit de indirecte belastingen bleven 
stijgen, kon het stadsbestuur zonder al te veel problemen jaarlijks enkele renten verkopen 
en daarmee investeringen plegen. De bouwrekeningen uit de jaren 1444 en 1445 bewijzen 
duidelijk dat ook het Zutphense stadsbestuur in ieder geval sinds het midden van de jaren 
veertig van de vijftiende eeuw grote investeringen in de stedelijke infrastructuur, onder 
meer voor de nieuwbouw van nieuwe muurdelen en een muurtoren bij de Zoutmarkt, via 
rentenverkoop financierde.2313 Ook de herbouw van de toren van de St. Walburgkerk, die 
op 10 april 1446 na een blikseminslag en een fikse storm was ingestort, zette het 
stadsbestuur ertoe aan om een erfrente te verkopen om de herbouw van de kerktoren mee 
te kunnen financieren.2314    
 

                                            
2313 StRZ III, 594-597 en 652-658. 
2314 Van Schaïk, ´Annuities´, 118. 
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 In 1450 begon het stadsbestuur, varend op de voorspoedige conjunctuur van de 
stedelijke financiën, een omvangrijk prestigeproject: de bouw van een nieuw raadhuis 
annex vleeshuis op de hoek van de Lange Hofstraat en het ´s Gravenhof, een meerjarig 
project dat tussen 1450 en 1453 wederom gefinancierd werd met de massale verkoop van 
lijf- en erfrenten.2315 In drie jaar tijd groeide de gefundeerde schuldenlast met maar liefst 
800 lb. ofwel 12 %. Ook de aanleg van de ´Hoge Brug´ buiten de Laarpoort, een 
belangrijke investering in de verkeersinfrastructuur die de landhandel vanuit Westfalen 
moest stimuleren, de bouw van de Bourgonjetoren en de aanleg van een nieuwe haven 
buiten de Zoutpoort in 1457 gaven aanleiding tot de verkoop van zowel lijf- als 
erfrenten.2316 In totaal nam de stad tussen 1450 en 1461 ruim 3275 oude schilden aan 
kapitaal op via de verkoop van lijf- en erfrenten. Vooral investeringen in de lokale 
infrastructuur brachten het stadsbestuur er in deze jaren dus toe aanzienlijke hoeveelheden 
lijf- en erfrenten te verkopen. Daarmee kan het effect van de politieke ontwikkelingen op 
landsheerlijk niveau, die door Van Schaïk als voornaamste reden voor de stijgende 
schuldenlast van de stad wordt genoemd, tot het midden van de vijftiende eeuw als relatief 
klein worden aangemerkt.2317   
 

 
 
GRAFIEK 51: inkomsten uit de verkoop van lijf- en erfrenten, in lb., 1446-1500. Ontleend aan: Van Schaïk, 
´Annuities´, 118.  

                                            
2315 RAZ, OAZ inv. nr. 1038, fol. 24.-37r.; inv. nr. 1039, fol. 22r.-35v.  In 1450, toen met de bouw van het nieuwe 
raadhuis werd begonnen, nam de stad voor ruim 1135 oude schilden aan lijfrenten op en nog eens 650 oude schilden 
aan erfrenten. Vgl. Gimberg, ´Stadhuis´, 98-106, m.n. 106. 
2316 Vgl. Van Schaïk, ´Annuities´, 116-117, fig. 2 en 3., waaruit het toenemende belang van rentenverkoop als 
buitengewone inkomstenbron vanaf het midden van de vijftiende eeuw duidelijk naar voren komt. 
2317 Vgl. Van Schaïk, ´Annuities´, 117-118. 
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 Dit veranderde echter vanaf de late jaren vijftig van de vijftiende eeuw, toen de 
politieke spanningen in het hertogdom inderdaad begonnen toe te nemen. Net als Arnhem 
moest ook Zutphen in 1459 lijfrenten verkopen om de financiële afspraken van het 
verdrag van Batenburg na te kunnen komen.2318 De korte termijn waarbinnen de steden 
het overeengekomen bedrag volgens het verdrag dienden af te dragen, maakte dat 
Zutphen haar volledige aandeel (3000 Rijnse gulden) moest financieren door middel van 
de verkoop van zowel lijf- als erfrenten. Gezien het gemak waarmee het Zutphense 
stadsbestuur ook in voorgaande jaren had besloten om renten te verkopen, vormde het 
ook nu weer de meest voor de hand liggende manier waarop het stadsbestuur binnen korte 
tijd dergelijke sommen geld bijeen kon brengen. De inkomsten hieruit werden rechtstreeks 
aan hertog Arnold en jonker Adolf uitgekeerd, waardoor elk spoor van deze inkomsten in 
de rekeningen ontbreekt.2319 In een apart register werden de voor deze financiële regeling 
verkochte renten opgetekend. Uit dit register kan opgemaakt worden dat deze rente-
emissie grotendeels een lokale aangelegenheid was: naast leden uit de vooraanstaande 
patriciaatsfamilies zoals de families Schimmelpenninck, Iseren en Benthem waren het 
onder andere de vicarissen van de stadskerk, de vicaris van de kerk in Voorst en het 
Zutphense St. Anthonisgilde die het benodigde kapitaal op tafel legde.2320  
 Ondanks de stijgende rentelast, waarmee de stad zich als gevolg van de 
renteverkopen in de jaren vijftig van de vijftiende eeuw geconfronteerd zag, bracht dit nog 
geen financiële problemen met zich mee. Integendeel: de inkomsten uit de accijnzen en 
de verpachting van de stedelijke domeinen stegen in de jaren veertig en zestig sneller dan 
de rentenlast, waardoor in die perioden zelfs aanzienlijke overschotten op de balans van 
de overrentmeester konden worden genoteerd. In 1470 werd zelfs 18,8 % van alle 
inkomsten niet uitgegeven. Zolang de inkomsten uit de indirecte belastingen bleven stijgen 
was het dan ook geen probleem om ieder jaar enkele lijfrenten te verkopen. De 
toenemende inkomsten konden de uit deze renteverkopen voortvloeiende stijging van de 
renteschulden voldoende financiële dekking geven. Bovendien schiep het overlijden van 
renteniers (en dus het wegvallen van een klein deel van de renteschuld) bij een schuldenlast 
hoofdzakelijk opgebouwd uit lijfrenten telkens nieuwe financiële ruimte voor het uitgeven 
van nieuwe lijfrenten.  
 Het grootste deel van de Zutphense gefundeerde schuldenlast bestond na de 
rentenconversies in de eerste drie decennia van de vijftiende eeuw namelijk voor het 
grootste deel uit lijfrenten. Terecht heeft Van Schaïk gewezen op de afwegingen die 
hieraan ten grondslag lagen. Lijfrenten werden zoals gezegd in Zutphen doorgaans 
verkocht tegen rentepercentages van 10-12,5 %, terwijl erfrenten tegen 5 á 6,25 % werden 

                                            
2318 Ibidem, 119; vgl. Böck, Hertzogtum, 488 en Alberts, Staten II, 4-6. 
2319 Blijkens enkele kwitanties had de stad in februari 1460 de aan hertog Arnold verschuldigde som van 2000 Rijnse 
guldens voldaan; vgl. Van Schaïk, ´Annuities´, 119. 
2320 RAZ, OAZ inv. nr. 1345; vgl. Van Schaïk, ´Annuities´, 119. 
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verkocht.2321 Alhoewel de verkoop van lijfrenten aanvankelijk dus resulteerde in een 
hogere rentelast dan de verkoop van een erfrente met eenzelfde hoofdsom, maakte dat 
het geleidelijk weer wegvallen van deze schulden door het overlijden van de rentenier(s) 
op wiens naam of namen de lijfrenten waren gevestigd op lange termijn financieel 
gunstiger uitpakte dan de verkoop van erfrenten. Die bleven, tenzij deze binnen afzienbare 
tijd weer gelost konden worden, een continue last vormen op het stedelijke budget.2322 Tot 
circa 1470 bleef het Zutphense stadsbestuur voornamelijk lijfrenten verkopen, maar in de 
periode die daarop volgde was het grootste deel van de totale rentenverkoop afkomstig 
uit de verkoop van erf- en losrenten, die ondanks de financiële problemen van de stad en 
een lagere interestvoet investeerders bleven trekken die speculeerden op een langere 
uitbetaling van de renten vanwege het onvermogen van de stad om renten te lossen.2323 
 Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vijftiende eeuw belandde de stad door 
deze financiële politiek echter zwaar in de problemen. Zoals we al aantoonden kelderden 
de inkomsten uit de belangrijkste indirecte belastingen op wijn en bier sinds de late jaren 
zeventig van de vijftiende eeuw. Tegelijkertijd namen de uitgaven sterk toe, die het 
stadsbestuur ertoe dwongen om via rentenverkoop extra inkomsten te genereren. De 
gigantische bedragen die de stad moest ophoesten in de oorlog tegen Maximiliaan van 
Oostenrijk duwden de stad uiteindelijk de financiële afgrond in. In het tumult van het 
politieke machtsvacuüm en de machtsstrijd die volgde op het plotselinge einde van de 
eerste Bourgondische bezetting, waarbij Zutphen tot zijn uiteindelijke overgave in 1481 
samen met Nijmegen een leidende rol speelde in de verdediging van de Gelderse belangen 
tegenover de aanspraken van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk op 
het hertogdom, zag het Zutphense stadsbestuur zich geconfronteerd met dezelfde 
negatieve spiraal die zich in Arnhem sinds de jaren zestig al had voorgedaan. De 
accijnsinkomsten kelderden, maar de torenhoge militaire uitgaven die de verdediging van 
de Gelderse onafhankelijkheid in die jaren met zich meebracht konden alleen worden 
ondervangen door het aangaan van ongekend hoge renteleningen, die de schuldenlast van 
de stad sterk deed toenemen.2324   
 De jaren 1479-1481 markeren dan ook het absolute hoogtepunt in de Zutphense 
rentenverkoop. In totaal werd binnen dit beperkte tijdsbestek van twee jaar voor ruim 
23.334 lb. aan erfrenten verkocht. Het valt op dat juist in deze jaren kapitaal uit Deventer 
werd aangeboord: zo kocht het fraterhuis in Deventer in 1479 een erfrente ter waarde van 
maar liefst 2000 gouden guldens, wat neerkwam op ruim 6777 stadsponden, terwijl een 
jaar later de Deventer burger Klaas de Quade een erfrente van nog eens krap 5889 lb. van 

                                            
2321 Ibidem, 112. 
2322 Ibidem, 116-118. 
2323 Ibidem, 118-119.  
2324 Zie voor de politieke ontwikkelingen in die jaren paragraaf 2.3.1 in dit boek en verder Böck, Herzöge und Konflikt, 
569-571 en Alberts, Staten II, 133. De enorme piek in de militaire uitgaven gedurende de jaren 1478-1481 wordt 
besproken in paragraaf 4.4. 
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de stad kocht. Het klooster in Diepenveen bij Deventer investeerde in datzelfde jaar nog 
eens 1200 lb. in Zutphense renten.2325 Gedeelde politieke belangen speelden hierbij 
ongetwijfeld een rol: ook in Deventer en de overige steden van het Sticht Utrecht verzette 
men zich tegen de aanspraken van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk, 
een verzet dat uiteindelijk culmineerde in de Stichtse burgeroorlog.2326  
 De daaruit resulterende stijging van de publieke schuldenlast was dermate fors dat 
de inkomsten van de onderrentmeester structureel ontoereikend werden om alle renteniers 
op tijd uit te betalen, en daarmee was ook in Zutphen een financiële crisis geboren. In 
‘normale’ jaren schommelde het aandeel van de uitgaven van de Zutphense 
onderrentmeester, die per slot van rekening hoofdzakelijk belast was met de uitbetaling 
van lijf- en erfrenten, sinds 1460 tussen de 60 en 75 procent van de totale stedelijke 
uitgaven. In 1479 slokte de schuldenlast zelfs 85 procent van de totale uitgaven op.2327 In 
de daaropvolgende jaren zakte de stad – ondanks pogingen om het financiële tij te keren 
– steeds dieper weg in een schuldenmoeras. In 1491 bereikte de gefundeerde schuldenlast 
zijn absolute hoogtepunt met in totaal 11.291 lb. aan rentenverplichtingen. De financiële 
middelen om deze schuldenlast te dragen schoten vanaf de laatste kwart van de vijftiende 
eeuw structureel tekort, en het stadsbestuur was niet bij machte om de hieruit ontstane 
negatieve spiraal te doorbreken. De renteverplichtingen kwamen in 1491 neer op 74 % 
van de totale uitgaven en zelfs 82 % van de stedelijke inkomsten die in dat jaar 
binnenstroomden.   
 De insolventie van de stad leidde sinds 1493, maar vooral na 1500 tot talloze 
aanmaningen, schuldcomposities en rechtszaken. Daarmee werden de commerciële 
activiteiten van Zutphense burgers vanwege het represaillerecht van schuldeisers, ernstig 
belemmerd.2328 Dit vormde één van de belangrijkste argumenten voor de burgerij om in 
te stemmen met de hierboven behandelde door het stadsbestuur voorgestelde 
belastingverhogingen. Met de opbrengsten ervan zouden onder meer de achterstallige 
renteschulden van de stad moeten worden afbetaald, waardoor ‘…onse burger ander 
heren lande, steden, stroim und straeten gebruycken moigen’.2329 Ook bij de hernieuwde 
invoering van opgelden in 1502 vormde dit een belangrijk punt, waarmee tevens duidelijk 
wordt dat de eerste poging om de schuldenlast van de stad terug te dringen weinig effect 
heeft gehad.   
 Toch verloor de stad niet van het ene op andere moment zijn kredietwaardigheid. 
                                            
2325 RAZ, OAZ inv. nr. 1063, overrentmeestersrekening 1479, fol. 3v. en inv. nr. 1064, overrentmeestersrekening 
1480, fol. 3v. 
2326 Vgl. Janse, Oorlog en partijstrijd, 19-21 en Van Kalveen, Bestuur, 1-3. Nog in 1493 leende het St. Walburgkapittel ten 
gunste van de hertog 100 Rijnse gulden ter financiering van de strijd tegen Maximiliaan van Oostenrijk van het ´heer 
Florenshuis´ te Deventer; vgl. Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI/I, nr. 58.  
2327 Van Schaïk, ‘Annuities’, 119. 
2328 De in het stadsarchief bewaard gebleven aanmaningsbrieven kunnen alleen een minimum aangeven; zie RAZ, 
OAZ, brief nrs. 386a, 805, 825, 840, 864, 907, 1081, 1098, 1146, 1059, 1061, 1071, 1214, 1229, 1235, 1256 en 1278.  
2329 RAZ, OAZ inv. nr. 1403, reg. nr. 1359a. 
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Wel moest de stad voor het kunnen blijven aantrekken van nieuwe investeerders 
overstappen van lijfrentenverkoop naar de verkoop van losrenten.2330 Voor Zutphen 
vormde het omvangrijke stedelijke goederenbezit een belangrijk element in het behoud 
van kredietwaardigheid. Zowel Kuske, Tracy en Munro hebben gewezen op het feit dat 
erfrenten in overeenstemming met de voorschriften van de kerk voornamelijk werden 
gevestigd op de inkomsten uit onroerend goed, terwijl de uitbetaling van lijfrenten vooral 
was gebaseerd op de inkomsten uit de stedelijke accijnzen.2331 Aan deze (noodgedwongen) 
wijziging van het financieringsmodel zaten voor de stad aanzienlijke risico´s vast: vooral 
de langetermijneffecten daarvan op de stedelijke schuldenlast vormden een bedreiging 
voor de financiële stabiliteit, aangezien erf- en losrenten ´eeuwig´ konden blijven 
voortbestaan.2332 Dit was een groot voordeel voor de rentekoper en zijn erfgenamen, maar 
betekende op langere termijn een grote verliespost voor de stad.2333   
 Losrenten vormden voor investeerders, ondanks hun lagere jaarlijkse rendement, 
vooral door de vooruitzichten op uitkeringen over een veel langere termijn nog steeds een 
aantrekkelijke investeringsmogelijkheid.2334 Die aantrekkelijkheid werd des te groter 
wanneer investeerders ervan op de hoogte waren dat de stad in kwestie vanwege de 
financiële situatie van die stad de lossing van de hoofdsom niet binnen afzienbare tijd kon 
effectueren. Ook in Zutphen bleven sommige los- en erfrenten uit de vijftiende en 
zestiende eeuw tot in de negentiende eeuw op de gemeentelijke begroting drukken.2335 
 De financiële problemen van Zutphen bereikten hun dieptepunt rond de overgang 
naar de zestiende eeuw. Rond 1500 mondde de jarenlange, vrijwel onophoudelijke 
rentenverkoop door het stadsbestuur uit in het totale failliet van dit financiële beleid. Zoals 
we hierna verder zullen aantonen leidde deze crisis tot het steeds verder oplopen van de 
achterstallige rentebetalingen, aangezien de stad zijn renteverplichtingen niet meer kon 
nakomen. Deze insolventie leidde op zijn beurt tot een stroom van aanmaningen en de 
gijzeling van Zutphense burgers of inbeslagname van hun goederen door schuldeisers, wat 
de handelsactiviteiten van deze groep sterk negatief beïnvloedde.  Desondanks ging het 
Zutphense stadsbestuur nog tot diep in de zestiende eeuw verder met de verkoop van 
erfrenten, vooral om de militaire uitgaven van de stad te kunnen bekostigen. Het door 
Van Schaïk geschetste beeld dat zich na 1493 onder druk van de Zutphense burgerij grote 

                                            
2330 Van Schaïk, ´Annuities´, 119. 
2331 Munro, ´Usury doctrine´, 994; Tracy, ´Dual origins´, 14-17; Kuske, Schuldenwesen, 27-45. 
2332 Kuske, Schuldenwesen, 46-49. 
2333 Van der Heijden, Geldschieters, 120, gaat uit van een positieve impact van losrentenverkoop vanwege de lagere 
daaruit voortvloeiende rentelast. Losrenten hadden mijns inziens echter voornamelijk waarde door het feit dat ze 
voor investeerders aantrekkelijk waren, waardoor de kredietwaardigheid van steden overeind bleef. Voor steden die 
niet in staat waren om losrenten binnen een korte termijn ook daadwerkelijk weer af te lossen hadden losrenten 
vooral nadelen. 
2334 Van Schaïk, ´Annuities´, 119; vgl. Van der Heijden, Geldschieters, 24-26 en 118-121.  
2335 Zo bleven ook in Antwerpen de rentelasten van erfrenten die in het midden van de vijftiende eeuw waren verkocht 
zelfs tot in de negentiende eeuw op het stedelijke budget drukken; vgl. Limberger, ´Fiscal system´, 137. 
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veranderingen in de financiële politiek van de stad hebben voorgedaan moet dan ook 
enigszins worden genuanceerd. Op basis van zijn analyse van de Zutphense rekeningen 
kwam hij tot de conclusie dat de stad gedurende de zestiende eeuw geen erfrenten meer 
heeft verkocht.2336 Toch vinden we in het stadsarchief nog tientallen rentebrieven terug: 
alleen al uit het eerste decennium van de zestiende eeuw zijn ons meer dan dertig 
rentenbrieven overgeleverd. Vooral in de chaotische eerste jaren van de zestiende eeuw 
verkocht het stadsbestuur jaarlijks enkele losrenten, waarvan de hoofdsommen vrijwel 
zeker direct zijn aangewend voor het uitbetalen van krijgsvolk, en dus niet als inkomsten 
in de overrentmeestersrekeningen worden geboekt. Hierdoor ontbreekt van de inkomsten 
uit deze renteverkopen in de stadsrekeningen vrijwel ieder spoor, afgezien van de 
hieronder nog te bespreken renteverkopen van de stad in de jaren 1498-1499.   
 De onderstaande grafiek (grafiek 52), waarin de totale jaarlijkse renteverplichtingen 
aan lijf- en erfrenten staan uitgesplitst, laat echter duidelijk zien dat zich vooral tussen het 
midden van de jaren zeventig van de vijftiende eeuw en het eerste decennium van de 
zestiende eeuw een gestage groei voordeed van de stedelijke rentelast. Vooral de uitgaven 
voortvloeiend uit de tientallen losrenten die in deze periode werden verkocht namen sterk 
toe. Nominaal stegen de uitgaven voor de uitbetaling van deze renten tussen 1470 en 1510 
met maar liefst 373 % (!). Vooral in de jaren 1474-1482 namen de rentelasten voor 
erfrenten exponentieel toe. Tussen het midden van de jaren tachtig en het einde van de 
vijftiende eeuw vlakte deze groei enigszins af, om tussen 1498 en 1510 wederom sterk toe 
te nemen. De stapsgewijze afname van de totale schuldenlast van de stad die na 1491 – 
ondanks de toenemende schuldenlast voortvloeiend uit verkochte erfrenten – inzette, kan 
dan ook voornamelijk worden toegeschreven aan het overlijden van de houders van 
Zutphense lijfrentebrieven die voor 1491 een lijfrente van de stad hadden gekocht. Tussen 
1482 – toen de stad een recordbedrag van 6849 lb. aan lijfrenten uitbetaalde – en het begin 
van de zestiende eeuw was de lijfrentenschuld al meer dan gehalveerd. 

                                            
2336 Vgl. Van Schaïk, ´Annuities´, 121. 
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GRAFIEK 52: Totale jaarlijkse renteverplichtingen aan lijf- (grijs) en erfrenten (zwart) van de stad Zutphen, 
in stadponden, 1420-1580. Grafiek ontleend aan Van Schaïk, ´Annuities´, 120. Mijn dank gaat uit naar dr. 
Van Schaïk voor het beschikbaar stellen van zijn dataset.  

 
 Met een uitvoerige klachtenlijst ten aanzien van het stadsbestuur en het door hen 
gevoerde financiële beleid bracht de Zutphense burgerij op 11 maart 1495 haar 
ongenoegen tot uiting.2337 De (tijdelijke) verhoging van de accijnzen op wijn, bier en het 
gemaal die met goedkeuring door de burgerij in dat jaar werd doorgevoerd om de schulden 
van de stad te verlagen was echter verre van toereikend om dit doel te bereiken. De latere 
weigering van de gedeputeerden uit de burgerij om de termijn voor de verhoging van de 
accijnzen, die in 1493 voor vier jaar was toegestaan, met nog eens twee of vier jaar te 
verlengen is hier deels uit voorgekomen. De gedeputeerden merkten op dat de stad, 
ondanks de toekenning van deze belastingverhogingen, nog steeds structureel te weinig 
inkomsten had om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Om het aanzienlijke 
jaarlijkse tekort te overbruggen moesten nog steeds leningen via de rentenmarkt worden 
afgesloten, waardoor de financiële positie van de stad alleen maar verder achteruitging.2338 
 Een andere klacht betrof de ontstane problemen rondom de uitbetaling van lijf- en 
erfrenten aan de renteniers door de onderrentmeester. De burgers eisten dat de 
rentmeesters aan het einde van hun termijn ook daadwerkelijk alle schuldeisers van de stad 
uitbetaalden met de sommen geld die zij van de stad ontvingen ter compensatie van de 

                                            
2337 Zie ook hierboven, paragraaf 3.3. 
2338 RAZ, OAZ inv. nr. 1371, fol. 4v. 
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door hen voorgeschoten geldsommen. Klaarblijkelijk gingen de burgers ervan uit dat de 
onderrentmeester nog ieder jaar netjes zijn voorgeschoten kapitaal op basis van zijn 
voorgelegde rekenschap door zijn opvolger kreeg uitbetaald en met dat geld dus ook de 
talrijke schuldeisers van de stad de hen toekomende renten kon uitbetalen. Niets was 
echter minder waar. Zoals we hierboven reeds hebben gezien bouwde de stad in de jaren 
1491-1499 aanzienlijke schulden op bij zijn rentmeesters.  
 Waar het beheer van de onderrentmeester tot 1470, ondanks een stijgende 
rentenlast, nog aanzienlijke positieve saldi had opgeleverd door tegelijkertijd sneller 
toenemende accijnsinkomsten en pachtsommen voor de verpachte stedelijke domeinen, 
sloeg de balans na 1475 snel om. In de periode 1400-1475 vertoonde het gemiddelde saldo 
in de onderrentmeestersrekeningen nog een positief resultaat van 212 lb.. Tussen 1480 en 
1502, toen het financieringstekort zijn hoogtepunt bereikte, namen de negatieve saldi in 
de rekeningen van de onderrentmeester echter exponentieel toe (zie grafiek 52). In dat jaar 
bedroegen de betalingsverplichtingen, inclusief de ´extraordinaris´-uitgaven van de 
onderrentmeester, 150 % van zijn totale inkomsten. De zwevende schuldenlast van de 
stad groeide fors vanwege het niet of slechts gedeeltelijk terugbetalen van de door de 
rentmeesters voorgeschoten sommen gedurende het laatste decennium van de vijftiende 
eeuw: zoals we al zagen waren de schulden van de stad bij de verschillende rentmeesters 
in 1499 opgelopen tot ruim 13.000 stadsponden, wat neerkwam op 115 % van de 
gemiddelde jaarlijkse inkomsten in het eerste decennium van de zestiende eeuw. Het 
dieptepunt volgde in 1502, toen onderrentmeester Gerrit van Voirthuisen een negatief 
saldo van 4269 lb. moest inboeken. Uit deze cijfers komt de omvang van de financiële 
crisis waarin Zutphen aan het einde van de vijftiende eeuw verzeild was geraakt pijnlijk 
duidelijk naar voren.   
 In 1500 legde het stadsbestuur vast dat de nieuw aangestelde onderrentmeester 
vanwege het feit dat de jaarlijkse renteschulden de inkomsten ver overstegen ‘…nyet 
weder van onss belast en sullen werden t’ betalen dan tot soe voill hij van onser stat renten 
dat die onderreyntmeister te boeren plege geboirt hedde, ind wes die schulden voirder 
beloepen sullen wij bueten sijnen schaden guetlick affdregen’.2339 De gigantische schuld 
die de stad tot 1500 bij verschillende rentmeesters had opgebouwd om de uitbetaling van 
alle uitstaande renteverplichtingen én de financiering van ruiters en knechten mogelijk te 
maken zal de aanleiding zijn geweest voor deze wijziging in de schuldenpolitiek van de 
stad. Vanaf 1500 besloot het stadsbestuur de uitbetaling van lijf- en erfrenten aan zijn 
crediteurs dan ook deels op te schorten. Vanaf 1503 gaf de onderrentmeester inderdaad 
een deel van de renteverplichtingen, waarvoor hij feitelijk persoonlijk verantwoordelijk 
was, terug aan de stad omdat de inkomsten ontoereikend waren geworden om alle 

                                            
2339 RAZ, OAZ inv. nr. 665, reg. nr. 1507. 
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rentelasten te kunnen dragen.2340   
 Dat de onderrentmeester steeds minder goed in staat was om alle 
renteverplichtigen van de stad na te komen vond niet alleen zijn oorzaak in de negatieve 
spiraal van dalende inkomsten en stijgende rentelasten. Tal van andere uitgaven moesten 
sinds de jaren zeventig van de vijftiende eeuw uit de kas van het pensieambt worden 
gedaan. Dat de onderrentmeester ook andere betalingen deed ten behoeve van de stad dan 
enkel en alleen de uitbetaling van lijf- en erfrenten was niet nieuw. De extraordinaris-
uitgaven van de onderrentmeester bestonden voor die tijd voornamelijk uit de 600 lb. die 
de overrentmeester in ieder geval sinds 1436 in drie termijnen uit de kas van het 
pensieambt ontving, terwijl de beheerder van het pensieambt in 1440 en 1442 een som 
van 100 lb., na 1445 een bedrag van 300 lb. afdroeg aan zijn opvolger, om daarmee de 
eerste termijnen lijf- en erfgeld uit te kunnen betalen vóórdat de eerste pachtsommen van 
de stedelijke accijnzen en de stadslanderijen binnenkwamen.2341 Maar vooral na 1492 
werden de toch al ontoereikende inkomsten van de onderrentmeesters nog verder onder 
druk gezet, doordat tal van onvoorziene uitgaven ten laste van het pensieambt werden 
gebracht. Zo werden de militaire uitgaven van de stad in de jaren 1495, 1500-1505 en 1527 
deels door de onderrentmeester betaald. In 1502, het jaar waarin het negatieve saldo zijn 
hoogtepunt bereikte, moest de onderrentmeester bijvoorbeeld de volledige onkosten voor 
de militaire expeditie richting Kleef en het beleg van Huissen, waaraan de halve stad 
deelnam, voor zijn rekening nemen.  
 Ook in Zutphen leidde, net als in Arnhem, de noodzaak tot het financieren van de 
oorlogsinspanningen ter verdediging van de Gelderse zelfstandigheid tegenover het 
Bourgondische machtscomplex tot een nauwelijks te stuiten negatieve spiraal van stijgende 
uitgaven, die nieuwe leningen noodzakelijk maakten en die op hun beurt de rentelast van 
de stad verder deed oplopen. Rond 1500 werd de hieruit ontstane financiële situatie 
onhoudbaar en moest men opnieuw ingrijpen. De invoering van nieuwe opgelden in 1502, 
waarover in hoofdstuk 5 reeds is gesproken, moest een uitweg bieden voor de grote 
financiële problemen waarmee Zutphen kampte. Het Zutphense stadsbestuur gaf aan dat 
de vele schattingen, ruitergelden en andere militaire uitgaven die de stad in de voorgaande 
drie decennia had moeten betalen had geresulteerd in de situatie dat de stad 

  

                                            
2340 RAZ, OAZ inv. nr. 926, fol. 92r.: ´Dit nabesc. gifft die renthmeister uns wederomb aver dat men noch an diese 
3732 lb. 11 s. ins 9 d. [het negatief saldo resulterend uit de totale inkomsten en uitgaven in dat jaar] … korten sall, 
want zie vull gerekent ind niet betaelt sin.´ Ook de rekeningen in de jaren daarna bevatten dergelijke omschrijvingen 
van deze handelswijze. Vgl. bijvoorbeeld RAZ, OAZ inv. nr. 928, fol. 84r.: ´Hiertegen soe geefft die renthmeister dit 
naebeschreven liff- ind erffgelt der stadt weder aver dat hie niet hiefft muegen betalen, want sijn ontfanck sich niet 
so veer en verstreckte´. 
2341 Kuppers, ´Stad in stagnatie´, 78. 
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 ‘…oir schulde, pensie ind lyffgeldde nyet betailen konnen, so zie merkelicken meer in jairlixscher pensien ende 
lijffgelde gyfft dan zie in guederen, renten ind opkommyngen jairlix hefft na vermoigen der rekenboeken ind scryfften den 
gueden luiden van onsser gemeente dair van int langh tkennen gegeven is, twelck sich wo langer woe meer verloipen onsse burger 
oir koipmanscap ende neringe tdoen, anderen heren lande nyet gebruiken ind oick ten lesten onse stat in zwaren ende lestigen 
interdicte, banne ind tensuren komen solden.’2342 

De volledige opbrengsten van de nieuwe opgelden werden rechtstreeks toevertrouwd aan 
een commissie van vier daartoe gedeputeerde burgers, die met deze gelden de achterstallige 
renteschulden moesten wegwerken. Daartoe was de stad met een groot aantal schuldeisers 
aparte betalingsregelingen overeengekomen. De gedeputeerde burgers dienden van hun 
inkomsten en hun uitgaven schriftelijk rekenschap af te leggen, maar helaas ontbreekt van 
deze aparte schuldenboekhoudingen ieder spoor. Voor de volgende zes jaar moest het 
stadsbestuur bovendien afzien van nieuwe renteverkopen.  
 Uit de rekeningen wordt duidelijk dat de administratie en het beheer van de 
stedelijke rentenkas nog steeds een mengvorm tussen publieke en private boekhouding 
was. In 1504 werden bijvoorbeeld 65 lijfrenten en maar liefst 76 erfrenten niet uitbetaald. 
Daarmee werd van de totale geboekte renteverplichtingen maar liefst 42,4 procent niet 
uitgekeerd. Zodoende werd het op dat moment geboekte negatieve saldo (en dus de schuld 
van de stad aan de onderrentmeester) aanzienlijk verminderd, maar bleef de stad als 
collectief lichaam met de verantwoordelijkheid ervoor zitten. De saldi zoals weergegeven 
in grafiek 50 moeten dus feitelijk verminderd worden met de niet uitbetaalde lijf- en 
erfrenten om de hoogte van de daadwerkelijk uitbetaalde rentelasten per jaar te berekenen. 
In de daaropvolgende jaren liep het aantal onbetaalde renten langzaam terug, maar de 
accumulatie van achterstallige betalingen zette de financiële geloofwaardigheid van de stad 
steeds verder onder druk. Het drukt zeer duidelijk de insolventie van de stad in deze 
periode uit. De uitgaven zoals die uit de rekeningen van de onderrentmeesters uit de 
periode 1490-1543 staan opgetekend zijn dan ook voor een deel fictief: zij weerspiegelen 
alleen het schuldenniveau, maar versluieren het feit dat een aanzienlijk deel van deze 
renteschulden niet werden uitbetaald.  

                                            
2342 RAZ, OAZ inv. nr. 665. 
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GRAFIEK 53: Niet uitbetaalde lijf- en erfrenten, onderrentmeestersrekeningen Zutphen, 1503-1543. 

 
 Eén casus kan bijzonder goed illustreren welke financiële en economische 
consequenties het niet (of zeer onregelmatig) uitbetalen van vele lijf- en erfrenten in de 
eerste helft van de zestiende eeuw voor de stad had. Het betreft de lang slepende kwestie 
rondom de uitbetaling van de renten van twee burgers van Münster, Johan Liderman en 
Hilbrand Bushoff. De Münsterse lakenkoopman Johan Liderman kocht in 1483 een 
losrente van de stad. Enkele jaren later, in november 1498, verkocht Zutphen een losrente 
van 1000 Rijnse gulden ´ …uit te geven totter sunderlyngen lasten ende noiden onser stat´ 
tegen de gebruikelijke rente van 6,25 % aan Hilbrand Bushoff, de bisschoppelijke 
ambtman en rentmeester te Ahaus.2343 Een deel van dit geld was bestemd voor het 
onderhoud van ruiters en knechten die de stad in dienst had genomen, terwijl het 
resterende deel van de hoofdsom werd gebruikt om uitstaande schulden van de stad bij de 
overrentmeester over het boekjaar 1498 af te betalen.2344   
 Een jaar later verkocht de stad nogmaals een losrente aan Bushoff: ditmaal was de 
hoofdsom bedoeld om de financiële bijdrage van Zutphen aan de reis van hertog Karel 
naar Frankrijk te bekostigen. De uitbetaling van deze rente werd door de stad vrijwel 
meteen op de lange baan geschoven. Ze waren slechts twee van de vele tientallen mensen 
                                            
2343 RAZ, OAZ inv. nr. 1312, reg. nr. 1449; RAZ, OAZ,  inv. nr. 1076, stadsrekening 1499/1500, fol. 3v. Hilbrant 
Bushoff was rentmeester van de bisschop van Münster te Ahaus; vgl. o.a. RAZ, OAZ, inv. nr. 231, briefnr. 1359. 
2344 RAZ, OAZ inv. nr. 1076, stadsrekening 1499/1500, fol. 37v.: ´Gehantreickt Jacob Schymmelden in den beghyn 
van den orloch in behoiff der ruyter ind knechte, van den gelde dat Hillebrant Busschof belede 782,1 lb.´; ibidem: 
´Gehantreickt Gerrit van Buerlo van den 1000 gul. Ontfangen van Hillebrant Busschof in sijnen 
averrentmeistersambt … 518 gul., den gul. tot 62 kr., valet 1338 lb. 5 s.´. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

15
03

15
05

15
07

15
09

15
11

15
13

15
15

15
17

15
19

15
21

15
23

15
25

15
27

15
29

15
31

15
33

15
35

15
37

15
39

15
41



558 | S t e d e l i j k e  m a c h t  t u s s e n  o v e r v l o e d  e n  s t a g n a t i e  
 

  

die jarenlang op uitbetaling van de hen toekomende renten moesten wachten. Nadat de 
dochter van Bushoff ergens rond 1515 was getrouwd met een erfgenaam van Lidermann, 
de Münsterse burgemeester Wilbrand Plönies, bundelden de Münsterse erfgenamen hun 
krachten om de door Zutphen verschuldigde rentetermijnen uitbetaald te krijgen. 
Ondanks verscheidene aanmaningen, verscheidene onderhandelingen en een toezegging 
uit 1514 dat vanaf dat moment geregelde betaling van de schulden zou plaatsvinden, was 
de achterstallige renteschuld aan de erfgenamen van Lidermann in 1516 opgelopen tot 274 
goudgulden.2345  Een aantal jaren later was de gezamenlijke schuld aan de Münsterse 
erfgenamen van Busschoff en Liderman in 1522 al opgelopen tot maar liefst 1870 
gulden.2346 Het onderstaande verwantschapsschema laat goed zien hoe de verschillende 
rentebrieven van de families Bushoff en Lidermann in handen zijn gekomen van de familie 
Plönies, en hoe erfrenten van generatie op generatie konden worden vererfd. 
 De erfgenamen richtten hun aanmaning ditmaal aan de zestien gemeenslieden, met 
het verzoek om bij het stadsbestuur aan te dringen op aflossing van deze schulden. Het 
rechtstreeks aanschrijven van de gedeputeerden uit de Zutphense burgerij viel bij de leden 
van het stadsbestuur niet in goede aarde, wat eens te meer aangeeft hoezeer het 
stadsbestuur trachtte ondanks alle financiële problemen van de stad de touwtjes in handen 
te houden. Pas in 1544 kon de stad overeenstemming bereiken met de erfgenamen over 
het lossen van de rente.2347    

                                            
2345 RAZ, OAZ inv. nr. 225, briefnr. 2214. 
2346 RAZ, OAZ inv. nr. 251, briefnr. 2769. In 1509 vonden onderhandelingen plaats tussen Zutphen en de erfgenaam 
van Johann Liderman, onder wie de Münsterse burgemeester Wilbrand Plönies; vgl. RAZ, OAZ inv. nr. 238f, briefnr. 
2065. Hernieuwd overleg vond in 1510 plaats; de erfgenamen weigerden naar de door Zutphen voorgestelde plaatsen 
te komen (Zutphen, Borculo of Eibergen), en stelden voor dat Zutphen afgevaardigden richting het Münsterse 
Ottenstein zond; vgl. RAZ, OAZ inv. nr, 239a, briefnr. 2088. 
2347 RAZ, OAZ inv. nr. 1348, reg. nrs. 2105 en 2109. 
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AFBEELDING 6: verwantschapsschema van de Münsterse families Bushoff, Lidermann en Plönies, ca. 
1495-1590. 
 

 Soortgelijke problemen ondervond de stad bij het uitbetalen van haar aandeel in de 
financiële verplichtingen aan Erkelenz. Op verzoek van de hoofdsteden van de drie 
nederkwartieren had deze stad de aflossing van de door Roermond reeds in 1478 geleden 
schade, toen burgers van Keppel een grote hoeveelheid linnen van Roermondse burgers 
hadden geroofd. In 1526 verzocht Erkelenz de drie hoofdsteden om de daarvoor 
gemaakte kosten te vergoeden, en werden zowel Arnhem als Zutphen door de hertog 
gemaand deze schuld in te lossen.2348  Erkelenz ging al snel over op beslaglegging op 
goederen van Zutphense burgers. Het verzoek van de drie hoofdsteden tot uitstel van de 
betalingstermijn werd door Erkelenz afgewezen, aangezien deze laatste stad aangaf deze 
gelden dringend nodig te hebben voor het aanleggen van versterkingen aan haar 
verdedigingswerken.2349 De zaak sleepte zich jaren voort, totdat de erven in 1552 werden 
overgehaald om de rente in te laten lossen door het stadsbestuur.   
                                            
2348 RAZ, OAZ inv. nr. 255, briefnr. 3132 en inv. nr. 498, briefnr. 3134. 
2349 RAZ, OAZ inv. nr. 255, briefnr. 3156. 
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 Uit grafiek 52 wordt duidelijk dat de rentenlast van de stad tussen 1490 en 1550 
aanzienlijk daalde, voornamelijk door het teruglopen van het aantal lijfrenten dat de stad 
moest uitkeren. Ook het bedrag aan niet-uitgekeerde lijf- en erfrenten nam gedurende de 
eerste helft van de zestiende eeuw steeds verder af (grafiek 53). De renteverplichtingen 
resulterend uit de verkochte erfrenten waren tot 1535 echter nog steeds gestegen en 
beliepen tussen 1530 en 1535 gemiddeld ruim 7421 lb. Na 1535 liepen deze uitgaven 
langzaam terug als gevolg van de aflossingen die de stad kon doen uit de gelden die het 
verwierf dankzij de verkoop van de rechten op de Zutphense tol in datzelfde jaar.2350 
Overigens had het bijeenbrengen van de daarvoor benodigde sommen geld geleid tot 
gemor onder de gedeputeerden van het Zutphense kwartier, die aanvankelijk niet bereid 
waren geweest om extra gelden toe te zeggen voor het lossen van de leningen die Zutphen 
in 1499 in Deventer en Kampen was aangegaan voor de bijdragen van het kwartier aan de 
reis van hertog Karel naar het Franse hof. Tussen 1538 en 1550 daalden de 
renteverplichtingen van de stad met 10%. Daarmee kwam stedelijke schuldenlast in 1550 
op hetzelfde niveau te liggen als in de vroege zestiende eeuw. Dit was nog steeds een 
aanzienlijke belasting die rustte op de schouders van de Zutphense belastingbetaler, 
aangezien het onderhouden van deze schuldenlast had geresulteerd in de noodzaak de 
belastingdruk via tariefverhogingen en de invoering van nieuwe opgelden stapsgewijs te 
verhogen.2351 

 	

                                            
2350 Zie hiervoor, paragraaf 5.4. 
2351 Zie hiervoor, paragraaf 5.3.2. 
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6.4.	BESLUIT	
 
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden, dat ook Arnhem en Zutphen voor de financiering 
van hun buitengewone uitgaven, hetzij voor investeringen in de stedelijke infrastructuur, 
hetzij voor het bekostigen van oorlog, steeds afhankelijker zijn geworden van de 
rentenverkoop als belangrijkste financieringsinstrument. Het moment waarop beide 
steden een gefundeerde schuldenlast begonnen op te bouwen, de snelheid waarmee deze 
opliep, de opbouw en de structuur van deze schuldenlast verschilden echter wezenlijk van 
elkaar. Alhoewel meer lokale preferenties en tradities van de verschillende stadsbesturen 
natuurlijk een rol gespeeld kunnen hebben, lijken verschillen in de structuur en 
schaalgrootte van de stadsfinanciën zelf ook een belangrijke variabele te hebben 
gevormd.2352 Daar waar Zutphen al in of zelfs kort voor 1330 haar eerste losrenten 
verkocht en tegen het einde van de veertiende eeuw een forse schuldenlast had 
opgebouwd, begon Arnhem pas vanaf 1378 met de verkoop van lijfrenten. Nog lange tijd 
bleven daar andere financieringsinstrumenten, zoals (gedwongen) leningen en ad-hoc 
geheven directe belastingen, naast rentenverkoop bestaan. Deze bevindingen nuanceren 
het belang van verschillen in de juridische status van steden voor het verkiezen van het 
ene financieringsinstrument boven het andere: zowel Arnhem als Zutphen waren door 
hun stadsbrieven al sinds de late twaalfde en vroege dertiende eeuw een publiek lichaam 
geworden, die kredietwaardigheid konden ontlenen aan hun positie als ´unsterbliche 
Persönlichkeit´, en als zodanig over bezit en inkomstenbronnen beschikten die de 
terugbetaling van leningen en de betaling van renten over langere termijn veiligstelden.2353 
 De verkoop van lijf- en erfrenten werd door het Zutphense stadsbestuur bovendien 
veel frequenter, en bovendien voor meer verschillende doeleinden toegepast dan in 
Arnhem. Daar waar in Arnhem alleen in tijden van acute geldbehoefte – voornamelijk ter 
financiering van militaire expedities – renten werden verkocht, was het voor het 
Zutphense stadsbestuur ook een instrument om diepteinvesteringen in de stedelijke 
infrastructuur te doen. De langere traditie van rentenverkoop in Zutphen maakte ook, dat 
de schaalgrootte van de schuldenlast van beide steden sterk verschilde. De relatieve 
terughoudendheid van het Arnhemse stadsbestuur in de toepassing van dit 
financieringsinstrument, deels ingegeven door de kleinere schaal van de stadsfinanciën en 
de relatief lagere inkomsten, wat beperkingen oplegde aan de draagkracht van de stedelijke 
inkomsten voor het dragen van een omvangrijke rentelast, maakte dat de gefundeerde 
schuldenlast als percentage van de totale uitgaven vele malen lager lag dan in Zutphen. 
Daardoor ontbrak in Arnhem de aanleiding om voor de administratie een aparte kas voor 
                                            
2352 Deze bevindingen ondersteunen de visie van Peter Stabel dat het kunnen opbouwen en onderhouden van een 
gefundeerde schuldenlast alleen mogelijk was bij een ´zekere mate aan economisch potentieel en behoorlijke 
infrastructuur´, en dat kleinere steden de voorkeur hadden voor vlottende leningen; geciteerd bij ´t Hart en Van der 
Heijden, ´Geld van de stad´, 19; Stabel, ´Tering naar de nering?´, 58-60. 
2353 Vgl. Zuijderduijn, Medieval capital markets, 153 en Tracy, ´Dual origins´, 20 en 24. 
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het beheer van de schuldenlast in het leven te roepen, zoals dit in Zutphen in 1380 
gebeurde. We hebben kunnen zien dat de toepassing van dit instrument niet zonder meer 
hoeft te duiden op geldgebrek of een zich aandienende financiële crisis. Zolang de 
reguliere inkomsten uit de accijnzen en het stedelijke domein gelijk bleven of stegen kon 
de uit rentenverkoop resulterende schuldenlast goed gedragen worden, zonder dat er 
bespaard moest worden op andere taken van het stadsbestuur. Bovendien had deze vorm 
van financieren tot voordeel dat de belastingen niet telkens verhoogd hoefden te worden, 
wat voor de sociale stabiliteit in de steden nadelig zou zijn geweest en dus gunstig was 
voor de bestendiging van de machtspositie van de stedelijke elites.2354  
 Toen de financieringsbehoefte vanaf het midden van de vijftiende eeuw toe begon 
te nemen – vooral ter bekostiging van oorlogsuitgaven – was de verkoop van meer lijf- en 
erfrenten tegen steeds grotere hoofdsommen voor beide steden dan ook de meest voor 
de hand liggende keuze. Van doelbewust financieel wanbeleid door de stadsbestuurders 
was niet per definitie sprake: het gehanteerde financiële model van belastingen en 
gefundeerde schuldenlast had zijn effectiviteit immers in de voorgaande decennia 
bewezen, en bovendien bestond er weinig financiële speelruimte om op andere wijze de 
inkomsten te verhogen. De negatieve spiraal van dalende belasting-inkomsten en 
tegelijkertijd sterk stijgende militaire uitgaven leidden – in het geval van Arnhem sinds 
1465 en van Zutphen sinds 1480 – tot een steeds grotere afhankelijkheid van 
rentenverkoop om de balans sluitend te krijgen, die de renteschuld op zijn beurt snel deed 
oplopen. Zo belandden zowel Arnhem als ook Zutphen aan het einde van de vijftiende 
eeuw in een diepe financiële crisis, die ertoe leidde dat schuldeisers niet langer betaald 
konden worden, wat vervolgens de handelsbelangen van burgers uit beide steden ernstig 
schaadde. In het geval van Arnhem kan gewezen worden op de omschakeling van de 
verkoop van voornamelijk lijfrenten op de lokale rentenmarkt naar de verkoop van grotere 
losrenten aan buitenlandse geldschieters – voornamelijk uit het Nederrijngebied. Ook 
Zutphen lijkt in de late vijftiende eeuw alleen nog via relatief grote losrenten, verkocht aan 
burgers en instellingen uit Deventer en Münster, aan extra geld gekomen te zijn. In beide 
steden werd via saneringspogingen – die de invoering van nieuwe belastingen noodzakelijk 
maakten – getracht om de schuldenlast terug te dringen, die echter maar beperkte 
resultaten opleverden.  
 Hier heeft een aantal factoren een rol gespeeld. Ten eerste ontbrak het aan 
landsheerlijke ondersteuning en een gecoördineerde aanpak van de financiële problemen 
van de Gelderse steden. De financiële autonomie van de steden maakte dat ieder 
stadsbestuur zijn eigen oplossing moest zien te vinden en dat van landsheerlijk ingrijpen, 
bijvoorbeeld via het verlenen van moratoria zoals dat voor verschillende Hollandse steden 
was gebeurd, in het geheel geen sprake was. Sterker nog: de politieke koers van hertog 
Karel van Egmond en de vrijwel voortdurende politiek-militaire instabiliteit in de regio 
                                            
2354 Kuppers, Stadtrechnungen, 105; Sprandel, ´Städtische Rentenmarkt´, 19-20. 
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verdiepte de financiële crisis van de steden steeds verder, ondanks het feit dat de 
landsheerlijke belastingdruk – mede door de sterke positie van de hoofdsteden binnen de 
Staten – vanaf het begin van de zestiende eeuw steeds meer op het platteland werd 
afgewenteld. Bovendien stonden structurele economische problemen een krachtig herstel 
van de economie en dus het aantrekken van de belastinginkomsten in de weg. Stijging van 
de belastinginkomsten kon in beide steden alleen bereikt worden door via het invoeren 
van nieuwe belastingen de belastingdruk op de stedelijke bevolking te verhogen, wat (ten 
minste in het geval van Zutphen) aan het einde van de vijftiende eeuw leidde tot het 
uitwijken van talloze burgers en groeiende armoede onder de stadsbevolking.2355   
 De financiële crisis die zich in beide steden voordeed gaf tenslotte ook meer ruimte 
voor de burgerij om inspraak te eisen in het financiële beleid van het eigen stadsbestuur. 
Het goedkeuren van nieuwe belastingen door de burgerij werd – zij het schoorvoetend – 
onderdeel van de dialoog tussen de stedelijke elites en de burgers, maar zoals we hebben 
gezien was het oplossen van de financiële crisis door het verlagen van de schuldenlast 
hierbij het primaire doel. Hier lag ook het belang van de handeldrijvende burger: alleen zo 
– zo dacht men – kon de handel zich herstellen en de economische conjunctuur zich ten 
goede keren.   
 Arnhem en Zutphen waren niet de enige Gelderse steden die aan het einde van de 
vijftiende eeuw in de financiële problemen raakten. In het Zutphense kwartier kwam ook 
Doesburg door de sterk gestegen schuldenlast als gevolg van rentenverkoop ter 
financiering van haar oorlogsinspanningen in 1480/1481 en 1492/1493 in de 
problemen.2356 Hierboven is ook al ingegaan op de sterke aanwijzingen voor soortgelijke 
financiële problemen in Harderwijk aan het einde van de vijftiende eeuw, terwijl ook 
Nijmegen en Venlo aan het einde van de vijftiende eeuw een aanzienlijke schuldenlast 
moeten hebben opgebouwd. Verder onderzoek naar het functioneren van zowel publieke 
als ook private rentenmarkten in Gelderse steden is evenwel wenselijk om een nog 
completer beeld te creëren van de financiële perikelen aan het einde van de vijftiende en 
begin zestiende eeuw. 

                                            
2355 Van Schaïk, Belasting, 151 en 247. 
2356 Pieters en Van Schaïk, ´Fiskaliteit´, 213. 



 



 

CONCLUSIES	
	

We keren terug naar het in de inleiding geciteerde vers uit het Brugse Gruuthuse-
handschrift. De door de anonieme auteur veronderstelde verbanden tussen oorlog, 
armoede en vrede zijn op basis van de voorgaande studie duidelijk herkenbaar geworden. 
Vooral de negatieve effecten van de voortdurende oorlogssituatie sinds de laatste kwart 
van de vijftiende eeuw op de Gelderse economie in het algemeen, en die van de steden en 
de stedelijke financiën in het bijzonder, zijn sterk op de voorgrond getreden. We hebben 
getracht om de hierachter schuilgaande sociale, politieke en economische mechanismes 
bloot te leggen. Maar we hebben niet alleen gekeken naar de invloed van politieke 
instabiliteit en oorlog op de (financiële) positie van de Gelderse steden, we hebben vooral 
ook aandacht proberen te vestigen op de wijze waarop de steden via hun financiële 
systemen, die vooral vanaf de veertiende eeuw vastere vormen begonnen aan te nemen, 
hun politieke macht hebben geschraagd.  
 De periode tussen 1350 en 1550 was voor Gelre een van grote transformaties, maar 
ook van continuïteit en stagnatie. Het uitgangspunt van deze studie vormde de opvatting 
dat de publieke financiën een essentiële schakel tussen politieke machtsontplooiing en de 
economie zijn. Evenwichtige publieke financiën vormen een belangrijke institutionele 
voorwaarde voor macro-economische stabiliteit en economische groei. Omgekeerd waren 
economische groei en politieke stabiliteit van doorslaggevend belang voor de financiële 
positie van overheden en hun mogelijkheden om kapitaal aan te boren voor het ontplooien 
van macht en het steeds verder reguleren van de samenleving. Deze wisselwerking tussen 
politieke processen, economische conjunctuur en de sociaal-politieke dynamiek op het 
lokale niveau enerzijds en de financieel-institutionele kaders die de publieke financiën 
hiervoor boden anderzijds is vanuit een stedelijk perspectief aan de hand van een tweetal 
Gelderse casestudies, namelijk Arnhem en Zutphen, bestudeerd.  
 Een van de uitgangspunten van dit onderzoek was het concept van de zogenaamde 
´multiple power networks´, waarin actoren en belangengroepen op verschillende niveau´s 
en binnen verschillende netwerken de eigen politieke en economische belangen trachten 
te behartigen. De positionering van steden binnen politieke, economische en stedelijke 
netwerken wordt in de eerste plaats gerelateerd aan de kapitaalkracht van de steden. 
Kapitaal vormt niet voor niets één van de belangrijkste elementen in veel 
staatsvormingstheorieën. Daarmee is de rol van steden als potentiële kapitaalverstrekkers 
voor het financieren van de steeds kostbaarder wordende vorstelijke politiek van essentieel 
belang. De toegang tot dit kapitaal was afhankelijk van de mate van (op privileges 
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gebaseerde) stedelijke financiële autonomie, de machtsrelaties tussen individuele steden en 
hun landsheer en de mate waarin steden erin slaagden om door gezamenlijk optreden via 
representatieve organen invloed te verwerven in het landsbestuur.  
 Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de financieel-institutionele autonomie 
van de Gelderse steden tegenover het landsheerlijke gezag gedurende de hier onderzochte 
periode groot was. De oprukkende Bourgondische staatsmacht in Vlaanderen, Brabant en 
Holland leidde er in die gewesten toe dat de stedelijke financiën en het financiële beleid 
steeds meer werden bepaald door de wensen van de landsheer, die de lokale financiën – 
onder andere door de stedelijke belastingen én de kredietwaardigheid van de steden te 
mobiliseren en te incorpereren in het landsheerlijke bedensysteem – inzette voor de 
financiering van hun politieke ambities. In Gelre wisten de hoofdsteden via hun 
sleutelpositie in de Staten in de vijftiende eeuw de landsheerlijke financiën én het 
belastingsysteem juist meer en meer ten gunste van hun belangen vorm te geven. In hun 
stadsrechtprivileges was al vastgelegd dat de graven geen buitengewone belastingen 
mochten heffen zonder uitdrukkelijke toestemming van de steden. Meer dan in de 
´kerngewesten´ bleven de Gelderse graven en hertogen aangewezen op hun traditionale 
inkomsten uit het landsheerlijke domein, vooral opgebouwd uit de opbrengsten van 
grondbezit, tollen en muntslag. Ook in Gelre leidden interne partijstrijd en talrijke militaire 
conflicten – beginnend met de slag van Wörringen in 1288 – in de veertiende en vijftiende 
eeuw tot een groeiende geldbehoefte van de landsheer. In hoofdstuk 2 hebben we de 
invloed van deze dynamiek op de interne verhoudingen tussen landsheer en steden binnen 
het terrioriale politieke netwerk uitgebreid onder de loep genomen.    
 De Gelderse casus toont duidelijk aan dat de Gelderse hoofdsteden hun 
machtspositie binnen het politieke systeem van het hertogdom vooral sinds het begin van 
de veertiende eeuw aanzienlijk hebben weten uit te bouwen door gebruik te maken van de 
financiële problemen van de graven. In ruil voor financiële steun – vooral in de vorm van 
leningen en borgstellingen voor landsheerlijke leningen – verwierven zowel Arnhem als 
Zutphen belangrijke privileges die hun autonomie vergrootten en hun economische 
concurrentiepositie verstevigden. Ook ontvingen zij van oorsprong landsheerlijke 
inkomstenbronnen, zoals het gruitrecht, accijnzen, tollen én grondbezit als onderpand of 
als schenking voor bewezen diensten. Hier lag ook de basis voor de sterke uitbouw van 
de stedelijke financiën in de eerste helft van de veertiende eeuw, die leidde tot een 
toenemende complexiteit van het financiële beheer en de noodzaak tot een verdere 
structurering en specialisatie van dit beheer, een proces dat in belangrijke mate werd 
gedragen door de verschriftelijking, waaraan wij het belangrijkste bronmateriaal voor dit 
onderzoek – de stadsrekeningen – te danken hebben. De stadsrekeningen van Arnhem en 
Zutphen vormen inderdaad – zoals W.J. Alberts reeds in de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw opmerkte – belangrijke bronnenreeksen die ons in staat stellen meer inzicht te 
verwerven in de politieke, economische en financiële geschiedenis van de Gelderse steden 
in de late middeleeuwen. Toch hebben we ook – in navolging van onder andere Van 
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Uytven, Marsilje en Kuppers – de vele haken en ogen die aan het gebruik van deze 
bronnen kleven moeten constateren. Archaïsche boekhoudkundige technieken, gebrek 
aan kaseenheid, vragen rondom volledigheid, representativiteit en homogeniteit van de in 
deze rekeningen besloten liggende gegevens vormden zowel voor de analyse van de 
inkomsten en uitgaven van Arnhem als ook voor Zutphen belangrijke struikelblokken. 
 De opbouw van de financieel-economische machtsbasis die zowel Arnhem als 
Zutphen in staat stelde om hun machtspositie binnen het territoriale politieke netwerk te 
verwerven en verder uit te breiden was echter een proces met diepe wortels in de pre-
stedelijke, domaniale periode. De opkomst van steden in het hertogdom Gelre vanaf het 
einde van de twaalfde en in de eerste helft van de dertiende eeuw werd primair gedragen 
door hun gunstige geografische ligging aan de rivieren Waal, Rijn en IJssel, die de 
belangrijkste handelsaders vormden tussen de Nederrijnse handelsmetropool Keulen en 
andere economische regio´s in Noordwest-Europa, waaronder Vlaanderen en Brabant, 
Engeland en het Oostzeegebied. In Gelre ontstond een netwerk van vooral middelgrote 
en kleinere steden, die alleen via samenwerking op territoriaal niveau als machtsblok 
tegenover de landsheer een vuist konden maken. Qua bevolkingsomvang behoorden 
zowel Arnhem als Zutphen tot de middelgrote steden. De bescheiden nijverheidssector 
was weliswaar sterk gedifferentieerd, maar produceerde vooral voor de lokale markt. 
Daarmee hadden beide steden weinig groeipotentieel, wat zich op financieel vlak uitte in 
vrij stabiele inkomsten uit bijvoorbeeld het maalgeld in Zutphen en de broodaccijns in 
Arnhem.  
 De economische groei en de kapitaalaccumulatie in de Oost-Nederlandse steden in 
de dertiende en veertiende eeuw werd grotendeels gerealiseerd door de participatie in de 
rivierhandel en de overzeese commerciële contacten van de economische elites die voor 
een groot deel overlap vertoonden met de sociaal-politieke elites. De Hanze vormde één 
van de vele, maar tegelijkertijd wel het de belangrijkste netwerk voor het behartigen van 
de economische belangen van de stedelijke elites in de Gelderse steden. Vanaf de dertiende 
eeuw zochten én vonden Zutphense kooplieden aansluiting bij de Hanze. Ruim een eeuw 
lang profiteerden Zutphense kooplieden van de handelsprivileges die zij in onder andere 
het Oostzeegebied, Engeland en het gehele Nederrijngebied genoten, en wisten zodoende 
gedurende de veertiende eeuw aanzienlijke kapitalen te verwerven. Leningen van 
vermogende burgers – die hun fortuin grotendeels te danken hadden aan hun 
handelsactiviteiten -  stelden de stad in staat om sinds het begin van de veertiende eeuw 
de stedelijke bezittingen – voornamelijk via de verwerving van grondbezit rondom de stad 
– aanzienlijk uit te breiden. Rond het midden van de veertiende eeuw bevond Zutphen 
zich vermoedelijk op het hoogtepunt van zijn economische macht. Na 1400 vond een 
duidelijke heroriëntatie plaats: de stedelijke (economische) elite trok zich grotendeels terug 
uit de actieve handel en richtte zich vooral op investeringen in grond- en huizenbezit in 
Zutphen en in de omliggende plattelandsambten.   
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 De Gelderse steden kregen echter (evenals de Overstichtse en Nederrijnse steden) 
in de vijftiende eeuw te maken met geleidelijke verschuivingen van de internationale 
handelsstromen. Dit noodzaakte tot een heroriëntatie c.q. regionalisering van de 
handelsnetwerken door de Oost-Nederlandse steden. Daarmee ontstond, in de woorden 
van Looper, een bepaalde mate van functionele complementariteit, maar economisch 
particularisme leidde op cruciale momenten tot onderlinge concurrentie die afbreuk deed 
aan het functioneren van de steden als machtsblok tegenover de eigen landsheer of andere 
machthebbers.2357 Zoals Weststrate in zijn proefschrift heeft aangetoond zette de opkomst 
van Holland en de groeiende concurrentie van de Hollanders in de Oostzeehandel de 
positie van de Oost-Nederlandse steden in de internationale handelsnetwerken vanaf het 
begin van de vijftiende eeuw duidelijk onder druk.2358 Deventer kon zijn positie als de spil 
in de goederenuitwisseling tussen het Zuiderzeegebied, de Oost-Nederlandse gewesten en 
het uitgestrekte Duitse achterland (Münster, Westfalen en het Nederrijngebied), mede 
dankzij haar gunstige geografische ligging, de goed ingerichte economische infrastructuur 
en vanwege de bekendheid en toegankelijkheid van zijn vijf jaarmarkten voor zowel 
Hollandse als ook Oost-Nederlandse en Hanzeaten tot diep in de zestiende eeuw 
behouden. De pogingen van Zutphen, onder meer in 1420 en wederom in de 1465, om 
ten koste van Deventer de interregionale handelsstromen richting Zutphen te leiden 
hadden geen blijvend succes. De analyse van de Zutphense waag- en weggelden heeft dit 
– ondanks hun geringe belang voor de stadsfinanciën als geheel – zeer duidelijk naar voren 
gebracht. Het voorbeeld van Zutphen lijkt de aanname van Stasavage te bevestigen dat 
steden met een oligarchisch stadsbestuur ook nadat economische voorsprong en innovatie 
stagneerden overeind konden blijven als ´rentier republics´, met een meer naar binnen 
gerichte financieel-economische politiek.2359    
 De Arnhemse economische elites waren veel meer gericht op de rivierhandel 
richting Keulen en werd pas in 1441 formeel in de Hanze opgenomen, juist in de periode 
dat de uiteenlopende economische deelbelangen van de verschillende stedenlandschappen 
zich – onder druk van Hollandse concurrentie in zowel de handel met Vlaanderen en in 
het Oostzeegebied – ging uiten in de regionalisering van het Hanzenetwerk in kwartieren. 
De Gelderse steden vormden binnen het Keulse kwartier een aparte, via territoriale 
grenzen afgebakende groep onder aanvoering van de belangrijkste handelsstad van het 
hertogdom, namelijk Nijmegen. Toch wisten zowel Arnhem als ook Zutphen door een 
relatief succesvolle heroriëntatie op een meer regionale marktfunctie – ondermeer door 
via institutionele dwang een groot deel van het platteland binnen het eigen kwartier als 
economisch achterland te claimen – hun financiële positie tot diep in de vijftiende eeuw 
veilig te stellen. 

                                            
2357 Looper, ´Nederlandse Hanzesteden´, 119-120 en idem, ´Grenzen´, 29; vgl. Weststrate, Kielzog, 269. 
2358 Weststrate, Kielzog, 278-279. 
2359 Stasavage, States of credit, 5. 
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STEDELIJKE	FINANCIËN	EN	HET	FINANCIEEL	BEHEER  
De vraag welke rol de stedelijke financiën als instrument tot ontplooiing van politieke 
macht door Arnhem en Zutphen hebben gehad, de daaruit afgeleide vraag naar de effecten 
van politieke processen, gebeurtenissen en economische conjunctuur op de inkomsten en 
uitgaven van beide steden en de vraag naar de wijze waarop de sociaal-politieke elites vorm 
hebben gegeven aan het financiële beleid stonden centraal in deze studie. Bij de 
ontwikkeling en het functioneren van de lokale publieke financiën speelde institutionele 
pad-afhankelijkheid een belangrijke rol. Dit geldt zeker ten aanzien van de sociaal-politieke 
structuren. De aanvankelijke monopoliepositie van de patriciaatsfamilies die toegang 
hadden tot de oligarchische stadsbesturen in laatmiddeleeuws Arnhem en Zutphen ten 
aanzien van het financiële beheer was een uitvloeisel van de machtspositie die de pre-
stedelijke elites reeds voor de stadswording hadden bezeten. Vanuit hun ministeriale taken 
in het beheer van domaniale inkomstenbronnen en op basis van hun grondbezit trokken 
ze – op basis van daartoe door de landsheer vertrekte stadsrechtprivileges – na de 
stadsrechtverlening de openbare macht én het beheer van de daaruit voortvloeiende 
publieke middelen naar zich toe.   
 Dat tal van deze families hun financiële positie nog aanzienlijk wisten te verstevigen 
door in de (wijn)handel actief te zijn was daarbij van secundair belang, alhoewel de op 
deze manier verzamelde fortuinen wel ten dele werden benut om de machtspositie van de 
stad te versterken én de stad in financieel moeilijke tijden via leningen uit de brand te 
helpen. We hebben kunnen aantonen dat het financiële beheer en de beslissingen ten 
aanzien van het financiële beleid in zowel Arnhem als Zutphen tot diep in de vijftiende 
eeuw werden gemonopoliseerd door de patriciaatsfamilies, die de machtsposities binnen 
het stadsbestuur onderling verdeelden. In beide steden werd de verantwoordelijkheid voor 
het financiële beheer sinds circa de tweede kwart van de veertiende eeuw een taak voor 
een vanuit het midden van de schepenen daartoe aangewezen lid van het stadsbestuur. In 
Arnhem waren dit de burgemeesters, in Zutphen werden zij rentmeesters genoemd. Zij 
beheerden de centrale stadskas, die gevoed werd vanuit verschillende onderliggende 
kassen.   
 Pas de diepe financiële crisis die zich ook in Gelre aan het einde van de vijftiende 
eeuw op stedelijk niveau manifesteerde bracht hierin voor het eerst enige verandering, 
doordat gilden en burgerij uit onvrede met de economische malaise en consequenties van 
de financiële problemen invloed opeisten in de saneringspogingen van de stadsfinanciën. 
In Arnhem kwam dit proces in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw op gang, wat in 
1487 resulteerde in de politieke emancipatie van de gilden: zij verwierven vanaf dat 
moment steeds meer invloed op het financiële beheer. Zij dienden onder meer 
goedkeuring te geven voor het verhogen van accijnstarieven, de invoering van nieuwe 
indirecte belastingen en werden geconsulteerd in geval van oorlog en het goedkeuren van 
landsheerlijke belastingen. Onder goedkeuring van de Arnhemse burgerij werden meer-
maals de indirecte belastingen verhoogd door het invoeren van verschillende opgelden.  
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 Toenemende complexiteit, maar ook financiële problemen leidden er op 
verschillende momenten toe dat besloten werd tot reorganisatie van de stedelijke 
financiën. In Zutphen deed zich dit voor in 1381, toen de stad zich geconfronteerd zag 
met een hoge schuldenlast die in de voorgaande halve eeuw was opgebouwd op de 
inkomsten uit de in 1326 verworven gruit. In dat jaar werd besloten om de uitbetaling van 
de lijf- en erfrenten voor een groot deel onder te brengen in een apart kas, het pensieambt, 
beheerd door een tweede, vanuit het stadsbestuur aangestelde rentmeester die een 
belangrijk deel van de accijnzen en domeininkomsten kreeg toegewezen. Op deze wijze 
wist het stadsbestuur de kredietwaardigheid van de stad overeind te houden en de 
schuldenlast ook op langere termijn houdbaar te maken. Door het financiële beheer af te 
splitsen in twee zogenaamde raadsambten hield het Zutphense stadsbestuur volledige 
controle over het gevoerde financiële beleid. In vergelijking met Zutphen had Arnhem 
een veel minder lange traditie waar het aankwam op een gefundeerde schuldenlast. Deze 
stad had buitengewone uitgaven tot diep in de veertiende eeuw gefinancierd via 
(gedwongen) leningen en ad-hoc geheven directe belastingen. Als gevolg hiervan had 
Arnhem een beduidend lagere schuldenlast en bleef de complexiteit van het financiële 
beheer dusdanig dat volstaan kon worden met één centrale kas.   
 De prominente rol van de Arnhemse stadsschrijvers in het financiële beheer is een 
ander aspect waarin Arnhem zich onderscheidde van Zutphen. Sinds het einde van de 
veertiende eeuw was de Arnhemse secretaris verantwoordelijk voor het daadwerkelijke 
financiële beheer. Vanaf de jaren twintig schreed de differentiatie binnen het financiële 
beheer in Arnhem nog verder voort toen een aparte rentmeester, onder 
verantwoordelijkheid van de burgemeesters, werd aangesteld om de toenemende 
complexiteit van het financiële beheer de baas te kunnen te kunnen blijven. Aanvankelijk 
ging het ook hier om leden van het Arnhemse patriciaat, maar sinds 1446 werd een aparte 
rentmeester, in de persoon van mr. Derick van der Molen, aangesteld. Na 1487 waren het 
vooral gegoede burgers – en vooral enkele rijke brouwers – die het financiële beheer op 
zich namen.   
 Ook in Zutphen leidde de financiële crisis van de late vijftiende eeuw tot sociale 
onrust en de noodzaak tot het betrekken van burgergedelegeerden in het financiële beleid. 
Toch was de positie van de burgerij tegenover het stadsbestuur in de IJsselstad veel minder 
sterk dan in Arnhem. We hebben kunnen aantonen dat hier de juridische legitimiteit van 
de machtspositie van de burgerij, die door het landsheerlijke privilege van Maximiliaan van 
Oostenrijk uit 1487 werd gewaarborgd, een doorslaggevende factor is geweest. Tevens 
hebben we kunnen aantonen dat juist de toegenomen participatie van de burgers in 
Arnhem in het financiële beheer, onder andere door de hen toebedeelde mogelijkheden 
om via het aanstellen van rentmeesters de financiële politiek van het stadsbestuur te 
controleren, maakte dat met hun goedkeuring de belastingdruk structureel kon worden 
verhoogd. Dit stelde de stad vanaf 1515 in staat om haar betalingsachterstanden stukje bij 
beetje af te bouwen. In Zutphen daarentegen verbond de burgerij telkens tijdelijk voor 
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kortere periodes hun toestemming aan belastingverhogingen, waardoor structurele 
oplossingen voor de financiële problemen uitbleven. In de jaren dertig en veertig van de 
zestiende eeuw leidde de voortdurende financiële malaise – die rond het begin van de 
zestiende eeuw op zijn hoogtepunt was geweest – tot heftige sociale repercussies.   

	
DE	STEDELIJKE	FINANCIËN	IN	GELRE:	ONTWIKKELING	EN	FACTOREN	 	
Deze studie heeft aangetoond dat zich ook in Gelre op het stedelijke niveau een diepe 
financiële crisis heeft voorgedaan aan het einde van de vijftiende en het begin van de 
zestiende eeuw. Die volgde op een periode van ruim een halve eeuw, grofweg tussen het 
begin van de vijftiende eeuw en 1455, waarin stijgende accijnsinkomsten – voornamelijk 
uit de bieraccijnzen – beide steden in staat hadden gesteld om te investeren in de stedelijke 
infrastructuur en de uitbouw van het bestuursapparaat. Het uitgavenpatroon van zowel 
Arnhem als Zutphen stond in de late veertiende en eerste helft van de vijftiende eeuw 
vooral in het teken van uitgaven die ten goede kwamen aan de publieke functies die het 
stadsbestuur ten dienste van de stedelijke gemeenschap zelf verzorgde: bestuur, 
rechtspraak en administratie, regulering van de handel, onderhoud van de publieke ruimte 
en de stadsverdediging. Ook de uitgaven voor representatie – op landsheerlijk niveau, 
maar ook het onderhouden van contacten met andere steden, machthebbers en 
ambtenaren – waren voor de positionering van de steden binnen de politieke en 
economische netwerken belangrijk en kwamen uiteindelijk ten goede aan de inwoners. 
Militaire uitgaven waren vooral verbonden aan de heervaartverplichtingen die de stedelijke 
inwoners als collectief tegenover de landsheer hadden, en beperkten zich tot het leveren 
van uitrusting en proviand aan de stedelijke milities.    
 Ondanks de grote financiële autonomie van de Gelderse steden heeft het 
laatmiddeleeuwse staatsvormingsproces, de daaruit voortvloeiende politieke conflicten en 
de endemische oorlogvoering in Gelre in de late vijftiende en de eerste helft van de 
zestiende eeuw de stedelijke financiën van zowel Arnhem als ook Zutphen zwaar onder 
druk gezet. De analyse in deel II heeft duidelijk gemaakt dat beide steden in een diepe 
financiële crisis terecht kwamen als gevolg van de noodzaak tot het keer op keer ad-hoc 
moeten financieren van militaire uitgaven in de laatste decennia van de vijftiende eeuw en 
de vroege zestiende eeuw. Waar kwam deze bereidheid vandaan om zich zo diep in de 
schulden te steken – ondanks de verworven machtspositie in de Staten, die de hoofdsteden 
onder meer in staat stelden om de landsheerlijke belastingdruk in toenemende mate op het 
platteland af te wentelen? Het antwoord hierop moet ons inziens gezocht worden in de 
grote mate van ´belangenaggregatie´ tussen de steden en de landsheer. Zowel de hertog 
als de steden waren – zeker na de traumatische ervaring van de eerste Bourgondische 
bezetting tussen 1473-1477, waarin de steden veel van hun privileges en hun autonomie 
kwijtraakten – bereid om de Gelderse onafhankelijkheid met alle mogelijke middelen te 
verdedigen. Om dit te bereiken waren hertog en Staten – ondanks hun vele 
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meningsverschillen over de financiering van deze strijd – op elkaar aangewezen.  
 In Arnhem manifesteerden de eerste problemen zich na 1465, toen de stad het 
middelpunt werd van de strijd tussen hertog Arnold en diens zoon Adolf. Torenhoge 
militaire uitgaven en sterk dalende accijnsinkomsten noodzaakten het stadsbestuur tot 
rentenverkopen die de draagkracht van de stad ver te boven gingen. Doordat de stedelijke 
economie ook in de jaren zeventig van de vijftiende eeuw niet herstelde, kon de stad een 
aantal jaren niet of nauwelijks haar renteverplichtingen voldoen, waardoor de schulden 
zich jaar na jaar opstapelden. Dit leidde tot confiscatie van handelsgoederen en gijzelingen 
door boze schuldeisers van de stad. De stedelijke inkomsten kelderden, terwijl de militaire 
uitgaven en de ter financiering ervan opgelopen uitgaven ten behoeve van de gefundeerde 
schuldenlast aanzienlijk stegen. In Zutphen manifesteerde dezelfde negatieve spiraal zich 
weliswaar pas enkele jaren later in 1480, maar door het toch al aanzienlijke aandeel van de 
stedelijke rentelast in de totale stadsfinanciën greep deze financiële crisis nog dieper en 
uiteindelijk ook langduriger in, dan in Arnhem het geval was. Concluderend kan gesteld 
worden dat beide Gelderse steden aan het einde van de vijftiende eeuw in financieel 
opzicht in zwaar weer terecht waren gekomen. Het breekpunt ligt voor Arnhem en 
Zutphen op momenten waarop de steden door politieke instabiliteit, in het geval van 
Arnhem de landsheerlijke dynastieke strijd tussen hertog Arnold en Adolf, in het geval van 
Zutphen het machtsvacuüm in de periode tussen 1477 en 1480, als brandpunten van de 
politiek-militaire verwikkelingen het als individuele stad moest afleggen tegenover de 
geconcentreerde macht van een collectief van landsheer en steden of de overmacht van 
de Bourgondische legermacht. De ultieme financiële krachtinspanningen om de eigen, 
particularistische positie te behouden resulteerden in een financieel echec dat tot diep in 
de zestiende eeuw zou doorwerken.  
 Daar waar in Holland landsheerlijk ingrijpen door het verlenen van moratoria op 
de stadsschulden en saneringspogingen leidde tot het centraliseren van de publieke 
schuldenlast via het tot publiek lichaam geïnstitutionaliseerde orgaan van de Staten, bleven 
dergelijke institutionele innovaties in Gelre uit. Alhoewel de Gelderse steden de 
landsheerlijke belastingdruk via hun stem in de Staten op het platteland wisten af te 
wentelen, stonden ze er voor wat betreft hun financiële problemen alleen voor om een 
uitweg uit de malaise te vinden. De veranderde economische verhoudingen binnen de 
Nederlanden en de geringe kansen die de dunbevolkte en door oorlogsgeweld verscheurde 
kwartieren van Arnhem en Zutphen boden voor economisch herstel maakten, dat de 
financiële positie van beide steden alleen kon worden verbeterd door het opvoeren van de 
belastingdruk en het fenomeen dat zoveel laat-middeleeuwse overheidsfinanciën 
kenmerkte: het graven van steeds grotere financiële kuilen om de vorige kuil te kunnen 
dichten. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat niet financiële crises an sich, maar 
eerder de sociaal-politieke verhoudingen en de bereidwilligheid of het vermogen om 
institutionele tradities en stedelijk eigenbelang te doorbreken hebben geleid tot nieuwe en 
meer succesvolle vormen van overheidsfinanciering. Zo lang de particuliere belangen van 
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de stedelijke politieke elites de boventoon voerden in de vormgeving van het stedelijke 
beleid, stond dit op langere termijn economische groei in de weg. 

	
STEDELIJKE	FINANCIËN	EN	DE	STEDELIJKE	ECONOMIE   
De stadsfinanciën van Zutphen en Arnhem dienden in deze studie als spiegel voor de 
sociaal-politieke en economische ontwikkeling van deze steden. Vooropgesteld moet 
worden dat deze spiegel niet een volledig, en in sommige gevallen zelfs een vertekend 
beeld geeft van de stedelijke economie. Zo blijven inkomstenbronnen die iets zouden 
kunnen zeggen over de rol van de langeafstandshandel als economische sector veelal 
buiten beeld: de Gelderse hertogen hebben zoveel mogelijk de tolinkomsten die ons 
hierover een beeld kunnen geven in bezit te houden. Een studie hiernaar – in navolging 
van de studie van Weststrate – zou meer inzicht hierin moeten kunnen verschaffen. Toch 
is het zondermeer zinvol gebleken om via detailstudie de overeenkomsten en verschillen 
in zowel de financiële systemen als ook de lokale economische conjunctuur op het spoor 
te komen.   
 Een eerste conclusie die getrokken kan worden op basis van het onderzochte 
materiaal, is dat de heroriëntatie van Arnhem en voornamelijk Zutphen van de actieve 
langeafstandshandel naar een meer regionaal georiënteerde marktfunctie rond het begin 
van de vijftiende eeuw, vooral wegens de toenemende Hollandse concurrentie in het 
Oostzeegebied én (zij het in mindere mate) het groeiende belang van de directe 
handelscontacten tussen Keulen en Holland, niet meteen tot economische stagnatie heeft 
geleid. Daarmee moeten de conclusies die Kuppers en Van Schaïk in hun overigens 
belangwekkende artikel uit 1981 over de Zutphense economie in de late middeleeuwen 
enigszins bijgesteld worden.2360 Ondanks berichten van een tanende handelspositie van 
Zutphen, die in 1420 aanleiding gaven tot de instelling van twee nieuwe jaarmarkten, kan 
daarmee niet zonder meer de economische stagnatie van Zutphen in de eerste decennia 
van de vijftiende eeuw gesitueerd worden.   
 Ook in Arnhem boette de jaarmarkthandel, en dan met name de lakenhandel, rond 
diezelfde tijd aan belang in. Weliswaar duiken de eerste tekenen van economisch 
functieverlies juist in die jaren op, vooral vanwege een teruggang van de toch al niet 
omvangrijke stedelijke lakennijverheid, maar via hun functioneren als lokale c.q. regionale 
markt- en nijverheidscentra hebben Zutphen en Arnhem nog tot het midden van de 
vijftiende eeuw hun financiële positie weten veilig te stellen. De toenemende economische 
dwang, reglementering en het regelrechte monopoliestreven, vooral ten aanzien van de 
stedelijke brouwnijverheid voor het omliggende platteland vanaf het tweede kwart van de 
vijftiende eeuw, mogen gezien worden als pogingen om juist de financiële status quo te 
handhaven. We zien – vanuit een breder interpretatiekader beschouwd – de pogingen om 

                                            
2360 Vgl. Kuppers en Van Schaïk, ‘Levensstandaard’.  
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het functieverlies binnen het commerciële netwerksysteem dat Noordwest-Europa 
verbond op te vangen door binnen de lokale c.q. regionale economie – in eerste instantie 
binnen het eigen kwartier, al of niet met via de machtspositie in de Gelderse Staten 
toegepaste institutionele dwang – als centrum van het eigen kwartier te gaan fungeren. 
 We hebben in deze studie de inkomsten uit verschillende accijnzen en heffingen 
als proxy gebruikt voor het vormen van een beeld over de economische trend in beide 
steden. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat de heroriëntatie van de 
Gelderse steden van actieve handel naar een meer regionale economische centrumfunctie 
zich sinds het beging van de vijftiende eeuw heeft voltrokken. De belangrijkste indicator 
hiervoor vormt de stijging van de accijnsinkomsten gedurende de eerste helft van de 
vijftiende eeuw. Aangezien deze indirecte belastingen vooral rustten op de productie, 
consumptie en het transport van levensmiddelen en verbruiksgoederen en dus 
voornamelijk de lokale handel en het kleinverbruik binnen de stad representeren kan op 
basis van deze gegevens vooral iets gezegd worden over het functioneren van de stad als 
regionaal centrum.  
 In veel middeleeuwse steden in de Nederlanden vormden indirecte belastingen de 
belangrijkste inkomstenbron voor het stadsbestuur. Ook in Zutphen en Arnhem vormden 
de verschillende accijnzen op productie, consumptie en soms ook het vervoer van 
belangrijke verbruiksgoederen één van de meest lucratieve inkomstenbronnen. In Arnhem 
waren de accijnzen gedurende de gehele onderzoeksperiode zelfs veruit de belangrijkste 
inkomstenbron. Net als elders waren de accijnzen op wijn en bier de belangrijkste 
accijnzen. Toch bestonden aanmerkelijke verschillen in de structuur van het stedelijke 
inkomstenpakket. In beide steden vertoonden de inkomsten uit de accijnzen een stijgende 
trend gedurende de eerste helft van de vijftiende eeuw.   
 De belangrijkste dynamische factor hierin was de hop- of brouwaccijns, de heffing 
op de lokale bierproductie, die zowel in Arnhem als in Zutphen tussen de late veertiende 
eeuw en het midden van de vijftiende eeuw sterk stijgende inkomsten genereerde. Het 
grote belang van deze accijnzen voor de stedelijke financiën in beide steden staat echter 
niet in verhouding tot de relatief kleine schaal van de Zutphense en Arnhemse 
brouwnijverheid: van grootschalige exportnijverheid was zeker geen sprake. Daaruit moet 
geconcludeerd worden dat het relatieve aandeel van bepaalde inkomsten, verbonden aan 
een bepaalde nijverheidssector, niets zegt over het belang van die sector binnen de 
stedelijke economie. Veel meer waren de uiteindelijke opbrengsten verbonden aan de 
keuzes van het stadsbestuur ten aanzien van de inrichting van het fiscale systeem, onder 
andere ten aanzien van vrijstellingen, tarieven en het al of niet belasten van bepaalde 
goederen of diensten. Dit geldt ook ten aanzien van de opmerkelijke verschillen in de 
samenstelling van het fiscale systeem: in het kleinere Arnhem bestond het volledige 
systeem uit vijftien accijnzen, terwijl in Zutphen enkel de wijn-, bier-, brouw- en 
broodaccijns werden geheven.   
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  In de literatuur over de stedelijke financiën in laatmiddeleeuws West-Europa wordt 
het bestaan van een algemeen financieel model verondersteld, waarin de ontwikkeling van 
indirecte belastingen en een publieke schuldenlast als belangrijkste elementen in het 
financiële beleid van stadsbesturen naar voren treden. Als één ding naar voren is gekomen 
uit deze studie, dan is het wel de vaststelling dat de laatmiddeleeuwse stadsbestuurders in 
zowel Arnhem en Zutphen uitermate pragmatisch hebben gehandeld om het financiële 
evenwicht tussen uitgaven en en inkomsten zo goed en zo kwaad mogelijk te handhaven. 
Het financieel-institutionele instrumentarium dat daartoe werd gehanteerd verschilde niet 
of nauwelijks met de ons bekende financiële systemen in andere laatmiddeleeuwse steden 
in de Nederlanden.   
 In Zutphen vormden niet de accijnzen maar het stedelijke domein de belangrijkste 
bron van inkomsten. De uitbouw van deze stedelijke bezittingen begon in het begin van 
de veertiende eeuw en vormde een stabiele basis voor het opbouwen van een gefundeerde 
schuldenlast. Ook hier speelde pad-afhankelijkheid een belangrijke rol: het grondbezit van 
de Gelderse graven was rondom het oude machtscentrum van de Zutphense graven 
aanmerkelijk groter en geconcentreerder geweest dan rondom Arnhem, waar de abdijen 
van Prüm en Werden belangrijke grondheren waren. De mogelijkheden om via leningen 
of aankoop grondbezit uit handen van de landsheer los te weken waren voor Zutphen 
aanmerkelijk ruimer dan voor Arnhem. In Arnhem was het belang van stedelijk grondbezit 
als inkomstenbron van de stad vele malen kleiner: daar vormden de accijnzen de 
hoofdmoot van de stedelijke inkomsten. De verdeling van het Arnhemmerbroek in 1364 
was een belangrijk moment voor de ontwikkeling van de structuur van de Arnhemse 
stadsfinanciën. Particuliere belangen van de leden van het patriciaat, die het meeste garen 
sponnen bij de particularisering van de Arnhemse gemene gronden, voerden de 
boventoon in de grote financiële inspanningen die de stad zich via het aangaan van 
leningen getrooste.  
 Met het Tractaat van Venlo van 12 september 1543 werden het hertogdom Gelre 
en het graafschap Zutphen onderdeel van de personele unie van de verschillende 
territoriale eenheden die samen de Habsburgse Nederlanden vormden. Het Tractaat 
getuigt van de wens van de Gelderse Staten om in bestuurlijk én financieel opzicht zoveel 
mogelijk vast te houden aan de oude tradities en de van oudsher genoten privileges.2361 
Dat Gelre werd geïncorporeerd in de bestuurlijke organisatie van de Habsburgse 
Nederlanden leidde tot duidelijke veranderingen in de politiek-institutionele verhoudingen 
binnen Gelre én een geheel andere machtsrelatie van de steden met het centrale gezag en 
de daaraan vebonden bestuursinstellingen dan in de voorgaande, landsheerlijke 
periode.2362 Maar men wist tevens te bedingen dat de belastingheffing in het hertogdom 
ook onder Habsburgs bewind nog steeds toestemming van de Staten behoefde, en dat de 

                                            
2361 Van de Pas, ´Tussen centraal en lokaal gezag´, 124. 
2362 Ibidem, 149. 
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Gelderse steden onverkort gebruik konden blijven maken van hun Hanze-privileges.2363 
Deze op continuïteit van de bestaande middeleeuwse praktijk gerichte artikelen ten 
aanzien van de belastingheffing en de stedelijke handel lijkt kenmerkend te zijn voor de 
Gelderse steden, die daarmee de gevolgen van de bestuurlijke transitie voor de eigen 
financieel-economische machtspositie zoveel mogelijk in eigen voordeel om te buigen. 
Het was een variant op het aloude mechanisme dat de hoofdsteden hanteerden om de 
eigen machtspositie ten opzichte van de landsheer via de Staten overeind te houden en te 
verstevigen.  
 Het beeld dat Gelre rond het midden van de zestiende eeuw volgens Van Schaïk 
als een ´min of meer uitgeput land´ beschouwd moet worden, terwijl Alberts spreekt van 
een ´weinig florisante economische situatie´, is door Van Driel in twijfel getrokken.2364 
Ondanks het feit dat van een volledige ineenstorting van de Gelderse economie inderdaad 
geen sprake kan zijn geweest, kan op basis van de resultaten van deze studie worden 
geconcludeerd dat de financieel-economische positie van de Gelderse steden in de eerste 
helft van de zestiende eeuw aanzienlijk slechter was dan dat hij in de eerste helft van de 
veertiende eeuw was geweest. Weliswaar waren de inkomsten- en uitgavenniveau´s in de 
zestiende eeuw aanmerkelijk hoger, maar dit werd voornamelijk veroorzaakt door de hoge 
schuldenlast en de zware belastingdruk die via een steeds groter aantal heffingen op de 
stedelijke bevolking werd afgewenteld.   
 De paradox die hier is blootgelegd is dat de Gelderse hoofdsteden hun macht 
binnen het territoriale politieke netwerk en ten opzichte van hun landsheer in de loop van 
diezelfde periode juist aanmerkelijk hebben weten te vergroten. De sleutels tot de macht 
van de Gelderse steden in de vijftiende en zestiende eeuw waren uiteindelijk niet zozeer 
de stedelijke financiën, succesvol financieel beleid, economische voorspoed of de 
kapitaalkracht van haar inwoners, maar eerder het starre en op behoud van voorrechten 
en privileges gerichte politieke optreden van de steden. Stedelijk particularisme, 
eigenbelang en kortzichtigheid waren aan deze politieke koers niet vreemd. Het overeind 
houden van een relatief zwak landsheerlijk gezag dat aan de financiële leiband van de 
Staten (en dus van de hoofdsteden zelf) liep kwam uiteindelijk niet de economische 
belangen van de stadsgemeenschap in zijn geheel ten goede. Het hielp alleen de stedelijke 
elites om de bereikte politieke verhoudingen te bestendigen en de eigen machtspositie te 
verdedigen. Alleen op deze wijze wisten de Gelderse hoofd-steden hun politieke macht 
tussen overvloed en stagnatie te behouden.

                                            
2363 Keverling Buisman, ´Tractaat´, 274, punten 6 en 9; vgl. Brand, ´Zuiderzeesteden´, 283-284 en 292-293. 
2364 Van Driel, ´Gelre vóór 1543´, 96-103. 
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AFBEELDING 7: Stadsplattegrond van Arnhem door Jacob van Deventer, ca. 1560. 

 
Legenda 
1. Oude Markt 
2. Nieuwe Markt 
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AFBEELDING 8: Stadsplattegrond van Zutphen door Jacob van Deventer, ca. 1560. 

 
Legenda 
1. ´s-Gravenhof 
2. Marktentracé (Groen-, Hout- en Zoutmarkt) 
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9. Raad- en vleeshuis  
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SUMMARY	
	

In this study, we have examined the complex relations between processes of state 
formation, economic development and the evolution of urban public finances in the late-
medieval duchy of Guelders. We have chosen two well-documented case studies, Arnhem 
and Zutphen, for which the urban financial accounts and the accompanying administrative 
source material were relatively well preserved, enabling a detailed study of urban financial 
policies within its political and economic contexts and its implications for urban societies 
in the period between the mid-fourteenth and mid-sixteenth centuries. In the first part of 
this study, the political and economic as well as the institutional contexts for the 
functioning of urban finances are being explored, whereas part two of this study is 
essentially an analysis of the evolution of urban expenditure and revenues, and the 
financial policies that were employed to be able to cope with the strains placed on urban 
finances during the long-drawn conflicts between Guelders and the Burgundian-Habsburg 
rulers between 1473 and the subsequent incorporation of the duchy of Guelders in the 
personal union of the Habsburg Netherlands by emperor Charles V after 1543. This study 
aims at providing new data, enabling a more comparative approach of regional differences 
in institutional and economic development and fiscal systems in the late-medieval Low 
Countries.  
 Until now, the debate about the effects of social, political and economic 
development on public finances in the late-medieval and early-modern Low Countries has 
mainly focussed on the more economically successful and highly urbanized regions in the 
coastal regions, most notably the counties of Flanders and Holland. For these regions, a 
positive correlation has been established between processes of medieval state formation 
and attempts of unification of these regions under the Burgundian and Habsburg rulers 
from the late fourteenth century onwards, and the remarkable economic growth these 
regions witnessed. Studies on urban public finances stressed the importance of financial 
innovations such as the creation of urban public debt, the advanced fiscal systems that 
were based on strong urban economies and the effects that growing state authority had 
on the urban finances, the socio-political fabric of urban communities and the balance of 
power between central government institutions and urban communities.  
 By turning our attention to a region where initial economic growth during the 
fourteenth century gave way to stagnation from the mid-fifteenth century onwards, we 
aimed at gaining more insight in the mechanisms with which town governments tried to 
maintain their political power, both within the territorial network, the urban and economic 



580 | S t e d e l i j k e  m a c h t  t u s s e n  o v e r v l o e d  e n  s t a g n a t i e  
 

  

networks in which they operated and as a socio-political elite within the towns itself, 
although the economic base for the public finances which had to enable this policy was 
eroding gradually. Here, instead of departing from the more top-down approach of 
traditional state formation models, we have applied the concept of ‘multiple power 
networks’, in which interest groups can exert both political, social, economic, and military 
power on multiple levels, and within multiple networks to increase or defend their own 
interests. Indeed, as we extensively discussed in chapter 2, the duchy of Guelders 
witnessed economic growth and urbanization from the thirteenth century onwards. This 
was mainly based on the early engagement of the towns’ traditional domanial socio-
political elites in the river trade between Cologne and the coastal regions, and the overseas 
trade with the Baltic region and England. They also aligned their economic interests with 
the German Hanseatic League, and actively sought to promote their economic interests 
through an opportunistic use of Hanseatic and other economic privileges throughout the 
sixteenth century.   
 Along the rivers Rhine, Waal, IJssel and Maas, a poly-centric network of small and 
medium-sized towns developed in which a relatively small economic elite could 
accumulate considerable wealth. This made the towns important potential financial 
reservoirs for the counts and (from 1339 onwards) dukes of Guelders to tap into, enabling 
them to finance their increasingly expensive consolidation and expansion of their territory. 
The financial crisis that struck the county in the late-thirteenth century set in motion the 
gradual engagement of the towns in the political network and their growing influence on 
the government of the duchy through the evolving representative body of the Estates, 
which was a continuous bargaining process between the towns and their dukes. This was 
mainly based on financial aid by the towns: loans or consent for the levy of new ducal 
taxes by the towns resulted in a gradual accumulation of ducal revenues, such as domains, 
tolls and urban excise taxes in the hands of the Guelders towns. This in turn led to the 
expansion of the urban financial systems: traditional revenue sources were surpassed in 
importance by these new revenues, which enabled the town governments to invest in the 
towns’ military and economic infrastructures and expand its public tasks in town 
government and control over the local political economy.  
 In chapter 3, we have argued that this accumulation of revenues and growing 
responsibilities of town governments from the fourteenth century onwards led to an 
increased complexity of the urban finances, forcing town governments to expand their 
financial control and create a central financial administration. In both Arnhem and 
Zutphen, the town governments were traditionally in the hands of oligarchies, in which a 
relatively small socio-political elite with firm roots in the pre-urban domanial structures 
monopolized political power and assumed the exclusive control over the management of 
urban finances. Growing responsibilities and complexity led to a specialization within 
town governments as well. Burgomasters and treasurers, recruited from within the ranks 
of town government, were responsible for financial administration, aided by town clerks, 
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who had a pivotal role in day-to-day financial affairs. In Zutphen, the growing public debt 
and consequent growing complexity led to the creation of a separate treasury for the 
servicing of debt payments in 1380. In Arnhem, financial difficulties and the growing 
number of tasks in the hands of the burgomasters led to the introduction of a separate 
treasurer in 1446.  
 In both towns, financial problems  during the last quarter of the fifteenth century 
lead to increasing demands of the burghers for involvement in and more control over 
financial policy. But in Arnhem, the formal acknowledgement and emancipation of the 
guilds as political entities in 1487 by archduke Maximilian of Austria gave them a formal 
position towards the town government. From then on, the treasurers were recruited from 
amongst the guildmasters, increasing the control rights of the craft guilds over the urban 
finances. This in turn lead to introduction of new indirect taxes in order to fight the 
growing debts, which arose from a combination of decreasing revenues and increasing 
expenditure since 1465, when party strife and internal wars led to a total collapse of urban 
finances in Arnhem. This forced the town government to contract ever larger loans, 
mainly with investors from the German Lower Rhine area, which led to growing debts, 
delay of payments and the confiscation of trade goods from Arnhem traders, and which 
led to further economic decline. The resulting downward economic and financial spiral 
was further aggravated by the damaging effects of incessant warfare and political 
instability. But, although contrasting interests between the socio-political elites and the 
craft guilds and burghers led to several confrontations during the late fifteenth and early-
sixteenth century, the increase of the tax burden in order to fight the financial crisis was 
the product of shared sense of urgency to reorganize the urban finances for achieving a 
common goal: the enduring independence from Burgundian-Habsburg rule.  
 In Zutphen, a severe financial crisis emerged in 1480, when the town borrowed 
beyond its financial capabilities, which were stretched to its limits by continuous annuity 
sales from the 1330’s onwards. Here also, the war against Burgundian hegemony sparked 
excessive public spending on military campaigns to ensure the independence of the duchy 
of Guelders from Burgundian rule. Just as in Arnhem, a downward spiral of diminishing 
revenues and rising expenditure on the servicing of public debt led to increasing insolvency 
between 1490 and 1502, when the financial crisis in Zutphen reached its zenith. In this 
respect, we must conclude that the interests of the duke of Guelders and the urban socio-
political elites to defend independence against Burgundy in order to maintain their own 
position of power towards one another aligned, drove both ducal and urban finances to 
the brink of total collapse. But in Zutphen, the demands of the burghers and craft guilds 
for financial reforms and extended control rights only led to temporal increases of urban 
indirect taxation and a policy of pawning large parts of the traditionally large urban 
domains, built up during the first half of the fourteenth century, to satisfy angry creditors 
who were denied payment of their annuities for several years. In the case of Zutphen, we 
have established that the lack of any formal institutionalization of political and financial 
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control rights of the burghers by the ruler severely hampered financial reforms and led to 
outbreaks of civil unrest in 1527 and again in 1538-1543.    
 Turning to expenditure and revenue patterns itself, this study has revealed that 
urban finances in the duchy of Guelders adhered to the general fiscal model which 
dominated urban financial systems in pre-modern Europe: a predominance of indirect 
taxation and the use of funded public debt as main source of extraordinary revenue in 
times of acute financial need. Looking at expenditure, we have seen that in both towns the 
spending on public services and town government and the maintenance of urban 
infrastructure and defences were the basis for the financial policy of town governments. 
But, as the developments of public spending from the mid-fifteenth century onwards 
show us, the need to increase extraordinary expenditures on military campaigns, the hiring 
of mercenaries and the increase of urban debt servicing because of the growing need to 
attract loans through annuity sales made town governments to make serious cuts on 
traditional, ordinary expenditures. In this respect, we must also conclude that diminishing 
revenues also forced town governments to make pragmatic choices on which terrains they 
had to cut costs, where they had to default debt payments in order to maintain the heavy 
burden of almost annual expenditure on military campaigns.  
     Looking at the revenues, we have seen that in Arnhem, the revenues from excise 
taxes were dominant: all in all this town over the course of the research period developed 
a broad fiscal system, in which the revenues from taxation of production and consumption 
of beer and wine were the pillar on which urban finances rested. During the first half of 
the fifteenth century, the growing success of the local brewing sector based on urban 
monopolies for commercial brewing extending over the surrounding countryside led to 
increasing financial space for investments in urban infrastructure and the expansion of the 
administrative apparatus. In Zutphen, the large urban domain, consisting of landed 
property, fisheries, tolls and economic infrastructures such as mills was the dominant 
source of revenues, with urban wine and beer excises coming second. This study has 
established the fact that although the structure of urban revenues does not reflect the 
structure of the urban economy, the series based on these revenues do reflect the global 
development of the macro-economic conjuncture, and can be used as a ‘proxy’ for 
economic development of the local economy and its functioning within the wider regional 
and intra-regional economic networks.   
 In this study we have stressed the importance of institutional path-dependency and 
the impact of financial policies by the socio-political elites to enhance their own, 
particularistic economic and financial interests and to consolidate their political power 
both within the territorial political network, the urban networks in which it participated, 
as well as internally, monopolizing political and financial decision-making. Power was not 
merely based on the scale of the urban economy, the possibilities to extract capital through 
fiscal systems or by tapping into capital markets, but mainly on the extent of the 
aggregation of interests between several interest groups within late-medieval society, with 
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the dukes of Guelders and the capital towns of the four quarters of the duchy as its main 
political power holders. They both had aligned interests regarding the maintaining of 
Guelders independence from Burgundian-Habsburg rule, which led town governments to 
invest beyond their actual financial capabilities in the independence of the duchy, in order 
to maintain the existing power relations towards a relatively weak central government, 
which it controlled through decisions on taxation and territorial finances. This policy did 
not only lead to a severe financial crisis and internal unrest, it also led to economic 
stagnation and institutional inertia, which in the long road stifled economic development 
and resulted in further lagging behind Holland, which profited from the re-orientation of 
international trade from river to maritime trade during the sixteenth century.  
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ZUSAMMENFASSUNG	
	

Die vorliegende Arbeit widmet sich der detaillierten Erforschung der komplexen 
Zusammenhänge der Staatsbildung, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entstehung 
städtischer Finanzen im spätmittelalterlichen Herzogtum Geldern. Hierzu werden die 
Städte Arnheim und Zutphen, von denen die städtischen Buchhaltungen und die 
administrativen Zeugnisse als Quellen gut erhalten geblieben sind, als Fallbeispiele 
herangezogen. Die gute Quellenlage ermöglicht eine detaillierte Erforschung der 
städtischen Finanzpolitik innerhalb des zeitgenössischen politischen und wirtschaftlichen 
Kontextes und ihrer Auswirkung auf die städtischen Gesellschaft. Im ersten Teil dieser 
Arbeit werden sowohl die politischen und wirtschaftlichen als auch institutionellen 
Kontexte der städtischen Finanzen analysiert. Der zweite Teil hingegen widmet sich der 
Analyse der städtischen Einkünfte und Ausgaben sowie der Finanzpolitik, die gehandhabt 
wurde um die Spannung während des lang andauernden Konflikts zwischen Geldern und 
den Herrschern von Burgund-Habsburg im Zeitraum 1473 bis 1543 zu bewältigen. Ziel 
dieser Arbeit ist es mit den erarbeiteten Daten und Ergebnissen, die Grundlage für einen 
Vergleich mit anderen Regionen der Niederlande zu schaffen, hinsichtlich der 
institutionellen, wirtschaftlichen und fiskalischen Entwicklung des Spätmittelalters.   
 Bis heute hat sich die Diskussion über die Effekte der sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den spätmittelalterlichen und 
frühmodernen Niederlanden hauptsächlich mit den wirtschaftlich erfolgreicheren und 
stark urbanisierten Küstenregionen Flandern und Holland beschäftigt. Für diese Regionen 
wurde ein starker Zusammenhang zwischen der mittelalterlichen Staatsbildung und den 
Versuchen der Vereinigung unter der Herrschaft Burgund-Habsburg mit der deutlich 
positiven und erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung ab dem 14. Jahrhundert 
begründet. Verschiedene Untersuchungen von Stadtfinanzen betonen die Bedeutung 
finanzieller Innovationen wie die Entstehung der öffentlichen Schuldenlast, fortschritt-
licher Fiskalsysteme, die auf starken städtischen Wirtschaften beruhten, und den Effekten, 
die die wachsende staatliche Autorität auf die Stadtfinanzen, die sozialpolitischen 
Strukturen der städtischen Gesellschaft und die Machtbalance zwischen diesen und den 
Institutionen der zentralen Obrigkeit hatte.  
 Indem wir unsere Aufmerksamkeit einer Region zuwenden, in der ein anfängliches 
Wirtschaftswachstum während des 14. Jahrhunderts einer Stagnierung um die Mitte des 
15. Jahrhunderts Platz machte, erhalten wir mehr Einblick in die Maßnahmen, mit denen 
die städtischen Verwaltungen versuchten ihre politische Macht innerhalb des territorialen, 
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städtischen und wirtschaftlichen Netzwerks zu erhalten. Innerhalb dieses Netzwerkes 
agierten die sozial-politische Eliten, obwohl die wirtschaftliche Basis für die öffentlichen 
Finanzen, die diese lokale Politik ermöglichte, stets mehr zurückging. Methodisch wurde 
hierbei, entgegen der traditionellen Top-down-Methode für Staatsbildungsmodelle, das 
Konzept der ‘multiple power networks’ angewendet, in dem Interessensgruppen 
politische, soziale, wirtschaftliche und militärische Macht ausüben und vergrößern 
können. 
 Tatsächlich können wir für das Herzogtum Geldern ab dem 13. Jahrhundert ein 
Wirtschaftswachstum sowie zunehmende Urbanisierung feststellen (Kapitel 2). Diese 
Entwicklung begründet sich in den frühen Handelskontakten der städtischen Eliten mit 
dem Seehandel zwischen Köln und den niederländischen Küstenregionen, sowie dem 
Baltikum und England. Gleichzeitig ist eine Angleichung der Wirtschaftsinteressen an die 
der deutschen Hanse festzustellen. Dies diente dem Streben die eigenen Wirtschafts-
interessen über den opportunistischen Gebrauch der hansischen und anderen 
wirtschaftlichen Privilegien bis ins 16. Jahrhunderts geltend zu machen.  
 Entlang des Rheins, der Waal, IJssel und Maas entwickelte sich ein polyzentrisches 
Netzwerk kleinerer und mittelgroßer Städte, in dem eine relativ kleine wirtschaftliche Elite 
beträchtlichen Reichtum erwirtschaftete. Dies machte diese Städte ab 1339 zu wichtigen 
finanziellen Reserven der Geldrischen Grafen und Herzögen, die ihnen auf finanzieller 
Ebene den Erhalt und die Ausbreitung ihres Territoriums ermöglichte. Die Finanzkrise 
des späten 13. Jahrhunderts führte zu einer sukzessiven Teilnahme und Einbringung 
verschiedener Städte in das politische Netzwerk Gelderns und ihrem zunehmenden 
Einfluss auf die landesherrliche Verwaltung über das wachsende repräsentative Organ der 
Stände. Hierbei handelte es sich um einen kontinuierlichen Unterhandlungsprozess 
zwischen den Städten und dem Herzog, der hauptsächlich auf einer finanziellen 
Unterstützung des Herzogs durch die Städte basierte. Anleihen beziehungsweise 
Zustimmung zu neuen Steuerabgaben durch die Städte resultieren in einer schrittweisen 
Anhäufung der herzoglichen Einnahmen (z.B. über Domänen, Zölle oder städtische 
Akzisen) in den Händen der Städte. Dies führte wiederum zu einer Erweiterung des 
städtischen Verwaltungssystems: traditionelle Einnahmequellen wurden durch diese 
neuen Einkünfte hinsichtlich ihrer Bedeutung verdrängt. Letztendlich ermöglichte dies 
den Städten Investitionen in die Stadtbefestigung, die wirtschaftliche Infrastruktur und 
eine Erweiterung der öffentlichen Aufgaben und Kontrolle der lokalen Wirtschaft durch 
die Stadtverwaltung.  
 In Kapitel 3 wird erläutert, wie die Anhäufung der Einnahmen und der wachsenden 
Verantwortung der Stadtverwaltungen ab dem 14. Jahrhundert zu einem zunehmend 
komplexen System der Stadtfinanzen führte, das die Städte dazu zwang um sowohl ihre 
finanzielle Kontrolltätigkeit als auch die hiermit zusammenhängende Administration zu 
erweitern. Ursprünglich waren die Stadtverwaltungen von Arnheim und Zutphen in den 
Händen von Oligarchien, in denen relativ kleine soziopolitische Eliten mit starken 
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Wurzeln in den präurbanen Stadtbezirken ihre Macht zentralisierten und über exklusive 
Kontrolle über die städtischen Finanzen verfügten.   
 Die wachsenden Verantwortungsbereiche und die Komplexität innerhalb dieser 
Verwaltungen führte zu weiterer Spezialisierung innerhalb der Stadtverwaltungen. 
Bürgermeister und Schatzmeister, rekrutiert aus den Abteilungen der Stadtverwaltung, 
trugen die Verantwortung für die Stadtfinanzen. Ihnen standen städtische Angestellte zur 
Verfügung, die die tägliche Prozessabwicklung abhandelten. In Zutphen führte die 
wachsenden öffentliche Schuldenlast und das konsequente Wachstum der Verwaltung in 
1380 zu einer Einführung einer separaten Schatzkammer für die Verwaltung der 
Schuldenposten. In Arnheim führten finanzielle Probleme und wachsende Aufgaben-
bereiche in den Händen des Bürgermeisters zu eine Einführung eines separaten Amtes 
des Rentmeisters in 1446.  
 Auffällig ist, dass in beiden Städten die finanziellen Probleme im letzten Viertel des 
15. Jahrhunderts zu größeren Forderungen zur Einflussnahme und Kontrolle seitens der 
Bürger führte. So erbrachte in Arnheim die formale Anerkennung und Emanzipation der 
Gilden als politische Entitäten im Jahre 1487 durch Maximilian von Österreich ein 
formelle Position gegenüber der Stadtregierung. Ab diesem Zeitpunkt wurden auch die 
Rentmeister aus den Kreisen der Gildemeister gewählt, was letztlich zu einer 
Vergrößerung der Einflussnahme der Gilden über die Stadtfinanzen führte. Gleichzeitig 
bewirkte dies eine Einführung neuer indirekter Steuern um der steigenden Schuldenlast 
entgegenzuwirken. Letztere entstand aufgrund einer Kombination zurückgehender 
Einkünfte und steigender Ausgaben seit 1465, einem Zeitpunkt ab dem Parteienbildung 
und interner Zwist zu einem Kollaps der Stadtfinanzen führten. Diese Entwicklungen 
machten eine Vergrößerung der Anleihen bei vornehmlich Investoren der unteren 
Rheinregion erforderlich. Tatsächlich konnten auch diese Maßnahmen eine Vergrößerung 
der Schuldenlast, verspätete Zahlungen und Konfiszierung von Handelsgütern von 
Arnheimer Kaufleuten nicht vermeiden, wodurch sich die wirtschaftliche Lage nur noch 
weiter verschlechterte. Diese negative Spirale hatte schlechten Einfluss auf die immer 
noch instabile politische Lage Gelderns. Doch, obwohl die gegensätzlichen Standpunkte 
und Interessen der politischen Elite und der Handwerkergilden zu diversen Konflikten im 
ausgehenden 15. und frühen 16. Jahrhundert führten, war die Steigerung der Steuerlasten 
eine gemeinsame als notwendig beschaute Maßnahme, um die eigene Unabhängigkeit von 
Burgund-Habsburg zu erhalten.  
 In Zutphen zeichnet sich in den Quellen ab 1480 eine Finanzkrise ab. Dies war ein 
Resultat des langjährigen Ausreizens der finanziellen Mittel durch kontinuierlichen 
Annuitätenverkauf seit 1330. Auch hier sehen wir eine große finanzielle Unterstützung 
militärischer Projekte durch die Öffentlichkeit, die auch hier die Unabhängigkeit 
gegenüber den Herrschern von Burgund-Habsburg sichern wollten. Die gleiche negative 
Spirale, wie oben für Arnheim beschrieben, führte auch in Zutphen zu einer Insolvenz der 
Stadt zwischen 1490 und 1502. Feststellen lässt sich in diesem Zusammenhang, dass die 
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Interessen des Herzogs von Geldern und der städtischen Eliten um sich ihrer eigenen 
Unabhängigkeit und Machtposition gegenüber der jeweils anderen Partei zu versichern, 
letztendlich zu dem unvermeidlichen finanziellen Kollaps führten. In Zutphen bewirkten 
die Forderungen der Bürger und der Handwerkergilden nach Finanzreformen und 
erweiterten Kontrollorgane nur zu einer Erhöhung der indirekten Besteuerung und einer 
Verpfändung große Teile der traditioneller städtischen Domänen um verärgerte 
Schuldner, denen jahrelang eine Vergütung ihrer Annuitäten verweigert worden war, 
zufrieden zu stellen. Es zeigt sich des Weiteren, dass in Zutphen der Mangel an formaler 
Institutionalisierung politischer und finanzieller Kontrolle und Gewährleistung der 
Bürgerrechte in diesem Kontext zu Aufständen in 1527 und den Jahren 1538 bis 1543 
führte. 
 Die detaillierte Untersuchung der oben beschriebenen Prozesse der städtischen 
Finanzpolitik des Herzogtums Gelderns hat gezeigt, dass es sich hierbei um ein gängiges 
Finanzmodel handelt, das vielerorts im frühmodernen Europa vergegenwärtigt ist. 
Genauer gesagt, handelt es sich dabei um eine Dominanz indirekter Besteuerung und der 
Anwendung öffentlicher Schuldenlast als Haupteinnahmequelle in Zeiten finanzieller 
Engpässe. Bezüglich der Ausgabepolitik lässt sich feststellen, dass in beiden Städten die 
Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen und der städtischen Verwaltung sowie der 
Erhaltung der urbanen Infrastruktur und der Verteidigungsanlagen die Grundlage dieser 
Finanzpolitik bildeten. Jedoch zeigt die Entwicklung der öffentlichen Ausgaben ab der 
Mitte des 15. Jahrhunderts die Notwendigkeit der Ausgabenerhöhung, um die 
militärischen Unternehmungen, die Anstellung von Söldnern und die Zunahme der 
Rentenverpflichtungen zu finanzieren, dass die Stadtverwaltung traditionelle Ausgaben-
bereich deutlich reduzierte. Die Zunahme der Rentenverpflichtungen begründet sich 
darin, dass die Stadtverwaltung gezwungenermaßen, wiederholt neue Anleihen mittels des 
Rentenverkauf abschloss. Diesbezüglich lässt sich ebenfalls schlussfolgern, dass der 
Rückgang der Einnahmen die Stadtverwaltungen dazu zwang, um pragmatische 
Entscheidungen zu treffen, wie z. B. die Frage in welchen Bereichen gekürzt werden sollte 
um noch ausstehende Zahlungen zu verringern.  
 Hinsichtlich der Arnheimer Einnahmen zeigt sich, dass hier die Akzisen eine 
dominante Rolle spielten. Hier entwickelte sich in der hier untersuchten Periode eine 
breites fiskalisches System, in dem die Einnahmen aus der Besteuerung von Wein und 
Bier die Stützpfeiler der städtischen Finanzen darstellten. Während der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts führte der wachsende Erfolg des Brauereisektors zu größerem 
finanziellen Spielraum für Investierungen in die städtische Infrastruktur und die 
Erweiterung des Verwaltungsapparates. Der Brauereisektor hatte seinen Erfolg vor allem 
der städtischen Monopolstellung im kommerziellen Verkauf zu verdanken, der sich bis ins 
Umland erstreckte.  
 In Zutphen kam der größte Teil der Einnahmen aus städtischen Grundbesitz, 
Fischerei, Zoll und wirtschaftlicher Infrastruktur wie Windmühlen. Daneben stellten die 
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Wein- und Bierakzise eine wichtige Einnahmequelle dar. Hiermit hat diese Untersuchung 
gezeigt, dass, obwohl die Struktur der Einnahmequellen nicht die wirtschaftliche Struktur 
wiederspiegeln, die Datenreihen die globale Entwicklung der Makrokonjunktur und seine 
Funktion im regionalen und überregionalen Netzwerk wiederspiegelt.  
 In der vorliegenden Arbeit wird die Bedeutung der institutionellen ‘path-
dependency’ und der Einfluss der sozialpolitischen Eliten auf die Finanzpolitik betont. 
Diese Eliten verfolgten ihre eigenen finanziellen und wirtschaftlichen Interessen und 
strebten einem Erhalt und einer Vergrößerung ihrer politischen Macht im territorialen und 
urbane Netzwerk nach. Diese Machtsposition fundierte dabei nicht in erster Linie auf der 
urbanen Wirtschaft, der Möglichkeit der Kapitalvergrößerung durch fiskalische Systeme 
oder durch Kapitalmärkte, sondern durch das Ausmaß der Interessengemeinschaft 
zwischen dem Herzog von Geldern und den Eliten der vier Hauptstädte des Herzogtums.  
 Beide hatten gleiche Interesse bezüglich des Erhalts der Unabhängigkeit Gelderns 
von der Herrschaft Burgund-Habsburg. Dies führte dazu, dass Stadtverwaltungen über 
ihre eigentlichen finanziellen Möglichkeiten in diese politische und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit investierten. Dies resultierte nicht nur in eine ernste Finanzkrise und 
internen Unruhen am Ende des 15. Jahrhunderts, sondern auch zu wirtschaftlicher 
Stagnation und institutioneller Träge, was letztendlich eine zunehmende wirtschaftliche 
Verschlechterung und den wirtschaftlichen Rückstand zur Provinz Holland nur noch 
verstärkte. Letztere profitierte nämlich von der Umorientierung des internationalen 
Handels vom Fluss– auf den Seehandel im 16. Jahrhunderts. Das Herzogtum Geldern 
konnte diese Hürde aus den oben genannten Gründen nicht meistern. 
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