
De vorming van staten in de late Middeleeuwen gebeurde zowel door uitbreiding
en consolidatie van een aaneengesloten gebied als door een voortschrijdende in-
stitutionalisering die de effectiviteit van de controle over de onderdanen bevor-
derde. De Bourgondische en Habsburgse vorsten vestigden in de door hen ver-
worven Nederlandse gewesten nieuwe bestuurlijke, juridische en financiële
instellingen die de staatkundige eenheid van hun territorium vorm moesten geven.
In recent onderzoek wordt de nadruk gelegd op de rol die de vorstelijke ambte-
naren, als schakels tussen vorst en onderdanen, speelden in dit Bourgondische en
Habsburgse staatsvormingsproces.1

In dit artikel gaat het niet over de vorstelijke ambtenaren, maar verleg ik de aan-
dacht naar het personeel van de Hollandse steden Haarlem en Leiden. In studies
naar de positie van de steden tijdens het staatsvormingsproces is tot op heden voor-
al aandacht besteed aan de verhouding tussen staten en steden, de vraag hoe ver-
schillen in urbanisatiegraad variaties in de uitkomst van het proces teweegbrachten
en de vraag waarom de steden uiteindelijk de strijd om hun autonomie verloren
van de gecentraliseerde staatsmacht.2 De vraag in hoeverre veranderingen in de in-
terne stedelijke organisatie – het bestuur, de rechtspraak en de reglementering van
het openbare leven – gerelateerd waren aan het staatsvormingsproces komt aan de
orde in studies naar stedelijke elites of financiën.3 Deze studies gaan echter niet sys-
tematisch in op de rol van het stedelijke personeel in de interne organisatie van de
stad, terwijl juist de evolutie van het stedelijke apparaat een indicator is van de
weerslag die politieke en sociaal-economische ontwikkelingen daarop hadden. De
Nederlandse stadsbesturen kregen bijvoorbeeld behoefte aan juristen die de con-
tacten met de overheidsinstellingen onderhielden en demografische ontwikkelin-
gen dwongen ook tot een intensievere overheidsbemoeienis met het welzijn van de
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inwoners. Het waren de stadsdienaren die de stedelijke regelgeving uitvoerden, de
naleving ervan controleerden en de verslaglegging deden.

Door systematisch in kaart te brengen wie er door het Haarlemse en Leidse
stadsbestuur werden aangesteld als stadsdienaar, wat hun taken en bevoegdheden
waren, op welke wijze zij bezoldigd werden en wat hun maatschappelijke positie
was, kunnen drie vragen beantwoord worden. Allereerst, hoe was het stedelijke
apparaat in Haarlem en Leiden gestructureerd en welke veranderingen onderging
het gedurende de periode 1428-1572? Ten tweede, in welke mate vonden politieke
en sociaal-economische ontwikkelingen hun weerslag op de organisatie van het
stedelijke apparaat en bieden ze een verklaring voor veranderingen? Ten slotte, in
hoeverre kon het stedelijke personeel invloed op zijn aanstelling en positie binnen
het stedelijke apparaat uitoefenen?

De keuze voor Haarlem en Leiden is ingegeven door de belangrijke politieke en
economische positie die deze steden innamen binnen het gewest Holland. Daarnaast
kunnen er vergelijkingen gemaakt worden tussen beide steden, waardoor er een beeld
van de algemene situatie in de grotere Hollandse steden geschetst kan worden. Wat
betreft de chronologische afbakening heb ik voor de periode gekozen dat Holland
onder Bourgondisch en Habsburgs gezag stond en Haarlem en Leiden te maken
kregen met nieuwe overheidsinstellingen. Een voordeel van deze afbakening is dat
de ontwikkelingen over een lange termijn geschetst kunnen worden.

Voor dit onderzoek heb ik de rijke middeleeuwse archieven van Haarlem en Lei-
den gebruikt. De belangrijkste bronnen waren de stadsrekeningen, de vroed-
schapsboeken en diverse losse aktes. In Haarlem zijn vrijwel alle rekeningen bewaard
gebleven, en vanaf 1501 ook vrijwel alle vroedschapsboeken. De Leidse rekeningen
kennen enkele lange en hinderlijke hiaten. Hier staat tegenover dat de vroed-
schapsboeken al vanaf 1449 zijn overgeleverd. Bovendien beschikt het Leidse ar-
chief over andere bronnen met informatie over aanstellingen.4 Hoewel deze serië-
le bronnen uiterst geschikt zijn om de ontwikkeling van het stedelijke apparaat over
de lange termijn te onderzoeken, bevatten ze weinig informatie over de sociale ach-
tergronden en de economische positie van de stadsdienaren. Voor het merendeel van
hen geldt ook dat hun handelen geen weerslag heeft gevonden in de bronnen, waar-
schijnlijk vanwege hun eenvoudige afkomst. Het was daarom niet mogelijk om de
stadsdienaren te onderwerpen aan een uitgebreid prosopografisch onderzoek.5

Het vervolg van dit artikel valt in de volgende delen uiteen. Na een paragraaf
over de politieke organisatie in het gewest Holland, het stadsbestuur van Haarlem
en Leiden en de sociaal-economische ontwikkelingen in de steden, geef ik een
kwantitatieve analyse van de omvang en de kosten van het stedelijke apparaat.
Daarna ga ik uitgebreid in op de aanstelling van de dienaren, hun taken en be-
voegdheden, de wijze waarop zij bezoldigd werden en hun maatschappelijke po-
sitie. In het laatste deel worden de onderzoeksresultaten geplaatst binnen de eer-
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der geschetste politieke, economische en sociale context. Zo kan de vraag naar de
verklaring voor de structuur, ontwikkeling en betekenis van het stedelijke appa-
raat in Haarlem en Leiden beantwoord worden.

1. De politieke en sociaal-economische context

Haarlem en Leiden in de late Middeleeuwen

Nadat het graafschap Holland in 1433 feitelijk onder het gezag van hertog Filips
de Goede kwam, kregen de Hollandse steden in toenemende mate te maken met
zijn ambtenaren. Voor reguliere zaken aangaande het bestuur en de rechtspraak
hadden de Hollandse steden alleen contact met de stadhouder, de raadsheren van
het Hof van Holland en de rekenmeesters van de Rekenkamer te Den Haag.6 Voor
belangrijke kwesties was contact met de vorst of een van zijn directe medewerkers
vereist. De oorspronkelijke hofraad van Filips de Goede was rond 1450 gesplitst
in drie deelraden: de Grote Raad als juridische instelling, de hofraad voor het al-
gemene beleid en een financiële commissie. Deze centrale instituties ondergingen
diverse veranderingen totdat keizer Karel V in 1531 de drie collaterale raden op-
richtte, die rond de landvoogd of regent functioneerden. Voor juridische zaken
konden de steden terecht bij de Grote Raad, die vanaf 1504 definitief in Mechelen
gevestigd was.7 In de Habsburgse tijd intensiveerden de contacten tussen de ste-
den en de centrale ambtenaren, zonder dat het Hof van Holland belangrijke be-
stuurlijke taken en bevoegdheden verloor.8

De Bourgondische en Habsburgse landsheren poogden met deze overkoepelen-
de instellingen hun autoriteit te vestigen in de afzonderlijke gewesten en hun be-
leid efficiënt te implementeren. Tevens trachten zij hiermee te beantwoorden aan
de vraag van hun rechtzoekende onderdanen. Vanuit het gezichtspunt van de ste-
den was het noodzakelijk toegang te vinden tot deze instellingen zowel om de ei-
gen privileges en rechten te beschermen tegen de (financiële druk van) de groeien-
de staatsmacht als om ze politiek en juridisch te benutten. Haarlem en Leiden
moesten goede contacten onderhouden met de vorstelijke functionarissen die het
beleid van de landsheer uitvoerden en konden optreden als bemiddelaars tussen
vorst en onderdaan. Ambtenaren die als machtsmakelaars optraden, konden re-
gelmatig op giften van de steden rekenen.9
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Haarlem en Leiden namen actief deel aan de dagvaarten van de Staten-Generaal
en de Staten van Holland. Tijdens de dagvaarten pleegde de landsheer, of zijn
plaatsvervanger, overleg met zijn de ridderschap en de steden over kwesties die het
gemene land betroffen. De Staten-Generaal kwamen doorgaans in de Zuidelijke
Nederlanden bijeen, terwijl de Staten van Holland steeds vaker in Den Haag ver-
gaderden. De vergaderfrequentie van de Staten lag relatief hoog: tussen 1477 en
1494 kwamen ze gemiddeld 47 keer per jaar bijeen en tussen 1506 en 1515 gemid-
deld 33 keer. De vergaderfrequentie nam in de zestiende eeuw verder af, al impli-
ceerde dat geen verzwakking van machtspositie van de Staten van Holland. Hun
autonomie ten opzichte van het landsheerlijke gezag groeide in de zestiende eeuw
daarentegen omdat ze vanwege hun ‘power of the purse’ een sterkere onderhande-
lingspositie kregen en greep hadden op de inning en besteding van belastingen.10

Het bestuur en de rechtspraak lagen in Haarlem en Leiden in handen van de
schout, burgemeesters en schepenen.11 De schout vertegenwoordigde het grafelij-
ke gezag in de stad en was belast met de rechtspraak en het handhaven van de
openbare orde. Hij was ook betrokken bij belangrijke interne aangelegenheden of
kwesties waarbij overleg met de centrale overheid of andere steden vereist was. De
steden probeerden inspraak in de benoeming van de schouten te hebben of het
schoutambt zelf van de graaf te pachten. De overige rechts- en bestuurstaken wa-
ren in handen van de schepenen en burgemeesters. De schepenen vormden met de
schout de stedelijke rechtbank en traden ook op als notarissen. Na het midden van
de vijftiende eeuw maakten ze eigenlijk geen reizen meer als stedelijke gedepu-
teerden. Deze taken waren overgenomen door de burgemeesters. Zij waren als de
belangrijkste stedelijke bestuurders verantwoordelijk voor de externe contacten,
het beheer van de stadsfinanciën, de publieke werken, de wezenzorg, et cetera.

De landsheer en de stedelijke elites wilden beiden invloed op de benoeming van
burgemeesters en schepenen uitoefenen. Beslissend daarin was de instelling van
kiescolleges door Filips de Goede, die stabiliteit moesten brengen in de stadsbe-
sturen die getekend werden door factiestrijd. Haarlem verkreeg in 1445 een privi-
lege, waarin lag vastgelegd dat de Tachtigen – samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de poorters – elf dubbeltallen zouden voordragen aan de landsheer, die
daaruit de vier burgemeesters en zeven schepenen benoemde. Leiden verwierf in
1449 het privilege van de Veertigen. Dit college droeg dubbeltallen voor de sche-
penfuncties voor. De burgemeesters werden in Leiden door de vroedschap geko-
zen op Sint-Maartensavond (10 november).12 Aan het einde van de vijftiende eeuw
kwamen Leiden en Haarlem vanwege financiële problemen onder het toezicht
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van grafelijke commissarissen te staan, die vanaf dat moment direct de stadsbe-
stuurders benoemden. Alleen Leiden kreeg in 1510 het privilege van de Veertigen
terug.

De Haarlemse en Leidse stadsbestuurders waren alle afkomstig uit de economi-
sche elite van de stad. Er golden namelijk bepaalde welstandseisen voor het ver-
vullen van bestuursfuncties, waar verder geen inkomsten aan waren verbonden. In
beide steden konden uittredende burgemeesters pas na twee jaar herkozen wor-
den en schepenen bleven evenmin jaren achtereen in dienst. In Leiden vervulde
bijvoorbeeld slechts vijftien procent van het totale aantal magistraten tussen 1420
en 1510 acht keer of meer een burgemeesters- of schepenfunctie. Hoewel Leiden
en Haarlem een hoge mobiliteit onder burgemeesters en schepenen kenden, be-
hoorde het merendeel van hen tot enkele machtige families.

De continuïteit en stabiliteit in het stedelijke beleid werd gegarandeerd door de
vroedschap, een college van oud-gerechtsleden dat vanaf de vijftiende eeuw een
adviserende, controlerende en besluitvormende rol speelde. In Haarlem telde de
vroedschap na 1501 gemiddeld ongeveer zestien man, die door de grafelijke com-
missarissen werden benoemd. De Leidse vroedschap kwam in de zestiende eeuw
steeds minder vaak bijeen, terwijl de opkomst van de leden ook afnam. Het colle-
ge werd overvleugeld door de zogenoemde ‘secrete vroedschap’, waarin alleen
oud-burgemeesters plaatsnamen. Dit geheime en informele college adviseerde het
gerecht bij financiële, geheime en spoedeisende kwesties.13 De opkomst van de se-
crete vroedschap maakt twee dingen duidelijk. Allereerst was het een teken van de
oligarchiserende tendens die in veel Hollandse steden plaatsvond. Ten tweede was
het ook een reactie op het verlies van autonomie. De Leidse schout Klaas van Be-
rendrecht spande in 1564 voor het Hof van Holland een proces aan tegen de stad
om toegang te krijgen tot de vergaderingen van de secrete vroedschap. In Haarlem
had zich opvallend genoeg in 1546 een zelfde incident voorgedaan, toen schout
Wouter van Bekenstein de toegang tot de vroedschap was ontzegd.14

De economische ontwikkeling van Holland kwam in vergelijking met de zuide-
lijke Nederlanden traag op gang. De ‘take off’ van de Hollandse economie moet in
de tweede helft van de veertiende eeuw gesitueerd worden.15 Haarlem en Leiden
waren belangrijke economische centra in Holland en trokken vanaf de tweede
helft van de veertiende eeuw bewoners van het platteland en andere steden aan.
Telden Haarlem en Leiden rond 1430 nog maar 7.000 respectievelijk 6.000 inwo-
ners, in 1514 had Haarlem al tussen de 10.900 en de 12.200 inwoners. De groei zet-
te zich door, want rond 1560 woonden ongeveer 16.000 mensen in de stad. De
Leidse bevolking groeide aanvankelijk ook: in 1514 woonden er tussen de 12.100
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en de 13.600 man. Het inwonertal nam echter in de zestiende eeuw niet verder toe
en lag in 1560 rond de 12.500 inwoners.16 De demografische ontwikkelingen had-
den deels te maken met de economische conjunctuur in de steden, omdat de werk-
gelegenheid in de stedelijke nijverheid aantrekkingskracht had op werkzoekenden
van het platteland.

In Haarlem was de bierbrouwerij de belangrijkste tak van nijverheid, die na een
recessie aan het einde van de vijftiende eeuw in de eerste helft van de zestiende eeuw
een bloeiperiode doormaakte. Toen speelden de textielnijverheid en de scheeps-
bouw ook een gewichtige rol in het economische leven van Haarlem. Leiden ken-
de slechts één exportproduct: het Leidse laken dat door een precies gereguleerd
productieproces van hoge kwaliteit was en dat afzet vond in het buitenland. De
draperie maakte met uitzondering van de periode 1435-1445 groei door, maar na
1530 zette zich een snelle teruggang in door de Engelse concurrentie, de bemoei-
lijkte toegang tot de wolstapel te Calais en veranderingen in de vraag van de consu-
menten.17 De magistraat hield (door middel van de gilden) een strakke controle
over de stedelijke handel en nijverheden om de stedelijke economie goed te laten
functioneren en te beschermen. De bemoeienis van de stedelijke overheid met het
economische leven kwam deels voort uit de overlapping van de bestuurlijke met de
economische elite.18 Een gezonde economische sector betekende niet alleen wel-
stand en een tevreden bevolking, maar leverde de overheid ook de nodige financië-
le middelen op. Accijnzen op levensmiddelen waren veruit de belangrijkste regu-
liere inkomstenbronnen. Om te voorkomen dat ze werden ontdoken, voerden de
steden een lange strijd tegen de vestiging van nijverheden op het platteland.19

Tot ongeveer 1480 beleefden Haarlem en Leiden met kleine onderbrekingen elk
een continue economische groei. In het laatste decenium van de vijftiende eeuw
brachten oorlogvoering, politieke instabiliteit, inflatie en toenemende belasting-
druk de steden echter in betalingsproblemen. Haarlem en Leiden kwamen onder
toezicht te staan van grafelijke commissarissen die de stadsfinanciën op orde
moesten brengen. De hoge lasten van de stad werden door nieuwe belastingen en
hogere accijnzen afgewenteld op producenten en consumenten. De maatregelen
hadden in Haarlem effect. Aanvankelijk hadden de maatregelen in Leiden ook
succes, maar de stad verviel na het vertrek van de commissarissen in 1510 in oude
fouten. Na 1530 zag het stadbestuur zich mede door de teloorgang van de drape-
rie geconfronteerd met lage inkomsten en een hoge werkloosheid.20
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De sociale gevolgen van de slechte economische omstandigheden in de zestiende
eeuw voor de steden waren groot, al hadden fluctuaties in de koopkrachtontwik-
keling als het gevolg van korte crisissen eerder ook tot armoede en onrust geleid.
De koopkracht van loonarbeiders ging door inflatie en prijsstijgingen sterk achter-
uit. Haarlem en Leiden namen allerlei maatregelen om de armoede tegen te gaan,
de werkgelegenheid te bevorderen en prijsstijgingen te ondervangen. Bij verschil-
lende instellingen in de stad (de Heilige Geest, de gast- en leprozenhuizen en hof-
jes) konden arme, zieke of oude burgers aankloppen. Hoewel deze instellingen wer-
den vrijwel geheel gefinancierd door particulieren, stonden ze onder toezicht van
het stadbestuur. Politieke onwil en het tekort aan financiële middelen verhinder-
den de Leidse magistraat echter om een succesvol sociaal beleid te ontwikkelen.21

2. Omvang en kosten van het stedelijke apparaat

De middeleeuwse stadsdienaar

Om het stedelijke apparaat van Haarlem en Leiden kwantitatief te analyseren,
moet eerst bepaald worden wie ertoe behoorden. Was er sprake van een duidelijk
afgebakende groep stadsdienaren? En hoe zouden zij gekarakteriseerd moeten
worden? Het ligt voor de hand om de ideaaltypische ambtenaar van de socioloog
Max Weber als uitgangspunt te nemen bij de analyse van het apparaat. Hij defi-
nieert gezag als ‘die Chance (...), für spezifische (oder: für alle) Befehle bei einer
angebbaren Gruppe von Menschen Gehorsam zu finden’. Zowel gewoonte als ra-
tionele overwegingen kunnen reden zijn om aan een gezagsinstantie te gehoorza-
men. Voor de gezagsdrager is het van belang dat zijn gezag gelegitimeerd is; vol-
gens Weber zijn er drie vormen van legitiem gezag: charismatisch, traditioneel en
rationeel gezag. De laatste gezagsvorm stoelt op een bureaucratisch apparaat en
zou ook voor het stadsbestuur opgaan: ‘Die Entwicklung ‘moderner’ Verbands-
formen auf allen Gebieten (Staat, Kirche (...) und was immer es sei) ist schlechthin
identisch mit Entwicklung und stetiger Zunahme der bureaukratischen Verwal-
tung’.22 Het bureaucratisch bestuur wordt gevormd door instellingen en de daar-
aan verbonden individuele ambtenaren.

De ambtenaar wordt door Weber gedefinieerd als een functionaris met een vast
contract en een salaris, die is aangesteld op grond van zijn vakbekwaamheid, zijn
ambt uitoefent als hoofdberoep in een vaste ambtshiërarchie en met vaste compe-
tenties, en onderworpen is aan een strenge uniforme ambtsdiscipline en controle.23

Bij de opkomst van het rationele gezag en het bureaucratische bestuur speelde de
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21 Marsilje, ‘Ontluikende stad’, 57-61; Lamet, Men in government, 22-26; Brand, ‘Sociale om-
standigheden’, 113-149. Vergelijk de situatie in Gent die niet veel verschilde: Boone, ‘Openbare
diensten en initiatieven’, 99-100.
22 Weber, Wirtschaft, 122, 124, 128-130; De Ridder-Symoens, ‘Van Rompaey’, 326-328.
23 Burke, Sociology, 70-72; Weber, Wirtschaft, 126-127 en hoofdstuk IV van deel III over bu-
reaucratie.
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scholing van de ambtenaren een belangrijke rol. Het vervullen van een vaste func-
tie binnen een ambtelijke organisatie vereist specialistische vakkennis. In de late Mid-
deleeuwen was een proces van specialisering en professionalisering gaande. Vanaf
de veertiende eeuw kwamen er bijvoorbeeld aan de grafelijke hoven en in de Vlaam-
se steden steeds meer geschoolde klerken, academisch gevormde juristen en finan-
ciële deskundigen in dienst. Dit bracht een proces teweeg dat Prevenier omschrijft
als de technocratisering van het bestuur.24

Het ambtenarenapparaat van de Bourgondische en Habsburgse vorsten ver-
toonde in de late Middeleeuwen reeds elementen van bureaucratisch bestuur,
maar behield op belangrijke punten – bijvoorbeeld de rekrutering van ambtena-
ren, geen geregelde aanstelling en het ontbreken van regelgeving op ieder vlak –
nog een patrimoniaal karakter.25 Tussen de centrale staat en de steden bestonden
twee belangrijke verschillen. Allereerst waren de stadsdienaren daadwerkelijk in
dienst van de stad als publiek lichaam, in tegenstelling tot de grafelijke ambtena-
ren die in principe nog persoonlijk dienaar waren van de vorst als patrimoniale ge-
zagsdrager en ontslagen werden bij zijn overlijden. Ten tweede was de afstand tus-
sen de werkgever en werknemer in de steden klein. Door de directe controle van
het gerecht en de vroedschap hadden de stadsdienaren weinig ruimte om misbruik
te maken van de (relatief geringe) macht en publieke middelen waarover ze be-
schikten.26 De Ridder-Symoens meent dat de wijdverspreide cumulatie van amb-
ten en financiële misstanden onder de Bourgondische ambtenaren, die mogelijk
waren door de onvolmaakte administratie en het ontbreken van controlesyste-
men, beperkingen vormden voor de ontwikkeling van een professioneel ambtelijk
apparaat. Deze problemen speelden op stedelijk niveau minder frequent en op
kleinere schaal.27 Een enkele keer werden er klachten besproken door de vroed-
schap: de Leidse pensionaris werd bijvoorbeeld in 1464 ontslagen omdat hij zich
niet aan zijn taakomschrijving hield en te dure reisdeclaraties indiende.28

De conclusie van De Ridder-Symoens dat de Bourgondische ambtenaren ver ver-
wijderd waren van Webers ideaaltypische ambtenaar gaat ook op voor de stadsdie-
naren van Haarlem en Leiden. De juridisch geschoolde pensionaris vertoonde de mees-
te overeenkomsten. Hij werd vanaf de vijftiende eeuw in de Hollandse steden aan-
gesteld, iets later dan in Leuven, Antwerpen en Gent waar vanaf de vijftiende eeuw
vrijwel alle klerken en pensionarissen academisch geschoold waren.29 Het merendeel
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24 Weber, Wirtschaft, 128-129; Prevenier, ‘Ambtenaren’, 49-42.
25 Reinhard, Staatsgewalt, 125-132; Weber, Wirtschaft, 684: ‘Auf rein persönliche, vornehmlich
private Haushaltsbedürfenisse des Herrn ist die patrimoniale Verwaltung ursprünglich zugen-
schnitten’; vergelijk ook 677-678, 751-752 en zie voor de patrimoniale ambtenaar: 693-705.
26 Aylmer, ‘Bureaucracy’, 168-174; Dumolyn, Staatsvorming, 70-71, 132-135; Damen, Staat
van dienst, 46-49, 223-232.
27 De Ridder-Symoens, ‘Van Rompaey’, 337-339; vergelijk Blockmans, ‘Patronage’, 124-126.
28 Marsilje, Beleid, 105. Mr. Aernt Mulaert werd echter op voorspraak van hertog Karel de Stou-
te opnieuw aangenomen. De Haarlemse klerk Willem Paedze werd in 1459 ter dood veroordeeld,
omdat hij geknoeid had met de lijfrentenboeken; zie: Marsilje, ‘Klerkambt’, 187-188.
29 De Ridder-Symoens, ‘Van Rompaey’, 337; Idem, ‘Universitaire vorming’, 113-114. Het aan-
tal academisch gevormde bestuurders lag in deze steden met 40% aanzienlijk hoger dan in Lei-
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van het personeel was echter ambachtsman of ongeschoold arbeider. Gezien de om-
standigheden waren deze informele trekjes echter niet opmerkelijk te noemen; veel
functies kwamen gedurende de vijftiende en zestiende eeuw op, waardoor vaste re-
gels of bestuursreglementen – het beginsel van een bureaucratie – nog ontbraken.30

De kenmerken van Webers bureaucratische ambtenaar zijn niet geschikt om als
selectiecriteria toe te passen op laatmiddeleeuwse stadsdienaren. Zij kunnen even-
min als patrimoniale ambtenaren aangemerkt worden. Ze waren geen persoonlijke
dienaren van een vorst, maar dienden de stad als publiekrechtelijk lichaam.31 De
kenmerken van beide ideaaltypen bieden echter de mogelijkheid om de stadsdie-
naren te karakteriseren en het spanningsveld tussen rationele bureaucratie en indi-
viduele belangen aan het licht te brengen. Om verwarring te voorkomen verdient
het daarom de voorkeur om te spreken van stadsdienaren, functionarissen of per-
soneel in plaats van ambtenaren. Op een pragmatische wijze is het ook goed mo-
gelijk om deze stadsdienaren te karakteriseren. Als zodanig zijn namelijk personen
aangemerkt die vanwege een niet-politieke functie in dienst van de stad waren en
jaarlijks een wedde en/of stadskledij ontvingen. Functies die niet meerdere jaren
achtereen vervuld werden, ad hoc-betalingen en eenmalige aanstellingen blijven zo
buiten beschouwing. Politieke functionarissen maken ook geen deel uit van de on-
derzochte groep, omdat zij namens de stedelijke gemeenschap verantwoordelijk-
heid droegen en geen recht hadden op een regelmatige financiële vergoeding. Dit
laatste gold tevens voor onbezoldigde functionarissen, zoals kerk- en getijdemees-
ters, die wel door de stad werden aangesteld.32

Een kwantitatieve analyse

De rubrieken in de stadsrekeningen van Haarlem en Leiden waarin de kosten van de
wedde en kledij van de dienaren verantwoord staan, bieden de mogelijkheid om deze
groep functionarissen te identificeren en af te bakenen, zodat er een kwantitatieve
analyse gegeven kan worden van de omvang en de kosten van het stedelijke appa-
raat. Om een overzicht te kunnen geven van de verschillende functies die vervuld
werden in Haarlem en Leiden, onderscheid ik drie categorieën van functionarissen:
het ondersteunende administratieve en juridische personeel, de stadsdienaren die be-
trokken waren bij de openbare orde en publieke zaken, en ten slotte, de functiona-
rissen die werden aangesteld voor het burgerlijk welzijn. De indeling is echter niet
meer dan een praktisch kader om het stedelijke apparaat nader te analyseren.

Grafieken 1 en 2 geven met een interval van twintig jaar de samenstelling en ont-
wikkeling van het Haarlemse en Leidse stedelijke apparaat weer tussen 1430 en 1570.
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den, waar slechts enkele gerechtsleden juridisch geschoold waren. Zie Brand, Macht en over-
wicht, 267-271; Lamet, Men in government, 150-153.
30 Weber, Wirtschaft, 650-651, 693-697, 130-132; Maes, ‘Ambtenarij’, 350-375; vergelijk Dumo-
lyn, Staatsvorming, 6, 70, 92.
31 Zie ook: Weber, Wirtschaft, 523, 532-535 en 695: ‘Aber seinem soziologische Wesen nach ist
das genuin patrimoniale Amt von dem bürokratischen um so verschiedener, je reiner der Typus
jedes von beiden ausgeprägt ist. Dem patrimonialen Amt fehlt voor allem die bürokratische
Scheidung von “privater” und “amtlicher” Sphäre’.
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Het stedelijke apparaat in Haarlem had rond 1440 een inrichting gekregen die tot
1572 uitgebouwd en verfijnd werd. In Leiden was dit in 1448 het geval – wellicht al
iets eerder, maar de stadsrekeningen tussen 1434 en 1448 die hierover uitsluitsel zou-
den kunnen geven, ontbreken. Tussen 1430 en 1570 verdubbelde het aantal stads-
dienaren bijna, maar de ontwikkelingen verschilden per categorie. In Haarlem groei-
de het juridische en administratieve personeel geleidelijk tussen 1430 en 1570, maar
varieerde het aantal stadsdienaren uit de tweede categorie. Door de aanstelling van
vroedvrouwen, dokters en rectoren nam het aantal functionarissen uit de derde ca-
tegorie na 1490 relatief snel toe. In Leiden maakte de eerste categorie van stadsdie-
naren eveneens een geleidelijke groei door. De tweede categorie groeide tussen 1470
en 1490 fors, omdat er vanwege de politieke onrust onder meer bewakers in vaste
dienst kwamen. Het aantal functionarissen uit de derde categorie daalde door het
ontslag van de doktoren in 1494 vanwege de financiële problemen. In de Habsburgse
tijd werden echter weer vroedvrouwen en onderwijzend personeel aangesteld.

De vraag naar de verklaring voor de ontwikkeling die het stedelijke apparaat on-
derging kan nu alleen nog maar geproblematiseerd worden. Allereerst valt op dat
het verloop van het aantal stadsdienaren niet zonder meer correleerde met de de-
mografische ontwikkelingen. De stagnatie van de Leidse bevolkingsgroei in de
zestiende eeuw is niet in grafiek 2 af te lezen. De bevolkingsgroei in Haarlem
bracht evenmin een snelle groei van het aantal dienaren teweeg. Verder had de staat
van de stedelijke financiën geringe invloed op het aantal stadsdienaren. Hoewel
Leiden in 1494 en 1497 de bezoldiging van enkele dienaren beeïndigde, werd deze
maatregel in 1510 teruggedraaid. Ten slotte moet opgemerkt worden dat partij-
twisten en andere politieke onrust van geringe invloed waren op het de invulling
van de functies. De partijtwisten in 1444-1445 en 1481-1482 en de opstand van het
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Grafiek 1  Aantal functionarissen in dienst van Haarlem, 1430-1570
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Kaas- en Broodvolk in 1492 waarbij Haarlem betrokken was, leidden niet tot ont-
slagen onder het personeel van de steden.33 Alleen pensionaris mr. Pieter de Milde
moest zijn functie in 1481 opgeven omdat hij voor het Hoekse kamp had gekozen
bij de inname van Leiden. In de eerste jaren van de Opstanden werden wel drie (ex-
)pensionarissen ter dood gebracht.34 Het stedelijke apparaat verkreeg stabiliteit en
continuïteit door de geringe invloeden van de financiële en politieke omstandighe-
den op het aantal stadsdienaren en de personele invulling van de functies.

Aanstelling en bezoldiging

Bij de aanstelling van een stadsdienaar stelden de burgemeesters een akte op. Hier-
in stonden zijn taken en arbeidsvoorwaarden vastgelegd, waar bij arbeidsconflicten
op teruggegrepen kon worden. Aanstellingen hadden normaal gesproken een bepaalde
duur. Een uitzondering vormde de Leidse stadssecretaris die voor het leven werd aan-
gesteld. Stadsdienaren die betrokken waren bij administratieve, juridische en finan-
ciële zaken of de openbare orde moesten bij hun aantreden een eed afleggen in han-
den van de burgemeesters. Ze zworen de stad op behoorlijke wijze en trouw te zul-
len dienen en te zwijgen over alles wat hen vanwege hun functie ter ore kwam.35

In de stadsrekeningen staan de loonbetalingen aan stadsdienaren verantwoord.
In Haarlem zijn de betalingen in de rekening van 1432 voor het eerst onder een ru-
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32 Wriedt, ‘Amsträger’, 227-232; Brand, Macht en overwicht, 147-156; Lamet, Men in gover-
nment, 250-264.
33 Van Gent, ‘Pertijelike saken’, 58-61; 281-284 en 389-392; vergelijk Boone, Geld en macht, 87. 
34 Kokken, ’Leidse pensionaris’, 125; Van Steensel, ‘Stadspensionarissen’, 76, 94.
35 De Leidse eed van de pensionaris en secretaris; RAL, SAI, inv. nr. 71 en het Memoriaelbouck,
inv. nr. 390, fol. 1r. In Haarlem werden de afgelegde eden opgetekend in het Register van ap -
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briek samengebracht. Vanaf rekeningjaar 1439 gebeurde dit ook voor de betalin-
gen voor stadskledij. In Leiden werden de weddenbetalingen onder verschillende
rubrieken geregistreerd en pas in 1520 samengebracht. Opmerkelijk is dat de be -
talingen voor stadskledij vanaf rekeningjaar 1567 met de giften die de stad deed
onder de rubriek ‘Schenken’ werden opgetekend.36 Het merendeel van de func-
tionarissen had geen dagtaak aan hun werkzaamheden. De bezoldiging was soms
niet meer dan een (symbolische) vergoeding. Sommige functies genereerden extra
inkomsten; de klerken en bodes werden bijvoorbeeld voor allerlei werkzaamhe-
den apart vergoed door het stadsbestuur of particulieren.37

De gegevens over de uitgaven van Haarlem en Leiden aan wedden uit de bijlage
zijn verwerkt in de grafieken 3 en 4. Leiden gaf in de Bourgondische tijd meer uit
aan vaste salarissen dan Haarlem, terwijl de steden ongeveer evenveel stadsdienaren
in dienst hadden (zie grafiek 1 en 2). Aan het eind van de vijftiende eeuw moesten
beide steden bezuinigen. Haarlem betaalde tussen 1470 en 1490 aan minder stads-
dienaren een wedde en het klerkambt was in deze periode verpacht. De politieke on-
rust en oorlogsdreiging dwongen Haarlem echter om vanaf 1490 meer uit te geven
aan de bewaking van de stad. In Leiden werd pas na 1494 bezuinigd, toen de stad on-
der curatele kwam te staan. Het aantal stadsdienaren uit de tweede en derde sector
werd verminderd. Deze bezuinigingen leidden echter niet tot grote kostenbesparingen,
omdat er tegelijkertijd extra loonbetalingen werden gedaan. In 1511 kwamen de uit-
gaven alweer boven het niveau van 1490, hoewel er in dat jaar tijdelijk geen pensio-
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pointementen ...; AvK, SAH, inv. nr. 9 en 116. Voor de tekst van de eden: Huizinga, Rechtsbron-
nen, 444-452; de Leidse Eedtboucken, RAL, SAI, inv. nr. 59 en 60.
36 AVK, SAH, inv. nr. 326, fol. 76v; inv. nr. 331, fol. 94r; RAL, SAI, inv. nr. 601, fol. 63v; inv. nr.
638, fol. 23v.

Grafiek 3  Uitgaven van Haarlem aan wedden, 1430-1570
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naris in dienst was.38 In de zestiende eeuw stegen de kosten van de wedden om twee
redenen. Allereerst steeg het aantal functionarissen dat recht had op een wedde. In
Haarlem breidde dit aantal zich uit van 26 in 1550 tot 40 in 1572. Bovendien stegen
de lonen van het administratieve, juridische, medische, en onderwijzend personeel.
In Leiden nam het aantal dienaren met wedde minder snel toe. De stad gaf na 1555
echter steeds meer uit aan de lonen van de pensionaris, klerken en rector.39

De vaste kosten van het stedelijke apparaat waren gering voor de steden. Het is
lastig om een betrouwbaar antwoord te geven op de vraag hoe zwaar de vaste loon-
kosten drukten op het totale budget van de stad, dat per jaar sterk konden variëren.
Een kleine steekproef toont echter aan dat ze zelden boven vijf procent van de to-
tale uitgaven van de stad uitkwamen.40 De totale kosten van de stadsdienaren lagen
uiteraard hoger door de kosten van de stadskledij, kleine giften en extra loonbe -
talingen. Het was niet goed mogelijk om op de loonkosten te bezuinigen, omdat de
vaste wedden doorgaans al niet zo hoog waren. De burgemeesters probeerden bij
nieuwe aanstellingen wel aan de privileges van de dienaren te tornen, maar bij con-
tractverlenging en/of goede taakuitvoering werd de wedde vaak weer verhoogd.
De bezuinigingsoperaties in het laatste kwart van de vijftiende eeuw werden ver-
der ondergraven omdat men tegelijkertijd nieuwe stadsdienaren aanstelde.41
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37 Marsilje, Financiële beleid, 123, 289. In Leuven en Gent was de situatie vergelijkbaar; zie: Van
Uytven, Stadsfinanciën, 159-160; Boone, Geld en macht, 85-87.
38 RAL, SAI, inv. nr. 587, fol. 66v.
39 Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de bijlage.
40 Zie bijvoorbeeld de bedragen in Van Steensel, ’Giften aan vrienden’, tabel 1; ook Marsilje, Fi-
nanciële beleid, 289. Vergelijk de vergelijkbare conclusies over de steden Leuven en Gent: Van
Uytven, Stadsfinanciën, 572-576; Boone, Geld en macht, 83-84.
41 Marsilje, Financiële beleid, 289; Boone, Geld en Macht, 86. Een enkele keer werd de betaling
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De wedden van de stadsdienaren komen in het volgende deel afzonderlijk aan
de orde. Deze lonen – niet per sé alle inkomsten – kunnen allereerst afgezet wor-
den tegen de nominale jaarinkomsten van een ambachtsman. Een meestermetse-
laar verdiende rond 1450 gemiddeld vijf stuivers per dag. In Haarlem steeg dit
dagloon vanaf 1540 tot twaalf stuivers. Aangenomen dat hij maximaal 265 dagen
per jaar werkte, dan verdiende hij maximaal tussen 88 tot 212 pond Hollands per
jaar.42 Het salaris van het juridische en administratieve personeel kan beter verge-
leken worden met de wedden van de ambtenaren aan het Hof van Holland. Een
procureur-generaal aan het hof kon in 1477 maximaal 195 pond Hollands verdie-
nen en de eerste secretaris maximaal 146 pond. In 1557 was het salaris van de pro-
cureur verhoogd tot 529 pond, maar dat van de secretaris was onveranderd geble-
ven.43 De lonen van de stadsdienaren waren vrijwel even star als de lonen van de
Hollandse ambachtslui. Berekeningen van historici zijn niet eenduidig maar laten
zien dat koopkracht van meestermetselaars na ongeveer 1480 sterk daalde. On-
danks korte herstelperiodes rond 1510 en 1535 bleef de koopkracht in de zestien-
de eeuw tot kort na 1550 relatief laag.44 Het mag verondersteld worden dat deze
algemene ontwikkeling in grote lijnen ook voor de stadsdienaren heeft gegolden.

Stadskledij en overige emolumenten

Evenals de stadsbestuurders ontvingen de stadsdienaren met een representatieve
functie, zoals de bodes, wakers en dokters, laken of kleedgeld uit de stadskas. Het
is onduidelijk welk criterium men precies hanteerde voor het toekennen van kle-
ding. De Haarlemse weesmeesters eisten bijvoorbeeld in 1562 stadskledij met het
argument dat zij evenals de gerechtsleden ‘exercerende jurisdictie ende justicie,
dagelycxs (...) veele moeyten’ hadden. De vroedschap wees hun eis echter af. De
Leidse waardijns gingen niet akkoord met de intrekking van hun stadskledij met
de bezuinigingen van 1494. Ze beweerden ‘dat hoir voirvaderen die [stadskleding]
toegeseyt zijn als voir hoir arbeytsloen ende niet als gracie’. De vroedschapsboe-
ken geven hun echter ongelijk, want de kleding was in 1473 wel toegekend als een
‘gracie’. De vroedschap wees de waardijns erop dat zij volgens de ‘Staat en atter-
minatie’, waarin het financiële beleid van de stad door de landsheer in detail werd
bepaald nadat de steden surséance van betaling hadden verkregen, geen recht had-
den op kleding, maar na herhaalde verzoeken ontvingen ze vanaf 1511 toch weer
kleedgeld.45
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wel uitgesteld; in 1496 en 1497 ontving de Leidse secretaris zijn vergoeding ‘bij gebreke van gelde’
niet; RAL, SAI, inv. nr. 564, fol. 168r; inv. nr. 564, fol. 168r; inv. nr. 577, fol. 178r.
42 Noordegraaf en Schoenmakers, Daglonen, 21-22, 25, 61-62, 96; De Vries en Van der Woude,
Nederland, 706-709.
43 Damen, Staat van dienst, 225. Met dank aan Serge ter Braake voor de gegevens uit de Habs-
burgse periode.
44 Zie de bijlage en vgl. Van Bavel en Van Zanden, ’Jump-growth’, 512, 515; Noordegraaf, Wel-
varen?, 68, 70, 90, 113-115; De Vries en Van de Woude, Nederland, 720-721.
45 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 279r (1562); RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 87v (1473), fol. 383v en 384v
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In Haarlem werd vanaf 1440 een vast bedrag aan de rechthebbende dienaren voor
stadskleding uitgekeerd na de wetsvernieuwing. Het percentage dienaren dat kle-
ding ontving bleef vrijwel constant (tabel 1). In de jaren 1532 en 1542 werd er geen
kleding uitgereikt, omdat de wet in dat jaar niet verzet werd.46 De belangrijkere
functionarissen kregen evenals de gerechtsleden acht pond Hollands (‘vol kleed-
geld’), terwijl de lagere stadsdienaren met de helft daarvan (‘half kleedgeld’) tevre-
den moesten zijn. In 1465 werd het kleedgeld verhoogd tot twaalf respectievelijk
zes pond. De stad mocht van de grafelijke commissarissen in 1566 het ‘volle’
kleedgeld weer verdubbelen.47 In Leiden nam het aantal dienaren dat laken voor
een tabberd ontving af aan het eind van de vijftiende eeuw, zonder dat dit evenwel
tot een grote kostenbesparing leidde (tabel 1). In 1541 werd door de vroedschap
besloten geen laken meer toe te kennen, omdat het teveel moeite kostte om de
waarde van het laken te bepalen. Evenals in Haarlem zouden de stadsdienaren
voortaan een vast bedrag als kledinggeld ontvangen: de hogere functionarissen
zestien pond Hollands en het subalterne personeel de helft daarvan. Dit nieuwe
systeem werd blijkens de rekeningen na 1555 weer verlaten.48

Binnen zes weken na de ontvangst van het laken moest men in Leiden een tab-
berd – een lange, van voren geopende mantel – hebben laten vervaardigen op straf-
fe van intrekking van de emolumenten. Het statusverschil tussen de gerechtsleden
en hogere functionarissen enerzijds en het lagere personeel anderzijds kwam tot
uiting in de kwaliteit, kleur en lengte van de stof. De gerechtsleden en belangrijke
functionarissen kregen afwisselend donker groen, donker blauw of paars Leids la-
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(1494), fol. 537v (1501); inv. nr. 383, fol. 88r en 93 v. In de Staat van 1497 zijn bepalingen opgeno-
men over de hoogte van de wedden, emolumenten en stadskledij. Het gerecht, de pensionaris, de
klerk, de chirurgijn hadden recht op een derde deel van een Leids laken en de zes bodes op een
vierde deel; RAL, SAI, inv. nr. 471, fol. 3r-4r; inv. nr. 461, fol. 6r-8r. In de Staat van Haarlem ko-
men dergelijke bepalingen niet voor; AvK, SAH, inv. nr. 171.
46 AvK, SAH, inv. nr. 414, fol. 23r; inv. nr. 425, fol. 27r. Tussen 1473 en 1477 verdwijnt de ru-
briek ‘kleding’ om onduidelijke redenen. In de rubriek ‘alrehande perticulen’ zijn wel betalingen
aan enkele dienaren te vinden; inv. nr. 360, fol. 65v-66r; inv. nr. 361, fol. 72r.
47 AvK, SAH, inv. nr. 339, fol. 58r; inv. nr. 351, fol. 32r; inv. nr. 449, fol. 16v-17r; inv. nr. 134.

Tabel 1  Uitgaven van Haarlem en Leiden aan stadskledij

Rekenjaar Totaal aantal Percentage  Totaal waarde in  
functionarissen met recht op kledij pond Hollands

Haarlem Leiden Haarlem Leiden Haarlem Leiden Haarlem Leiden
1430-31 1433-34 28 27 39,3 100,0 66 245
1450-51 1451-52 23 23 69,6 87,0 68 113
1471-72 1470-71 23 24 65,2 83,3 96 133
1490-91 1490-91 31 40 67,7 70,0 135 161
1510-11 1510-11 31 35 67,7 51,4 148 141
1530-31 1529-30 34 40 64,7 55,0 162 162
1550 1547-48 37 44 64,9 50,0 180 177
1570 1569-70 45 47 51,1 51,1 204 276

Bronnen: zie bijlage.

P191-252 Arie van Steensel:P191-252 Arie van Steensel  29-11-2006  11:54  Pagina 205



ken toegekend. Het lager personeel kreeg doorgaans de kleur die de gerechtsleden
het voorgaande jaar hadden gedragen. In het tweede kwart van de zestiende eeuw
ging Leiden over op zwart in plaats van paars. In Haarlem daarentegen besloot de
vroedschap in 1562 alleen zwarte kleding te dragen.49 Kleding en vooral de kleur
weerspiegelden de sociale rol van de drager. Zwarte kleding verleende bijvoor-
beeld prestige aan de drager, omdat het een kostbaar proces was om laken van deze
kleur te vervaardigen. Het blijft echter lastig om exact te achterhalen welke con-
notaties de gewone man had bij de verschillende kleuren. In elk geval waren de
dienaren herkenbaar door hun ‘uniform’ en werd het standsverschil op subtiele
wijze duidelijk gemaakt.50

De stadsdienaren ontvingen naast kleding diverse andere emolumenten. Pensio-
narissen, klerken, medici en rectoren werd bijvoorbeeld vrijheid van accijns ver-
leend door de vroedschap. Het is moeilijk deze emolumenten om te rekenen naar
geldbedragen, maar in 1524 werd er in Leiden tien stuivers accijns betaald over een
vat Hollands bier. Voor de Leidse stadsdokter die recht had op tien vaten accijns-
vrij bier was dit een besparing van bijna zeven pond Hollands. Ten slotte waren de
functionarissen in beide steden vrijgesteld van allerlei burgerplichten, zoals ‘con-
tributien, leeningen, schattingen ende coopinge van renten’.51

Op feestdagen schonk het stadsbestuur zichzelf en een deel van de dienaren
wijn of geld. In Leiden konden de dienaren in de Bourgondische periode rekenen
op een of twee mengel wijn op Sacramentsdag en op Sint-Martijnsavond. Met Pa-
sen, Pinksteren en Kerst en op Sint-Jorisavond kregen de klerk en bodes een geld-
bedrag variërend tussen een paar stuivers en een pond. In de Habsburgse tijd wer-
den deze schenkingen afgeschaft en schonk men alleen wijn tijdens processies. Op
Sint-Martijnsavond ontvingen de klerken en de boden enkele stuivers. In Haarlem
kwamen dergelijke wijnschenkingen niet voor, waarschijnlijk omdat de stadsdie-
naren hier niet verplicht waren deel te nemen aan de processies. Alleen op kerst-
avond kregen de pensionaris, klerken, bodes, kapitein van de wake en zwaarddra-
ger tien stuivers voor hun hoogtijd. Bij het afhoren van de stadsrekeningen kregen
de aanwezige stadsdienaren een vergelijkbaar bedrag als presentiegeld. Deze
schenkingen, die qua waarde weinig betekenis hadden, moeten als extraatje be-
schouwd worden, waarmee de bestuurders de politieke orde in de stad bevestig-
den en de sociale cohesie bevorderden.52
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48 Hamaker, Keurboeken, 155, 357; RAL, SAI, inv. nr. 384, fol. 3v-4r (1541); fol. 42v (1550); Van
Uytven, Middeleeuwen, 139-140.
49 RAL, SAI, inv. nr. 590, fol. 60v; AvK, SAH, inv. nr. 9, fol. 106v (1558); inv. nr. 4, fol. 280v
(1562).
50 Van Uytven, Middeleeuwen, 88-89, 106, 112. Zie ook Dumolyn, Staatsvorming, 86; Damen,
Staat van dienst, 232-233. Soms wordt in Leiden vermeld dat de drager zelf in zilveren hoofdlet-
ters Leiden op zijn kleding (livrije) moest aanbrengen.
51 Ladan, ‘Buitenbier’, 140; Marsilje, Financiële beleid, 272-273; RAL, SAI, inv. nr. 382, fol.
124v; AvK, SAH, inv. nr. 3, fol. 154v.
52 RAL, SAI, inv. nr. 522, fol. 81r-82r; inv. nr. 615, fol. 34r-35r; AvK, SAH, inv. nr. 342, fol. 32v;

P191-252 Arie van Steensel:P191-252 Arie van Steensel  29-11-2006  11:54  Pagina 206



3. Aanstellingen, taken, vergoedingen en maatschappelijke positie

Administratief en juridisch personeel

In de veertiende eeuw waren in Haarlem en Leiden reeds klerken en bodes werk-
zaam. Het klerk- en het bodeambt was echter van oudsher in bezit van de graaf
van Holland en de steden spanden zich erg in om het benoemingsrecht in handen
te krijgen. Leiden had in 1357 het benoemingsrecht van het klerkambt verworven.
Toch werd het ambt het ambt in 1425 door Filips de Goede vergeven, en wel aan
een zekere Filips Witbrood. Protesten van de Leidse magistraat hadden aanvanke-
lijk weinig effect, maar in 1447 kwam het klerkambt definitief in handen van de
stad.53 In 1469 besloot hertog Karel de Stoute om de kleine ambten in de steden
weer te verpachten. De Hollandse steden konden deze schending van hun privile-
ges slechts met veel inspanningen voorkomen.54 Haarlem slaagde er niet in om het
klerk- en bodeambt te verwerven. De stad had wel greep op de personele invulling
van het bodeambt dat van de officiële eigenaar en vanaf 1513 direct van de Grafe-
lijkheidsrekenkamer gepacht werd. Het klerkambt leverde de stad meer proble-
men op. Toen Filips de Goede het ambt in 1454 aan Thomas van Rietvelt ver-
pachtte, kon de stad niet hard maken dat dit onwettig was. In 1468 ontnam Karel
de Stoute het ambt aan Van Rietvelt en verpachtte het eerst aan Robbert Annoque
en vervolgens aan Haarlem zelf. Tussen 1478 en 1482 kwam het in handen van de
weduwe Van Rietvelt, om tussen 1482 en 1492 weer aan de stad te komen. Na de
opstand in 1492 van het Kaas- en Broodvolk verloor de stad alle privileges, waar-
door het klerkambt weer in handen van de vorst kwam. Vanaf 1513 pachtte de stad
het ambt direct van de Rekenkamer.55

Toen de werkzaamheden op de schrijfkamer toenamen en de gerechtsleden be-
hoefte kregen aan de steun van een geschoolde jurist, werd een pensionaris aange-
steld. In Leiden gebeurde dit in 1447 met de aanstelling van Reinier Klaasz van Et-
hen. Haarlem benoemde, nadat de stad de zeggenschap over het klerkambt had
verloren, in 1478 mr. Steven Pietersz tot pensionaris. De pensionaris was belast
met het adviseren van het gerecht in juridische en bestuurlijke zaken en de exter-
ne vertegenwoordiging van de stad. Het ambt groeide in het begin van de zestien-
de eeuw uit tot een belangrijke politieke functie.56

In tabel 2 staat de gemiddelde aanstellingsduur van de pensionarissen, secreta-
rissen, busdragers, advocaten en procureurs weergegeven. De Leidse secretarissen
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inv. nr. 438, fol. 34r. Damen, ‘Giving by pouring’, 89-95; Van Steensel, ‘Giften aan vrienden’, 6-7;
vergelijk Boone, ‘Dons et pots-de-vin’, 480-483.
53 Deze ontwikkelingen uit de eerste helft van de vijftiende eeuw zijn uitgebreid beschreven
door: Hugenholtz, ‘Clerc’, 222-226; De Baar, ‘Pensionaris’, 16-18; Brand, Macht en overwicht,
141-143.
54 Blok, Hollandsche stad II, 121; Marsilje, Financiële beleid, 87-88, 93-94; Van Gent, ‘Pertijeli-
ke saken’, 95-96. Waarschijnlijk had Leiden het bodeambt ook al in de veertiende eeuw verwor-
ven. De Leidse vroedschap besloot op 25 augustus 1469 dat ze het voornemen van Karel de Stou-
te ‘niet toe laten en sullen ende tiegen doen opposieren ende in pleyte treden sullen om dat mit
recht te wederstaen nae uutwijsen der previlegien’. RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 41v.
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en busdragers waren in werkelijkheid iets langer in dienst, maar vanwege het la-
cuneuze bronmateriaal zijn de exacte gemiddelden niet meer te achterhalen. In
Leiden werd de stadssecretaris voor het leven benoemd. De overige Leidse kler-
ken werden evenals hun Haarlemse collegae door de burgemeesters (na raadple-
ging van de vroedschap) voor een bepaalde termijn aangesteld. Het is ondanks de
kleine verschillen duidelijk dat de steden de voorkeur gaven aan continuïteit in de
bezetting van de administratieve en juridische functies. De steden hadden ge-
woonlijk vier gerechtsbodes (roedragers) en twee boodschappers (busdragers) in
dienst. De roedragers werden jaarlijks door de burgemeesters benoemd.57 Door
dit benoemingssysteem bleven ze slechts enkele jaren achtereen in functie. Al
werden drie Haarlemse roedragers gedurende de Habsburgse periode twintig keer
gekozen. In 1566 werd hun verzoek om voor het leven aangesteld te worden door
de Haarlemse vroedschap ‘eendrachtelick afgeslagen’.58 De busdragers werden
wel voor langere termijnen in dienst genomen, al verschilde hun gemiddelde aan-
stellingsduur sterk per persoon.

Voor het procederen bij het Hof van Holland of de Grote Raad waren de steden
afhankelijk van de procureurs en advocaten die aan deze instellingen verbonden
waren. In de Bourgondische periode maakten de steden op ad hoc-basis gebruik
van deze juristen. Zo vertegenwoordigde mr. Bartout van Assendelft, de latere
landsadvocaat, tussen 1468 en 1478 verschillende Hollandse steden voor het Hof
van Holland.59 Leiden had tussen 1460 en 1464 Gerard Anthonisz als advocaat bij
de Grote Raad op de loonlijst staan. Vanaf 1486 nam Leiden de juristen aan tegen
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55 Koorn, ‘Inleiding’, 14-15; Marsilje, ‘Klerkambt’, 195-196; AvK, SAH, inv. nr. 141, 146 t/m 155.
56 Voor het pensionarisschap: Van Steensel, ‘Stadspensionarissen’.
57 In Leiden werden de busdragers op St. Pietersavond (28 juni) gekozen, zie: Blok, Stad II, 120;
Hamaker, Keurboeken, 160-161, 166, 169, 359-360. Pas in 1576 besloot men in Leiden de roedra-
gers voor het leven te benoemen.
58 AvK, SAH, inv. nr. 5, fol. 93r (1566).
59 Kokken, Steden en Staten, 73; Damen, Staat van dienst, 443. Op 17 januari 1469 gaf de Leid-
se vroedschap bijvoorbeeld opdracht om mr. Bartout te belonen voor zijn diensten; RAL, SAI,
inv. nr. 382, fol. 33r. Haarlem betaalde in 1474 mr. Aernt van Ommeren als advocaat aan het Hof
van Holland een wedde van 12 pond Hollands, het jaar daarop ontving Bartout van Assendelft 12

Tabel 2  Aanstellingsduur in jaren van secretarissen, busdragers, advocaten en procureurs,
1428-1572

Functie Aantal Totaal aantal Gemiddelde
functionarissen dienstjaren aanstellings-

duur

Haarlem Leiden Haarlem Leiden Haarlem Leiden
Pensionaris 10 16 99 127 9,9 7,9
Secretarissen 32 23 486 291 15,2 12,7
Busdragers 34 31 312 242 9,2 7,3
Advocaten/Procureurs 25 24 326 275 13,0 11,5

Bronnen: Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 1 en 2.
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een vaste jaarwedde, terwijl Haarlem ze vanaf 1490 een wedde toekende.60 Uit ta-
bel 2 blijkt dat de steden niet vaak van jurist wisselden, waarschijnlijk vanwege de
vertrouwelijkheid van de zaken die met hen werden besproken. De steden namen
vaak procureurs en advocaten in dienst, die hen eerder hadden geholpen of in re-
latie stonden met de vertrekkende jurist. In 1558 werd door de Haarlemse vroed-
schap mr. Jan van der Goude als tweede advocaat bij het Hof van Holland aange-
steld, nadat de burgemeesters ‘hem sulcx in hoope gebrachte hebben om wat goets
te mogen genyeten van de stede in gevalle de voirs. saicke [tegen Amsterdamse
schippers] compt tot een goet eynde’.61

Taken en bevoegdheden
Wat waren de taken en bevoegdheden van deze functionarissen? De klerken had-
den de taak om schrijfwerk voor de gerechtsleden te verrichten. Ze notuleerden tij-
dens vergaderingen, schreven aktes en brieven, stelden rekeningen op, ondersteunden
de bestuurders tijdens dienstreizen en archiveerden de officiële stukken. Geleide-
lijk trad er specialisering op: de klerken kregen elk een eigen takenpakket en er werd
een pensionaris aangesteld voor juridische zaken en de externe vertegenwoordiging.62

Haarlem had in 1430 reeds vier klerken in dienst. Mr. Evert maakte blijkens de stads-
rekeningen regelmatig reizen voor de stad of vergezelde als klerk de gerechtsleden.
Hij betaalde in andere steden lijfrenten uit, maar was ook betrokken bij politiek over-
leg. Hij had duidelijk zwaardere taken dan de overige klerken, die waarschijnlijk
op de schrijfkamer werkzaam waren. Willem Paedze nam de taken van mr. Evert in
1451 over en hij maakte in dat jaar 145 reisdagen voor de stad om bestuurlijke en fi-
nanciële zaken te regelen (tabel 3). Hij was daarnaast verantwoordelijk voor de schrijf-
kamer waar Boudijns Jansz en Klaas Gerritsz werkzaam waren. In feite was er spra-
ke van een informele taakverdeling: de secretaris vertegenwoordigde de stad naar
buiten en was verantwoordelijk voor het werk van de overige klerken op de schrijf-
kamer.63 De verpachting van het klerkambt vanaf 1468 bracht geen fundamentele
verandering in deze taakverdeling.64

De aanstellingsbesluiten uit de Haarlemse vroedschapsboeken bevatten meer
informatie over de precieze taken van de klerken en geven een inkijk in het proces
van specialisatie dat plaatsvond. In 1503 werden er drie klerken aangesteld die een
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pond. Deze betalingen zijn opgenomen in de rubriek ‘Alrehande perticulen’; AvK, SAH, inv. nr.
359, fol. 82r; inv. nr. 360, fol. 74r.
60 De aanstellingsakte van mr. Christoffel Boudijnsz dateert van 15 november 1484; RAL, SAI,
inv. nr. 75.
61 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 201r (1558). Haarlem beloofde ook mr. Jan van der Goude zijn zoon
aan te zullen stellen als opvolger; inv. nr. 5, fol. 195r (1569). De goede band tussen de steden en de
juristen blijkt ook uit de gift door Leiden aan advocaat mr. Adriaan van Dam van twee glasramen,
nadat hij ‘doer tinnemen van den Hage grote schade geleden heeft als zijn goeden gespoelgiert, ge-
roeft, genomen ende zijn glasen uut geslagen [waren]’; RAL, SAI, inv. nr. 384, fol. 24r.
62 Vergelijk Rogghé, ‘Trouw en verraad’, 9-13.
63 Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 4; Marsilje, ‘Klerkambt’, 185, 187; AvK, SAH, inv.
nr. 332, fol. 134r, 135r-135v.
64 Marsilje, ‘Klerkambt’, 189-194; Koorn, ‘Inleiding’, 15-16. In 1474 ontving Jannes 32 pond
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gelijkwaardige positie innamen. In 1516 kwam hier verandering in toen Jacob
Jansz als klerk van de burgemeesters, tresoriers en weesmeesters werd aangesteld
en alle inkomsten uit het klerkambt kreeg toebedeeld. Hij diende, geassisteerd
door Lambrecht Jacobsz, alleen de burgemeesters en tresoriers. Een enkele keer
reisden de klerken met de burgemeesters mee ter dagvaart (tabel 3), maar door-
gaans werd dit aan de pensionaris overgelaten. Verder werkten de klerken Floris
Bolle en Adriaan van der Voirde op de schrijfkamer van de stad, waar zij stukken
schreven ‘aengaende justicie en alrehande brieven’ onder het schepenzegel. In
1528 splitsten de taken van de stadssecretaris zich weer en werd Joost Gans be-
noemd tot tresoriersklerk. Hij assisteerde de tresoriers bij de financiële adminis-
tratie. Er bleven twee klerken werkzaam op de schrijfkamer: Jan de Grymde was
als klerk van de schepenen onder meer belast met het bijhouden van de rol van de
vierschaar en mr. Klaas Boot was betrokken bij de administratie van de inning van
de accijnzen.65 Naar aanleiding van klachten van Adriaan Steijvoort, die meende
recht te hebben op de inkomsten uit de weeskamer, besloot de Haarlemse vroed-
schap in 1562 een nieuwe ‘Ordonnancie op de secretarie’ uit te vaardigen. Hierin
werd vastgelegd dat Albrecht Klaasz en zijn zoon Auwel de burgemeesters en
tresoriers zouden dienen op de burgemeesters- en weeskamer. De klerken van de
justitie, Adriaan Steijvoort en Dirk Coornhert, moesten op de schepenkamer wer-
ken en mochten alleen onder het schepenzegel schrijven. De gespecialiseerde taak-
verdeling uit eerdere jaren was nu formeel vastgelegd in een ordonnantie.66
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voor het schrijven van lijfrenteboeken, eerder stelde hij de rekening op voor 13 pond Hollands;
AvK, SAH, inv. nr. 358, fol. 65v; inv. nr. 360, fol. 67v.
65 AvK, SAH, inv. nr. 2, fol. 11r-11v (1503); fol. 165v-166r (1516) (Hij genoot ’tprouffijt van de
weescamer mitsgaders van allen brieve die gemaect zullen worden onder de groten zegelt (...)
ende oick onder den zegel van zaicken der voirs. stede, ende oick van allen tollen brieven die hy
alleen uuytgeven sal. Ende sal [hij] oick mogen scryven alle sceydebrieven, huwelicxe voirwaert
brieve, marcbrieven ende zeeybrieven onder scepenen zegelen’); inv. nr. 3, fol. 12r (1518); inv. nr.
4, fol. 215r (1559); inv. nr. 9, fol. 13r-13v (1523).
66 AvK, SAH, inv. nr. 157; inv. nr. 4, fol. 277r (1562); fol. 284r-285v (1563). Een van de secretaris-
sen moest in ieder geval op de schrijfkamer aanwezig zijn op straffe van zes stuivers boete. Zomers
werkte men van acht tot elf uur en van twee tot vijf uur, en ’s winters van half negen tot elf uur en van

Tabel 3  Aantal reizen (en reisdagen) gemaakt door de pensionarissen, secretarissen en 
busdragers

Haarlem Leiden

1451 1505 1550 1452 1505 1548
Pensionarissen – 16 (152) 24 (84) 31 (126) 27 (123) 27 (154)
Secretarissen 23 (145) –1 (2) 1 (1) 23 (82) 6 (12)
Busdragers 34 (131) 8 (57) 11 (67) 42 (95) 33 (117) 19 (85)
Overig 14 (30) 9 (39) 7 (34) 26 (62) 18 (32) 4 (17)

Bronnen: AVK, SAH, inv. nr. fol. 43v-57r; inv nr. 388, 24r-35v; inv. nr. 443, 39v-61r; RAL,
SAI, inv. nr. 523, fol. 54v-67v, 85r-92v; inv. nr. 584, fol. 29r-41v; inv. nr. 628, fol. 19v-31r.
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Leiden kende tot 1447 een zogenaamde ‘honorair-clerc’ die het klerkambt in be-
zit had en de inkomsten daaruit genoot, maar nooit lijfelijk op de schrijfkamer aan-
wezig was. Het echte schrijfwerk werd rond 1430 verricht door twee klerken op de
schrijfkamer. Een van hen stelde de rekeningen op en was betrokken bij de betaling
van lijfrenten. In 1447 kreeg de stad het ambt in handen en werd Jan Philipsz aan-
gesteld als interim-klerk, omdat de eerste kandidaat mr. Reinier van Ethen nog geen
zeven jaar poorter was. Toen dit probleem opgelost was, weigerde Jan Philipsz ech-
ter op te stappen. In 1449 werd er regeling getroffen, waarbij elk de helft van het
ambt in bezit kreeg. Qua taakverdeling betekende dit dat Jan Philipsz op de schrijf-
kamer werkte en tijdens vergaderingen notuleerde. Zo nodig werd hij geassisteerd
door mr. Reinier Klaasz, die echter primair het gerecht bijstond als jurist. Tegelij-
kertijd nam hij met Gerrit van der Werve als ‘clerc van de lijfpensien’ de financiële
administratie voor zijn rekening. Dirk van der Geest werd in 1454 aangesteld om
het schrijfwerk te verrichten dat voortvloeide uit de werkzaamheden van de pen-
sionaris.67 De stadssecretaris maakte weinig reizen. Deze kwamen voor rekening
van de pensionaris. Jan Philipsz kreeg na een reorganisatie in 1462 het gehele ambt
in zijn bezit; hij had toen twee onderklerken in dienst.68 Het is door het ontbreken
van veel Leidse stadsrekeningen moeilijk om precies te achterhalen wie er als klerk
diende aan het eind van de vijftiende eeuw. De onbezoldigde klerken zijn aan het
onmiddellijke zicht onttrokken, omdat ze geen wedde of kleding ontvingen.69

De klerk van de lijfpensien ontwikkelde zich tot de klerk van de tresoriers. In
1490 werd deze benaming voor het eerst gebruikt. Vanaf 1492 duikt Ambrosius
Colen in de rekeningen op als onbezoldigde klerk en in 1497 werd hij tresoriers-
klerk. Hij ontwikkelde zich tot een financieel-technisch deskundige, die nauw sa-
menwerkte met de tresoriers. Tijdens de periode van grote financiële problemen
stelde hij de rekeningen op, verder schreef hij renteboeken en organiseerde hij lo-
terijen.70 Na de dood van Jan Philipsz in 1508 volgde Hendrik Florisz, die al erva-
ring had opgedaan als onbezoldigd klerk, hem op als stadssecretaris. Leiden hield
al deze tijd dus twee bezoldigde klerken in dienst, met elk een eigen takenpakket.
De stadssecretaris notuleerde de vergaderingen, assisteerde burgemeesters en
schepenen, en stond aan het hoofd van de schrijfkamer waar enkele onbezoldigde
klerken werkten. De tresoriersklerk assisteerde de tresoriers, stelde de rekeningen
op en administreerde de betaling van de lijf- en losrenten. De stadssecretaris bleef
eindverantwoordelijk, want als ‘upperklerk’ moest hij ‘by eenich onverstant’ de
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twee tot vier uur, zie ook: Huizinga, Rechtsbronnen, 444. In Leiden moest de schrijfkamer van ze-
ven tot zeven uur bezet zijn en in winter van acht tot zes uur; RAL, SAI, inv. nr. 61, fol. 60r-60v.
67 Het Leidse klerkambt in de Bourgondische tijd is onderzocht door: Blok, Hollandsche stad
II, 117-119; Hugenholtz, ‘Clerc Leiden’, 222-230; Marsilje, Financiële beleid, 93-96, 98-102. Zie
ook: RAL, SAI, inv. nr. 381, fol. 1r-1v; inv. nr. 62 t/m 67.
68 RAL, SAI, inv. nr. 69 (akte van aanstelling); inv. nr. 531, fol. 94r, 133r-133v; Marsilje, Finan-
ciële beleid, 106.
69 Marsilje, Financiële beleid, 107, 146. In 1484 en 1485 ontvingen Joost Gerritsz en Karel Gre-
nier beiden kleding; RAL, SAI, inv. nr. 556, fol. 135r; inv. nr. 558, fol. 136r. Zie ook: Kokken, Ste-
den en Staten, 181; Smit, Dagvaarten III, nr. 377 en 378. In 1532 ontvingen de acht klerken die op
het stadhuis werkzaam waren een stuiver op St. Martijnsavond, inv. nr. 615, fol. 35r.
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tresoriersklerk ‘instrueren en onderwysen’.71 In 1564 ontstond er een probleem
voor het stadsbestuur omdat de beoogde opvolger van mr. Jacob de Milde nog
geen zeven jaar poorter was. Men kwam tot een nieuwe constructie door mr. Ger-
ard Melisz tot tweede pensionaris te benoemen en Jan van Hout tot secretaris. De
taken van de secretaris werden in feiten opgesplitst in de juridische assistentie van
de schepenen en de secretariële assistentie van de burgemeesters.72

De taken van de bodes ondergingen weinig veranderingen in de onderzochte pe-
riode. De roedragers brachten dagvaardingen over en mochten namens de schout
mensen arresteren en in hechtenis houden of beslag leggen op goederen. Als teken
van hun rechterlijke macht droegen ze een roede. Naast gerechtelijke taken moes-
ten ze vroedschapsleden ter vergadering roepen en hielpen ze de klerken bij de vei-
ling van boedels van overledenen. In Haarlem waren de roedragers in de zestiende
eeuw aanwezig op de vergaderingen van de burgemeesters. Of dit leidde tot een
specifieke onderverdeling van de taken blijft echter onduidelijk. Vanwege de ver-
trouwelijkheid van hun taken werden ze ieder jaar opnieuw benoemd en moesten
ze een eed afleggen bij hun aanstellingen.73 Aan het begin van de vijftiende eeuw
was er een tweede type bode ontstaan, die voor de stad schriftelijke en mondelinge
boodschappen overbracht. Aanvankelijk werden deze bodes in Haarlem ‘messa-
giers’ en in Leiden ‘stede knechten’ genoemd, na 1450 raakte de benaming bus -
drager in zwang – de brieven werden in een metalen bus vervoerd. De busdragers
waren belast met het overbrengen van boodschappen aan grafelijke ambtenaren,
andere stadsbesturen en gerechtsleden als die op reis waren. Ze vervulden zo een
essentiële rol in de informatievoorziening van de stad. Verder waren ze aanwezig
op de vergaderingen van de burgemeesters en de vroedschap en moesten ze ook
binnen de stad allerlei boodschappen brengen of inkopen doen.74 Uit tabel 3 blijkt
dat de busdragers in de Bourgondische tijd het merendeel van de stedelijke dienst-
reizen voor hun rekening namen, met 34 reizen voor de Haarlemse busdragers in
1451 en 42 reizen voor hun Leidse collegae in 1452. Opvallend is dat het aantal rei-
zen dat de busdragers maakten in de Habsburgse tijd afnam, ook al bleef het aantal
reisdagen in Leiden ongeveer gelijk. Mogelijk ontstonden er nieuwe communica-
tielijnen, die de taken van de busdragers deels vervingen.75

212 Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 9 (2006)

70 RAL, SAI, inv. nr. 562, fol. 105r; inv. nr. 563, fol. 134r; inv. nr. 578, fol. 166v; inv. nr. 384, fol.
256r, 270r-271v, 273v-276r.
71 RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 470r-470v (1497); inv. nr. 384, fol. 14r (1531); fol. 52v (1538); fol.
57r-57v (1553); fol. 91r (1553).
72 Van Maanen, ‘Pensionaris’, 195; Lamet, Men in government, 112-113. Mr. Jacob die Milde
combineerde gedurende een jaar de functies van pensionaris en secretaris; RAL, SAI, inv. nr. 71
(overeenkomst met De Milde, 22 augustus 1553); inv. nr. 390, fol. 1r (zijn eed als secretaris, 1
maart 1553); inv. nr. 385, fol. 157v-158r (1564); inv. nr. 386, fol. 22v (1565); fol. 35 r-35v (1566); fol.
82r (1569); inv. nr. 61, fol. 36r (1543); fol. 46r-47r (1564).
73 Blok, Hollandsche stad II, 120; Koorn, ‘Inleiding’, 14; Huizinga, Rechtsbronnen, 19, 62, 335-336,
188 en 444. De roedragers legden hun eed af in handen van de burgemeesters bij hun aanstelling; zie
bijvoorbeeld: AvK, SAH, inv. nr. 9, fol. 58v. Voor de Leidse eed van de busdragers: RAL, SAI, inv. nr.
59, ongefolieerd; inv. nr. 60, fol. 13r-13v. Vergelijk Vandewalle, ‘Stedegarsoenen te Brugge’, 391-393. 
74 Koorn, ‘Inleiding’, 14; Blok, Hollandsche stad II, 120; Van Uytven, Stadsfinanciën, 43-44;
Von Seggern, Herrschermedien, 218-226; Groebner, Liquid assets, 40-47. 
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De procureurs en advocaten vertegenwoordigden de steden bij de Grote Raad
en het Hof van Holland. De procureur was de pleitbezorger in een zaak en zorg-
de voor de vereiste processtukken en -handelingen, terwijl de academisch ge-
schoolde advocaat de eigenlijke pleiter en raadsman was. Aan de hoven was een
vastgesteld aantal advocaten en procureurs verbonden. In principe mochten der-
den ook optreden als procureur, zoals de pensionaris dat regelmatig deed. Leiden
had daarom niet permanent een procureur in Mechelen in dienst.76 Voor de stede-
lijke vierschaar of schepenen traden ook procureurs en advocaten op, zoals blijkt
uit de Haarlemse eed ‘van den taelmans’. In de zestiende eeuw had de stad enkele
jaren een stadsprocureur in dienst, maar dit ambt raakte niet geïnstitutionaliseerd.
In Leiden kwam tweemaal een vergelijkbare jurist voor op de loonlijst.77

Loon en vergoeding
De klerken of secretarissen ontvingen al naar gelang hun positie in de hiërarchie
een wedde en/of stadskledij. Uit de wijze van salariëren en de hoogte van de wed-
den kan afgeleid worden of er een ambtshiërarchie ontstond en hoe de werkzaam-
heden op de schrijfkamer waren georganiseerd. De vaste wedde konden stads -
dienaren aanvullen met reisgelden, extra betalingen door het stadsbestuur voor
bijzondere taken, inkomsten uit schrijfwerk voor particulieren of andere werk-
zaamheden. Het daggeld dat ze voor reizen ontvingen (tabel 4) en de inkomsten
uit werkzaamheden voor particulieren konden sterk oplopen. De ontwikkeling
van de wedden in de bijlage geeft daarom niet de totale inkomsten van de klerken
weer. Het secretarisschap moet een functie geweest zijn die niet slecht betaalde.
Dit blijkt ook uit het geringe aantal verzoeken om loonsverhoging en het feit dat
de stad weinig moeite had met het vinden van nieuwe klerken.78

In Haarlem verdiende een klerk in 1430 achttien pond Hollands per jaar. Vanaf
1442 kreeg mr. Evert echter een hogere wedde dan de overige klerken. Al was er
geen sprake van een formele hiërarchie, zijn taken werden duidelijk hoger gewaar-
deerd. Na 1448 ontving hij zelfs alle inkomsten, waaruit hij het loon van de andere
klerken betaalde.79 Vanaf 1503 waardeerde de stad de drie klerken weer gelijk en
betaalde hun elk 40 pond Hollands. Floris Bolle kreeg daarnaast de pachtsom van
68 pond vergoed. Na de herstructuring van 1516 is sprake van een duidelijke hiër-
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75 De gegevens over 1468-1469 verzameld door Von Seggern bevestigen dit beeld, zie: Herr -
schermedien, 146-153.
76 Le Bailly, Recht voor de Raad, 140-145; Van Rompaey, Grote Raad, 257-262. Het is ondui-
delijk of gewone burgers ook een beroep konden doen op de stadsjuristen voor privé-zaken.
77 Huizinga, Rechtsbronnen, 451. De Haarlemse procureurs: Jan van Alphen (1535-37; tevens
roedrager); Jan Jacobsz van Sloten (1538-1546); Auwel Frederiksz (1561-1572). Leiden had in
1434 Dirk Heerman in dienst als procureur en in 1512-13 Pieter de Bruyn als stadsadvocaat. Ver-
gelijk ook Hamaker, Keurboeken, 27, nummer 12; Fruin, Instructie, 92.
78 Jannes van Eijck ontving 13 pond Hollands voor het opstellen van stadsrekening, AvK, SAH,
inv. nr. 358, fol. 65v. In Leiden leverde het opstellen van de rekening zelfs 48 pond op, RAL, SAI,
inv. nr. 169v. Zie ook: Marsilje, Financiële beleid, 95-96; Thiele, Stadtschreiber, 98-104. Voor Lei-
den is ook de lijst met tarieven voor het schrijfwerk bewaard gebleven: RAL, ORA, inv. nr. 41b,
fol. 48v.
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archie: stadssecretaris Jacob Jansz verdiende 100 pond, zijn assistent 21 pond en de
klerken op de schrijfkamer toucheerden samen 33 pond. De inkomsten uit het
schrijfwerk waren in de zestiende eeuw niet meer voldoende, want de stad ging op
verzoek de klerken meer bijbetalen. Na de reorganisatie van het klerkambt in 1563
ontving de klerk van de justitie 80 pond Hollands, de tresoriersklerk maximaal 133
pond en de tweede klerk op de schrijfkamer 33 pond. Er werden in de ordonnan-
tie van 1563 duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van de extra inkom-
sten uit het schrijfwerk. Elke klerk ontving de inkomsten uit zijn schrijfkamer en
had recht op een evenredig deel uit de profijten van de weeskamer.80

In Leiden verliep de ontwikkeling iets anders, omdat de stadssecretaris tot 1498
geen vaste wedde ontving en alleen recht had op de inkomsten uit het klerkambt,
waaruit hij de onderklerken moest vergoeden. Hij kreeg jaarlijks wel een vergoe-
ding van maximaal 35 pond Hollands voor kantoorbenodigdheden. Tussen 1454
en 1464 bestond er een ingewikkelde constructie: secretaris Jan Philipsz deelde
toen de inkomsten uit het klerkambt met de pensionaris mr. Aernt Mulaert, die
daarnaast nog een wedde van 133 pond genoot.81 In 1498 werden de betalingen
vereenvoudigd, waarin de scheiding van de taken duidelijk naar voren komt. Tres-
oriersklerk Ambrosius Colen kwam in dienst van Leiden tegen een vast salaris van
88 pond Hollands. Stadssecretaris Hendrik Florisz nam de taken van Jan Philipsz
na zijn dood in 1508 over. Hij kreeg toen recht op de inkomsten uit het klerkam-
bacht en de jaarlijkse vergoeding van 35 pond.82 Vanaf 1553 kreeg de secretaris
ook een vaste wedde, omdat mr. Jacob de Milde de looneis van 133 pond kreeg in-
gewilligd. In 1560 besloot de vroedschap omdat ‘de prouffyten van de secretarye
zeer verminderen ende dat nochtans zal de secretarys goede clercken houden, [de
stad] meer moet gheven dat men wel gewoenlycken is te gheven’. De onderkler-
ken die werkzaam waren op de schrijfkamers ging men nu ook salariëren.83

De bodes ontvingen geen vaste jaarlijkse wedde, maar werden per opdracht betaald.
De Leidse roedragers ontvingen bijvoorbeeld een halve stuiver per dagvaarding, en
in Haarlem streken ze in sommige gevallen een deel van de boete op. Waarschijnlijk
werden de roedragers door de schout en derden betaald, want in de rekeningen ko-
men geen betalingen aan hen voor.84 De busdragers ontvingen voor hun reizen dag-
geld naast een onkostenvergoeding (tabel 4). Deze betalingen werden geregistreerd
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79 Marsilje, ‘Klerkambt’, 182-192; Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 4; AvK, SAH, inv.
nr. 322, fol. 189r; inv. nr. 354, fol. 28v; inv. nr. 372, fol. 37r; inv. nr. 377, fol. 33v.
80 AvK, SAH, inv. nr. 2, fol. 11r-11v (1503); fol. 165v-166r (1516); inv. nr. 4, fol. 142v (1553); inv.
nr. 9, fol. 13r-13v
81 Marsilje, Financiële beleid, 101, 105-106; Hugenholtz, ‘Clerc Leiden’, 224; RAL, inv. nr. 381,
fol. 1r-1v (1449); fol. 41r (1454); inv. nr. 69 (akte van aanstelling, 28 mei 1463). De inkomsten uit
het klerkambt werden in 1449 berekend op 144 pond Hollands.
82 RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 470r-470v; inv. nr. 383, fol. 302v-303r; inv. nr. 589; fol. 80r; inv. nr.
601, fol. 63v. In 1521 werd het loon van de tresoriersklerk opgetrokken tot 133 pond.
83 RAL, SAI, inv. nr. 384, fol. 52v (1536); fol. 6v (1541); fol. 32r (1542); fol. 50r (1551); fol. 91r
(1553); fol. 95v-96r (1553); inv. nr. 385, fol. 118v (1560); fol. 22v (1565). De weesmeesterklerk was
al in de Bourgondische tijd in dienst, maar werd door de weesmeesters zelf bezoldigd; deze be -
talingen komen in de stadsrekeningen niet terug, zie: Brand, Macht en overwicht, 154.
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in de rekeningrubriek ‘bodeloon’. Overigens ontvingen ze op reizen in gezelschap
van gerechtsleden slechts een paar stuivers. Het daggeld van een bode verschilde nau-
welijks met het dagloon van een meestermetselaar, maar uit het aantal gemaakte reis-
dagen (tabel 3) blijkt dat men er geen behoorlijk jaarinkomen aan overhield. In de
Habsburgse tijd klaagden de bodes bij de vroedschap, omdat ze van ‘tgeen zij in een
geheel jaer winnen mogen hem niet en mogen mit wijff ende kinderen onderhouden’.
Vanaf 1551 ontvingen de Haarlemse busdragers elk een jaarwedde van 24 pond Hol-
lands, tot dit bedrag in 1564 werd opgetrokken tot 32 pond.85 De Leidse busdragers
ontvingen aanvankelijk samen vijf pond Hollands voor winterkleding en zes pond
voor wintervlees. In 1488 werden deze betalingen omgezet in een jaarlijkse wedde,
in 1550 werd dit salaris verhoogd tot 24 pond.86 Het is duidelijk dat de boden van
hun daggelden en emolumenten niet konden leven. Om hun inkomsten op peil te
houden voerden zij ook andere taken voor het stadsbestuur uit (bijvoorbeeld de in-
ning van de accijnzen), dienden zij als bode voor particulieren of oefenden tegelij-
kertijd een beroep uit. De Haarlemse gerechtsbode Engbert Dirksz Deyman was bij-
voorbeeld waard in ‘De Rode Leeuw’.87 Het ambt genereerde ook irreguliere in-
komsten, want de Haarlemse vroedschap verbood de busdragers na hun loonsver-
hoging in 1564 om giften van derden aan te nemen. Voor de roedragers is het uitein-
delijk niet goed vast te stellen wat ze verdienden met hun werkzaamheden. Ze ver-
vulden vaak ook andere functies voor de stad of oefenden een ander beroep uit.88
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84 Huizinga, Rechtsbronnen, 63; Blok, Stad II, 120. Voor de tarieven in Leiden zie: RAL, ORA,
inv. nr. 41b, fol. 48v.
85 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 142v (1553); inv. nr. 5, fol. 12r-12v (1564); inv. nr. 434, fol. 32r.
86 RAL, SAI, inv. nr. 525, fol. 121v; inv. nr. 561, fol. 126v; inv. nr. 384, fol. 42v (1550).
87 AvK, SAH, inv. nr. 5, fol. 12v: ‘... zullen oock van nyemande giften mogen ontfangen tzy in
bockinge noch te anderssins op verbeurnisse van heuren dienste’; Von Seggern, Herrschermedien,
218-220; AvK, SAH, inv. nr. 5, fol. 185r.

Tabel 4  Daggeld voor reizende pensionarissen, secretarissen en bodes in stuivers (binnen-
en buitenslands)

Haarlem Leiden
Pensionaris Secretaris Busdrager Pensionaris Secretaris Busdrager

1442 7 1434 6
1470 9 8 1454 15 6
1503 15 6 6 1471 20 8 8
1528 18 6 6 1511 18-24 12-16 8
1558 6 6 8 1532 24 18-24 8
1559 6 1545 24-31
1564 20 12 8 1556 30-36 30-36 8

Bronnen: AvK, SAH, inv. nr. 159; inv. nr. 4, fol. 142v, 225v; inv. nr. 5, fol. 12v; inv nr. 334, fol.
105v; inv. nr. 355, fol. 17v, 24v; inv. nr. 386, fol. 31v, 33v, 36; inv. nr. 411, fol. 40r, 45v, 58r; inv.
nr. 441, fol. 46v, 51v, 65v; inv. nr. 446, fol. 32v, 51v; RAL, SAI, inv. nr. 281, ongefolieerd (23
januari 1454); inv. nr. 383, fol. 202r; inv. nr. 384, fol. 26r, 57v, 46v; inv. nr. 520, fol. 49r; inv. nr.
543, fol. 58r, 84v; 590, fol. 31r, 46r, 51r; inv. nr. 615, fol. 27v, 30r; inv. nr. 629; fol. 27r, 30r.
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De procureurs en advocaten ontvingen een bescheiden wedde. Haarlem betaal-
de zowel de procureur als de advocaat een jaarwedde van zestien pond Hollands,
in Leiden verdiende de advocaat met 24 pond iets meer. Hiernaast ontvingen ze
daggeld en ze konden bij bijzondere inspanningen rekenen op extra salaris of ge-
schenken. In de Leidse stadsrekeningen is zelfs een aparte rubriek ‘Extraordinaris
costen van processen’ terug te vinden. De Leidse vroedschap besloot in 1530 om
een logies te zoeken in Den Haag voor de stedelijke gedeputeerden ter dagvaart,
waar geheime zaken besproken konden worden. Advocaat mr. Pieter van Rotter-
dam kreeg 32 pond Hollands voor het ter beschikking stellen van zijn woning.89

Maatschappelijke positie
Van een gedetailleerde analyse van de maatschappelijke positie van de functiona-
rissen moet hier afgezien worden. In algemene bewoordingen wordt slechts aan-
gestipt uit welke families de stadsdienaren afkomstig waren, of ze een opleiding
hadden genoten en participeerden in het stadsbestuur. In Leiden moest men zeven
jaar poorter zijn om als stadssecretaris aangesteld te kunnen worden – voor de
tresoriersklerk en de onderklerken gold deze bepaling niet. In Haarlem hanteerde
men deze regel helemaal niet. De klerken werden doorgaans uit de eigen stedelij-
ke bevolking gerekruteerd. Wanneer hun achternamen naast die van de gerechts-
en vroedschapsleden worden gelegd, dan valt op dat slechts enkelen tot de be-
stuurselite behoorden.90 Voor deze families was het pensionaris- of secretaris-
schap niet erg interessant, omdat er niet gelijktijdig bestuursfuncties vervuld
mochten worden en deze functies weinig politieke macht opleverden. Ook de fi-
nanciële baten van het ambt waren waarschijnlijk niet groot genoeg. Voor de
stadsboden gold in grote lijnen hetzelfde. Ze behoorden niet tot de rijkdom van de
stad, maar dit sluit niet uit dat ze door familieverbanden of ander belangen ge-
lieerd waren aan de stedelijke bovenlaag. De klerken en boden waren ook niet on-
bemiddeld, wat blijkt uit de bijdragen die ze soms neerlegden voor de pacht van
de accijnzen. Uit de bronnen blijkt dat de aanstellingen niet veel discussie los
maakten op de vroedschapsvergaderingen.91

De meeste klerken hadden alleen de stadsschool doorlopen, en dit was voldoen-
de voor de eisen die aan hen gesteld werden. Ze beheersten in elk geval de eigen
taal en het Latijn, maar waarschijnlijk niet het Frans. In de aanbevelingsbrief van
raadsheer Cornelis Suys voor Ludolf Michielsz, die solliciteerde voor de functie
van secretaris in Haarlem, staat expliciet vermeld dat hij het Frans machtig was.
Een universitaire opleiding was alleen voor de pensionaris vereist, al bezat een
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88 AvK, SAH, inv. nr. 350, fol. 26v; inv. nr. 5, fol. 12r; RAL, SAI, inv. nr. 384, fol. 3v-4r; inv. nr.
564, fol. 115r.
89 Van Rompaey, Grote Raad, 262-265; RAL, SAI, inv. nr. 384, fol. 24r (1530); fol. 54r (1538). In
1539 besloot Leiden de advocaat in Mechelen 6 pond Vlaams toe te kennen, ‘up dat hij te williger
soude zijn ende up dat die stede te beter van hem gedient soude worden’, inv. nr. 384, fol. 63r. 
90 Marsilje, Financiële beleid, 92, 100. Voor de lijsten van bestuurders zie het Haarlemse Na-
menregister, de bijlages van Brand, Macht en overwicht, en het Leidse Dienstenboek voor de zes-
tiende eeuw, RAL, SAI, inv. nr. 74.
91 Hamaker, Keurboeken, 286-287; Huizinga, Rechtsbronnen, 158; Marsilje, ‘Klerkambacht’,
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aanzienlijk aantal secretarissen ook een academische graad. De Leidse vroedschap
besloot in 1564 wel vanwege de vele complexe juridische zaken een tweede pen-
sionaris aan te stellen als assistent van de schepenen.92 De voortgaande specialise-
ring had tot gevolg dat er verschillende eisen aan de klerken werden gesteld. De
werkzaamheden van de bodes vereisten wel een basis-geletterdheid. Een hoge op-
leiding hebben ze echter niet genoten. De pensionarissen en stadssecretarissen
konden zich soms een toegang verschaffen tot de politieke macht. Ze traden toe
tot het stadsbestuur, soms vanwege hun ervaring. In Leiden maakte Gerrit van der
Werve bijvoorbeeld deel uit van de Veertigen en de vroedschap. In de Habsburg-
se tijd drongen alleen Ambrosius Colen en Jacob Deijman door tot het bestuurs-
circuit. In Haarlem vervulden Thomas Thomasz, mr. Jacob Boudijnsz en mr.
Lambrecht Muysterling voor of na hun aanstelling verschillende bestuursfuncties.
De overige klerken konden promotie maken binnen het stedelijke administratie-
ve apparaat of klerk worden bij een ambtenaar.93

Haarlem en Leiden waren wat betreft hun keuze voor procureurs en advocaten
aan de juridische hoven afhankelijk van diegenen die aldaar officieel waren aange-
steld. Aan de advocaten werd de eis gesteld dat zij een academische graad in de
rechten hadden. De procureurs werden geacht hun kennis uit de praktijkervaring
te halen; soms bezaten zij een juridische graad.94 Hoewel ze meestal niet direct uit
de stad zelf afkomstig waren, bestonden er soms nauwe banden met de stedelijke
elites. Karel Grenier diende Leiden bijvoorbeeld als procureur evenals zijn neef
Thomas Cassiopijn. En de nicht van Karel was getrouwd met Pieter van Rotter-
dam, die advocaat van Leiden was en bij wie de Leidse gedeputeerden in huis ver-
bleven.95 Deze juristen vormden door hun contacten een wereldje op zichzelf en
speelden een belangrijke rol als schakels tussen de steden en de juridische instel-
lingen.96 Opvallend is dat een aantal van deze juristen later raadsheer werd bij het
Hof van Holland of daar de functie van procureur-generaal, advocaat-fiscaal of
griffier vervulde. Enkele advocaten zetten hun carrière voort als pensionaris. Ka-
rel Grenier, zoon van de secretaris van het Hof van Holland Jan Grenier, klom op
als klerk van Leiden tot ontvanger van de exploten en procureur-generaal van het
Hof van Holland. De Haarlemse pensionaris mr. Jacob Boudijnz diende in zijn la-
tere loopbaan Amsterdam als pensionaris en het Hof van Holland als onbezoldigd
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188-189; Brand, Macht, 160-163, met name noot 110; AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 272r.; vergelijk
Boone, Gent en de Bourgondische hertogen, 129-132.
92 Koorn, ‘Inleiding’, 15; Kokken, Steden en Staten, 175, noot 93; AvK, SAH, inv. nr. 156 (1561);
RAL, SAI, inv. nr. 385, fol. 157v-158r (1564). Dat een universitaire opleiding niet alles betekende,
blijkt wel uit de geletterdheid van secretarissen als Van Hout en Coornhert, zie Lamet, Men in
government, 151; Hogenelst, ‘Eerste onderwijs’, 93.
93 Brand, Macht en overwicht, bijlage 2 en 4; RAL, SAI, inv. nr. 61; voor Haarlem: Namenregis-
ter. Boone laat in zijn artikel ‘De la ville à l’État’ een mooi voorbeeld zien van de Gentse klerk
Henri Tolvin, die zich door een strategisch huwelijk, kredietverstrekking en het verkeren in de
juiste kringen opwerkte tot grafelijk ambtenaar.
94 Le Bailly, Recht voor de Raad, 140; Van Rompaey, Grote Raad, 260.
95 Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 1 en 2; Ter Braake, Weg naar het hof, 59-60, 77-78,
84, 108-109.
96 Van Rompaey, Grote Raad, 262; Le Bailly, Recht voor de Raad, 142, 143.
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raadsheer. Uit deze voorbeelden kan afgeleid worden dat de academisch ge-
schoolde juristen geen stedelijke bestuurscarrière ambieerden, maar wel de top-
functies in de steden en aan de grafelijke instellingen gingen vervullen.97

Personeel voor publieke zaken en openbare orde

Onder de categorie personeel voor publieke zaken en openbare orde is een zeer
gemêleerde groep stadsdienaren samengebracht. Hun aantal nam in de onder-
zochte periode toe, omdat de demografische ontwikkelingen, economische con-
junctuur en externe dreigingen de Nederlandse stadsbesturen dwongen om zich
intensiever bezig te houden met de inrichting van het dagelijkse leven in de stad.98

De uiteenlopende functies werden niet altijd in stand gehouden, waardoor conti-
nuïteit in de bezetting van de functies vaak ontbrak. De bronnen laten verder wei-
nig los over de personen die deze functies vervulden.

Om een toegankelijk overzicht te geven, heb ik deze sector van het stedelijke ap-
paraat onderverdeeld in vijf subcategorieën. Tot de eerste subcategorie behoren de
functionarissen die specialistische taken overnamen van de burgemeesters. Formeel
gezien waren ze misschien geen stadsdienaren, omdat deze functies jaarlijks rou-
leerden en vervuld werden door vroedschapsleden. Anders dan bijvoorbeeld de tres-
oriers namen ze echter geen deel aan het dagelijks bestuur van de stad, maar ont-
vingen ze wel jaarlijks een vergoeding.99 In Haarlem waren dit de timmermeesters,
die tegelijkertijd met het stadsbestuur werden gekozen, en de bewaarder van het Voor-
hout. In Leiden werden de wees- en vestmeesters op Sint-Maartensavond gekozen
en de waardijns en de vroonmeester op Sint-Pietersavond. Niet alle afgesplitste func-
ties bleken stabiel of kenden een vergoeding, want de Leidse graankeurders waren
alleen tussen 1461 en 1467 actief en aan de Haarlemse timmermeesters werd pas in
1552 een wedde toegekend.100

Ter ondersteuning van het stadsbestuur stelden Haarlem en Leiden verschillen-
de knechten aan. Beide steden hadden bijvoorbeeld een stadsknecht of conciërge
van het stadhuis in dienst. Haarlem had in de Habsburgse tijd ook de knecht van
de bierproevers op de loonlijst staan. In Leiden ontvingen de tresoriers- en een
weesmeesterknecht vanaf het einde van de vijftiende eeuw een wedde. Zij bleven
gemiddeld langer dan tien jaar in dienst.101 Tot de derde categorie behoren de lie-
den die de stad moesten bewaken: de nachtwakers, ratelwakers, poortwachters en
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97 Functies aan het Hof van Holland vervulden Albrecht van Loo, Jacop Pijnsz en Karel Gre-
nier, zie: Memorialen Rosa, I, XLV-XLVIII, LV, LVII, LIX; RAL, SAI, inv. nr. 558, fol. 136r, 137r;
Damen, Staat van dienst, 463; Ter Braake, Weg naar het hof, 77, 84.
98 Brand, ‘Les ordonnances de Leyde’, 203-205; Boone, ‘Openbare diensten en initiatieven’, 94-
101.
99 Vergelijk Marsilje, Financiële beleid, 92-93; zie ook: Van Steensel, ‘Stadspensionarissen’, 92-
95.
100 Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 1 en 2; Blok, Hollandsche stad II, 104-107; Brand,
Macht en overwicht, 153-156; Lamet, Men in government, 99-100, 102-103; Huizinga, Rechts-
bronnen, 318. Voor de Haarlemse timmermeesters; AvK, SAH, inv. nr. 2, fol. 140v; inv. nr. 5, fol.
124v-125r.
101 Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 1 en 2.
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boomsluiters. De artilleriemeesters en de busschieter waren verantwoordelijk
voor de aanschaf en het onderhoud van het geschut. Deze stadsdienaren werden
voor kortere en langere periodes aangesteld en moesten een eed afleggen. Ten vier-
de hadden de steden voor allerlei (onderhouds)werkzaamheden klokstellers,
boog- en busmakers, emmer- en touwmakers, sleutelmakers, schilders en leidek-
kers op de loonlijst. Deze functies werden door ambachtslui vervuld, die dan van-
wege hun werkzaamheden voor de stad een bevoorrechte positie innamen. Hun
aanstelling was niet altijd bestendig. Toen er bijvoorbeeld aan het eind van de vijf-
tiende eeuw bezuinigd moest worden, werden sommige functies tijdelijk onbe-
zoldigd gelaten.

Als laatste categorie onderscheid ik de stadsmuzikanten. In beide steden waren
organisten werkzaam, maar alleen in Haarlem stonden ze op de loonlijst. Daarnaast
speelden er trompetters en schalmeispelers op diverse feestdagen. In Haarlem werd
hun functie na 1463 samengevoegd met die van de wakers op de toren, in Leiden
voltrok deze ontwikkeling zich tien jaar later. Rond 1560 splitsten de steden deze
functies weer. Voor de muzikanten gold eveneens dat de aanstellingsduur sterk va-
rieerde. De Haarlemse organist was wel voor langere perioden in dienst. Mr. Gova-
ert Bertelmeesz bespeelde het orgel zelfs 54 jaar lang tussen 1460 en 1514.102

Taken en bevoegdheden
In de loop van de vijftiende eeuw gingen de burgemeesters vanwege de toegeno-
men werklast bepaalde taken afstoten. De Leidse vestmeesters en Haarlemse tim-
mermeesters werden verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ge-
bouwen, de stadsomwalling en de poorten. Zij lieten de werkzaamheden uitvoeren
en stelden een rekening op voor de burgemeesters. De weesmeesters – in Haarlem
bleven ze onbezoldigd – namen de wezenzorg voor hun rekening. Zij beheerden
het erfdeel van minderjarige wezen, hielden het weeskamerboek bij en hielden toe-
zicht over de voogdijstellingen. De vroonmeester hield toezicht over het Leidse
deel van de Haarlemmermeer en de Haarlemse houtbewaarder was verantwoorde-
lijk voor de bossen rond Voorhout.103

Over de taken van de knechten van de tresoriers, weesmeesters en bierproevers
valt weinig informatie te achterhalen. Waarschijnlijk brachten ze boodschappen
rond en verrichtten ze allerhande hand- en spandiensten. Soms oefenden ze ook
andere functies voor de stad en incidenteel waren ze betrokken bij de inning van
de pachten.104 Over de werkzaamheden van de conciërge of knecht op het stad-
huis is meer bekend. Zo moest Pieter van Leeuwarden het gerecht dienen en het
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102 AvK, SAH, inv. nr. 9, fol. 111v-112r; RAL, SAI, inv. nr. 61, fol. 45r-45v (1560). Annegarn,
Floris, 6-13, 18-31; Brouwers, Sleutelstad, 11-20; Van Nieuwkoop, Orgelkunst, 351-359; zie, wel-
iswaar verouderd: De Klerk, Muziekleven, 7-48. De Leidse organist een wedde van 50 pond,
maar deze betalingen komen niet voor in de rubrieken wedde; Blok, Hollandsche stad II, 122-123.
103 Blok, Hollandsche stad II, 103-105; Brand, Macht en overwicht, 153-155; Huizinga, Rechts-
bronnen, 452, 455-456; Marsilje, ‘Economische leven’, 108; RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 273r
(1489); AvK, SAH, inv. nr. 448, fol. 22r.
104 Brand, Macht en overwicht, 161, noot 110. In Haarlem was alleen een knecht van de bier-
proevers actief tussen 1537-1549.
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stadhuis beheren en schoonhouden. Het was hem verboden zonder toestemming
‘yemant inde kelder of elders upter stadthuys te setten of gelagen te houden’. In
Haarlem was de conciërge betrokken bij de betaling van de stadsmuzikanten. In
Leiden moest de stadsknecht ook kaarsen plaatsen bij een Mariabeeld voor het
stadhuis, de straat voor het stadhuis vegen en de vuilnisput achter het stadhuis
schoonmaken.105 In Haarlem vervulden negen van de twaalf stadsknechten tege-
lijkertijd een andere functie, meestal die van bode of hoofdman van de wake. Al-
lijn, zoon van de bovengenoemde Pieter van Leeuwarden, was tussen 1530 en
1557 bijvoorbeeld conciërge, zwaarddrager en hoofdman van de wake.

Het was in het belang van de stad om in het bezit te zijn van goed geschut ter ver-
dediging. De Leidse vroedschap moest hieraan in 1541 herinnerd worden, want toen
‘enige heeren ende goede vrunden deser stede dagelicx residerende bij de Mat van
de coninginne verstaende dat dese stede niet voirsien en was van eenich metalen ge-
schut zeyde, doer liefde tot deser stede dragende, tot eenich van den burgermees-
teren: “ghy heeren, twair beter dat ghy u zilver van u tafel vercofte dan dat ghy soudt
ontberen zeker metalen geschut”’. Na deze vermaning besloot men de oude klok-
ken van de Sint-Pieterskerk om te laten smelten tot twee stuks geschut. Aanvanke-
lijk droegen de Leidse vestmeesters zorg voor de aanschaf en het onderhoud van
het geschut, lood en kruid, maar in 1512 stelde men een busmeester aan. Haarlem
had voor 1520 een busschieter in dienst voor deze taken; hij werd daarna vervan-
gen door twee artilleriemeesters.106 Dit was een teken van professionalisering, om-
dat niet langer leden uit de bestuurlijke elite werden aangesteld maar ambachtslui.

Leiden had jaarlijks zes poortwachters op de loonlijst staan. In Haarlem moes-
ten ze vanaf 1465 hun inkomsten uit de werkzaamheden zelf halen, in tegenstel-
ling tot de boomsluiters die de waterwegen openden en sloten. Haarlem en Leiden
hadden vaste wakers in dienst, maar konden besluiten om extra wakers in te hu-
ren, wanneer onrust of extern gevaar dreigde.107 In Haarlem was de hoofdman van
de ratelwake – tegelijkertijd vaak de zwaarddrager van de stad – verantwoordelijk
voor de wakers die van tien tot drie uur ’s nachts ieder uur met hun ratel een hoef-
slag of hoofdmanschap doorgingen om waar nodig ‘trumoer (...) neder te leggen’.
De ratelwakers waren poorters die op toerbeurt hun burgerplicht moesten nako-
men. Na diverse ongeregeldheden besloot de vroedschap in 1521 dat alleen ‘een
cloucke man (...) mit goet geweer’ mocht waken. In 1565 besloot de vroedschap
twee vaste wakers aan te stellen, die betaald werden uit de stadskas.108 Haarlem en
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105 AvK, inv. nr. 9; fol. 43r (1528); fol. 112r; inv. nr. 417, fol. 30v; RAL, SAI, inv. nr. 61, fol. 29r-
30v (1538). De kaarsaansteker moest ‘onse vrouwen staende ander stedehuys (...) alle avonts een
kaersse setten ende verlichten’, RAL, SAI, inv. nr. 559, fol. 192r.
106 RAL, SAI, inv. nr. 525, fol. 49r; inv. nr. 384, fol. 7r-7v (1451); inv. nr. 383, fol. 131v (1512);
AvK, SAH, inv. nr. 9, fol. 14v (1523); fol. 52r (1531); Blok, Hollandsche stad II, 123.
107 AvK, SAH, inv. nr. 343, fol. 32r; RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 309r; Carasso-Kok, ‘Stede scut’,
30-31.
108 Huizinga, Rechtsbronnen, 237-238, 451-452; AvK, SAH, inv. nr. 372, fol. 69r, 72v; inv. nr. 9,
fol. 25r; inv. nr. 3, fol. 52r, 61v en 75r; inv. nr. 5, fol. 47v (1565). In 1565 luidden de klachten dat de
wakers ‘zelden altzamen ter wake comen, waer van de presenten dan noch meer meer zitten upter
stede huys bij den vuyre dan zy (zo tbehooren zoude) deur de straten gaen om toe te zyen’. In 1540
legden 17 wakers de eed af; fol. 58v. Leiden kende ook een ratelwake soms aangevuld met extra be-
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Leiden hadden ook enkele wakers in dienst die de wacht hielden vanaf de toren
van het stadhuis of de parochiekerk. Zij waren belast met het luiden van de klok-
ken en het waken voor brand of ander onheil. Uit een Leidse aanstellingsakte
blijkt dat ze om tien uur ’s avonds het begin en ’s ochtends om vier of vijf uur het
einde van de nacht moesten inluiden, en ieder uur van de vier hoeken van de toren
met hun trompet of klapper de tijd moesten omroepen.109

Uit de namen van de functies leidekker, straten-, bus-, boog- en emmermaker
komt al naar voren, wat hun taken waren. De spaarzame aanstellingsaktes en de re-
keningposten geven weinig informatie over hun precieze bezigheden. Wel is bij-
voorbeeld bekend dat de Haarlemse emmermaker een monopolie op de vervaardi-
ging van brandemmers had.110 De wijnschroder of wijnverlater moest de wijn die
de stad binnen werd gebracht overslaan en aan de ontvanger van de wijnaccijnzen
rapporteren hoeveel wijn er ingevoerd werd. Hij was daarom nauw betrokken bij
de inning van de wijnaccijns en de distributie van de wijn. De klokkensteller, ten
slotte, moest het mechanisch uurwerk van de slagklok regelmatig stellen, dat wil
zeggen dat hij dagelijks de gewichten moest optrekken en de wijzers op tijd moest
zetten. Dit was een werk dat kundigheid vereiste en werd doorgaans verricht door
een uurwerkmaker of een musicus die tegelijkertijd de klokken luidde.111

Over de activiteiten van de trompetter en de schalmeispelers in de Bourgondi-
sche periode is weinig informatie beschikbaar. Uit de hoogte van hun wedde kan
worden afgeleid dat ze regelmatig optraden. Ze speelden bij processies, op feest-
en marktdagen ter vermaak van de burgers of gasten. De functie van muzikant
werd vanwege de kosten in het derde kwart van de vijftiende eeuw samengevoegd
met die van de wakers op de toren. Over de taken van de muzikanten van na 1559,
toen de functies zich weer splitsten, is meer bekend. In Haarlem moesten de
schalmeispelers op maandag en woensdag ’s avonds tot elf uur op de trappen van
het stadhuis op hun schalmei spelen, en op dinsdag, donderdag en zaterdag de hele
avond. Dit tot vermaak van de ‘goede luyden’ van de stad. Ze moesten ook op
zondagen, heiligendagen, feestdagen en tijdens de processie spelen. In Leiden
speelden ze bijvoorbeeld tijdens de processie op Sint-Laurensdag, Sint-Pieters-
dag, Sint-Servaasdag, de overige processies en de jaarmarkten.112

De stadsorganist bespeelde dagelijks het orgel in de kerk tijdens de erediensten
en het Onze-Lieve-Vrouwelof, maar ook op hoogtijden en andere heilige tijden.

Het personeel van de laatmiddeleeuwse steden Haarlem en Leiden, 1428-1672 221

taalde wakers, maar geen vaste hoofdman van de wake. Betalingen aan deze wakers zijn terug te
vinden in de rekeningrubriek ‘Uuytgeven van waecken’, bijv. RAL, SAI, inv. nr. 595, fol. 92v-95v.
109 RAL, SAI, inv. nr. 61, fol. 4r-4v (1536); fol. 22r-22v (1538); AvK, SAH, 420, fol. 39r-39v
(1537).
110 Zie Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 2 en 3; AvK, SAH, inv. nr. 2, fol. 153v (1515);
inv. nr. 3, fol. 19v (1519); inv. nr. 4, fol. 280v (1562); RAL, SAI, inv. nr. 381, ongefolieerd (1452);
inv. nr. 382, fol. 79v (1469); fol. 380r (1494). 
111 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 284r (1563); Huizinga, Rechtsbronnen, 446; Ladan, ‘Buitenbier’,
140. Voor de klokstellers: AvK, SAH, inv. nr. 3, fol. 38r-38v (1520); RAL, SAI, inv. nr. 381, on-
gefolieerd (1450); Hogenelst, ‘Letterkunde’, 107-108.
112 Annegarn, Floris, 18-22; AvK, SAH, inv. nr. 9, fol. 111v-112r (1559); inv. nr. 4, fol. 215v
(1559); inv. nr. 415, fol. 31v-32r; RAL, SAI, inv nr. 381, ongefolieerd (1451); inv. nr. 382, fol.155v
(1484); fol. 216r (1488); inv. nr. 61, fol. 45r-45v (1560).
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Daarnaast had hij allerlei nevenwerkzaamheden. Hij hield toezicht op de orgels in
de stad, begeleidde de schoolkinderen en leerde nonnen orgelspelen. Ook was hij
vaak actief als orgeldeskundige. In de Habsburgse tijd speelde de Haarlemse or-
ganist ook bij niet-liturgische gelegenheden, ter recreatie na de dienst of op mark-
ten en kermisdagen. Zo speelde Klaas Albertsz, die ook nachtwaker en schalmeis-
peler was, op de Sint-Jansmarkt en Sint-Lucasmarkt. Ter compensatie van zijn
misgelopen inkomsten na het aanstellen van vaste muzikanten in 1559, bedacht
het gerecht dat hij ’s avonds na het lof orgel moest spelen.113

Loon en vergoeding
De stadsdienaren uit de sector publieke werken en openbare orde waren niet voltijds
in dienst van de stad. Ze werden per arbeidsprestatie betaald en genoten daarnaast een
kleine wedde of stadskledij als symbolische erkenning van hun functie (zie bijlage).
De Leidse vroedschap legde in 1456 vast dat de stratenmaker, leidekker, emmerma-
ker, kloksteller en knecht van de vestmeesters recht hadden op stadskleding en wijn-
giften. Voor ‘dachhuyren of anders in dienste van den stede’ zouden ze afzonderlijk
betaald worden.114 De hoogte van de wedde was afhankelijk van de arbeidsintensivi-
teit van de werkzaamheden. Zweer de boogmaker kreeg bijvoorbeeld vanaf 1452 van
Leiden naast zijn wedde van twintig pond Hollands, vier el laken en tien vaten bier
vrij van accijns. Ook de wedde van de boomsluiters, poortwachters, schoonmakers,
busschieters, artilleriemeesters en klokstellers lag duidelijk hoger vanwege de ar-
beidsintensiteit van hun functie of het specialisme van hun beroep.115 Voor deze stads-
dienaren bleven deze betalingen echter een aanvulling op hun andere inkomsten.

Dit gold ook voor de Leidse vroon-, wees- en vestmeesters die elk een wedde
van tien Rijnsgulden ontvingen. Vanwege de bezuinigingen in 1497 verdwenen ze
van de loonlijst, en alleen de weesmeesters en waardijns keerden daar rond 1510
weer op terug.116 Haarlem slaagde er beter in om de kosten van deze functionaris-
sen te drukken: de weesmeesters en waardijns ontvingen wedde noch kleding. Al-
leen de timmermeesters kregen in 1552 een wedde toegekend van tien Rijnsgul-
den.117 Aan de knechten werd variërend een wedde of kleding gegund. Jan
Pietersz werd bijvoorbeeld in 1550 voor een wedde van vijf pond Hollands en
kleedgeld aangenomen als weesmeesterknecht in Leiden. De tresoriersknecht ont-
ving doorgaans ook een kleine wedde en stadskledij. Het was hem verboden om
aan derden een vergoeding te vragen voor zijn diensten.118 De Leidse stadhuis-
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113 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 229v (30 maart 1560); Van Nieuwkoop, Orgelkunst, 351-360;
RAL, SAI, inv. nr. 61, fol. 45r (1560).
114 Zie de bijlage; RAL, SAI, inv. nr. 381, ongefolieerd (1450); fol. 59r (1456); inv. nr. 382, fol. 4v
(1465); AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 280r (1562); fol. 284 (1563).
115 AvK, SAH, inv. nr. 9, fol. 52r (1531); inv. nr. 3; fol. 38r-38v (1520); RAL, SAI, inv. nr. 381;
ongefolieerd (1452); inv. nr. 382, fol. 79v (1472); inv. nr. 384, fol. 52r (1538).
116 RAL, SAI, inv. nr. 537, fol. 91v; inv. nr. 556, fol. 91v; inv nr. 610, fol. 53r; inv.nr. 382, fol. 87v
(1473); inv.nr. 384, fol. 93v (1511).
117 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 266v (1561); fol. 279v; inv. nr. 452, fol. 23r.
118 RAL, SAI, inv. nr. 547, fol. 108v; inv. nr. 628, fol. 27r; inv. nr. 2, fol. 521v, 522v (1500); inv. nr.
384, fol. 42v (1550); fol. 43v (1550).
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knecht moest zijn inkomsten halen uit allerlei kleine vergoedingen en rechten, zo
genoot hij ‘die profyten comende van de vuylnisputte (...) zulcx dat hij die zal
moghen verhuyeren of anders daer mede doen, zoe hem believen sal’. Zijn Haar-
lemse collega verdiende vanwege zijn zwaardere taken duidelijk meer, want in
1564 werd zijn wedde verdubbeld tot 54 pond, ‘overmits dagelicx zijne lasten
merkelycken vermeerderen ende daertegen zijne profyten zeer verminderen’.119

De wakers en muzikanten kregen vanwege hun regelmatige optreden en hun vak-
bekwaamheid een hogere wedde uitbetaald. De Haarlemse hoofdman van de ratel-
wake ontving een wedde van 36 pond Hollands en kleding. De ratelwakers moesten
betaald worden van het waakgeld. Om de kwaliteit van de wacht te verbeteren wer-
den in 1563 twee vaste wakers in dienst genomen voor een wedde van tachtig pond.
Twee jaar later besloot de vroedschap dat ‘men der poorteren huysen van twaeck-
gelt zal ontlasten, [ende] dat men den waickers uter stadts burse zal loonen’, omdat
‘tloon zyluyden byden huysen halen cleyn ende hen moeyelic om [te] innen valt’.
De wedde van de muzikanten in Haarlem varieerde sterk. In 1460 ontvingen ze ge-
zamenlijk een wedde van 133 pond en zestien pond voor hun kleding. Toen de func-
ties van muzikant en waker op de toren werden samengevoegd, stelde de stad de wed-
de vast op ongeveer 27 pond per waker, naast een vergoeding voor olie en kaarsen.
In de zestiende eeuw ontvingen de nachtwakers een vast bedrag per gewaakte nacht.120

In Leiden ontvingen de muzikanten in de Bourgondische periode stadskledij en een
wedde van 32 pond Hollands per persoon. De twee nachtwakers ontvingen geza-
menlijk 47 pond. In 1474 werden de muzikanten ontslagen, maar uit de rekening van
1484 blijkt dat ze terug in dienst waren. Ze functioneerden nu ook als wakers op de
toren. Hiervoor incasseerden ze gezamenlijk een wedde van 204 pond Hollands en
stadskledij. In 1494 werden deze dure dienaren wegbezuinigd. Voor een wedde van
35 pond Hollands werden nu enkele wakers op de toren aangesteld; zij traden af en
toe ook op als muzikant. Na 1510 varieerde het aantal wakers ‘met de trompet’; ze
ontvingen maximaal 48 pond per persoon afhankelijk van de taakverdeling.121

In de vijftiende eeuw was de hoogte van het salaris van de Haarlemse organist
afhankelijk van zijn takenpakket en ervaring. De wedde van Dirk van der Voorde
varieerde bijvoorbeeld tussen de 24 en 48 pond Hollands. Pas in 1539 werd het
loon van mr. Klaas Albrechtsz verhoogd tot 72 pond vanwege de uitbreiding van
zijn takenpakket en als beloning voor zijn goede diensten. Daarnaast was hij actief
als nachtwaker en stadsmuzikant. In 1560 werd zijn wedde verhoogd tot ruim 120
pond, omdat hij zijn functie als stadsmuzikant gedwongen had moeten opge-
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119 RAL, SAI, inv. nr. 561, fol. 126v; inv. nr. 61, fol. 29r-30r (1538); AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 10r
(1564); inv. nr. 9, fol. 135r (1565).
120 AvK, SAH, inv. nr. 365, fol. 41r; inv. nr. 453, fol. 27v; inv. nr. 3, fol. 52r (1521); inv. nr. 5, fol.
47v (1565); fol. 71r-71v (1566). Voor de muzikanten en nachtwakers: inv. nr. 346, fol. 37v; inv. nr.
372, fol. 69r; inv. nr. 9, fol. 112r.
121 RAL, SAI, inv. nr. 522, fol. 93v; inv. nr. 524, fol. 109v; inv. nr. 533, fol. 91v; inv. nr. 561, fol.
126r; inv. nr. 578, fol. 135r; inv. nr. 610, fol. 16v; inv. nr. 382, fol. 216r ; inv. nr. 61, fol. 4r-4v (1536);
fol. 45r (1560).
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ven.122 Hiermee behoorde hij tot de best betaalde stadsdienaren, maar daar stond
tegenover dat hij ook dagelijks actief was op het orgel.

Maatschappelijke positie
Over de maatschappelijke positie van het personeel voor publieke werken en de
openbare orde kan weinig met zekerheid gezegd worden. Een uitzondering vor-
men de waardijns, weesmeesters, vestmeesters, artilleriemeesters en timmermees-
ters. Zij waren afkomstig uit de economische elite van de stad en doorgaans lid van
de vroedschap. Gedurende hun bestuurlijke carrière vervulden zij deze ambten
niet meer dan enkele jaren; ze bezaten daarom meer algemene bestuurlijke erva-
ring dan specialistische kennis.123 De diverse knechten behoorden zeker niet tot de
rijkdom van de stad. Uit de lange dienstverbanden van een aantal knechten blijkt
dat ze weinig kansen hadden om carrière te maken. Het was in sommige gevallen
wel mogelijk om meerdere functies tegelijkertijd uit te oefenen. Deze dienaren be-
zaten weinig specifieke kennis, maar konden door hun soms lange dienstverban-
den wel ervaring hebben opgedaan en voor continuïteit zorgen. De knechten,
wijnverlaters, wakers, schoonmakers en poortwachters hadden waarschijnlijk de-
zelfde sociaal-economische positie als de bodes en ambachtsman.124

De ambachtslui en muzikanten behoorden evenmin tot de economische en so-
ciale elite van de stad. De boogmakers, leidekkers, busschieters, en muzikanten
waren echter wel hooggekwalificeerde ambachtslui, die een geprivilegieerde posi-
tie genoten en door de stad werden beschermd tegen concurrenten. Veel van hen
oefenden meerdere functies tegelijkertijd uit. De organisten drongen ondanks hun
hogere sociale positie ook niet door tot het stadsbestuur, al was Govert Bertel-
meesz in 1482 kerkmeester van de Grote kerk te Haarlem. Het aanzien van de or-
ganisten bleek echter op een andere vlak, namelijk het optreden als adviseur of
keurmeester bij de bouw of renovatie van orgels.125

Dienaren voor gezondheidszorg en onderwijs

De bevolkingsgroei, het toenemend pauperisme en de veranderingen in het stede-
lijke leefpatroon deden de vraag naar medische zorg in de vijftiende en zestiende
eeuw stijgen. De stadsbesturen in de Nederlanden werden daardoor langzaam ge-
dwongen om ten minste een deel van de zorg voor zieken, armen en zwakken van
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122 De Leidse organisten genoten vanaf 1557 vrijheid van accijns; RAL, SAI, inv. nr. 385, fol. 61v
(1557); Annegarn, Floris, 6; Van Nieuwkoop, Orgelkunst, 351-360; AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 99r
(1549); fol. 229v (1560); inv. nr. 9, fol. 118r (1560).
123 Brand, Macht en overwicht, 167-168.
124 Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 1 en 2. Dat de knechten niet per se onbemiddeld
waren, blijkt uit hun betrokkenheid bij de pachting van de accijnzen; Brand, Macht en overwicht,
161, noot 110; SAH, inv. nr. 9, fol. 135r.
125 In 1512 zocht Leiden een goed busschieter ‘soe den tijt eysscht’ en men vond ‘een goet man
(...) die een meester bosschieter is ende wel cruyt maken can’; RAL, SAI, inv. nr. 383, fol. 131v
(1512). Voor de muzikanten de uitgebreide studie van Lingbeek-Schalekamp, Overheid en mu-
ziek; 81; Van Nieuwkoop, Orgelkunst, 356, 360.
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de religieuze en particuliere instellingen over te nemen die er oorspronkelijk mee
belast waren. Voor het stadsbestuur golden niet alleen religieuze motieven om me-
dische voorzieningen te stichten. Ook sociaal-politieke overwegingen speelden
een rol. De angst voor sociale onrust en epidemieën leidde tot de aanstelling van
medici en de instelling van hospitalen, gast- en leprozenhuizen. Er kwamen even-
eens maatregelen die de hygiëne en de kwaliteit van voedselproducten moesten
verbeteren.126

Een maatregel om de medische zorg te reguleren en te verbeteren was de aan-
stelling van medici door de stad. In 1463 trad Margriete Wechels met instemming
van de Leidse vroedschap aan als vroedvrouw. Na afloop van haar tienjarige con-
tract duurde het tot 1524 voordat er een bezoldigde opvolgster werd aangesteld.127

Haarlem stelde in 1504 het eerst een vroedvrouw aan. In de loop van de Habs-

burgse periode kwamen er meerdere vroedvrouwen in dienst van de steden. In
Haarlem bedroeg de aanstellingsduur van de vroedvrouwen ruim achttien jaar, in
Leiden elf jaar (tabel 5). De steden hadden ook chirurgijns in dienst. Tussen 1431
en 1442 was mr. Hendrik Willemsz werkzaam voor Haarlem; in Leiden ontvingen
Pieter en Willem Rutgersz als chirurgijnmeesters kleding in 1433.128 Leiden had in
elk geval vanaf 1448 ook een universitair geschoolde medicus in dienst, maar deze
functie verviel na het ontslag van mr. Jan van Zeist in 1493. Haarlem stelde in 1490
mr. Jan van der Horst aan als eerste officiële stadsdokter en nam in 1531 een twee-
de dokter in dienst.129 Uit tabel 5 blijkt dat (met uitzondering van de Leidse dok-
ters) de medici relatief lang in dienst bleven. De gemiddelde aanstellingsduur was
in werkelijkheid nog iets langer, omdat sommige contracten voor 1428 ingingen of
na 1572 doorliepen.
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126 Van Herwaarden, ‘Medici’, 360-361; Maréchal, ‘Het openbaar initiatief’, passim; Boone,
‘Openbare diensten en initiatieven’, 95-96.
127 Netiv, ‘Stadsvroedvrouwen’, 169-170. Zie ook: Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 1
en 2.
128 AvK, SAH, inv. nr. 325, fol. 54v; Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen, deel 2, 386-387.
129 Voor de universitiaire scholing: Van Herwaarden, ‘Medici’, 349-353, 372-378; De Ridder Sy-
moens, ‘Scholing’, 199-200.

Tabel 5  Aanstellingsduur in jaren van vroedvrouwen, chirurgijnen, doktoren, rectors en
schoolmeesters

Functie Aantal Totaal aantal Gemiddelde
functionarissen dienstjaren aanstellingsduur

Haarlem Leiden Haarlem Leiden Haarlem Leiden
Vroedvrouwen 6 8 113 89 18,8 11,1
Chirurgijnen 12 17 124 213 10,3 12,5
Dokters 8 9 116 72 14,5 8,0
Rectors/Schoolmeesters 13 17 71 92 5,5 5,4

Bronnen: Van Steensel, Dienaars van de stad, bijlage 1 en 2.
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Tenslotte gingen het Haarlemse en het Leidse stadsbestuur zich met het onder-
wijs bemoeien. In beide steden was een grote of Latijnse school gevestigd, het fun-
dament van de stad genoemd, omdat ‘daer alle jonghen hoere beghinselen ontfan-
gen om te comen tot verstande, eere ende waerdich worden om te hebben rege  -
mente, doer welcken steden onderhouden worden in goede policien, neringe ende
welvaeren’.130 De leiding over deze school was in handen van een bezoldigde rec-
tor. Het stadsbestuur probeerde het aantal particuliere scholen in te dammen. Bur-
gers die hun kinderen naar een bijschool stuurden, moesten een boete en daar bo-
venop het verschuldigde schoolgeld betalen. Het stadsbestuur moest toestemming
geven om deze privé-onderwijsinstellingen te stichten en stelde een quotum in
voor het aantal toe te laten autochtone leerlingen.131 Haarlem en Leiden hadden in
de Beierse periode het benoemingsrecht van de rector verworven van de graaf. De
aanstelling werd meestal overgelaten aan de burgemeesters, die daartoe steeds het
advies van de vroedschap inwonnen. Twee resoluties uit het Leidse vroedschaps-
boek suggereren dat het rectorambt in de vijftiende eeuw verpacht werd, want in
1469 werd bepaald dat de schoolmeesters ‘die schoel vry sullen hebben sonder
pacht te geven’.132 Uit de aanstellingsakte van mr. Jacob van Yperen als rector van
Haarlem blijkt dat de rector vaak na een proefperiode werd aangesteld voor een
termijn van vijf of zes jaar. Beide partijen hadden een opzegtermijn van een half
jaar.133 Het gerecht liet de benoeming van schoolmeesters over aan de rector. De
rectoren bleven in vergelijking met de andere stadsdienaren kort in dienst, gemid-
deld ongeveer 5,5 jaar (tabel 5). Maatregelen van de stadsbesturen om door middel
van loonsverhogingen de rectoren te binden, hadden weinig effect.134

Taken en bevoegdheden
Aanleiding voor het Leidse stadsbestuur om een in 1463 een professioneel opge-
leide vroedvrouw aan te stellen, was de klacht dat er regelmatig complicaties opt-
raden bij bevallingen. Dit zou ‘dicwijlen gebuert ende gesciet [zijn] bij versu-
menisse ende ontwetenheyt van den vroetwiven’. In de aanstellingsbrief van
vroedvrouw Margriete Wechels werd expliciet vastgelegd dat ze ‘eenen ygeliken
die se roept ende begeert te hebben in horen arbeyt by dien getrouwelic comen
ende wesen sonder weygeren, ende dat soe wel tot den armen [als] totten rijcken
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130 RAL, SAI, inv. nr. 388, fol. 47r-48r (Ordinantie op de school, 1535). Zie voor een algemeen
overzicht over de rol van de Zuid-Nederlandse stadsbesturen wat betreft de organisatie van het
onderwijs: Uyttebrouck, ‘L’organisation de l’enseignement’.
131 Van Buuren, ‘Stadsschool’, 221-238; Hogenelst, ‘Eerste onderwijs’, 88-92; Lamet, Men in
government, 27-29; Verbij-Schilling, ‘Kerk en cultuur’, 178-182; Huizinga, Rechtsbronnen, 119
en 323. Veel studenten van buiten de stad betekende financieel gewin, omdat ‘daer deur de stede
merkelike in den excyss verbetert’; AvK, SAH, inv. nr. 5, fol. 132r.
132 RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 13v; fol. 38r. Zie ook: Coebergh van den Braak, Gymnasium, 8.
133 AvK, SAH, inv. nr. 162 (charter, 2 mei 1552); inv. nr. 5, fol. 138v-149r (1567); RAL, SAI, inv.
nr. 381, fol. 64r (1458) en de overeenkomst tussen Leiden en mr. Nicolaas Vorstius; inv. nr. 390,
fol. 50r-52v.
134 Coebergh van den Braak, Gymnasium, bijlage I.1, telt tussen 1428 en 1572 23 rectoren met
een gemiddelde aanstellingsduur van 6,3 jaar. 
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ende sy sel de armen helpen om goids willen en de rijcken om sulc loen als die hoir
gunnen ende geven sullen’. De vroedvrouwen waren verplicht minder bedeelde
vrouwen gratis van kraamhulp te voorzien, daarnaast mochten ze met ziekte be-
smette klanten niet weigeren. Soms waren ze belast met het opleiden van andere
vroedvrouwen.135

In de vroedschapsboeken en aanstellingsaktes wordt weinig vermeld over de ta-
ken en bevoegdheden van de overige stadsmedici. De aanstellingsakte van dokter
mr. Jan Ballinck laat bijvoorbeeld niet meer los dan dat hij in 1518 door Haarlem
werd aangenomen ‘om te visiteren de ziecken in tsinte Lysbeth gasthuys ende te
doene dat meester Jan van den Horst gedaen heeft’. Aangenomen wordt dat de
dokter toezicht moest houden over de gasthuizen en andere medici die actief wa-
ren in de stad en de kloosters. In 1453 kreeg mr. Philips Codde van het Leidse
stadsbestuur een reprimande. Het dreigement luidde: ‘dat hij den armen in den
gasthuysen voirtan beter visiteert dan hij tot hair toe gedaen heeft, of dat men hem
van sijnen diensten verlaten sal’. Van de dokter en chirurgijn werd eveneens ver-
wacht dat ze de armen gratis behandelden.136

Door de aanstelling van medici in eigen hand te houden en hen te bezoldigen,
kon het stadsbestuur controle uitoefenen op het aanbod en de kwaliteit van de
medische zorg. Leiden verbood in 1484 een ieder die geen ‘doctor’ was om zonder
toestemming van de vroedschap ‘de practijck van medecinen ofte surgijns [te]
doen ende hantieren’.137 De chirurgijnmeesters waren in beide steden verenigd in
een gilde. Uit de Haarlemse ordonnantie voor de chirurgijnen uit 1561 blijkt dat
ze na een twee jaar durende opleiding een proeve van bekwaamheid moesten af-
leggen bij de vinders van het gilde. In sommige gevallen maakte de burgemeesters
extra loonafspraken bij een aanstelling. Toen Ewout van Wel in 1481 als chirurgijn
werd aangenomen voor het Leidse gasthuis kreeg het gerecht de opdracht ‘dat
men voirwairde mit hem maect van pestellencie’.138

De rector had als belangrijkste taak het onderwijzen van de scholieren in het zo-
genaamde trivium (logica, grammatica en dialectica). In Leiden zocht men in 1524
naar een rector, die ‘den jongen wel souden leeren ende oick onderwysen goede
manieren in den kercken ende upter straten te houden’. Hij had dus ook een pe-
dagogische taak en was verantwoordelijk voor het gedrag van zijn leerlingen bui-
ten schooltijd.139 De rector had als zangmeester ook de taak om met de leerlingen
de kerkdiensten, herdenkingsmissen en processies op te luisteren met zang en to-
neel. In Haarlem speelden de scholieren op Sint-Albertusdag bijvoorbeeld voor
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135 Netiv, ‘Stadsvroedvrouwen’, 169; RAL, SAI, inv. nr. 1188, fol. 15v; AvK, SAH, inv. nr. 161.
Op 21 januari 1523 vroeg Marie van der Putte het stadsbestuur om een loonsverhoging, zodat ze
twee nieuwe vroedvrouwen kon opleiden; inv. nr. 3, fol. 100r; inv. 9, fol. 14v.
136 RAL, SAI, inv. nr. 281, fol. 31r (1453), De Boer, ‘Medisch netwerk’, 61-62 en vergelijk de si-
tuatie in Gent: Boone, ‘Openbare diensten en initiatieven’, 95-97.
137 Klaas de schoenenlapper werd door de Leidse vroedschap verboden om ‘de practyc van me-
dicinen noch surgijnen te doen’; RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 161v.
138 Huizinga, Rechtsbronnen, 416-417; Hamaker, Keurboeken, 507-508; RAL, SAI, inv. nr. 382,
fol. 105v.
139 RAL, SAI, inv. nr. 384; fol. 46r-46v (1525); Coebergh van den Braak, Gymnasium, 13.
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het stadhuis ter ‘recreatie van den geleerden ende goede borgeren twee schoene
spullen in Latijn’.140 Ten slotte hield de rector toezicht op de bijscholen. Aanvan-
kelijk ging hij alleen na of de scholieren hun schoolgeld wel hadden voldaan, maar
in de zestiende eeuw controleerde hij ook het lesmateriaal op onzuiverheden.141

Loon en vergoeding
De vroedvrouw ontving een wedde naast haar emolumenten als stadskledij en ac-
cijnsvrijheid. Magriete Wechels kwam met Leiden in 1463 een jaarwedde van 48 pond
Hollands overeen. Verder kreeg ze stadskledij en zestien vaten bier vrij van accijns.
Dit was een vergoeding voor de arme vrouwen die ze hielp; aan gegoede klanten mocht
ze een honorarium vragen. De eerste Haarlemse vroedvrouw begon met een wedde
van twintig pond Hollands en vrijheid van accijns. Vanaf 1511 kreeg ze ook kleed-
geld toegekend.142 Toen Haarlem en Leiden meerdere vroedvrouwen bezoldigden,
kwam de stadskledij te vervallen en werd de oorspronkelijke wedde onder hen ver-
deeld. In 1569 vroeg Ida Jacobsdr extra salaris omdat haar collega Dirkgen Louwe-
rijnsdr ‘oudt en traech’ werd en zij alleen verplicht was om in de pesthuizen te wer-
ken. Ze kreeg van de Leidse vroedschap twaalf pond extra uitbetaald. Uit de hoog-
te van de wedden blijkt dat er sprake was van een hiërarchie. De eerste vroedvrouw
werd geacht klanten te behandelen die aan de pest leden. Ze werd gecompenseerd
voor het bloot staan aan grotere risico’s en het verlies van rijkere klanten hierdoor.143

De Leidse chirurgijnmeesters konden naast hun reguliere wedde en accijnsgeld
een vergoeding ontvangen voor de verzorging van personen die in stedelijke dienst
gewond waren geraakt. De stad betaalde chirurgijn mr. Ewout van Wel in bijvoor-
beeld 1481 een wedde van 48 pond en een tabberd. In de Habsburgse tijd behielden
de Leidse chirurgijns hun stadskledij en wedde van 48 pond Hollands, na 1557 werd
dit 80 pond.144 Leiden betaalde stadsdokter mr. Filips Codde een salaris van vijftien
Wilhelmusschilden (bijna 20 pond Hollands) en kleedgeld. Na een korte afwezig-
heid, trad hij in 1462 samen met mr. Jacob Everts in dienst. Ze ontvingen alleen stads-
kledij van dezelfde kleur en kwaliteit als de gerechtsleden.145 Het aantal dokters nam
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140 AvK, SAH, inv. nr. 438, fol. 113r-113v; Coebergh van den Braak, Gymnasium, 14, 24-26;
Hogenelst, ‘Onderwijs’, 90.
141 Coebergh van den Braak, Gymnasium, 16-17; Hamaker, Keurboeken, 47-48, 178-179, 187-
188. De rectors zelf waren ook niet altijd zuiver in de leer, want in 1568 werd Cornelis Duyck op-
gepakt vanwege ketterij. Er volgde nog een ordonnantie op de school, om de kinderen ‘te bren-
gen ende doen houden in goede leeringe ende stichtinge tot goids ere’: AvK, SAH, inv. nr. 5, fol.
62r-62v, 178v-179r, 235v.
142 Netiv, ‘Stadsvroedvrouwen’, 169; AvK, SAH, inv. nr. 2, fol. 16v (1504). In 1520 was de wed-
de van de Haarlemse vroedvrouw tot 48 pond gestegen. inv. nr. 9, fol. 17v (1521); inv. nr. 394, fol.
46v; inv. nr. 403, fol. 20v, 23r.
143 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 287r (1563); inv. nr. 9, fol. 49r (1531); inv. nr. 452, fol. 23v-24r;
RAL, SAI, inv. nr. 386, fol. 96v-97r (1569); inv. nr. 640, fol. 28v-29r.
144 Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen, band 2, 519; RAL, SAI, inv. nr. 522, fol. 92r, 93r;
inv. nr. 523, fol. 95r, 96r; inv. nr. 385, fol. 71r (1557); inv. nr. 625, fol. 44r; inv. nr. 637, fol. 49v; inv.
nr. 61, fol. 65r-65v
145 De Boer, ‘Medisch netwerk’, 61-62; RAL, SAI, inv. nr. 381, fol. 64r; inv. nr. 528, fol. 97r; inv.
nr. 532, fol. 96v.
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snel toe na het vroedschapsbesluit van 1482 dat alle doktoren die in Leiden kwa-
men wonen, ‘sullen hebben een tabbairt laken van 5 ellen ende sullen hebben tsia-
ers die vryhede van 10 vaten bierexsijs vry’. Deze regeling bleek al snel onbetaal-
baar waarna in 1488 de vroedschap besloot dat alleen de chirurgijnmeesters kleding
zouden ontvangen. Dit laatste besluit werd pas in 1494 van kracht, toen nogmaals
werd bepaald dat doktoren – evenals de vroedvrouw Fye – slechts accijnsvrijheid
voor tien vaten bier per kwartaal zouden krijgen.146 De Haarlemse chirurgijn ont-
ving aanvankelijk alleen een tabberd, maar vanaf 1490 ook een wedde van acht pond
Hollands. Bij de aanstelling van mr. Maurijs Jansz in 1558 werd deze wedde ver-
dubbeld, wat op verzoek van mr. Pieter van Alkemade in 1570 nogmaals gebeur-
de.147 Mr. Jan van der Horst was in 1490 de eerste Haarlemse stadsdokter die kleed-
geld toegekend kreeg. De stad had in 1522 moeite met het vinden van een nieuwe
dokter, omdat enkele kandidaten hoge looneisen stelden. Uiteindelijk kwam de stad
tot overeenstemming met mr. Outgher Clementsz voor een opmerkelijk hoge wed-
de van 72 pond. In 1531 stelde het stadsbestuur een tweede dokter aan en vanaf 1538
ontvingen de dokters elk een wedde van veertig pond.148

De rector moest in de vijftiende eeuw zijn inkomsten halen uit de schoolgelden,
presentiegelden bij kerkdiensten en bijdragen van kostjongens. Het is lastig om
een schatting te maken van de hoogte van deze inkomsten. In Haarlem werd het
schoolgeld in 1504 verhoogd tot tien stuivers per kind per jaar en in Leiden be-
droeg het zestien stuivers vanaf 1518.149 In de zestiende eeuw vergoedden de ste-
den de rectoren verder op verschillende wijze. In 1508 bezoldigde Haarlem voor
het eerst mr. Gerrit Bastiaansz met een wedde van 32 pond Hollands. Verder ont-
ving de Haarlemse rector per student in opleiding een vast bedrag, mits deze van
buiten de stad afkomstig was. In 1523 bedroeg deze vergoeding een penning, en in
1545 werd dit bedrag verdubbeld. Mr. Jacob Hendriksz had in 1532 in totaal 396
klerken in opleiding en ontving daarom bovenop zijn wedde van 32 pond nog
eens hetzelfde bedrag. Het aantal allochtone studenten kon echter sterk varië-
ren.150 Uit de aanstellingsakte van mr. Jacob van Yperen uit 1559 blijkt dat de stad
hem een minimum inkomen van 267 pond Hollands garandeerde. De stad was in
de zestiende eeuw door het dalende aantal studenten genoodzaakt een hogere vas-
te bijdrage te betalen.151 In Leiden kreeg mr. Willem Verins in 1520 een vaste wed-
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146 RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 105v; fol. 124v (1482); fol. 139v (1483); fol. 158v (1484); fol. 216r
(1488); fol. 302v (1491); 380r (1494); inv. nr. 560, fol. 172v inv. nr. 563, fol. 104v. 
147 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 205v (1558); inv. nr. 374, fol. 37r; inv. nr. 402, fol. 25v; inv. nr. 453,
fol.25r.
148 AvK, SAH, inv. nr. 3, fol. 11r (1518); fol. 45v (1522); fol. 100v (1523); fol. 154v; inv. nr. 9, fol.
36v (1525), fol. 49r-49v; inv. nr. 414, fol. 24r-24v; inv. nr. 425, fol. 30r.
149 AvK, SAH, inv. nr. 2, fol. 13v (1504); Coebergh van den Braak, Gymnasium, 15-16, 187.
150 AvK, SAH, inv. nr. 391, fol. 20v, 22r; inv. nr. 415, fol. 18v; Koorn, ‘Latijnse school’, 27-28.
Mr. Thomas Mathijsz ontving van januari tot september 1546 een wedde van 26 pond Vlaams.
Voor elk van de 494 allochtone klerken ontving hij een ‘stoeter’, waardoor zijn totale inkomsten
op ruim 88 pond kwamen, inv. nr. 429, fol 31. In 1552 bedroeg de bijdrage 5 stuivers per kwartaal,
inv. nr. 162.
151 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 271v; inv. 5, fol. 4v; inv. nr. 443, fol. 21v; inv. nr. 453, fol. 23v. In
1563 ontving mr. Duyck een wedde van 230 pond Vlaams, inv. nr. 447, fol. 20r.
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de van 96 pond Hollands toegekend. Het salaris van zijn opvolgers varieerde tus-
sen de 44 en 112 pond. Door de concurrentie van de bijscholen ging het echter niet
goed met de stadsschool. De vroedschap besloot in 1556 geleerden van buiten aan
te trekken, omdat ‘die zelve schoele zeer vergaen is ende weynich kinderen ter
schoele comen’. Jaarlijks zou er 400 of 500 gulden uitgetrokken mogen worden
voor de school. In hetzelfde jaar werden mr. Nicolaas Vorstius en zijn vier school-
meesters voor een wedde van 600 pond aangenomen.152 De Haarlemse rectoren
ontvingen dezelfde vergoeding voor stadskleding als de stadsbestuurders. In bei-
de steden genoten de rectoren en schoolmeesters vrijheid van bier- en wijnaccijns.
Verder mochten ze in het rectorshuis wonen met de scholieren die ze in de kost
hadden en konden ze rekenen op allerlei kleine vergoedingen voor specifieke
diensten.153 De rectoren hadden een heel behoorlijk inkomen, mede omdat de
school gesubsidieerd werd door de overheid. Mr. Duyck liet de vroedschap in
1566 weten dat ‘weynich luyden huydendaechs heure kinderen to priestelycke
state, maer meest tot coopmanscappe ende ambachten opvoeden’. Het houden
van een particuliere school was uiteindelijk toch lucratiever dan het rector-
schap.154

Maatschappelijke positie
De medici en rectoren participeerden nauwelijks in het bestuur van de stad of in de
besturen van de zorginstellingen. In Leiden vervulde de medicus mr. Filips Codde
het burgemeester- en schepenambt, evenals mr. Jan van Zeist die ook nog wees-
meester was. Deze afwezigheid in de stedelijke bestuurslagen kwam waarschijnlijk
doordat de stadsdokters en rectoren vaak geen poorter waren of werden. De Haar-
lemse rector mr. Gerrit Bastiaansz en zijn Leidse collega mr. Nicolaas Vorstius wa-
ren afkomstig uit Alkmaar, terwijl mr. Willem Verins uit Dordrecht kwam en mr.
Jan Sareye uit Nieuwpoort in Vlaanderen. De schoolmeesters, die niet altijd ma-
gister artium waren, en de chirurgijnen waren doorgaans wel uit de steden zelf af-
komstig. Ze behoorden echter evenmin tot de bestuurlijke en economische elite
van de stad.155 De stadsdokters en de rectoren drongen weliswaar niet door tot de
stedelijke bestuurslagen, maar dit impliceert niet dat ze geen aanzien genoten. Zo
droegen ze stadskledij van dezelfde kleur en kwaliteit als het stadsbestuur en het
was de dokters in Leiden verplicht om mee te lopen in de processies. Mogelijk
droeg de academische opleiding van deze functionarissen bij aan hun sociale status
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152 RAL, SAI, inv. nr. 84, fol. 284v; inv. nr. 386, fol. 64v-65r; inv. nr. 61, fol. 50r-52v; inv. nr. 638,
fol. 25r-26r; inv. nr. 640, fol. 27r.
153 Coebergh van den Braak, Gymnasium, 15. Vanaf 22 augustus 1540 kreeg de rector 13 in
plaats van 10 vaten bier accijns vrij; RAL, SAI, inv. nr. 84v-85v. Mr. Willem Verins ontving 35
pond voor de huur van zijn huis; inv. nr. 601, fol. 64v.
154 Mr. Duyck had door het geringe aantal studenten een tekort aan koorknapen; AvK, SAH,
inv. nr. 5, fol. 121v-122r. Zie ook: Uyttebrouck, ‘L’organisation de l’enseignement’, 595.
155 Zie voor Haarlem het Namenregister en voor Leiden de bijlagen van Brand, Macht en over-
wicht. De Boer, ‘Medisch netwerk’, 69; De Moor, ‘Jan Jansz van Zeist’, 163-168. AvK, SAH, inv.
nr. 3, 147v-148r, RAL, SAI, inv. nr. 84, fol. 284v; Coebergh van den Braak, Gymnasium, 7-12;
Koorn, ‘Latijnse school’, 27-39.
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en aanzien. Met name de rectoren, die soms ook een geestelijke wijding hadden,
ambieerden een carrière als geleerde.156 Wanneer een andere stad betere arbeids-
voorwaarden bood of wanneer men de mogelijkheid had om een privé-school te
beginnen, greep men deze kans vrijwel altijd aan.

Een tekort aan academisch geschoolden was waarschijnlijk de reden dat de medi-
ci en rectoren bijna allemaal allochtoon waren. Haarlem en Leiden wilden hoog op-
geleide rectoren, die onderwijs konden geven in de nieuwe humanistische traditie en
studenten van buiten de stad aantrokken. Kosten noch moeite werden gespaard om
hen aan te trekken. In 1475 reisden de Leidse burgemeester Jacob van der Does, mr.
Pieter de Milde en Gerrit van Rijswijk bijvoorbeeld naar Leuven om drie bekwame
schoolmeesters te zoeken. In 1568 stelde de bisschop van Haarlem aan burgemees-
ter Quirijn Talesius voor om enkele geleerde mannen uit de buurt van Danzig in Prui-
sen aan te trekken om het verval van de school tegen te gaan. Uit de rekeningen blijkt
niet dat de buitenlandse geleerden werden aangesteld.157 Het aanstellen van een ge-
leerde had niet altijd het gewenste effect, wat blijkt uit het feit dat de humanist mr.
Adriaan de Jonge na een jaar zijn rectorschap inwisselde voor het dokterschap. De
rectoren moest ‘goede, eerbaeren, notabele ende geleerde mannen’ zijn, maar ook
mannen ‘dair of die kinderen ontsach hebben ende gedwongen worden’.158

In Holland was eveneens een schaarste aan goed opgeleide vroedvrouwen. In de
Zuidelijke Nederlanden werd meer aandacht besteed aan de opleiding van vroed-
vrouwen. Margriete Wechels als Katrijne Dolcx waren bijvoorbeeld afkomstig uit
Antwerpen. Door het tekort konden de vroedvrouwen hoge loonwensen aan de
steden voorleggen. In 1523 eiste Marie van der Putte een loonsverhoging van
Haarlem, ‘omdat zij meest die arme vrouwen dient, off wil uutter stede vertrecken
tot Amsterdamme dairmen huer begeert te hebben’. Om te voorkomen dat de
vroedvrouwen weggelokt werden, moesten ze soms de stad garanderen geen con-
tractbreuk te zullen plegen.159 De waardering voor hun vakmanschap betekende
niet dat de vroedvrouwen een rol speelden in het openbare leven, ook al werd de
Haarlemse vroedvrouw Marie van de Putte qua bezoldiging gelijk gesteld met de
mannelijke medici. De steden gingen vanaf het tweede kwart van de zestiende
eeuw ook autochtone vroedvrouwen bezoldigen; deze vrouwen hadden het fi-
nancieel niet altijd breed. Zo vroeg Maritgen Adriaansdr herhaaldelijk om loons-
verhoging aan het Leidse stadsbestuur, omdat ze een schamele weduwe was met
veel kinderen.160
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156 RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 567r (1503). De rectoren waren doorgaans magister artium; de
stadsdokters hadden een licentiaat in de medicijnen behaald of waren doctor medicinae.
157 RAL, SAI, inv. nr. 550, fol. 60v; AvK, SAH, inv. nr. 5, fol. 165v-166r (1568).
158 RAL, SAI, inv. nr. 382, fol. 138v (1483); Koorn, ‘Latijnse school’, 35.
159 Netiv, ‘Stadsvroedvrouwen’, 171; AvK, SAH, inv. nr. 3, fol. 104v; RAL, SAI, inv. nr. 386, fol.
24v-25r; fol. 27v-28r.
160 RAL, SAI, inv. n.r 384, fol. 21v (1545); fol. 66v-67r (1552); inv. nr. 385, fol. 11r-11v (1554);
fol. 52v-53r (1556).
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4. Structurele factoren voor de opkomst en het voortbestaan van functies

Sociaal-economische factoren

Wanneer de ontwikkeling van het stedelijke apparaat in Haarlem en Leiden ge-
plaatst wordt binnen een breder kader van politieke en sociaal-economische ont-
wikkelingen, dan zijn twee vragen relevant. Wat waren de structurele oorzaken
voor het ontstaan van nieuwe functies en welke factoren waren bepalend voor het
al dan niet voortbestaan ervan? Allereerst speelden sociaal-economische factoren
een rol. De economische conjunctuur was van directe invloed op de financiële
staat van de steden, omdat een groot deel van de stedelijke inkomsten afkomstig
was uit accijnsheffingen. Haarlem en Leiden konden echter, wanneer er zich fi-
nanciële tekorten voordeden, nauwelijks bezuinigen op de vaste loonkosten van
het personeel. De wedden waren namelijk relatief laag en star en evenals het ar-
beidsloon in de late Middeleeuwen niet gevoelig voor conjuncturele schommelin-
gen.161 De maatregelen van de grafelijke commissarissen, die de financiële huis-
houding van de steden beheerden aan het einde van de vijftiende eeuw, hadden
daarom weinig gevolgen voor de hoogte van de salarissen. De conclusie moet zijn
dat invloed van de staat van de stedelijke financiën op de omvang van het stedelij-
ke apparaat en de hoogte van de wedden beperkt was. De kosten van het personeel
bedroegen ook slechts enkele procenten van de totale stedelijke uitgaven.

In de grote Brabantse en Vlaamse steden kreeg het stedelijke apparaat al in de
tweede helft van de veertiende eeuw vorm, wat te maken had met de omvang van
die steden, waardoor de complexiteit van het bestuur toenam en het dagelijkse le-
ven gereguleerd moest worden om de sociale rust en openbare orde te handhaven.
De verstedelijking in Holland kwam later op gang en werd vanaf het einde van de
veertiende eeuw versterkt door de aantrekkingskracht op arbeiders van het platte-
land.162 De Hollandse stadsbesturen moesten zich daardoor nadrukkelijker inlaten
met de inrichting van het dagelijks leven in de stad en stelden voor diverse taken
stadsdienaren aan. Toch was er geen directe correlatie tussen de demografische
ontwikkelingen en de omvang van het stedelijke apparaat. Het aantal stadsdiena-
ren in de grote Vlaamse en de Hollandse steden in de zestiende eeuw verschilde
niet substantieel. Ook uiteenlopende demografische ontwikkelingen in Haarlem
en Leiden resulteerden niet in grote verschillen. De grens waaronder de bestuur-
ders de controle over de samenleving alleen afkonden was aan het begin van de vijf-
tiende eeuw bereikt. De stadsbestuurders stelden daarom stadsdienaren met speci-
fieke taken aan die hen hierin ondersteunden.

In de onderzochte periode was er duidelijk een toenemende overheidsbemoei-
enis met de stedelijke economie en sociale voorzieningen. Het stadbestuur reguleerde
bijvoorbeeld de economische activiteiten binnen de stad en hield scherp toezicht
op de kwaliteit van de geproduceerde en verhandelde producten. Vanaf het einde
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161 Noordergraaf en Schoenmakers, Daglonen, 23-24; Marsilje, Financiële beleid, 289; Boone,
Geld en macht, 87.
162 Van Bavel en Van Zanden, ‘Jump-start’, 505-509.
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van de vijftiende eeuw was de economische conjunctuur lange tijd zwak.163 Er wer-
den toen diverse maatregelen genomen om de armoede te bestrijden en de werkge-
legenheid impulsen te geven, maar door het uitblijven van structurele economische
opleving kon geen effectief beleid ontwikkeld worden.164 Evenals steden elders in
de Nederlanden reguleerden en controleerden Haarlem en Leiden de economische
sector en de armenzorg voornamelijk via de gilden en de charitatieve instellingen.
Deze bemoeienis en de hervormingen in het tweede kwart van de zestiende eeuw
leidden daarom niet tot een substantiële stijging van het aantal dienaren of een ex-
tra financiële belasting.165

Een sociale ontwikkeling van geheel andere aard was de verschriftelijking van de
middeleeuwse samenleving. In Haarlem en Leiden nam het aantal klerken toe dat
op de schrijfkamer van de stad de administratie bijhield die voortvloeide uit het
werk van de gerechtsleden. Ze verrichtten ook werk voor de inwoners van de stad,
die voor privé-doeleinden gebruik maakten van hun diensten. De steden hadden
in de veertiende eeuw de parochiescholen overgenomen om in de behoefte aan
goed onderwijs te voorzien en subsidieerden deze Latijnse scholen.166

De betekenis van de nieuwe staatsmacht

De nieuwe bestuurlijke, juridische en financiële instellingen moesten de integratie
van Holland in de Bourgondische en Habsburgse personele unie gestalte geven en
uniformiteit brengen op bestuurlijk, juridisch en fiscaal vlak. De centralisatiepoli-
tiek van de vorst had tot gevolg dat de steden steeds vaker vertegenwoordigers
naar Den Haag, Mechelen of Brussel moesten sturen voor overleg met de vorst of
zijn ambtenaren. De Staten van Holland groeiden gelijktijdig uit tot een machtige
politiek organisatie, waar regelmatig overleg werd gepleegd.167 De stadsbestuur-
ders lieten, wanneer dat mogelijk was, het vele reizen al snel over aan de secretaris
of pensionaris. Deze funtionarissen hadden ervaring in het onderhandelen met de
grafelijke ambtenaren en de overige leden van de Staten. Ook hielden zij de admi-
nistratie bij die deze contacten met zich meebrachten.

Op juridisch vlak vond eveneens een proces van centralisatie en uniformering
plaats. In de Bourgondische tijd werd het mogelijk om in beroep te gaan tegen uit-
spraken van lokale en regionale rechtbanken of om in eerste aanleg te procederen
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163 Marsilje, ‘Ontluikende stad’, 57-58; Marsilje, ‘Economisch leven’, 109-111.
164 Soly, ‘Sociale politiek’, 594-597; Blockmans en Prevenier, ‘Armoede in de Nederlanden’,
518, 528-529, 533; Brand, ‘Sociale omstandigheden’, 146-149. Epstein stelt dat de laatmiddel-
eeuwse crisis in het algemeen voor een grotere politieke en sociale integratie zorgde, omdat ze de
politieke centralisatie versnelde. De ‘staat’ kon door institutionele veranderingen de hoge trans-
actiekosten verminderen; Epstein, Freedom and growth, 69-70.
165 Kaptein, ‘Overheid’, 328-329; Marsilje, ‘Ontluikende stad’, 59-62; Idem, ‘Economisch le-
ven’, 97-103. Vergelijk de rol van de stadsbesturen in de Zuidelijke Nederlanden in de organisatie
en reglementering van het economisch leven: Yante, ‘Le rôle des autorités communales’, 425-436;
wat betreft de armenzorg: Maréchal, ‘Het openbaar initiatief’, 512-523.
166 Benders, Bestuursstructuur, 14, 218; Van Buuren, ‘Stadsschool’, 224-225.
167 Bos-Rops, Graven, 248-254; Damen, Staat van dienst, 419-422; Tracy, Holland, 40-42.
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bij het Hof van Holland en de Grote Raad. De receptie van het geleerde recht bleef
beperkt tot nieuwe juridische procedures, de interpretatie van oude privileges aan
de hand van het Romeinse recht en pogingen om het gewoonterecht te codifice-
ren.168 Voor de processen waarbij ze betrokken waren, stelden Haarlem en Leiden
vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw academisch geschoolde procureurs
en advocaten aan. Vóór die tijd trad de pensionaris op als procureur en hij bleef
belast met het informeren en instrueren van de juristen.

Ten derde was de invloed van de nieuwe staatsmacht merkbaar op het financiële
vlak.169 De beden van de vorst vergden niet alleen vanwege de onderhandelingen
veel tijd. Haarlem en Leiden moesten ook nieuwe middelen zoeken om aan hun fi-
nanciële verplichtingen te kunnen voldoen, wat onder meer leidde tot de verkoop
van (lijf)renten, het afsluiten van leningen bij rijke burgers en het organiseren van
loterijen. De administratieve lasten – onder meer het opstellen en controleren van
de rekeningen en bewijsstukken – die dit met zich meebracht, werden verricht
door de tresoriers met steun van een gespecialiseerde klerk en een knecht.170

De vorst vaardigde geen ordonnanties uit over de inrichting van het stedelijke ap-
paraat in Haarlem en Leiden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de stad Gent die door
Karel de Stoute in 1468 een ‘restrictie’ hiervoor kreeg opgelegd. Toen er aan het eind
van de vijftiende eeuw bezuinigd moest worden, bepaalden de grafelijke ambtena-
ren wel hoeveel personeel de steden in dienst mochten hebben en wat de hoogte van
hun salaris was.171 De invloed van de nieuwe staatsmacht bleef beperkt tot de ad-
ministratieve en juridische sector van het stedelijke apparaat. De groei van het ste-
delijk apparaat had echter ook een lokale achtergrond. Het waren de stadsbesturen
die juristen en pensionarissen aanstelden om de contacten met de overheidsinstel-
lingen te onderhouden. Zulke rechtsgeleerden met kennis van de complexiteit van
de zaken die op bovenstedelijk niveau speelden waren nodig om de grafelijke amb-
tenaren met hun eigen wapens te kunnen weerstaan. Deze wisselwerking tussen staat
en steden leidde tot een functionele specialisering binnen de administratie van de
steden. In de Habsburgse tijd kwam deze duidelijk aan het licht, toen de klerken
een specifieke taak kregen toebedeeld. Zij leerden de technische aspecten van hun
vak doorgaans op de schrijfkamer. In dit domein zette het proces van professiona-
lisering ook het eerst in. Voor de pensionaris, advocaat, procureur en secretaris was
een universitaire opleiding of relevante werkervaring een vereiste.172
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168 Van Caenegem, ‘Bookish Law’, 126-133; Boone, ‘Les juristes’, 110-111, 113-120.
169 Kittel, Ad hoc to routine, 204 laat zien dat in Vlaanderen centralisatie allereerst plaatsvond
op financieel en niet op juridisch vlak.
170 Marsilje, Financiële beleid, 121-122, 289-303; Marsilje, ‘Klerkambt’, 187-188; Bos-Rops,
Graven, 249; Tracy, Holland, 24-28.
171 Zie noot 45 en voor Gent: Boone, ‘Législation communale’, 146-149. 
172 Vergelijk De Ridder-Symoens, ‘Training’, 159, 161-163.

P191-252 Arie van Steensel:P191-252 Arie van Steensel  29-11-2006  11:54  Pagina 234



Het beleid van de stadsbesturen

De bestuursstructuur in Haarlem en Leiden had consequenties voor de inrichting
van het stedelijke apparaat. Inherent aan de rotatie van bestuursfuncties was de be-
hoefte aan functionarissen die voor continuïteit in de uitvoering van het beleid zorg-
den. Enkele van deze functionarissen, zoals de pensionaris, groeiden uit tot techno-
craten die door hun kennis en ervaring invloed konden uitoefenen op het stedelijke
beleid. Daar school een gevaar in, maar dat werd door de betrokkenheid van de vroed-
schap bij belangrijke beslissingen en de oligarchiserende tendens binnen het stads-
bestuur deels ondervangen. De groei van de bestuurlijke lasten door de opkomst van
de centrale staatsmacht als ook de toenemende bemoeienis van het gerecht met het
stedelijke leven noodzaakten de burgemeesters, die aanvankelijk bijna alle taken in
eigen hand hadden, om op bepaalde terreinen ondersteunend personeel aan te stel-
len en om werkzaamheden te delegeren.173 Het blijft de vraag of het stadsbestuur even-
als de landsheer een gericht beleid voerde wat betreft het aantal personeelsleden, hun
afkomst en opleiding.174 De aanstelling van nieuwe stadsdienaren bleef tot een mi-
nimum beperkt en werd voornamelijk door de vraag gestuurd. Specifieke en soms
tijdelijke behoeften en noden waren reden om een functie in het leven te roepen. Ver-
anderingen in omstandigheden waardoor bepaalde regelgeving of maatregelen niet
meer voldeden, genereerden ook nieuwe regelgeving die weer uitgevoerd en gecon-
troleerd moest worden.175 Het stadsbestuur stond institutionalisering niet in de weg,
want veel functies werden zonder discussie gecontinueerd.

De steden streefden er naar om de loonkosten van de stadsdienaren zo laag mo-
gelijk te houden. Desondanks duidt niets erop dat Haarlem en Leiden hun diena-
ren niet beloonden in overeenstemming met hun kwaliteiten, de taken die ze uit-
voerden en de verantwoordelijkheden die ze droegen. Medici kregen bijvoorbeeld
een hogere wedde wanneer ze in de pesthuizen werkten, en het loon van de kler-
ken en rectoren werd in de zestiende eeuw verhoogd toen hun andere inkomsten
terugliepen. Voor de hogere functionarissen was het mogelijk een loonsverhoging
te eisen wanneer ze naar tevredenheid hun werk deden. Een deel van de Haarlem-
se vroedschap merkte bijvoorbeeld op dat secretaris mr. Lambrecht Jacobsz een
loonsverhoging verdiende, omdat het ‘dese stede nyet en staet om een goedt dien-
re te loenen op drie off vier ponden groten’.176 Het was de bestuurders bekend dat
een goede beloning een voorwaarde was voor trouwe inzet door de stadsdienaren.

De stadsdienaren vielen onder de directe controle van het gerecht.177 De vroed-
schap werd alleen geraadpleegd bij aanstellingen van hoge functionarissen, wan-
neer er gediscussieerd werd over hun herkomst en de hoogte van hun wedde. In
vergelijking met Gent, Leuven en Antwerpen was de aanstelling van de pensiona-
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173 Prevenier, ‘Ambtenaren’, 50-51; vergelijk Brand, Macht en overwicht, 167-168.
174 Vergelijk Damen, Staat van dienst, 213-214.
175 Vergelijk Boone, ‘Openbare diensten en initiatieven’, 82-85. Zie ook: Brand, ‘Les ordon-
nances de Leyde’, 193, 206-207; Cauchies, ‘Services publics et législation’, 650-651.
176 AvK, SAH, inv. nr. 3, fol. 113r (1523).
177 Vergelijk de hoffuncties: Reinhard, ‘Power elites’, 13
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ris en de secretaris veel minder gepolitiseerd. Van echte ‘ambtenarengeslachten’
kan niet gesproken worden. In Haarlem leidde de aanstelling van een pensionaris
tweemaal tot een discussie in de vroedschap, maar dit betrof de kwaliteiten van de
kandidaat.178 Uit de geringe bemoeienis van de vroedschap blijkt dat het stedelij-
ke apparaat niet een heel belangrijk onderwerp was op de stedelijke politieke
agenda. Het aantal stadsdienaren en hun kosten waren zoals gezegd gering. In
1510 telde Haarlem 31 stadsdienaren op ongeveer 11.550 inwoners en Leiden 35
dienaren op ongeveer 12.850 inwoners.179

Loopbanen van de stadsdienaren

De keuze van het stadsbestuur voor een stadsdienaar hing samen met het type func-
tie dat hij diende te vervullen. Er zijn drie drie clusters van functies te onderschei-
den, met elk eigen kenmerken wat betreft de bijbehorende taken en bevoegdheden,
bezoldiging en sociaal-economische positie van de functiehouder. Allereerst zijn er
de functies die onderdeel waren van een bredere bestuurlijke carrière waarvoor geen
specifieke kennis vereist was. Deze functies werden in afwisseling met andere be-
stuurlijke taken binnen de stad vervuld door leden van de politieke en economische
elite. Ten tweede zijn er de functies die geen specifieke vakkennis vereisten. Deze
functies werden voor kortere en langere periodes vergeven, waarbij men in het laat-
ste geval ervaring op kon doen. Eenzelfde persoon kon meerdere functies uit deze
categorie (gelijktijdig) vervullen. De vaste wedden voor deze functies waren laag.
Deze functionarissen moesten daarom op andere wijze extra inkomsten genereren.
En als laatste zijn er de functies die wel specifieke vakkennis of scholing vereisten.
Deze werden vervuld door ambachtslui, zoals de boogmakers, klokstellers en mu-
zikanten. Het administratieve en juridische personeel, de medici en de rector had-
den allen een opleiding genoten. De mobiliteit onder hen was groot door hun (uni-
versitaire) opleiding en kennis; vanwege de arbeidsintensiviteit van hun taken ont-
vingen ze hogere vergoedingen.

In hoeverre konden de stadsdienaren hun aanstelling verzekeren en de inrich-
ting van het stedelijke apparaat beïnvloeden? Wanneer de stad een bepaalde dok-
ter, busschieter of rector wilde aantrekken, dan konden de kandidaten eisen stel-
len aan hun potentiële werkgevers. Aanbeveling door een invloedrijk persoon kon
ook van belang zijn bij een sollicitatie. Wanneer er een secretaris of pensionaris
aangesteld moest worden, dan werd in sommige gevallen het advies van de ‘goede
vrienden’ van de stad ingewonnen. Enkele sollicitanten konden ook aanbevelings-
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178 Rogghé, ‘Trouw en verraad’, 22-29, 110-118, 123-124; De Ridder-Symoens, ‘Universitaire
vorming’, 43-105. Zie over de aanstelling van de Haarlemse en Leidse pensionarissen: Van Steen-
sel, ‘Stadspensionarissen’.
179 Hierin verschilde de situatie in de Hollandse steden niet veel met die in Leuven en Gent, zie:
Van Uytven, Stadsfinanciën, 157-161; Boone, Geld en macht, 90. Zie voor de ambtenaren van de
centrale overheid in de Nederlanden rond 1475: Stein, ‘The state’s officers’. Het aantal ambtena-
ren in dienst van de staat bleef ook tot ver in de negentiende eeuw beperkt, zie: Aylmer, ‘Bureau-
cracy’, tabel 2.
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brieven van grafelijke ambtenaren overleggen.180 De personen die binnen de stad
werden aangetrokken, waren tot op zekere hoogte afhankelijk van hun bekend-
heid bij de burgemeesters en vroedschap.181 Het valt op dat stadsdienaren uit alle
sectoren in hun functie konden worden opgevolgd door hun zonen. De Leidse
chirurgijn mr. Rutger en de Haarlemse waker en muzikant Adriaan Huygensz za-
gen bijvoorbeeld elk drie zonen in hun voetsporen treden.182 Gezien het feit dat in
de Middeleeuwen veel vakkennis van vader op zoon werd doorgegeven, is dit ver-
schijnsel niet opmerkelijk te noemen; misschien ligt de verklaring wel meer in het
feit dat vaders voor hun (schoon)zonen lobbyden bij de vroedschap.183

Het aanstellen van allochtone medici zette soms kwaad bloed bij de autochtone
dokters en vroedvrouwen. De autochtone medici wilden op gelijke voet behandeld
worden en eisten eveneens salaris. In 1523 maakte vroedvrouw Katrijn Geerlofsdr,
na de aanstelling van de allochtone Marie van den Putte, aan de Haarlemse vroed-
schap bekend dat ze naar Amsterdam zou vertrekken wanneer de stad haar geen
wedde zou toekennen. Voor de stad was dit argument aanleiding om haar vanaf
1528 te bezoldigen.184 Deze strategie ben ik bij andere functionarissen niet tegen
gekomen. Het kwam wel voor dat men voorbeelden uit andere steden of andere
aanbiedingen aanvoerde om loonsverhogingen kracht bij te zetten. De Haarlemse
busdragers merkten bijvoorbeeld op dat collegae uit andere steden meer verdien-
den.185 Het waren echter alleen de stadsdienaren die specifieke vakkennis of een
opleiding hadden genoten die op deze wijze hun aanstelling of loonsverhoging
konden afdwingen. 

Bood een functie perspectief wat betreft een verdere carrière binnen de stad?
Voor de dienaren met een functie die geen specifieke vaardigheden vereiste, waren
de kansen vrijwel nihil. Voor de wees- en timmermeesters gold dat zij deze functies
vervulden als onderdeel van een bredere bestuurlijke loopbaan. Voorbeelden van
echte carrières komen alleen voor onder de rectoren, de medici, en het juridische en
administratieve personeel. Zij konden op grond van hun kwalificaties van werkge-
ver wisselen. Een goed voorbeeld is Karel Grenier, zoon van een grafelijk ambte-
naar. Hij was klerk van de stad Leiden en trad later op als procureur van de stad
toen hij al in grafelijke dienst was als ontvanger van de exploten en procureur-ge-
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180 ‘Soe dat eenige goede heeren der stede goede vrunden hemluden [de burgemeesters] gepro-
moveert hebben enen meester Willem uuyten den Agger licentiaet in den rechten ...’, RAL, SAI,
inv. nr. 384, fol. 86r; AvK, SAH, inv. nr. 5, fol. 178r.
181 Het bronnenmateriaal leent zich niet om banden tussen de benoemde stadsdienaren en de le-
den van het stadsbestuur te leggen, maar waarschijnlijk speelden ze ook nauwelijks een rol. Ver-
gelijk Boone, Gent en de Bourgondische hertogen, 129-132.
182 RAL, SAI, inv. nr. 384, fol. 52v. Het is niet mogelijk om betrouwbare cijfers te geven over
hoeveel gevallen het ging.
183 De Ridder-Symoens, ‘Training’, 170. Een voorbeeld: ‘Is noch bij Jacob van Montfoort geo-
pent hoe dat Adriaen de tromper begeerte te hebben zijn zoon om te blasen de trompette ...’.;
AvK, SAH, inv. nr. 3, fol. 11v; inv. nr. 5, fol. 195r.
184 De Boer, ‘Medisch netwerk’, 66-68; AvK, SAH, inv. nr. 3, fol. 104v.
185 AvK, SAH, inv. nr. 4, fol. 142v; een ander voorbeeld van een Leidse vroedvrouw: RAL, SAI,
inv. nr. 386, fol. 24v-25r.
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neraal. Ongetwijfeld speelde het feit dat zijn vader Jan Grenier secretaris was ge-
weest bij het Hof van Holland een rol bij zijn aanstelling. Een mooi voorbeeld van
een intern stedelijke carrière is die van mr. Lambrecht Jacobsz. Hij begon als assis-
tent op de Haarlemse schrijfkamer, maar werkte zich op tot pensionaris en nog la-
ter tot magistraat.

Een goede opleiding en vakkennis boden de mogelijkheid om gunstige arbeids-
voorwaarden af te dwingen, van werkgever te veranderen of promotie te maken.
Afkomst, contacten en werkervaring hebben zeker ook een rol gespeeld. De vraag
is in hoeverre een loopbaan in stedelijke dienst opwaartse sociale mobiliteit bevor-
derde.186 Geschikte gegevens over de economische positie van de stadsdienaren
ontbreken en daarom heb ik het beoefenen van stedelijke bestuursfuncties als cri-
terium voor sociale opwaartse mobiliteit genomen. Afgezien van de weesmeesters
waren de stadsdienaren namelijk maar in enkele gevallen direct afkomstig uit of ge-
lieerd aan de stedelijke bestuurselite en drongen zij zelden door tot het stedelijke
bestuur. In Haarlem waren het er slechts vier en in Leiden zeven; in alle gevallen
ging het om pensionarissen, klerken of medici. De voorbeelden van intergenera-
tionele mobiliteit zijn ook spaarzaam. Alleen de zonen van de pensionarissen mr.
Willem Simonsz en mr. Gerard van Hogeveen drongen door tot het Leidse stads-
bestuur.187 De kansen waren klein om als dienaar een bestuursfunctie te vervullen
en een dienstverband bij een andere stad of een vorstelijke instelling was alleen
weggelegd voor houders van het derde type functie.

Conclusie

In deze bijdrage heb ik aandacht geschonken aan de betekenis van het personeel
voor de organisatie van het stedelijke leven in laatmiddeleeuws Haarlem en Lei-
den. Allereerst is de vraag gesteld hoe het stedelijke apparaat in Haarlem en Lei-
den gestructureerd was en welke ontwikkelingen het onderging gedurende
Bourgondische en Habsburgse periode. Kort voor het midden van de vijftiende
eeuw was een aantal basisfuncties, waaraan een wedde en/of stadskledij gekoppeld
was, geïnstitutionaliseerd, en werd de bezoldiging in vaste rubrieken in de stads-
rekeningen geregistreerd. Tussen 1440 en 1490 nam het aantal functies licht toe,
maar bleef het aantal dienaren per functie vrijwel stabiel. Na 1490 steeg het aantal
functies en stadsdienaren per functie wel geleidelijk. Ondanks deze groei, bleef
het totale aantal stadsdienaren relatief klein. Het hoogste aantal werd rond 1570
bereikt, met 45 stadsdienaren in Haarlem en 47 in Leiden. Vrijwel alle dienaren
ontvingen slechts een symbolisch salaris, soms in combinatie met stadskledij. De
vaste loonkosten bedroegen daardoor tot in de tweede helft van de zestiende eeuw
nooit meer dan enkele procenten van de totale uitgaven van de stad.
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186 De Ridder-Symoens, ‘Possibilités’, 9-10; Damen, Staat van dienst, 207-213; Dumolyn,
Staatsvorming, 230-231.
187 Burke, Sociology and history, 68; Lamet, Men in government, 401-402, 408. En het voor-
beeld van de Gentse familie Tolvin; Boone, ‘De la ville à l’État’, 349.
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Om deze ontwikkelingen te beschrijven en te verklaren heb ik het stedelijke ap-
paraat in drie sectoren verdeeld. Het administratieve en juridische personeel nam
in de tweede helft van de vijftiende eeuw toe door de aanstelling van een pensio-
naris, advocaten en procureurs. In de zestiende eeuw nam het aantal klerken ver-
der toe. De tweede categorie omvatte het personeel dat betrokken was bij de
openbare orde en publieke zaken. Het grootste aantal functies en functionarissen
behoorde tot deze categorie, waaronder de wakers, weesmeesters en muzikanten.
Veel van deze functies waren niet erg stabiel en verdwenen wanneer ze hun be-
staansrecht hadden verloren of als er bezuinigd moest worden. Ten slotte is er de
derde categorie, de functionarissen die aangesteld waren vanwege het burgerlijke
welzijn. In de vijftiende eeuw waren er al medici in dienst van de stad, maar in de
zestiende eeuw stelden de burgemeesters meerdere vroedvrouwen, dokters, chi-
rurgijns en rectors aan.

De tweede vraag is hoe de inrichting en ontwikkeling van het stedelijke apparaat
verklaard kunnen worden. De nadruk moet gelegd worden op de factoren die van
invloed waren op het voortbestaan van functies. Het ontstaan van nieuwe functies
kan namelijk te maken hebben gehad met toevalligheden of tijdelijke noden. Een
eerste structurele factor waren de politieke ontwikkelingen, waarvan de invloed
beperkt bleef tot de administratieve en juridische sector. Als gevolg van de centra-
lisatiepolitiek van de Bourgondische en Habsburgse vorsten ontstonden er nieu-
we staatsinstellingen. Parallel hiermee organiseerden de steden zich in de Staten
van Holland, die tot een machtige, politieke organisatie uitgroeiden. Voor Haar-
lem en Leiden ontstond hierdoor een blijvende noodzaak om pensionarissen, ju-
risten, klerken en bodes aan te stellen die de contacten tussen het stadsbestuur en
de landsheerlijke instellingen in stand hielden.

Een tweede factor waren de sociaal-economische ontwikkelingen, waarvan de
invloed op alle sectoren merkbaar was. De groei van de stedelijke bevolking nood-
zaakte het stadsbestuur om het dagelijkse leven te reguleren en te controleren, zo-
dat de openbare orde gehandhaafd kon worden. De burgemeesters konden al deze
taken niet alleen aan, waardoor er stadsdienaren aangesteld werden die specifieke
taken overnamen. Haarlem en Leiden kwamen tegemoet aan de behoeften van de
bevolking door musici, medici en onderwijzend personeel aan te stellen. De ver-
schriftelijking van de samenleving speelde hierin ook een rol. Het stadsbestuur
hield eveneens toezicht op de nijverheid en handel, om de kwaliteit van de pro-
ducten te garanderen. De zwakke economische conjunctuur vanaf het einde van
de vijftiende eeuw had tot gevolg dat de bemoeienis van het stadsbestuur met de
nijverheid en de sociale zorg verder toenam. Ten slotte zijn er nog enkele ander
factoren te onderscheiden. Allereerst was het inherent aan de roulatie van de ste-
delijke bestuursfuncties dat er voor complexere zaken deskundigen werden aan-
gesteld die permanent in dienst waren. Ten tweede slaagden de stadsbesturen erin
het economische leven en de sociale zorg grotendeels te reguleren en controleren
via de gilden en de charitatieve instellingen, zonder dat daarvoor bezoldigde func-
tionarissen hoefden te worden aangesteld. De financiële staat van de steden had,
ten slotte, weinig invloed op de omvang van het stedelijke apparaat, waarvan de
kosten gering bleven.
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De derde vraag is in hoeverre de stedelijke functionarissen invloed konden uit-
oefenen op hun aanstelling en positie binnen het stedelijke apparaat. Welke rol
speelde de ‘technische superioriteit’ van de stadsdienaren? Volgens Weber is dit de
beslissende grond voor de opmars van een bureaucratische organisatie: geschool-
de ambtenaren zijn efficiënt door hun nauwkeurigheid, snelheid, uniformiteit,
continuïteit, kennis van schriftelijke stukken, en strakke onderschikking. Het is
waar dat de stedelijke dienaren door specialisering en professionalisering efficiën-
ter konden werken dan de stadsbestuurders voor wie hun functie een ereambt
was. Dit gold in het bijzonder voor de administratieve en juridische sector, waar
de noodzaak tot rationalisering zich het nadrukkelijkst voordeed.188 De invloed
van de dienaren op de inrichting en uitbreiding van het apparaat bleef niettemin
gering. Ze voerden ondersteunende taken uit, terwijl de beleidsvorming en regel-
geving in handen van de stadsbestuurders bleven. De pensionaris die een onder-
steunende taak had, kon slechts informeel invloed op de besluitvorming uitoefe-
nen. De stabilisatie en geleidelijke groei van het stedelijke apparaat waren daarom
voornamelijk het gevolg van schaalvergroting en nieuwe regelgeving: de groei van
de stedelijke bevolking en de toename van de bemoeienis van zowel de centrale
overheid met de steden als de stedelijke overheid met het dagelijkse leven van de
stad met haar inwoners.

Afsluitend kan gesteld worden dat de bestudering van het stedelijke apparaat meer
inzicht geeft in de wijze waarop het staatsvormingsproces en de sociaal-economi-
sche ontwikkelingen van invloed waren op de interne stedelijke organisatie. De ste-
den moesten een grotere controle uitoefenen op hun onderdanen om hun machts-
middelen te vergroten, die ze nodig hadden om de aanspraak van de vorst op hun
privileges en financiële middelen te weerstaan en de economische concurrentie van
andere steden te overleven. Een veranderde economische rol en een groeiende ar-
beidsmarkt dwongen de steden daarnaast tot het nemen van maatregelen die de ge-
meenschap moesten indekken tegen de sociaal-economische problemen en over-
last, zoals werkloosheid en armoede. De inrichting en de ontwikkeling van het ste-
delijke apparaat in Haarlem en Leiden waren niet uniek. In de overige Nederland-
se steden, en zelfs andere West-Europese steden, is een vergelijkbaar patroon zicht-
baar.189 De kleine verschillen tussen Haarlem en Leiden wat betreft het ontstaan en
de structuur van het stedelijke apparaat, wekken de suggestie dat variaties voorna-
melijk het gevolg waren van verschillen in schaalgrootte en lokale omstandigheden,
zoals de machtsbalans en economische omstandigheden. Gezien deze conclusie is
het niet opmerkelijk dat de verschillen tussen de Hollandse steden klein waren, maar
ze vraagt des te meer om een verdere vergelijking met andere Europese steden.
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188 Weber, Wirtschaft, 660-661. Zie voor de spanning tussen bestuursapparaten en individuele
belangen: Reinhard, Staatsgewalt, 130-132.
189 Zie: Blockmans, ‘Voracious states’, 237-240, 241-242; Friedrichs, Early modern city, 44-60,
266-274.
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Summary

This contribution examines the function and importance of the city servants for
the internal organisation and external representation of the Dutch cities of Haar-
lem en Leiden during the Burgundian-Habsburg period. It analyses the structure
and development of the city apparatus, which can be divided into three sectors:
administrative and juridical, public works and civil order, and public welfare.
Most of the salaried functions became institutionalised in the second quarter of
the fifteenth century, only to increase gradually in number during the first half of
the sixteenth century. However, the number of employees doubled at the same
time. Political or social turmoil and financial problems were of little influence on
growth of the apparatus, mainly because the fixed labour costs constituted only a
fraction of the total expenses of the city.

The development of the city apparatus was affected by various factors. Firstly,
the cities appointed secretaries and juridically trained pensionaries in response to
the emergence of the Burgundian-Habsburg central and regional institutions.
They were capable of dealing with state officials in complex administrative, legal
and fiscal matters. Moreover, they kept the accounts and did the ever growing ad-
ministrative work. Secondly, economic and social developments played an impor-
tant role. The rapid growth of the urban population compelled the burgomasters
and aldermen to take measures regulating public life and civil order. For instance,
craftsmen were employed to maintain the municipal infrastructure, and guardians
had to be appointed to prevent blazes and to suppress agitation. Furthermore, the
city council felt the need to enhance the common good and combat unemployment
and poverty, by employing midwives, doctors, schoolteachers and musicians.

The administrations of Haarlem en Leiden became more professionalised and
specialised during the late Middle Ages. Although most of the city servants were
employed on a part-time basis and just a few could pursue a professional career in
service of the city, it is beyond any doubt that the city servants played an indis-
pensable role in the internal organisation and external representation of the city.
In conclusion, it could retrospectively be stated that contemporary civil and social
services found their origins in this period.

Bijlage: Het stedelijke apparaat van Haarlem en Leiden, 1430-1570

In de tabel staan met een interval van twintig jaar de functies weergegeven die gedurende de
periode 1430-1570 in Haarlem en Leiden bekleed werden. Vermeld staan de functienaam, het
aantal personen die deze functie vervulden en de kosten van de wedde en kleding. Dit zijn de
totale kosten, die niet altijd evenredig waren verdeeld over de desbetreffende stadsdienaars.
Alle bedragen zijn omgerekend naar Hollandse ponden van dertig groten en afgerond op hele
ponden. De gegevens zijn afkomstig uit de rubrieken ‘Stadskleding’ en ‘Wedde’ in de stadsre-
keningen: AvK, SAH, inv. nr. 323, 339, 356, 374, 393, 413, 443, 453; Meerkamp van Embden,
Stadsrekeningen van Leiden, deel II, RAL, SAI, inv. nr. 523, 543, 562, 590, 613, 628 en 640.

Het personeel van de laatmiddeleeuwse steden Haarlem en Leiden, 1428-1672 241

P191-252 Arie van Steensel:P191-252 Arie van Steensel  29-11-2006  11:54  Pagina 241



Haarlem Leiden

Cat Functie Aantal Wedde Kleding Cat Functie Aantal Wedde Kleding
1430-1431 1433-1434

1. Klerk 4 72 24 1. Klerk 2 47 24
Busdrager 1 6 Busdrager 2 10 23
Roedrager 4 24 Roedrager 4 16 30

2. Stadsknecht 1 6 Stadsprocureur 1 5 7
Schoonmaker 1 10 2. Stadsknecht 1 8
Waker 5 124 Homansknecht 1 8
Poortwachter 5 94 Poortwachter 5 27 33
Kloksteller 1 20 Kloksteller 2 21 24
Organist 1 34 Boogmaker 1 25 26
Muzikant 4 50 Stratenmaker 1 8

3. Chirurgijn 1 18 6 Leidekker 1 8
Muzikant 4 144 30

3. Chirurgijn 2 13 16
28 422 66 27 308 245

1451-1452 1451-1452
1. Secretaris 1 76 8 1. Pensionaris 1 130 10

Klerk 2 8 Klerk 2 20 11
Busdrager 2 8 Busdrager 2 6 16
Roedrager 5 20 Roedrager 4 23

2. Hout-
bewaarder 1 18 2. Waker 2 47
Stadhuis-
knecht 1 24 4 Kloksteller 1 15 4
Schoon-
maker 2 16 Boogmaker 1 20
Boomsluiter 2 14 Stratenmaker 1 6
Kloksteller 1 16 Leidekker 1 6
Wijnschroder 1 4 Emmermaker 1 8 4
Organist 1 24 Muzikant 4 112 16
Muzikant 4 16 3. Dokter 1 20 6

Chirurgijn 2 39 11
23 188 68 23 417 113

1471-1472 1470-1471
1. Raadsman 1 24 12 1. Pensionaris 1 130 11

Secretaris 1 12 Klerk 3 30 21
Klerk 2 12 Busdrager 2 6 17
Busdrager 2 12 Roedrager 4 24
Roedrager 3 18 2. Vroonmeester 1 13

2. Hout-
bewaarder 1 16 Waker 2 47
Stadsknecht 1 25 6 Kloksteller 1 16
Schoon-
maker 1 16 Boogmaker 1 20 5
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Hoofdman 1 24 6 Muzikant 4 109 23
Waker 4 73 6 3. Vroedvrouw 1 48 9
Boomsluiter 2 9 Dokter 1 11
Kloksteller 1 17 Chirurgijn 3 39 12
Wijnschroder 1 6
Organist 1 44

3. Chirurgijn 1 6
23 248 96 24 458 133

1490-1491 1490-1491
1. Pensionaris 1 44 12 1. Secretaris 1 38 7

Klerk 3 100 18 Klerk 1 8 4
Busdrager 3 18 Busdrager 2 6 18
Roedrager 4 24 Roedrager 4 25
Advocaat 1 12 2. Vroonmeester 1 13
Procureur 1 16 Weesmeester 2 27

2. Hout-
bewaarder 1 16 Waardijn 4 22
Balling-
meester 1 8 Stadhuis-

knecht 1 2
Stadsknecht 1 27 6 Kaarsaansteker 1 1
Schoon-
maker 1 16 Tresoriers-

knecht 1 16 4
Onderkoster 1 3 Weesmeester-

knecht 1 4
Hoofdman 1 6 Klop/zweep 2 10
Waker/
Tromp 4 192 24 Waker/

Tromp 4 204 19
Boomsluiter 2 8 Poort-

wachter 6 49
Sluismeester 1 5 Kloksteller 1 18 5
Kloksteller 1 16 Wijnverlater 1 5
Wijnschroder 1 6 Boogmaker 1 20 4
Organist 1 44 Emmermaker 1 3

3. Dokter 1 12 3. Dokter 4 27
Chirurgijn 1 8 6 Chirurgijn 1 48 7

31 512 135 40 453 161

1510-1511 1510-1511
1. Pensionaris 2 175 21 1. Secretaris 1 35 8

Klerk 3 188 19 Tresoriersklerk 1 80
Busdrager 2 12 Busdrager 2 8 17
Roedrager 4 24 Roedrager 4 33
Advocaat 2 32 Advocaat 1 24
Procureur 1 40 Procureur 1 23

2. Stadsknecht 1 27 6 2. Weesmeester 2 27
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Schoon-
maker 1 16 Waardijn 4 40
Busschieter 1 24 6 Tresoriers-

knecht 1 8 8
Hoofdman 1 36 Dodenteller 1 7
Waker/
Tromp 3 105 18 Kaarsaansteker 1 1
Sleutel-
bewaarder 1 7 6 Schoonmaker 1 1
Boomsluiter 3 17 Klop/Zweep 2 6
Wijnschroder 1 6 Waker/

Tromp 4 110 5
Organist 1 44 Doelwachter 1 20 8

3. Vroedvrouw 1 27 Poortwachter 6 64
Dokter 1 12 Kloksteller 1 36 8
Chirurgijn 1 8 6 3. Chirurgijn1408
Rector 1 32 12

31 778 148 35 484 141

1530-1531 1529-1530
1. Pensionaris 1 85 12 1. Pensionaris 1 224

Secretaris 4 239 36 Secretaris 1 35 7
Roedrager 4 24 Tresoriers-

klerk 1 133
Busdrager 3 18 Busdrager 2 8 15
Advocaat 2 32 Roedrager 4 30
Procureur 2 32 Advocaat 1 24

2. Artillerie-
meester 1 20 6 Procureur 2 32
Stadsknecht 1 27 6 2. Weesmeester 2 27
Schoonmaker 1 16 Waardijn 4 40
Onderkoster 1 6 Tresoriers-

knecht 1 8 7
Hoofdman 1 36 Weesmeester-

knecht 1 4
Waker/
Tromp 4 102 24 Kaarsaansteker 1 1
Boomsluiter 1 8 Schoonmaker 1 1
Kloksteller 1 32 Klop/Zweep 2 8
Wijnschroder 1 6 Waker/

Tromp 2 48 11
Organist 1 44 Poortwachter 6 54

3. Vroedvouw 2 32 Doelwachter 2 20 15
Dokter 1 72 12 Kloksteller 1 52 7
Chirurgijn 1 16 Wijnverlater 1 16 7
Rector 1 60 12 3. Vroedvrouw 1 48

Chirurgijn 2 48 15
Rector 1 48

34 853 162 40 831 162
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1550 1547-1548
1. Pensionaris 1 160 12 1. Pensionaris 1 300 15

Secretaris 3 160 30 Klerk 2 80 7
Roedrager 4 24 Busdrager 2 8 17
Busdrager 3 18 Roedrager 4 33
Advocaat 2 32 Advocaat 2 32
Procureur 2 32 Procureur 2 64

2. Artillerie-
meester 2 44 6 2. Weesmeester 2 27
Stadhuis-
knecht 1 27 6 Waardijn 4 40
Schoon-
maker 1 11 Tresoriers-

knecht 1 8 8
Onderkoster 1 6 Weesmeester-

knecht 1 4
Hoofdman 1 36 6 Schoonmaker 2 1
Waker/
Tromp 4 85 24 Kaarsaansteker 1 1
Waker 1 32 Klop/Zweep 2 8
Zwaard-
drager 1 8 Busschieter 1 24 8
Kloksteller 1 32 Doelwachter 2 17
Wijnschroder 1 6 Waker/

Tromp 1 40
Organist 1 84 Poortwachter 6 51
Muzikant 1 8 Kloksteller 1 32 8

3. Vroedvrouw 2 48 Wijnverlater 1 8
Dokter 2 80 24 3. Vroedvrouw 3 55
Chirugijn 1 16 6 Chirurgijn 2 48 8
Rector 1 160 12 Rector 1 100

37 1055 180 44 875 177

1570 1569-1570
1. Pensionaris 1 200 24 1. Pensionaris 2 1080 53

Secretaris 4 247 48 Klerk 2 109
Busdrager 2 64 24 Weesmeester-

klerk 1 10
Roedrager 4 24 Busdrager 3 64 32
Stads-
procureur 1 4 Roedrager 4 43
Advocaat 3 48 Advocaat 3 48
Procureur 2 32 Procureur 2 32

2. Timmer-
meester 2 27 2. Weesmeester 2 27
Rekening-
houder 1 24 Tresoriers-

knecht 1 21 11
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Artillerie-
meester 2 40 12 Weesmeester-

knecht 1 5 11
Stadsknecht 1 53 6 Schoonmaker 1 3
Grafdelver 2 3 Klop/Zweep 2 8
Schoonmaker 1 12 Waker/Tromp 1 40
Onderkoster 1 6 Busschieter 1 48
Hoofdman 1 44 6 Doelwachter 2 21
Zwaardrager 1 8 Poortwachter 6 51
Waker/
Tromp 4 109 24 Kloksteller 1 32 11
Waker 2 160 Klokkenluider 1 11
Boomsluiter 1 8 Wijnschroder 1 11
Rietmaker 1 8 Muzikant 4 53 43
Tapisserie-
werker 1 16 3. Vroedvrouw 3 104
Organist 1 127 Chirurgijn 2 80 21

3. Vroedvrouw 2 56 Rector 1 342
Dokter 2 80 24
Chirurgijn 1 32 6
Rector 1 240

45 1642 204 47 2149 276
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