
Giften aan vrienden en invloedrijken
Schenkgewoonten van de stad Haarlem gedurende de Bourgondische en

Habsburgse periode

In de late Middeleeuwen werden geschenken gebruikt als smeermiddel in menselijke relaties. Giften heb-
ben door hun verplichtende karakter doorgaans een tegenprestatie van de ontvanger tot gevolg. Steden
maakten daarom gebruik van geschenken om contacten op te bouwen en te onderhouden. In dit artikel
wordt op basis van nieuw brononderzoek allereerst de schenkcultuur van Haarlem in de 15de en 16de
eeuw in kaart gebracht en getypeerd. Verder wordt er ingegaan op de vraag in hoeverre de stad giften
gebruikte om informele contacten op te bouwen met grafelijke ambtenaren. Zo wordt meer inzicht ver-
kregen in de wijze waarop de Hollandse steden informele banden aanknoopten om de besluitvorming te
beïnvloeden.

In de overgeleverde middeleeuwse stadsrekeningen van Haarlem staat de rubriek ‘Schen-
cken’, waarin alle schenkingen die de stad deed nauwkeurig genoteerd staan en verant-
woord zijn. Bij verschillende gelegenheden schonk de stad namelijk geschenken in geld of
natura aan begunstigden van divers pluimage. Dit verschijnsel was echter niet beperkt tot
Haarlem maar kwam in alle steden van de Nederlanden voor.

Haarlem kende een belangrijke politieke en economische positie binnen het graafschap
Holland. De stad droeg het grootste deel bij aan de grafelijke belastingen en mocht na Dor -
drecht als tweede stad stemmen in de Staten van Holland. Rond 1400 telde Haarlem onge-
veer 6.500 inwoners, dit aantal was door eigen aanwas en migratie van het platteland in 1570
gegroeid tot 18.000. De stedelijke inkomsten waren voornamelijk afkomstig uit heffingen
op de grootste nijverheidstak, de bierbrouwerij. In dit artikel wordt onderzocht op welke
wijze het Haarlemse stadsbestuur in de late Middeleeuwen giften gebruikte om contacten
met de buitenwereld te onderhouden en welke rol ze speelden bij stedelijke festiviteiten.
Door de schenkcultuur van Haarlem systematisch te onderzoeken, kan meer inzicht verkre-
gen worden in de manier waarop de stad met geschenken en informele banden zijn politie-
ke en economische positie probeerde te handhaven. Tevens kan getoetst worden in hoever-
re de reeds onderzochte Leidse schenkgewoonten representatief zijn voor de Hollandse
steden.1

In het eerste deel van deze bijdrage zullen aan de hand van een kwantitatieve analyse de
giften, de beneficianten en de gelegenheden waarbij er geschonken werd in kaart gebracht
worden. Om meer inzicht te krijgen in de motieven die het stadsbestuur had om geschen-
ken uit te delen is het van belang om te bedenken hoe deze geschenken begrepen kunnen
worden. Met andere woorden, wie waren de beneficianten van de stad Haarlem en welke be-
tekenis hadden de geschenken die ze ontvingen?

Arie van Steensel

1 J.W. Marsilje, ‘De geografische, institutionele en politieke ontwikkelingen’ in: G.F. van der Ree-Scholtens e.a. (red.),
Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 (Hilversum 1995) 19-45, aldaar 30-31, 40; J.W. Marsilje, ‘Een
ontluikende stad: economisch en sociaal leven in het middeleeuwse Haarlem’ in: Ibidem, 46-62, aldaar 46, 48-57; M. Da-
men, ‘Corrupt of hoofs gedrag? Geschenken en het politieke netwerk van een laatmiddeleeuwse Hollandse stad’, Tijd-
schrift voor economische en sociale geschiedenis 2 (2005) ter perse; M. Damen, ‘Giving by pouring. The function of gifts of wine
in the city of Leiden (14th-16th centuries)’ in: J. van Leeuwen (ed.), Symbolic communication in the late medieval town (Leuven
2004) ter perse.



In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de rol die giften speelden in de relaties tus-
sen grafelijke ambtenaren, die veruit de meeste geschenken ontvingen, en Haarlem. Aange-
zien Haarlem in grote mate afhankelijk was van de grafelijke ambtenaren in het verkrijgen
van toegang tot nieuwe Bourgondische en later ook Habsburgse staatsinstellingen, mag
verondersteld worden dat de stad alle middelen gebruikte om goede contacten met deze
ambtenaren te onderhouden. De vraag is dan hoe Haarlem geschenken gebruikte om con-
tacten op te bouwen met de grafelijke ambtenaren en wat het karakter van deze relaties was.

Dit artikel is gebaseerd op secundaire literatuur en bronnen uit het Haarlemse archief. Er
is gebruik gemaakt van de stadsrekeningen tussen 1427 en 1565, die met een interval van
tien jaar onderzocht zijn. Deze seriële bron bevat gegevens over de kosten die gemaakt zijn
voor geschenken en geeft doorgaans ook informatie over de beneficiant en het motief voor
de gift; met name de rubrieken ‘Uuytgeven van schencken’ en ‘Alrehande perticulen’ leve-
ren relevante informatie op. Om de vertekening die de steekproef met zich mee brengt
enigszins te ondervangen zijn alle rekeningen en de overgeleverde vroedschapsresoluties
vanaf de troonsbestijging van Karel V in 1514 tot 1526 doorgenomen. Dit levert meer inzicht
op in de relaties tussen de stad en de ambtenaren, de besluitvorming en de wijze waarop het
stadsbestuur tegen geschenken aankeek.

Geschenken in de late Middeleeuwen
Het uitwisselen van geschenken is van alle tijden en antropologen en sociologen hebben
veel onderzoek verricht naar de betekenis ervan. In primitieve samenlevingen zou het geven
van geschenken bijgedragen hebben aan het tot stand komen en voortbestaan van gemeen-
schappen. De uitwisseling van geschenken zou verschillen van een economische transactie
omdat ze ook sociale, religieuze en morele betekenis heeft.2 Een belangrijk kenmerk van ge-
schenkenuitwisseling is het reciprociteitbeginsel, dat wil zeggen dat er idealiter verreke-
ning plaatsvindt. Het ontvangen brengt de verplichting met zich mee om een tegenge-
schenk of dienst te leveren. De antropoloog Sahlins onderscheidt drie vormen van
reciprociteit. Ten eerste algemene reciprociteit, waarbij tijdstip, kwaliteit en kwantiteit van
de tegengift niet vast staan. Bij gebalanceerde reciprociteit is het onderscheid met een eco-
nomische transactie erg klein, de tegengift is dan in de regel van gelijke waarde en de tijd-
spanne tussen het ontvangen en teruggeven kort. Ten slotte kan er sprake zijn van negatie-
ve reciprociteit, waarbij men ongestraft de eigen positie tracht te verbeteren ten koste van de
ander.3

In de laatmiddeleeuwse samenleving dienden giften in het algemeen als smeermiddel in
menselijke relaties om de banden te verstevigen. De historicus Boone heeft aangetoond dat
de middeleeuwse bestuurselite van Gent giften gebruikte om de bestaande sociale relaties te
handhaven en zich te verzekeren van de loyaliteit van het stedelijke personeel. Dit gebeurde
voornamelijk volgens een geavanceerd systeem, waarbij er geschenken – doorgaans bij fa-
miliegelegenheden – werden verdeeld onder de stedelijke elite, de stadsbestuurders en
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2 C. Lévi-Strauss, ‘The principle of reciprocity’ in: A.E. Komter (ed.), The gift. An interdisciplinary perspective (Amsterdam
1996) 18-25. Het geven van geschenken hoeft niet noodzakelijkerwijs bij te dragen aan de opbouw van relaties. Na de
transactie zijn de wederzijdse schulden immers gekweten (verwant aan het franse woord quitter) en kunnen de betrokke-
nen weer uit elkaar.

3 Lévi-Strauss, ‘Reciprocity’, 18 en M.D. Sahlins, ‘On the sociology of primitive exchange’ in: A.E. Komter (ed.), The gift.
26-38, aldaar 31-33.



stadsfunctionarissen. De historicus Groebner benadrukt in zijn studie naar giften in de Bo-
venrijnse steden dat ze de stedelijke legitimatie en representatie dienden en cruciaal waren
voor de informatievoorziening door bodes, klerken en informatiemakelaars.4

In zijn artikel over de Leidse schenkcultuur benadrukt de historicus Damen eveneens het
belang van giften in de informatievoorziening van de stad in de late Middeleeuwen. Leiden
probeerde met giften een band met een selecte groep grafelijke functionarissen van de nieu-
we overheidsinstellingen die betrokken waren bij de besluitvorming en de uitvoering daar-
van op te bouwen en te verstevigen. De historicus Derville heeft onderzoek gedaan naar de
rol van geschenken in de relaties tussen Sint Omaars en Rijsel en de Bourgondische functio-
narissen. De drievoudige typering van de schenkingen die hij geformuleerd heeft, kan ge-
koppeld worden aan Sahlins’s spectrum van reciprociteit. De steden gaven regulier giften
aan hovelingen, kapiteins en ambtenaren van de Rekenkamer zonder directe tegenpresta-
ties te verlangen en bouwden zo patronagerelaties op met belangrijke ambtenaren. Ze
maakten ook gebruik van: pots-de-vin ofwel steekpenningen om bescherming of informatie
te verkrijgen van machtsmakelaars en om de besluitvorming te beïnvloeden (gebalanceerde
reciprociteit). De beschermers konden echter ook giften af dwingen, rackets, waarbij weder-
kerigheid soms ver was te zoeken en er sprake was van negatieve reciprociteit.5

De vrijgevigheid van Haarlem
Bij de bestudering van de stedelijke uitgaven aan geschenken dringt zich de vraag op wat als
geschenk aangemerkt moet worden. In dit onderzoek zijn alle betalingen aan personen die
niet als wedde (jaarloon) aangemerkt kunnen worden of waar geen duidelijke arbeidspre-
statie tegenover stond als gift gedefinieerd. In sommige gevallen is het onderscheid tussen
arbeidsloon en gift echter niet scherp te trekken.

Haarlem bestemde tussen de 0,6 en 12,0 procent van het stedelijke budget aan schenkin-
gen (tabel 1).6 In de Habsburgse tijd werd er geleidelijk meer uitgegeven aan giften ten op-
zichte van de Bourgondische periode, al bleef het aantal schenkingen per jaar vrijwel gelijk.
De totale uitgaven aan giften kon sterk variëren omdat de hoeveelheid uitgereikte giften gro-
tendeels afhankelijk was van de politieke omstandigheden. In de periode 1475-1495 werd er
door de stad bezuinigd op de uitgaven aan giften. Er werd bijvoorbeeld geen stadskledij uit-
gereikt. Tijdens de Bourgondische periode heerste er relatieve welvaart, maar door de toe-
nemende belastingdruk en de economisch problemen in de tweede helft van de 15de eeuw
ontstonden er betalingsproblemen. In 1490 moest Haarlem de graaf om uitstel van betaling
vragen, met als gevolg dat de stad van 1497 tot 1519 onder toezicht van grafelijke commis-
sarissen kwam te staan.7
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4 M. Boone, ‘Dons et pots-de-vin, aspects de la sociabilité urbaine au bas Moyen Age. Le cas gantois pendant la période
bourguignonne’, Revue du Nord 70 (1988) 471-487, aldaar 486-487; V. Groebner, Liquid assets, dangerous gifts. Presents and po-
litics at the end of the Middle Ages (Philadelphia 2002) 22-27, 40-47, 142-143.

5 Damen, ‘Corrupt’; A. Derville, ‘Pots-de-vin, cadeaux, racket, patronage. Essai sur les mécanismes de décision dans l’Etat
Bourguignon’, Revue du Nord 56 (1974) 341-364, aldaar 362-364; A. Derville, ‘Les pots-de-vin dans le dernier tiers du XVe
siècle (d’après les comptes de Lille et de Saint-Omer)’ in: W.P. Blockmans (red.), 1477. Het algemene en de gewestelijke privi-
legiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden (Kortrijk-Heule 1985) 449-471, aldaar 453, 457-464; en zie ook: W. P.
Blockmans, ‘Patronage, brokerage and corruption as symptoms of incipient state formation in the Burgundian-Habs-
burg Netherlands’ in: A. Maczak (red.), Klientelsysteme im Europa der frühen Neuzeit (München 1988) 117-126.

6 De rekeningen van de jaren 1435 en 1446 hebben geen aparte rubriek voor giften. In de steekproefjaren 1485 en 1495 is
niet gespecificeerd wie de begunstigden waren; er is alleen een verzamelpost ‘Schenken’ opgenomen.

7 Marsilje, ‘Geografische’, 34, 37-39.



In tabel 2 zijn de ontvangers van de giften ondergebracht in verschillende categorieën.
Om meer betekenis aan deze gegevens te geven zal een drievoudige typologie van de giften
worden geformuleerd, die uitgaat van de betekenis die de giften voor het stadsbestuur had-
den. Aan de hand van voorbeelden wordt deze verder verduidelijkt, waarbij aandacht wordt
besteed aan de ontvangers van de gift, de gelegenheid waarbij er geschonken werd en de
aard van het geschenk. Voorts zal nagegaan worden in hoeverre de inzichten uit de litera-
tuur ook van toepassing zijn op de Haarlemse situatie.

Reguliere giften aan vertegenwoordigers van instellingen en de stedelijke elite
Het eerste type geschenken waren de reguliere giften aan grafelijke ambtenaren, stadsdie-
naren en geestelijke instellingen. De schenkingen hadden een conventioneel karakter en
waren bedoeld om jaarlijks de contacten met de vertegenwoordigers van permanente in-
stellingen en de stedelijke elite te bevestigen. In de terminologie van Sahlins ging het bij
deze reguliere giften om algemene reciprociteit, omdat de tegenprestaties van de ambtena-
ren, stadsdienaren en geestelijken er niet direct aan gekoppeld waren. Doordat de schen-
kingen op dagen van religieuze of politieke betekenis plaatsvonden, zoals nieuwjaar, de
Vasten en Sacramentsdag, dienden ze ook als symbool van de politieke en juridische macht
van de stad.8

De grafelijke ambtenaren ontvingen in de onderzochte jaren bijna 40 procent van de to-
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8 C. Chattaway, ‘Looking a medieval gift horse in the mouth. The role of the giving of gift objects in the definition and
maintenance of the power networks of Philip the Bold’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 114
(1999) 1-15, aldaar 4-7; en Groebner, Liquid, 23-24.

Tabel 1: Rubriek ‘schenken’ en totale uitgaven aan geschenken in Vlaamse ponden en als percen-
tage van de totale uitgaven van Haarlem, 1427-1565

Rekeningjaar Totale uitgaven Rubriek schenken Percentage Tot. schenkingen Percentage
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1427-1428 27591 30 0,11% 1209 4,38%
1435-1436 21398 - - 335 1,57%
1446-1447 5631 - - 106 1,88%
1455-1456 5519 93 1,69% 460 8,34%
1465-1466 7662 52 0,68% 314 4,10%
1475-1476 11918 7 0,06% 672 5,64%
1485-1486 51004 154 0,30% 309 0,61%
1495-1496 28491 102 0,36% 368 1,29%
1505-1506 13499 62 0,46% 355 2,63%
1515-1516 26160 497 1,90% 1054 4,03%
1525-1526 30592 520 1,70% 811 2,65%
1535-1536 18668 249 1,33% 556 2,98%
1545 20569 567 2,76% 1203 5,85%
1555 28836 393 1,36% 679 2,35%
1565 16972 1293 7,62% 2042 12,03%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: Stadsrekeningen Haarlem, AvK, SAH, inv.nr. 320 (1427-1428), 328 (1435-1436), 336 (1446-1447), 342 (1455-1456),

351 (1465-1466), 360 (1475-1476), 370 (1485-1486), 379 (1495-1496), 388 (1505-1506), 398 (1515-1516), 408 (1525-
1526), 418 (1535-1536), 428 (1545), 438 (1555) en 448 (1565).



tale uitgaven aan geschenken, waarvan ruim een tiende deel bestemd was voor reguliere
schenkingen aan grafelijke functionarissen en het subalterne personeel van het hof in Den
Haag. Het personeel van het hof in Den Haag, zoals de deurwaarders, portiers en klerken,
ontvingen met nieuwjaar altijd een fooi. Vanaf 1440 tot 1516 ontvingen de stadhouder, de
houtvester van Haarlemmerhout en enkele raadsheren van het Hof van Holland in Den Haag
tijdens de Vasten enkele vaten bier (tabel 3). En in de 16de eeuw ontvingen ‘diversche goede
heeren ende dese stede vrunden’ in Mechelen, Den Haag en Brussel bokking (gerookte ha-
ring).9 Het bier en de bokking hadden geen speciale status, maar door de imposante hoe-
veelheid en consumptie tijdens de Vasten kreeg het schenken wel een bijzondere beteke-
nis.10 Met deze giften bevestigde Haarlem jaarlijks de contacten met de hoogste grafelijke
functionarissen. In Leiden waren dergelijke geschenken geen gewoonte.

Er waren verschillende gelegenheden van religieuze of politieke betekenis, waarbij het
stadsbestuur geschenken uitdeelde. Op Sacramentsdag werd er een processie gehouden,
waarbij de dragers van het altaar – meestal de vier burgemeesters – een paar handschoenen
en een kleine hoeveelheid wijn kregen.11 In ieder geval vanaf 1465 kregen verschillende
geestelijke instellingen, zoals de broederschappen en kloosters, en functionarissen die
meeliepen in de processie enkele kannen wijn toebedeeld.12 Het was belangrijk voor het
stadsbestuur om de geestelijkheid aan zich te binden, omdat deze belangrijke religieuze ta-
ken vervulde in de stad.

In de 16de eeuw ging het stadsbestuur ook geld uitgeven aan de processies die op Sint Al-
bertusdag (23 april) en Sint Jansdag (24 juni) plaatsvonden. Op Albertusdag 1545 ontvingen
de vinders van de handboogschutters en de kloveniers voor het eerst acht respectievelijk vier
tonnen bier omdat ze in hun ‘blooten harnas’ de processie gevolgd hadden. De regenten van
de oude ‘camere van rethorica’ kregen geld geschonken voor het vertoonde ‘spel ofte sotte
cluft’.13 In 1555 gaven de kloveniers en de oude rederijkerskamer op Albertsdag acte de pré-
sence en de handboogschieters en de nieuwe rederijkerskamer op Jansdag. De rederijkers
speelden ‘omme dairmede vroelyck te weesen’ een spel uit het Oude Testament. Toneel was
populair want de scholieren speelden op Albertsdag op het stadhuis voor de ‘recreatie van
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9 Voor bier- en haringschenkingen: Archiefdienst voor Kennemerland, Stadsarchief Haarlem (hierna AvK, SAH),
inv.nr.336, fol. 63r, 5 vaten (1 vat is 150 liter) (1448); inv.nr. 342, fol. 36r, 4 vaten (1456); inv.nr. 351, fol. 47v, 4 vaten (1466);
inv.nr. 360, fol.69v, 6 vaten (1476); inv.nr. 388, fol. 39r, 2 vaten (1506); inv.nr. 398, fol. 62v, 7 vaten (1516); inv.nr. 398, fol.
54v en 61r, 8 stro (1 stro is 500 stuks haring) alleen voor de Grote en Geheime Raad (1516); inv.nr. 408, fol. 47v en 49v, 20
stro (1526); inv.nr. 418, fol. 65r-65v, 17 stro (1536); inv.nr. 428, fol. 94r-94v, 17,5 stro (1545); inv.nr. 438, fol. 92v-93r, 16
stro (1555) en inv.nr. 448, fol. 57v, 11 stro (1565). Zie ook: M. Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Hol-
land en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2000) 397. Zie voor het nieuwjaarsgeld: inv.nr. 342, fol. 32r
en inv.nr. 428, fol. 47v. Deze jaarlijks terugkerende giften hebben in de rekeningen een eigen rubriek, wat wijst op de in-
stitutionalisering van het gebruik. Zie: N.Z. Davis, The gift in sixteenth-century France (Madison 2000) 23-26.

10 P.J.E.M. van Dam, ‘Feestvissen en vastenvissen. Culturele, ecologische en economische aspecten van de visconsumptie
in de Nederlanden in de late Middeleeuwen’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 29 (2003) 467-496, aldaar 490-491.

11 AvK, SAH, inv.nr. 398, fol. 74v-75r (22 mei 1516).
12 AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 33v (1465). Op Sacramentsdag 1475 ontvingen bijvoorbeeld de johannieters, de Karmelieten,

de Dominicanen, de Franciscanen, de broeders van St. Antheunis, de vice-cureit allen een stadskan wijn; inv.nr. 360, fol.
54v. Leiden was op Sacramentsdag een stuk vrijgeviger. Zo ontvingen daar het gerecht, alle stadsdienaren en de schutters
wijn, zie: Damen, ‘Pouring’.

13 AvK, SAH, inv.nr. 428, fol. 118r-118v (totale kosten: 12 pond Vlaams). Voor de schuttersgilden: Marsilje, ‘Ontluikende
stad’, 59. De verschillende schuttersgilden ontvingen gedurende de gehele onderzochte periode jaarlijks een bijdrage of
gift van de stad die kon oplopen tot 100 pond Hollands bedoeld voor het onderhoud van de doelen en de altaren van de
schuttersgilden, vgl. Damen, Staat, 400.

14 AvK, SAH, inv.nr. 438, fol. 94r-94v en 113r-113v (8 pond Vlaams voor de scholieren).



den geleerden ende goede borgeren twee schoene spullen in Latijn’.14

De jaarlijkse bestuurswisseling was naast de religieuze feestdagen een tweede moment
waarbij de banden tussen het stadsbestuur en de politieke elite werden bevestigd en de po-
litieke orde voor de stedelijke bevolking werd gelegitimeerd. Gedurende de 15de eeuw wer-
den de burgemeesters gekozen op Sint Marcusdag (5 april) door een kiescollege samenge-
steld uit de stedelijke elite en waren de kosten laag. Voor het kiezen van de burgemeesters
en het beëdigen van de schepenen werd er in 1435 voor zeven pond van 30 groten Hollands
aan wijn en bier gehaald. In de 16de eeuw werden de stedelijke bestuurders aangesteld door
grafelijke ambtenaren. De kosten van de maaltijden die de stadsbestuurders met de com-
missarissen genoten konden sterk oplopen.15

Het stadsbestuur (de schout, vier burgemeesters en zeven schepenen) en de stadsdiena-
ren die een representatieve functie vervulden, ontvingen jaarlijks stadskleding. De kleding
symboliseerde de stedelijke macht en door kwaliteits- en kleurverschillen werd de hiërar-
chie tussen bestuurders en dienaren tot uitdrukking gebracht. Het aantal dienaren dat kle-
ding ontving, verschilde per jaar. Doorgaans ontvingen de tresorier, de klerken of secreta-
rissen, de stadspensionaris, de bus- en roedragers, de chirurgijn, de rector van de grote
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15 AvK, SAH, inv. 328, fol. 200v. In 1455 werd er 13 mengel malvezij en brood gehaald ter waarde van 26 stuivers, inv.nr.
342, fol. 51v. Het afhoren van de rekening gebeurde in de Habsburgse tijd in aanwezigheid van het gerecht, de vroedschap
en de rijkdom die met hun dienaren evenals in Leiden presentiegeld kregen; inv.nr. 448, fol. 129r (36 pond Vlaams) en
voor Leiden: Damen, ‘Pouring’.

16 Voor de verandering in aanstelling van de burgemeesters en schepenen, zie: Marsilje, ‘Geografische’, 41-45; Koorn, ‘In-
leiding’, 7-13 en Damen, Staat, 364-382. In 1427 werd er 3 mengel wijn ‘voer den gerecht opten stedehuys gehaelt’, AvK,
SAH, inv.nr. 20, fol. 192v. In 1525 ontvingen 37 personen stadskleding (totale waarde 243 pond Vlaams), AvK, SAH,
inv.nr. 418, fol. 23r-24v. De post kleding was substantieel en maakte bijna 70% uit van de kosten van schenkingen aan

Tabel 2: Ontvangers van giften die Haarlem schonk uitgedrukt in Vlaamse ponden, 1427-1565

Centrale Gewestelijke Dijkgraaf en Stedelijke 
Rekenjaar Vorst Adel ambtenaren ambtenaren heemraden gedeputeerden

% Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1427-1428 2,1 25 37,2 450 2,2 27
1435-1436 13,1 44 16,7 56 6,6 22 3,3 11
1446-1447 10,4 11
1455-1556 8,0 37 23,5 108 10,4 48 0,4 2 4,4 20
1465-1466 2,2 7 1,9 6 8,6 27 0,3 1 7,1 22
1475-1476 25,3 170 57,9 389 0,4 3
1485-1486 1,6 5
1495-1496 0,8 3
1505-1506 1,1 4 12,1 43 0,8 3 2,3 8
1515-1516 2,5 26 29,0 305 30,7 324 0,1 1
1525-1526 5,8 47 47,1 382 8,8 71 0,4 3 0,9 7
1535-1536 6,3 35 21,8 121 9,0 50 1,1 6
1545 25,2 304 13,6 164 12,1 145 6,4 77 2,1 25
1555 1,6 11 42,4 288 18,0 122 1,2 8 0,4 3
1565 19,5 398 11,7 238 30,4 622 2,6 54 0,6 12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: Stadsrekeningen Haarlem, AvK, SAH, inv.nr. 320 (1427-1428), 328 (1435-1436), 336 (1446-1447), 342 (1455-1456),

351 (1465-1466), 360 (1475-1476), 370 (1485-1486), 379 (1495-1496), 388 (1505-1506), 398 (1515-1516), 408 (1525-
1526), 418 (1535-1536), 428 (1545), 438 (1555) en 448 (1565).



school, de conciërge van het stadhuis en de stadsmusici een tabberd.16 De klerken, de con-
ciërge en de bodes ontvingen op de kerstavond ook een klein bedrag voor hun hoogtijd.17

De kosten van de reguliere schenkingen bleven voor Haarlem beperkt. De kosten van de
giften aan grafelijke ambtenaren bedroegen slechts vijf procent van de totale uitgaven aan
geschenken. Behalve op religieuze feestdagen en bij de wetsvernieuwing ontvingen stads-
bestuurders en dienaren, leden van de geestelijkheid, broederschappen of schutterijen nau-
welijks giften en al zeker niet bij familieaangelegenheden. De stad onderhield zo de contac-
ten met de stedelijke elite, maar geschenken hadden in Haarlem niet dezelfde functie als in
Gent, waar geschenken primair gebruikt werden om de interne politieke orde en sociale co-
hesie te bewaren. Een verklaring voor het ontbreken van deze functie in Haarlem kan zijn
dat de politieke en sociale structuur van de stad minder complex was.18

Irreguliere giften aan bezoekers
De tweede categorie omvat de onregelmatige schenkingen aan bezoekers van de stad, zoals
wijnschenkingen aan ambtenaren of gedeputeerden en geldschenkingen aan bodes en mu-
zikanten. Het gaat echter niet alleen om het onderscheid tussen regulier en irregulier; de
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stedelijke bestuurders en dienaars (dat is 25% van de totale uitgaven aan schenkingen). Stadskleding wordt als functio-
nele gift aangemerkt en niet als wedde in natura, vgl. Derville, ‘Pots-de-vin’, 342-343.

17 De stadsdienaren kregen voor hun hoogtijd 20 of 10 stuivers, zie: AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 31v en 438, fol. 34r.
18 Boone, ‘Dons’, 472, 476-477 en 486-487. De Haarlemse schout Jaspar van Treslonge ontving in 1535 wel twee vensters

‘gemaict mitten wapene der selver stede ende meer anderen schilderien dairbij gevoucht’ voor zijn huis in Den Haag,
‘overmits dat hij alhier negen jaeren schout is geweest ende dat hij tselve ter eeren van der selver stede hertelijcken be-
geert hadde’. Het glaswerk had een symbolische functie, want het droeg het wapen van de stad en benadrukte de band
tussen de stad en haar bestuurders en vertegenwoordigers; AvK, SAH, inv.nr. 418, fol. 69v.

Haarlemse 
Stadsbestuur dienaren Geestelijken Bodes Amusement Overig Totaal

% Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17,9 21 32,9 398 1,9 23 0,3 4 5,5 65 1209
9,2 31 37,9 127 7,8 26 2,4 8 0,6 2 2,4 8 335

53,8 57 18,9 20 2,8 3 0,9 1 13,2 14 106
16,5 76 32,0 147 3,0 14 0,9 4 0,9 4 460
43,0 13 29,3 92 4,8 15 0,3 1 2,2 7 0,3 1 314

2,7 18 9,8 66 3,1 21 0,3 2 0.1 1 0,3 2 672
38,2 11 2,3 7 7,7 24 50,2 155 309
43,8 16 21,2 78 6,5 24 27,7 102 368
29,6 10 44,5 158 8,7 31 0,6 2 0,3 1 355
11,9 12 19,2 203 6,6 70 1054
15,5 12 17,2 140 4,3 35 811
24,6 13 27,3 152 9,3 52 0,4 2 0,2 1 556
13,9 16 19,8 238 4,2 51 0,1 1 1,1 13 1,5 18 1203
11,1 75 15,3 104 8,1 55 0,3 2 1,6 11 679

13,9 28 14,6 298 6,0 122 0,1 2 0,6 12 2042
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



giften hadden ook een andere betekenis. Ze waren een teken van de stedelijke gastvrijheid
en benadrukten de macht van de stad, in de rekeningen komt de zinsnede ‘ter eere deser ste-
de’ regelmatig terug. De giften waren eveneens een middel om de contacten (public relations)
soepel te laten verlopen en de ontvanger mild te stemmen. De waarde van de geschenken
was bescheiden en tot op zekere hoogte conventioneel; meestal was zij gekoppeld aan de
status van de gast en was er sprake van algemene reciprociteit.19

Welke bezoekers ontvingen giften van de stad? Allereerst was dat de landsheer, die na de
inlijving van Holland in het Bourgondische en later ook het Habsburgse landencomplex
slechts sporadisch in het gewest verbleef. Hertog Filips de Goede bezocht Haarlem in 1436
en tijdens zijn verblijf van 18 tot 20 april werden hem negen mengel witte wijn en vijf men-
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19 Damen, ‘Pouring’; Groebner, ‘Liquid’, 24-26, 40-49 en Derville, ‘Les pots-de-vin’, 451.
20 AvK, SAH, inv.nr. 328, fol. 199v, fol.201r. De hertog verbleef drie dagen in Haarlem om een heervaart te vragen voor het

ontzet van Calais, zie: J.G. Smit, Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen (Leuven 1995) 24,
248-250 en 331-342 en H. vander Linden, Itinéraires de Phillipe de Bon, duc de Bourgogne (1419-1467), et de Charles, comte de Cha-
rolais (1433-1467) (Brussel 1940) 154. Voor de middeleeuwse maten: J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten
(Amsterdam 1983).

Tabel 3: Bier- en haringschenkingen door Haarlem aan (boven)gewestelijke ambtenaren, 1448-1565
Bier Bokking

Jaar (vaten) Ontvangers (stuks) Ontvangers
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1447 5 Goesewijn de Wilde (2), Frank II 

van Borselen (3)
1455 4 Jan van Lannoy (2), Frank II van Bor-

selen (2)
1465 4 Frank II van Borselen (2), Lodewijk 

van Gruuthuse (2)
1475 6 Lodewijk van Gruuthuse (2), Filips 

van Wassenaar, Jan van Halewijn, 
Gerrit van Assendelft, Lodewijk van 
der Eijcke

1505 2 Johan van Egmond
1515 7 Johan van Egmond (2), Nicolaas 

Everaerts, Floris van Wijngaarden, 
Frans Coebel, Jaspar Lievensz, Vin-
cent Cornelisz 4000 Leden van de Grote en Geheime Raad

1525 10000 Goede heren en vrienden in Den Haag,
Mechelen en Brussel

1535 8500 Goede heren en vrienden in Den Haag,
Mechelen en Brussel

1545 8750 Goede heren en vrienden in Den Haag, 
Mechelen en Brussel

1555 8000 Goede heren en vrienden in Den Haag, 
Mechelen en Brussel

1565 5500 Goede heren en vrienden in Den Haag, 
Mechelen en Brussel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: AvK, SAH, inv.nr.336, fol. 63r (1448); inv.nr. 342, fol. 36r (1455); inv.nr. 351, fol. 47v (1465); inv.nr. 360, fol.69v

(1475); inv.nr. 388, fol. 39r (1505); inv.nr. 398, fol. 62v, 54v en 61r (1515); inv.nr. 408, fol. 47v en 49v (1525); inv.nr. 418,
fol. 65r-65v (1535); inv.nr. 428, fol. 94r-94v (1545); inv.nr. 438, fol. 92v-93r (1555) en inv.nr. 448, fol. 57v (1565).



gel malvezij (samen ongeveer 16 liter) geschonken en daarnaast ontving de hertog nog twee
aam wijn (ongeveer 310 liter). Er worden verder geen kosten voor maaltijden vermeld in de
stadsrekening.20 De kosten voor de inhuldiging van Karel V in 1515 lagen aanzienlijk hoger,
maar hij ontving dan ook twee hengsten en drie aam wijn. De vorst en zijn directe verwan-
ten ontvingen eigenlijk alleen bij huldigingen, bruiloften en geboortes geschenken.21

Edelen die de stad bezochten kregen eveneens een maaltijd of wijngeschenk, dit kwam
gemiddeld ongeveer vier keer per jaar voor. Haarlem schonk in 1436 een maaltijd van maar
liefst 75 pond Hollands aan de vrouw van Santes, de echtgenote van de hoogste grafelijke
ambtenaar in Holland gouverneur Hugo van Lannoy, en aan Lodewijk de bastaard van Hol-
land. De maaltijd lijkt in schril contrast te staan met de vier stadskannen rijnwijn die Walra-
ven van Brederode in 1516 ontving van de stad.22 Toch behoorden de Brederodes, die ten
noorden van Haarlem een kasteel bezaten, tot de belangrijkste adellijke families van Hol-
land. Ze hadden nauwe banden met de grafelijke ambtenaren, al waren ze zelf niet betrok-
ken bij het bestuur omdat ze oppositie hadden gevoerd tegen Filips de Goede. Haarlem
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21 AvK, SAH, inv.nr. 397, fol. 87r-90r. Margaretha van Oostenrijk ontving ook een aam wijn en de hovelingen en hoge ede-
len een geldbedrag, de totale kosten bedroegen 442 pond Vlaams.

22 AvK, SAH, inv.nr. 328, fol. 192r (juni 1436) en SAH, inv.nr. 398, fol. 64r (22 mei 1516).

Afb. 1. Janskerk en de Jansstraat vanuit het zuiden. Resten van het klooster waar de commanderij
van St. Jan gevestigd was. Romeyn de Hooghe, 1688. Kopergravure. Archiefdienst voor Kennemer-
land, Haarlem.



onderhield goede contacten met de Brederodes, want zij ontvingen gemiddeld twee keer per
jaar een maaltijd of wijngeschenk als ze de stad bezochten.23

De waarde van een maaltijd of het aantal geschonken kannen wijn was afhankelijk van de
status van de gast, de context waarin het bezoek plaatsvond en de bedoeling die de stad met
het geschenk voor ogen had. De hertog van Kleef, vergezeld door onder meer stadhouder
Willem van Oranje, Hendrik van Brederode en de graaf van Nieuwaarden, ontving bijvoor-
beeld een uitgebreid diner op 13 september 1565 toen er gewerkt werd aan het Smeekschrift der
edelen (1566). Naast drank, werden ook ‘pasteyen, taerten, vladen, cruyt, suycker, boter,
kase, spec, eyeren ende anders’ gehaald. De stad betaalde ook nog de huur van de 23 wagens
die het gezelschap naar Leiden en Den Haag brachten.24 Vaker dan een maaltijd met drank
werd er alleen wijn geschonken. Aan bezoekers werd doorgaans witte rijnwijn en inciden-
teel ook duurdere zoete wijnen, zoals malvezij, most, romanie of rode wijn geschonken in
stadskannen van ongeveer vier liter. Het aantal kannen varieerde tussen de twee voor de ste-
delijke gedeputeerden en de acht voor de stadhouder; een uitschieter was de gelegenheid
waarbij gouverneur Johan van Egmond in 1514 veertien kannen ontving. Maaltijden en
drank werden gewoonlijk ter plaatse genuttigd door de ontvanger en zijn gevolg, uiteraard
in de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van het stadsbestuur.25

Geestelijken werden in Haarlem warm onthaald. De abt van Egmond werd tijdens een be-
zoek vier kannen geschonken in 1466. In juni 1545 kreeg de bisschop van Utrecht een maal-
tijd ter waarde van 41 pond Vlaams van 40 groten aangeboden, toen hij kwam ‘feliciteren
ende bedancken van den glasveynsteren gestelt ende geschoncken in de achtergevele van
den prochykerck’. Met de bisschop van Haarlem Nicolaas Nieuwland onderhield de stad
ook goede banden. Hij nuttigde op 29 april 1565 een maaltijd met het gerecht en andere
‘goede luyden’, daarnaast kregen hij en zijn dienaren op 1 november nog voor een bedrag
van 56 pond Vlaams aan wijn en geld geschonken.26

De dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland ontvingen in de 15de eeuw twee stadskan-
nen wijn en in de 16de eeuw vier of zes kannen wijn als ze Haarlem bezochten. Deze functio-
narissen waren belast met het beheer van de waterstaat. Haarlem had er vanzelfsprekend be-
lang bij om greep op het college te houden. Als Haarlem de dijkgraaf en heemraden
uitnodigde met een bepaald doel, zoals het uitdiepen van het Spaarne of het aanleggen van
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23 Damen, Staat, 371-372; J.D. Tracy, Holland under Habsburg rule, 1506-1566. The formation of a body-politic (Berkeley 1990)
45,136 en J.H. Verhoog, Onvoltooide roem. De heeren van Brederode in de Middeleeuwen 1203-1473 (Nijkerk 1997). In 1521 ont-
ving Walraven op 21 april vier stadskannen wijn en voor zijn deelname aan de processie op Sacramentsdag nogmaals 4
kannen, AvK, SAH, inv.nr. 403, fol. 45v en 46v.

24 AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 48v (18 s 8 d Hollands) en inv.nr. 448, fol. 64r-65r (254 pond Vlaams). Ter vergelijking: de beul
en zijn knecht ontvingen een maaltijd van 14 stuivers na de voltrekking van een vonnis in 1466, inv.nr. 397, fol. 79r.

25 Gemiddeld werd er drie keer zo vaak wijn geschonken dan een maaltijd. Stadhouder Lodewijk van Gruuthuuse ontving
bijvoorbeeld acht stadskannen rijnwijn; AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 34r (2 mei 1465). Voor wijnschenkingen: Groebner,
Liquid assets, 22-24. De maaltijden en drinkgelagen vonden op het stadhuis (soms in de kelder), bij een stadsbestuurder
thuis, in een herberg of in de grote ruimte van een convent plaats. In de 16de eeuw was vooral het Sint Jansklooster (af-
beelding 1) populair, waar commandeur Hendrik van Zwolle met de scepter zwaaide. Traditiegetrouw kreeg het dienst-
personeel van de commandeur een fooi. Zie bijvoorbeeld: AvK, SAH, inv.nr. 448, fol. 59r (11 april 1565).

26 AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 36v; inv.nr. 428, fol. 103r-103v; inv.nr. 448, fol. 59v-60r en 60v (De maaltijd van de bischop
kostte 26 pond Vlaams). Zie: C.L. Verkerk, ‘De parochie Haarlem en de religieuze stichtingen binnen haar grenzen’ in:
Van der Ree-Scholtens, Deugd boven geweld, 63-87.

27 De dijkgraaf was in principe de baljuw van Rijnland en werd benoemd door de graaf. Twee hoogheemraden waren af-
komstig uit Haarlem, zie: S.J. Fockema Andreae, Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten
tijd tot 1875 (Leiden 1934) 43-49,122-143. AvK, inv.nr. 342, fol. 35r (20 mei 1455) en inv.nr. 388, fol. 38r (maart 1506). In
1565 begeerde de stad bijvoorbeeld een ‘wydinge ende verdyepinge van den Spaerne en een nyeuwen sluyse’, waarbij de



een sluis, ontvingen zij en hun dienaren ook maaltijden en daggeld.27

De gedeputeerden van de Hollandse en Zeeuwse steden ontvingen bij een bezoek aan
Haarlem eveneens wijn, soms in combinatie met een maaltijd. Ze waren goed voor 18,5 pro-
cent van het totale aantal wijn- en maaltijdschenkingen gedurende de gehele periode.28 Het
is niet goed mogelijk de schenkingen aan gedeputeerden te relateren aan dagvaarten van de
Staten van Holland die in Haarlem gehouden zijn. Er is geen duidelijke daling in de fre-
quentie van schenkingen aan stedelijke gedeputeerden in de Habsburgse tijd te constateren.
Het is daarom niet aannemelijk – ook al vergaderden de Staten in toenemende mate in Den
Haag – dat de frequentie van de bezoeken van gedeputeerden van Hollandse steden voor bi-
lateraal overleg afnam.29

Boodschappers die bericht uitbrachten aan de stad ontvingen vaak uit hoofsheid een
klein bedrag voor verblijf- en teerkosten of drinkgeld. Gezien het geringe aantal bodes dat
van de stad iets ontving, is het niet waarschijnlijk dat zij altijd een beloning kregen. De bo-
des waren afkomstig uit de andere steden, van een heer of de graaf en ontvingen hun belo-
ning voor de essentiële rol die zij vervulden in de informatie en nieuwsvoorziening.30

Haarlem had in de Bourgondische periode zelf enkele muzikanten in dienst, daarnaast
kwamen er in Haarlem musici uit andere steden of van edelen langs. Zo kregen de schal-
meispelers van Keulen twee postulaatgulden om ‘te verdrincken ende te hueschede’. De mu-
zikanten werden uitgenodigd bij speciale gelegenheden en op feestdagen om bezoekers, het
gerecht of de stedelingen te vermaken. De scheiding tussen arbeidsloon en geschenk is hier
niet scherp te trekken. Meester Jacob, ‘de coninck sangmeester’, ontving bijvoorbeeld een
Karolus gulden, omdat hij ‘mit zijnen coralen ter eeren van der stede (...) was comen singen
voor die taeffel van den bisschop van hem alsoe te recreeeren ende vermaeken’.31

Ten slotte komen er nog een aantal incidentele schenkingen voor in de rekeningen. Zo
werden aan een non uit Luik twee filipsschilden geschonken om haar door brand verwoeste
klooster weer op te bouwen.32 Vreemdelingen die in de omgeving van de stad gesignaleerd
werden, kregen een kleinigheidje met het verzoek buiten de stad te blijven. De stad gaf ver-
der zelden geld uit aan armenzorg, die kwam voor rekening van de gasthuizen en werd ge-
financierd door rijke burgers en de geestelijke instellingen. De stad had wel een chirurgijn
in dienst en de stadsdokter ontving kleding. Een opmerkelijke gift van de stad waren tot slot
de acht gouden guldens die Mathias van Aken, rector te Keulen, op paasavond 1555 ontving
‘tot behouff van den arme, schamele studenten in den college’.33
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dijkgraag, heemraden en hun dienaren maaltijden, wijn en bier ontvingen; inv.nr. 448, fol. 62r (14 maart 1565) en fol. 65r
(4 september 1565).

28 Voor de wijnschenkingen in Leiden zie Damen, ‘Pouring’. Omdat de Haarlemse gedeputeerden in Leiden evenveel kan-
nen geschonken kregen, was hier sprake van gebalanceerde reciprociteit.

29 H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van
Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494) (Den Haag 1991) 131 en J.P. Ward, The cities and States of Holland (1506-1515). A parti-
cipative system of government under strain (dissertatie Leiden, 2001) 87. Alleen in het rekeningjaar 1465-1466 werd aan ver-
schillende gedeputeerden tegelijkertijd wijn geschonken; AvK, SAH, inv.nr. 351, fol. 33v, 35v en 36r.

30 De stadsbode van Dordrecht kreeg in 1427 slechts 7 s Vlaams voor een maaltijd, terwijl zijn collega uit Sint Omaars in het-
zelfde jaar 3 gouden Beierse gulden (3 pond 7 s 6 d Vlaams) ontving, AvK, SAH, inv.nr. 320, fol. 185r en 191v.

31 AvK, inv.nr. 342, fol. 49v (1455) en inv.nr. 418, fol. 67v (24 april 1536).
32 De non had hiervoor een brief van hertog Filips de Goede bij zich, AvK, SAH, inv.nr. 328, fol. 198v.
33 Enkele Egyptenaren (zigeuners) ontvingen twee postulaatgulden ‘dat zij binnen deser steden niet comen en zoude’, AvK,

SAH, inv.nr. 360, fol. 57v (1475). Zie ook: Marsilje, ‘Ontluikende stad’, 60-62 en Verkerk, ‘Parochie’, 82. Voor de stu-
denten: inv.nr. 438, fol. 111v-112r (12 pond Vlaams).



Omvangrijke giften met specifieke tegenprestaties
Het laatste type geschenken waren de soms omvangrijke giften, die functioneerden als be-
loning voor een specifieke dienst of als aanzet daartoe – het gaat hier om gebalanceerde re-
ciprociteit. Deze giften werden ingezet om concrete politieke of juridische zaken geregeld
te krijgen, die het belang van de stad dienden. Het is op dit type giften dat de onderscheiding
van Derville tussen vrijwillige giften, steekpenningen en rackets betrekking heeft.34 Het
kwam echter zelden voor dat er geschenken van Haarlem werden afgedwongen. De scheids-
lijn tussen arbeidsloon, geschenk of smeergeld is niet in alle gevallen scherp te trekken,
maar in principe kwamen deze giften boven op het loon dat de ontvanger al ontving. Ken-
merkend is verder dat het vaak giften in natura betrof, zoals glaswerk, linnen, wagenschot
(eikenhouten planken), boter, ossen en vis.

In de rekeningen worden specifieke giften meestal omzichtig omschreven; in de 16de
eeuw werden ze meestal als ‘gratuiteyt’ aangemerkt.35 Het woord ‘huesschede’ komt vaker
voor, maar moet breder opgevat worden. Onder hoofsheid moeten gedragsregels begrepen
worden die de contacten moesten versoepelen, het was ‘een smeermiddel in menselijke re-
laties’. Alle soorten geschenken werden als hoofsheid beschouwd. Een bode ontving bij-
voorbeeld ‘te huesschede’ een klein geldbedrag. Maar de door Filips de Goede aangestelde
schout van Haarlem ontving in 1427 ‘te huesschede’ 50 Filipsschilden (75 pond Vlaams),
‘soe hi den brouwers ende den poorteren goedertieren geweest heeft in den boeten die sij
verdienden’. Dit is duidelijk een gift uit de categorie ‘omvangrijke giften’. De hoogte van de
gift kon van tevoren vastgelegd zijn. De ambtenaar Frans van Gent ontving tien kronen voor
zijn diensten aan het hof van de hertogin in 1454, nadat hij geklaagd had over het uitblijven
van zijn gift.36

Tussen 1518 en 1524 schonk Haarlem glaswerk aan de steden Edam, Purmerend, Medem-
blik en Enkhuizen die ten behoeve van hun kerken hierom verzocht hadden (afbeelding 2).
Op de gebrandschilderde glazen stonden heiligen, de paus en zijn kardinalen, de keizer en
enkele gebeurtenissen uit de Bijbelse en Haarlemse geschiedenis afgebeeld. De kerken in de
genoemde steden hadden geleden onder brand en invallen tijdens de Gelderse oorlogen.
Deze opvallende geschenken behoren tot het derde type giften. De vroedschap stemde na-
melijk in uit economische motieven, ‘omdat die van Edamme wederomme Hairlems bier al-
dair drincken ende slyten sullen tot vermeerderinge van der neringe van der brouwerye
binnen dese stede’.37

Tot de kleine groep van ontvangers van omvangrijke giften behoorden echter voorname-
lijk de functionarissen en topambtenaren van de grafelijke bestuurlijke en juridische instel-
lingen die Haarlem immers uitstekend van informatie konden voorzien en optraden als be-
middelaar tussen de vorst en de stad. Om de rol van geschenken in de contacten tussen het
Haarlemse stadsbestuur en de grafelijke ambtenaren aan het licht te brengen, wordt nu uit-
gebreider ingegaan op de giften aan ambtenaren.
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34 Derville, ‘Les pots-de-vin’, 450, 453.
35 ‘Gratuiteyt’ had niet persé een negatieve connotatie, zie: Damen, ‘Corrupt’ en idem, Staat, 404-405.
36 W.P. Gerritsen, ‘Hoofsheid herbeschouwd’ in: P. den Boer (red.), Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heus-

heid, beschaving en cultuur (Amsterdam 2001) 81-105, aldaar 85, 96 en Groebner, Liquid, 92-96. AvK, SAH, inv.nr. 320, fol.
191v en inv.nr. 342, fol. 48v.

37 AvK, SAH, inv.nr. 3 (Vroedschapsresoluties), fol. 42r, 45v, 62r; inv.nr. 401, fol. 67v-68r; inv.nr. 405, fol. 76r-76v; inv.nr. 406,
fol. 58v-59r en Tracy, Holland, 65-74. Zie ook: L. Noordegraaf, ‘Mecenaat voor en na de Opstand. Gebrandschilderde glazen
in Hollandse kerken gedurende de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd’, Holland 33 (2001) 17-37, aldaar 25-29.



Haarlem en de grafelijke ambtenaren
De inlijving van Holland in de Bourgondische en Habsburgse personele unie had tot gevolg
dat het gewest onderworpen werd aan opkomende centrale bestuurlijke, juridische en fi-
nanciële instellingen en er vond een proces van uniformering van het bestuur en de recht-
spraak plaats.38 De centraliserende politiek en de uitbouw van het bestuursapparaat, die ge-
paard gingen met een groei van de bureaucratie, stuitten op regionale en lokale weerstand
omdat het beleid van de vorst lang niet altijd overeenkwam met de belangen van zijn onder-
danen. Om greep te krijgen op het graafschap moest de vorst door middel van zijn ambte-
naren aansluiting zoeken bij de lokale machthebbers. Op hun beurt moesten edellieden en
stadsbesturen toegang tot de vorst en zijn bestuursapparaat zien te krijgen door contacten
te leggen met ambtenaren en hovelingen.39

Patronage en machtsmakelaardij waren het resultaat van strategieën van de vorst om zijn
macht uit te breiden, van imitatie van dit gedrag door zijn protégés en van pogingen van lo-
kale en regionale belangengroepen om hun macht en autonomie te behouden. De autoriteit
van de vorst was gebaseerd op bilaterale persoonlijke verhoudingen die steunden op de uit-
wisseling van geschenken en diensten, waardoor het systeem vatbaar was voor corruptie. De
Bourgondische en Habsburgse vorsten werkten dit verder in de hand door familieleden en
beschermelingen als ambtenaren aan te stellen of door ambten per opbod te verkopen of te
verpachten. Op hun beurt trachtten ambtenaren hun investering in een ambt terug te ver-
dienen. Als verlengstuk van de vorst en uitvoerders van diens beleid konden zij hun invloed
namelijk te gelde maken. Dit was mogelijk doordat de scheiding tussen publieke en privé-
middelen niet altijd scherp was.40 De steden trachtten ten slotte invloed uit te oefenen op het
beleid door de ambtenaren naar hun hand te zetten. De vraag is in hoeverre Haarlem ge-
schenken gebruikte om ambtenaren te beïnvloeden. En hadden deze geschenken structure-
le banden tussen de stad en de grafelijke functionarissen tot gevolg, waardoor Haarlem af-
hankelijk werd van bepaalde hoge ambtenaren?

Giften aan grafelijke ambtenaren
De grafelijke domein- en gerechtsambtenaren op lokaal niveau, zoals de schout van Haar-
lem en de baljuw van Kennemerland, ontvingen nauwelijks giften en worden hier buiten be-
schouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor de nieuwjaarsgratificaties van het subalterne per-
soneel aan het Binnenhof te Den Haag. De aandacht wordt gericht op de hovelingen,
stadhouder, raadsheren, rekenmeesters en secretarissen verbonden aan de centrale en ge-
westelijke bestuurlijke, juridische en financiële instellingen in Mechelen, Brussel en Den
Haag voor wie bijna 40 procent van de Haarlemse uitgaven aan giften bestemd was.

De ambtenaren in Den Haag, Mechelen en Brussel kregen jaarlijks tijdens de Vasten bier
of bokking van Haarlem. Aanvankelijk ging het alleen om de stadhouder van Holland en
raadsheren uit Den Haag, maar in de 16de eeuw behoorden de leden van de Grote en Ge-
heime Raad ook tot de begunstigden. In de 16de eeuw werden de namen van de ontvangers
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38 Voor de bovengewestelijke instellingen: H. Cools, Mannen met macht. Edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habs-
burgse landen, ca. 1475-ca. 1530 (Zutphen 2001) 36-40 en voor de gewestelijke instellingen: Damen, Staat, deel 1. 

39 W. Reinhard, ‘Power elites, state servants, ruling classes and the growth of state power’ in: W. Reinhard (ed.), Power eli-
tes and state building (Oxford 1996) 1-18; Tracy, Holland, 13-21, 44-52, 185-187 en Blockmans, ‘Patronage’, 119-125.

40 Derville, ‘Les pots-de-vin’, 461-464; Damen, Staat, 414-416; Groebner, Liquid, 51-59 en H.G. Koenigsberger, ‘Patronage
and bribery during the reign of Charles V’ in: H.G. Koenigsberger, Estates and revolutions. Essays in early modern European
history (Ithaca 1971) 166-175, aldaar 166-169.



niet meer gespecificeerd en werd er wel eens een jaar overgeslagen. Tussen 1518 en 1521 ont-
vingen alleen de hoge functionarissen Jean Roussel en Filips Wielant haring; zij waren als
commissarissen op de Staat verantwoordelijk voor de sanering van de Haarlemse financi-
ën.41 Deze reguliere giften moeten begrepen worden als middel om de relaties met de amb-
tenaren van de grafelijke instellingen te bevestigen en waren vermoedelijk voldoende om de
nodige informatie van de ambtenaren los te krijgen.

Ambtenaren die Haarlem bezochten als grafelijke commissaris of op doorreis waren,
werden uit hoofsheid en in sommige gevallen voor specifieke doeleinden onthaald met wijn
en soms een maaltijd. Ambtenaren die op reis waren naar (West)Friesland komen veelvul-
dig voor in de stadsrekeningen. Friesland werd in 1523 door Jan II van Wassenaar veroverd
en aan het Habsburgse rijk toegevoegd. De heer van Kruiningen die in 1524 op weg was naar
Friesland om voor de keizer ‘aldair te maicken zekere ordonancien ende policien’ kreeg een
maaltijd geschonken ‘om tbier van Hairlem dat in Vrieslant gebrocht ende gesleten was, ge-
recommendeert te hebben’. Hij moest dus de economische belangen van Haarlem beharti-
gen.42 De belangrijkste zaken waarvoor de commissarissen naar Haarlem afreisden, waren
echter de wetsvernieuwing, de onderhandelingen en inning van de bede en allerlei andere
specifieke gevallen waarbij het advies, onderzoek of oordeel van grafelijke ambtenaren ver-
eist was.

In de Bourgondische tijd was de bemoeienis van grafelijke ambtenaren met de wetsver-
nieuwing gering. De Haarlemse elite had relatief veel inspraak in de benoeming van de bur-
gemeesters en schepenen. Een kiescollege, waarvan de omvang door de tijd heen varieerde,
koos op 25 april de burgemeesters of droeg tweetallen voor aan de landsheer of stadhouder.
Hetzelfde gold voor de schepenfuncties. Vanaf 1501 benoemden grafelijke commissarissen
direct de burgemeesters en schepenen. De raadsheren van het Hof van Holland kwamen nu
jaarlijks naar Haarlem om de stadsbestuurders te benoemen en de stadsrekening te sluiten.43

De commissarissen ontvingen in de Habsburgse tijd naast hun daggeld een maaltijd met
wijn en ook alle andere (reis)kosten werden vergoed. De wetsvernieuwing gebeurde jaren
achtereen door dezelfde ambtenaren. Zo was Gerrit van Assendelft als eerste raadsheer van
het Hof van Holland tussen 1527 tot 1555 vrijwel ieder jaar betrokken bij de benoemingen.
In 1555 verbleven hij en raadsheer Christiaan de Wairt als commissarissen vier dagen in
Haarlem om de wet te verzetten en de rekening af te horen en te sluiten. De verblijfskosten
bedroegen alleen al 37 pond Vlaams, daarnaast ontvingen ze voor hun ‘vacatien ende moey-
ten’ nog eens 62 pond.44 Aangezien er in Haarlem zoals in andere Hollandse steden in deze
periode een proces van oligarchisering plaatsvond, valt te veronderstellen dat de stedelijke
elite structurele banden onderhield met de commissarissen om invloed uit te oefenen op de
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41 Schenkingen aan Wielant en Roussel, inv.nr. 401, fol. 65v; inv.nr. 402, fol. 50r; inv.nr. 403, fol. 44v en inv.nr. 404, fol.
61r. Zie ook: Marsilje, ‘Geografische’, 38 en vgl. Damen, Staat, 397.

42 Tracy, Holland, 74-75, 80 en Cools, Mannen, 303. Van 6 tot 11 augustus 1516 verbleven enkele hoge edelen te Haarlem die
op weg waren naar Friesland om de ‘rebellen te reduceren’. Ze ontvingen 28 stadskannen wijn, AvK, SAH, inv.nr. 398,
fol. 64v. Voor de maaltijd van Joost van Kruiningen, fol. 69v-70r (22 augustus 1524).

43 Damen, Staat, 364-365, 378; Marsilje, ‘Geografische’, 43-45 en Koorn, ‘Inleiding’, 7-14.
44 AvK, SAH, inv.nr. 438, fol. 96v-97v en 116r-116v. De Wairt was raadsheer en rekenmeester, zie: Tracy, Holland, 189-191.

De steden waren verplicht om daggeld aan de raadsheren te betalen, maar een deel van de vergoedingen voor reis- en ver-
blijfskosten moet als gift aangemerkt worden. Jan van Halewijn ontving bijvoorbeeld 18 pond Hollands voor de wetsver-
nieuwing in 1476, voor dat bedrag moest een meestermetselaar ongeveer 54 dagen werken, zie: Damen, Staat, 380-381 en
J.P. Ward, ‘Guillaume de Clugny, Guillaume de Bische and Jean Gros: three officials of Charles of Burgundy and their ro-
les as mediators between the prince and the cities of Holland (1460-1477)’, Francia 32 (2005) ter perse.
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benoemingen. Deze kwamen tot uitdrukking in de ruime beloningen.45

Naast de reguliere giften en geschenken bij bezoeken ontvingen grafelijke functionaris-
sen ook omvangrijke geschenken. Haarlem maakte gebruik van geschenken om een kleine,
selecte groep grafelijke ambtenaren te beïnvloeden, die betrokken waren bij politieke en ju-
ridische zaken die de stad aangingen. In de periode 1514-1526 waren dat bijvoorbeeld de be-
deonderhandelingen, de nieuwe verponding, de oorlog- en veiligheidskwesties en het con-
flict over de Spaarnedam.46

Tijdens de onderhandelingen over de (buiten)gewone beden vond er intensief contact
tussen de steden en ambtenaren plaats. Er werd met de steden zowel in de Staten-Generaal
en in de Staten van Holland als afzonderlijk onderhandeld. De Staten van Holland waren
met Filips de Goede en Karel de Stoute overeengekomen dat de steden mochten bepalen aan
wie de overschotten van de bede gedistribueerd werden. Haarlem koos dan ook voor vor-
stelijke familieleden en hoge functionarissen in het Bourgondische staatsapparaat, die de
stedelijke belangen het best konden behartigen. In 1477 werd deze distributie afgeschaft
door Maria van Bourgondië, wat suggereert dat de hertogen de giften gedeeltelijk afdwon-
gen en de verdeling in eigen hand hielden. Niettemin hadden steden er winst in gezien om
de ambtenaren die de bedeonderhandelingen voerden te belonen om zo hun aandeel in de
bede te verminderen.47

Haarlem nam van oudsher het grootste aandeel van de betaling van de bede voor zijn re-
kening en zette alle middelen in om even hoog gezet te worden als Leiden en Delft. Om dit
te bereiken was de stad bereid om de financiële functionarissen van de hertog bij iedere zet-
ting grote geldbedragen te schenken. De strategie van Haarlem was succesvol, want de be-
dragen die de stad aan de ambtenaren schonk, waren kleiner dan het bedrag dat in minde-
ring werd gebracht.48 De korting moest echter bij iedere onderhandeling weer veiliggesteld
worden. In december 1515 ontving Anton van Lalaing, hoofd van de Raad van Financiën en
latere stadhouder van Holland, van de stad Haarlem 100 stuks wagenschot vanwege de ‘goe-
de expedicie ende vrientscap die zyn eedelhede gedaen hebben in zekere quytsceldingen
ende remboursementen die de voirs. stede van den Co.M. vercregen heeft in heuren porcie
van den beede’. De stad had succesvol korting op haar aandeel van de bede gekregen door
tussenkomst van Lalaing. De beloning was waarschijnlijk in overleg met de stad overeenge-
komen, omdat de vroedschap eerder had besloten dat men ‘mijn heere van Montigny sal
mogen scencken een paert van thien pondt grote’.49
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45 Damen, Staat, 380-381, 397-398 en W.P. Blockmans, ‘Mobiliteit in stadsbesturen 1400-1550’ in: D.E.H. de Boer en J.W.
Marsilje (red.), De Nederlanden in de late Middeleeuwen (Utrecht 1987) 236-260, aldaar 254-257.

46 Na enkele desastreuze stormen aan het begin van de 16de eeuw raakte Haarlem met de dijkgraaf en heemraden van Rijn-
land in conflict, waarop (boven)gewestelijke ambtenaren zich met de kwestie gingen bemoeien, Ward, Cities, 185-191 en
P. van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-
1530 (Hilversum 1998) 41-50.

47 Damen, Staat, 338-364, 411-413, 416 en idem, ‘Corrupt’. In 1475 werd Haarlems aandeel in de ‘distribucy’ verdeeld over
Lodewijk van Gruuthuse (300 pond Hollands), Jan van Halewijn (40 pond), Gerrit van Assendelft (40 pond), Dirk van
Zwieten (20 pond), Anton Haneron (60 pond), Thomas Male (80 pond), Gerard de la Roche (40 pond), Willem van Pou-
pet (25 pond), Lodewijk van der Eijcke (20 pond), Jan van Assendelft (25 pond) en Gerrit van Berkenrode (20 pond), AvK,
SAH, inv.nr. 360, fol. 21r-22r. De giften werden overeenkomstig de ambtelijke hiërarchie verdeeld.

48 Damen, Staat, 407-408, 417; Damen ‘Corrupt’ en Marsilje, ‘Geografisch’, 40. In 1518 distribueerde Haarlem boter, ossen,
tijbokking en linnen ter waarde van 320 pond Vlaams onder de (boven)gewestelijke ambtenaren om korting te krijgen op
de bede van 80.000 pond; AvK, SAH, inv.nr. 401, fol. 64v en 65r-66r.

49 Vroedschapresolutie van 1 juni 1515, AvK, SAH, inv.nr. 2, fol. 158r. en inv.nr. 398, fol. 61v (36 pond Vlaams). Zie ook:
Cools, Mannen, 243-245 en Tracy, Holland, 53-54.



Op 20 juli 1521 kregen de Haarlemse gedeputeerden opdracht om enkele heren en vrien-
den in Den Haag een gratificatie te geven om tot een korting te komen op de nieuwe bede
van 80.000 gulden. In september reisden de gedeputeerden naar Brussel om in de Staten-
Generaal verder te onderhandelen. De gedeputeerden moesten met de beste ‘redenen ende
middelen dair toe dienende’ een korting op de bede krijgen. De opdracht luidde ‘soe grote
gracie als men crigen mach ende te geven soe luttel als zij sullen mogen vercrigen’, om dit
te bereiken kregen ze toestemming om te ‘verloven ende geven den voirs. commissaryssen
mijnen heere den tresorier generael oft anderen heeren ende vrinden die hen dairinne be-
hulpelick moge wesen seker gratuyteyt om de dancbairheyt van ossen ofte anders (...) ten
meesten prouffijte van der stede’.50

De bede werd in april 1522 door de Staten van Holland geconsenteerd, na uitvoerig over-
leg met de keizerlijke ambtenaren. Haarlem kreeg ook de gewenste korting en schonk in de-
zelfde periode de kanselier van de keizer, de tresorier-generaal, het hoofd van de kanselarij
en procureur Jan Basijn elk 250 stuks gerookte haring. Raadsheer Roussel ontving 500 stuks
haring en De la Roche een ton paling. Frederik van Renesse en Vincent Cornelisz ontvingen
elk 25 pond Vlaams voor hun ‘veele goede audiencien, diensten ende recommendacien’ en
de laatstgenoemde ontving ook glaswerk met het wapen van Haarlem.51

In vergelijking met de hoge edellieden en ambtenaren uit Mechelen en Brussel brachten
de gewestelijke ambtenaren zoals de stadhouder, raadsheren van het Hof van Holland en de
rekenmeester aanzienlijk meer bezoeken aan Haarlem en ontvingen daarom regelmatiger
giften. De hoge functionarissen ontvingen alleen giften wanneer ze ingeschakeld werden
voor specifieke diensten. In 1427 kenden de Hollandse steden Roeland van Uutkerke en Jan
van Roubaix, raadsheren in de hofraad van Filips de Goede, een hoofsheid toe, omdat zij de
steden hadden geholpen met het verkrijgen van ‘vrihede, privilegien ende hantvesten’.
Haarlem betaalde de functionarissen hiervoor 62 respectievelijk 100 kronen.52 De stedelijke
afgevaardigden hadden geen directe toegang tot de vorst en konden niet permanent aan het
grafelijke hof verblijven, daarom was het noodzakelijk om tussenpersonen aan het hof te
zoeken. Zo konden de eigen privileges beschermd en belangen behartigd worden, maar
werden tegelijkertijd contacten binnen het staatsapparaat opgebouwd die de stad voordeel
opleverden.53

In de Habsburgse tijd intensiveerden de contacten tussen Haarlem en de centrale instel-
lingen. De stad stond vanaf 1501 onder curatele van de commissarissen Wielant en Roussel,
die de stedelijke financiën beheerden en de wetsvernieuwingen verrichtten. De stad maakte
meerdere keren gebruik van grote geschenken om de begroting, de Staet, verlengd te krij-
gen. Het was eveneens in deze periode dat Haarlem gerookte haring ging schenken aan to-
pambtenaren in Mechelen en Brussel. De contacten met hoge edelen aan het hof in Brussel
werden volgens de historicus Tracy in de Habsburgse tijd steeds belangrijker voor de ste-
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50 AvK, SAH, inv.nr. 3, fol. 47v, 56v-57v, 58v en 60v-61r.
51 AvK, SAH, inv.nr. 3, fol. 61v (vroedschapsresolutie 8 april 1522); inv.nr. 404, fol. 61r, 62v en 63v (stadsrekening 1521-

1522). Ontvanger-generaal van de bede Willem Goudt ontving voor zijn geduld met Haarlem in 1516 en 1517 een os,
inv.nr. 399, fol. 53v en inv.nr. 400, fol. 65v. Nicolaes Everaerts, Frederik van Renesse en Vincent Cornelisz waren nauw
betrokken bij het verkrijgen van de kortingen; in 1518, 1519, 1520 en 1521 ontvingen zij elk een os ter waarde van onge-
veer 25 pond Vlaams. In 1518 ontvingen zij ook elk een vat boter. Deze gewestelijke ambtenaren waren ook betrokken bij
de wetsvernieuwing en ontvingen in deze periode uitzonderlijk hoge daggelden en dure maaltijden, inv.nr. 401, fol. 64v,
65v-66r; inv.nr. 402, fol. 52r; inv.nr. 403, fol. 49v en inv.nr. 404, fol. 62v.

52 AvK, SAH, inv.nr. 320, fol. 189r en 202r. Zie ook: Damen, Staat, 408, noot 67.
53 Damen, Staat, 408-410, 417-418; en zie ook: Marsilje, Het financiële beleid, 86-91.



den.54 Uit het schenkpatroon van Haarlem blijkt echter niet dat de contacten met de centra-
le instellingen ten koste gingen van de contacten met gewestelijke ambtenaren (gemiddeld
was ongeveer 10 procent van de uitgaven aan giften voor hen bestemd). Het Hof van Holland
en de Rekenkamer te Den Haag bleven nauw betrokken bij het centrale bestuurlijke, juridi-
sche en financiële beleid met betrekking tot de Hollandse steden.

In sommige gevallen betaalde Haarlem mee aan giften en gratificaties die de Staten van
Holland aan ambtenaren toekenden. In de Bourgondische tijd komen de geschenken van de
gezamenlijke Hollandse steden terug in de stadsrekeningen, zoals de gift aan Uutkerke en
Roubaix. In de Habsburgse tijd betaalden de Staten de geschenken zelf uit hun eigen in-
komsten, die geïnd werden door de gemenelandsontvanger. De Staten maakten veelvuldig
gebruik van giften om de steun te winnen van invloedrijke edellieden aan het hof die de Hol-
landse belangen konden behartigen, zoals de graanhandel.55

Haarlem was wat betreft schenkingen die door de Staten werden gedaan niet altijd vrijge-
vig. De vroedschapsresolutie van 12 april 1520 geeft een voorbeeld van een ‘cleyne gratuy-
teyt’ van 1000 Filipsschilden die de Staten aan de gravin van Nassau, de vrouw van de nieu-
we stadhouder René van Chalon, als welkomstgeschenk wilden geven. De vroedschap was
niet erg enthousiast over het verzoek, maar ging akkoord op voorwaarde dat er eerst overleg
gepleegd zou worden met de andere steden en dat ‘men de somme soe cleyn maicken sal,
als men mach’. Inhuldigingen, bruiloftsfeesten, geboortes en wijdingsfeesten waren gele-
genheden, waarbij de banden tussen de grafelijke ambtenaren en de stedelijke elites verste-
vigd konden worden door middel van geschenkenuitwisseling. Als deze giften op verzoek
van de vorst geschonken werden, hadden ze veel weg van rackets.56

Giften als instrument
In navolging van Derville, die aangetoond heeft dat Sint Omaars en Rijsel patroonrelaties
onderhielden met belangrijke edelen aan het Bourgondische hof, heeft Damen op basis van de
regelmatige schenkingen aan stadhouder Frank van Borselen beargumenteerd dat Haarlem
hem als patroon of beschermheer beschouwde. Haarlem zou zich in vergelijking met Leiden
meer giften hebben ingezet om contacten aan te knopen met ambtenaren omdat de stad niet
beschikte over goede connecties binnen het gewestelijke bestuursapparaat. De historicus
Ward heeft betoogd dat Haarlem in de jaren 1460 tot 1477 patroon-cliëntrelaties onderhield
met topfunctionarissen Clugny en Gros en in hoge mate van hen afhankelijk was, terwijl Lei-
den hen slechts als machtsmakelaars inschakelde.57 Deze historici gebruiken de term patro-
nage om duurzame afhankelijkheidsrelaties tussen ambtenaren en steden aan te duiden, ter-
wijl de term machtsmakelaardij voorbehouden wordt aan incidentele uitwisselingen van
overheidsdiensten en middelen door ambtenaren tegen geschenken van stadsbesturen.
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54 In 1524 ontvingen enkele ambtenaren uit Brussel en Den Haag geldbedragen van 36 of 30 pond Vlaams, omdat zij ge-
holpen hadden bij het verkrijgen van een verlenging van de Staat. AvK, SAH, inv.nr. 406, fol. 59v. Zie ook: Tracy, Holland,
27-30, 191, 197-199. In Leiden is dezelfde trend waarneembaar, zie: Damen, ‘Corrupt’.

55 Koenigsberger, ‘Bribery’, 169-171 en Tracy, Holland, 50, 102, 185.
56 AvK, SAH, inv.nr. 3, fol. 32v-33r (vroedschapsresolutie). Zie ook: Damen, Staat, 399-404 en W. Paravicini, ‘Invitations au

mariage. Pratique sociale, abus de pouvoir et intérêt de l’état à la cour des ducs de Bourgogne au XVe siècle’, Académie des
inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances (1995) 687-711.

57 Derville, ‘Les pots’, 460-461; Damen, Staat, 397, 417; Ward, ‘Guillaume’; Marsilje, Financiële beleid, 87; en zie verder voor
Leiden: M. Damen, ‘Tussen stad en land. Bourgondische ambtenaren en Leiden in de 15de eeuw’, Leids jaarboekje 95
(2003) 45-75.



Patronage is een sociaal-politieke verhouding en veronderstelt dat er sprake is van een
duurzame bilaterale relatie tussen twee personen van ongelijke sociale positie, waarbij de pa-
troon uit eigen middelen bescherming en materiële voordelen biedt en de cliënt daar materi-
ële en symbolische wijze steun tegenover stelt. In de Bourgondische en Habsburgse tijd wa-
ren alleen de vorst en enkele hoge edelen en geestelijken in staat om als patroon op te treden.
Hoge functionarissen en ambtenaren onder de vorst traden echter op als bemiddelaars tus-
sen de nieuwe staatsmacht en lokale belangengroepen. Ze wisselden openbare diensten en
middelen uit tegen geschenken en probeerden zo een clientèle op te bouwen. Dit verschijn-
sel wordt machtsmakelaardij genoemd.58 Op grond van deze definitie is het consequenter
om relaties tussen ambtenaren en steden altijd als machtsmakelaardij te omschrijven. In dit
geval blijft het echter belangrijk om de vraag te stellen of Haarlem duurzame contacten
onderhield met de grafelijke ambtenaren en afhankelijk van hen was of dat het bleef bij inci-
dentele giften aan die ambtenaren die specifieke diensten aan de stad hadden betoond.

Uit het bronmateriaal blijkt dat Haarlem een selecte groep grafelijke topambtenaren in-
schakelde om invloed uit te oefenen op beslissingen die de stad betroffen. Het was van be-
lang voor de stad om een netwerk van contacten, het zogenaamde sociaal kapitaal, op te bou-
wen binnen de groeiende bureaucratische instellingen.59 Ambtenaren waren fundamentele
schakels in dit netwerk, maar uiteindelijk ging het vanuit het gezichtspunt van de stad om de
contacten en niet om de personen. Gezien de wisselingen van personen binnen het ambte-
narenapparaat was het voor Haarlem ook niet functioneel om duurzame relaties aan te gaan.
De stad schakelde alleen bemiddelaars in wanneer de omstandigheden daartoe dwongen en
gebruikte geschenken om de ambtenaren voor zich in te winnen. De stad moest het uiteraard
stellen met de door de vorst aangestelde ambtenaren, maar dat betekende niet dat de Haar-
lem in alles van hen afhankelijk was. Aan topambtenaar Jean Gros was bijvoorbeeld geen hu-
welijkscadeau geschonken, daarom weigerde hij later Haarlem behulpzaam te zijn bij de be-
deonderhandelingen. Uit het feit dat Haarlem hem niets geschonken had, blijkt dat hij alleen
ingeschakeld werd wanneer hij de stad van dienst kon zijn. Het geven van geschenken was
geworteld in het Bourgondische en Habsburgse besluitvormingsproces, wat eveneens blijkt
uit de conventies rondom schenkingen. Dit hield echter niet in dat het Haarlemse stadsbe-
stuur afhankelijk was van machtsmakelaars om een eigen beleid te kunnen voeren.60

Geschenkenuitwisseling was geen voldoende voorwaarde voor het tot stand komen van
duurzame banden. Persoonlijke relaties, bij voorkeur gebaseerd op verwantschapsbanden,
en gedeelde belangen van de patroon en beschermeling waren ook vereist. De wisselingen
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58 Blockmans, ‘Patronage’, 119; H. Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510) (Leuven en Apeldoorn
1996) 126-133; J. Dumolyn, ‘Investeren in sociaal kapitaal. Netwerken en sociale transacties van Bourgondische ambte-
naren’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 28 (2002) 417-438, aldaar 421-425 en G. Lind, ‘Great friends and small friends.
Clientelism and the power elite’ in: W. Reinhard (ed.), Power elites and state building (Oxford 1996) 123-147, aldaar 123-125
en 138.

59 Dumolyn, ‘Investeren’, 425-433 en Damen, Staat, 416. In de stadsrekeningen komen nauwelijks ambtenaren voor die ge-
durende enkele aaneengesloten jaren giften ontvingen. Soms werden er zelfs helemaal geen giften verstrekt, behalve
maaltijden en wijn aan bezoekers.

60 Ward, ‘Guillaume’. Anton van Lalaing vroeg de Staten bijvoorbeeld om wagenschot om het huis dat hij bouwde te ver-
fraaien. De Haarlemse vroedschap stemde met dit verzoek in, mits het ‘kleine’ geschenk door de Staten werd betaald. La-
laing was lid van de Geheime Raad en hoofd van de Raad van Financiën, dit was reden genoeg voor de stad om hem te
vriend te houden. De relatie tussen de Hollandse steden en Lalaing was echter niet best, wat later ook bleek toen Lalaing
stadhouder was. AvK, SAH, inv.nr. 3, fol. 42v-43r (Vroedschapresolutie, 28 april 1521); Cools, Mannen, 243-245 en Koe-
nigsberger, ‘Bribery’, 174.



binnen het stadsbestuur waren een complicerende factor voor de magistraten om persoon-
lijk patronagerelaties op te bouwen met ambtenaren. Verder prosopografisch onderzoek zal
moeten uitwijzen in hoeverre de Haarlemse stadsbestuurders en functionarissen behoorden
tot de vertrouwelingen van hoge grafelijke ambtenaren, die als patronen hun cliënten aan
functies in vorstelijke dienst hielpen.61 Lage mobiliteit binnen het ambtenarencorps en het
Haarlemse stadsbestuur zou dit in de Habsburgse tijd wel eenvoudiger hebben gemaakt,
maar dergelijke verhoudingen zullen lang niet altijd de belangen van de stad gediend heb-
ben.62 Samenvattend kan gesteld worden dat Haarlem weliswaar giften gebruikte om amb-
tenaren aan te zetten of te belonen voor specifieke diensten, maar dat uit de schenkingen
niet blijkt dat de stad jaren achtereen contacten onderhield met dezelfde ambtenaren of af-
hankelijk van hen was. Na 1550 waren hoge edelen als Egmond en Oranje wel in de positie
om de staatsmacht uit te dagen en een eigen machtsgebied op te bouwen in Holland, maar
door de uiteenlopende belangen en slechte verhoudingen kwam het nooit tot duurzame
banden tussen deze edelen en de Hollandse steden.63

Wanneer de giften van Haarlem begrepen worden als middel dat ingezet werd om be-
stuurlijke, financiële, juridische en economische zaken op centraal en gewestelijk niveau te
regelen, dan zegt dit iets over de manier waarop men in de late Middeleeuwen tegen derge-
lijke geschenken aankeek. Damen heeft de terminologie die men gebruikte om onwettige prak-
tijken en corruptie te benoemen uitvoerig geanalyseerd en komt tot de conclusie dat men het
geven van geschenken eerder als hoofs dan als corrupt gedrag bestempelde. Opvallend is bij-
voorbeeld dat de Hollandse steden in 1477 alleen klaagden over onwettige beïnvloeding van
de rechtsgang en omkoopbare rechters, terwijl corruptie met betrekking tot bestuurlijke za-
ken niet genoemd werd.64 De geschenken die de stad uitdeelde werden nauwkeurig genoteerd
door de tresorier en goedgekeurd door de ambtenaren die de stadsrekeningen controleerden.
De landsheren namen ook geen serieuze initiatieven om schenkingen aan ambtenaren te ver-
bieden, maar moedigden deze praktijken indirect aan. Geschenken speelden een essentiële
rol om de contacten met ambtenaren, die de verbindingen tussen de nieuwe staatsinstellingen
en de lokale machthebbers vormden, in stand te houden en effectieve besluitvorming moge-
lijk te maken. Het omkopen van ambtenaren was in de 16de eeuw een geaccepteerde strate-
gie van de stedelijke gedeputeerden en er is geen reden om aan te nemen dat de stedelijke schen-
kingen aan ambtenaren als onwettig werden beschouwd.65
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61 S. ter Braake, ‘In dienst van Den Haag. Makerlaardij bij het Hof van Holland aan het einde van de Middeleeuwen (1483-
1506)’, Holland 35 (2003) 8-25 en Dumolyn, ‘Investeren’, 428-429.

62 In de Habsburgse tijd bestond er mogelijk in Haarlem net als in Leiden een ‘secrete vroedschap’ – een informeel college
bestaande uit oud-burgemeesters, dat het gerecht adviseerde bij financiële, geheime en spoedeisende zaken die speelden
op een (boven)gewestelijk niveau. De samenstelling van dit college zou waarschijnlijk wel stabiel genoeg geweest zijn om
duurzame relaties op te bouwen. Zie: J. Zuijderduijn, ‘De secrete vroedschap. Een informeel Leids adviescollege tussen
1530 en 1551’, Holland 24 (2004) 207-225, aldaar 224-225 en noot 78.

63 Koeningsberger, ‘Bribery’, 175; Tracy, Holland, 198-199 en H. van Nierop, ‘Willem van Oranje als hoog edelman. Patro-
nage in de Habsburgse Nederlanden?’, Bijdragen en mededelingen tot de geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 651-676. In het
laatste kwart van de 15de eeuw traden Anton van Croy en zijn opvolger Anton van Bourgondië als patroon op voor Sint
Omaars en onderhielden ze een regionale machtsbasis, zie: Derville, ‘Les pots’, 460-464 en idem, ‘Pots’, 359-360.

64 Blockmans, ‘Patronage’, 118; Damen, ‘Corrupt’ en idem, Staat, 414-416. Het Groot Privilege bevatte wel klachten over om-
koperij van ambtenaren met betrekking tot de aanstelling van stadsbestuurders in Vlaanderen.

65 Koenigsberger, ‘Bribery’, 171-172 en Tracy, Holland, 50, 184-185.



Conclusie
De stad Haarlem besteedde gedurende de Bourgondische en Habsburgse tijd een zeer be-
scheiden deel van haar financiële middelen aan geschenken. De beneficianten kwamen van-
wege hun functie en/of sociale status in aanmerking voor een gift. Tot de eerste categorie
behoorden onder meer de landsheer en zijn ambtenaren, de stedelijke bestuurders en amb-
tenaren en de geestelijke instellingen in de stad en tot de tweede categorie edelen, geestelij-
ken en behoeftigen. De waarde en aard van het geschenk waren afhankelijk van de functie
en status van de ontvanger, de context waarin geschonken werd en de motieven van het
stadsbestuur.

In het algemeen dienen geschenken als middel om de contacten soepel te laten verlopen.
De schenkgewoonten van Haarlem kunnen begrepen worden door een typering van de func-
ties van de giften vanuit het oogpunt van de stad. Haarlem schonk allereerst regulier aan de
ambtenaren van overheidsinstellingen, de stadsdienaren en geestelijke instellingen in de
stad. De functie van deze giften was om de contacten met de leden van deze permanente in-
stellingen in stand te houden. De macht van de traditie speelde hier ook een rol. Ten tweede
schonk de stad onregelmatig aan bezoekers en ingezetenen van de stad. De wijn-, maaltijd-,
of geldschenkingen waren tekens van de stedelijke politieke macht, gastvrijheid en goedwil-
ligheid en moesten de bezoeker mild stemmen. Als laatste werden er giften, soms van aan-
zienlijke omvang, aan ambtenaren geschonken, die functioneerden als beloning voor een
dienst of als aanzet daartoe. Geschenken werden gezien als hoofsheid en bij bijzondere gif-
ten aan ambtenaren werd er gesproken van gratificaties.

Topfunctionarissen en ambtenaren vervulden een schakelfunctie tussen de overheid en
de onderdanen. De opkomst van bestuurlijke, financiële en juridische instellingen en de
daarmee gepaard gaande centralisering van de macht brachten de onderdanen zowel nieu-
we financiële lasten en aantasting van de autonomie als bijvoorbeeld juridische voordelen.
De stad moest zich beschermen tegen de nieuwe staatsmacht en profijt trekken van de
nieuwe instituties; in beide gevallen waren goede contacten met ambtenaren vereist. Een
deel van de giften aan ambtenaren bestond uit reguliere giften en wijn- en maaltijdschen-
kingen tijdens bezoeken; het grootste deel verdween echter naar omvangrijke schenkingen
aan hoge functionarissen die de stad behulpzaam waren geweest.

Haarlem maakte gebruik van geschenken om hovelingen en ambtenaren in te schakelen
als bemiddelaars tussen de stad en de overheidsinstellingen. Het was voor Haarlem echter niet
functioneel om langdurige relaties aan te gaan met ambtenaren en de stad was ook niet af-
hankelijk van machtsmakelaars. Uit de rekeningen blijkt ook niet dat de stad dergelijke per-
manente en langdurige contacten onderhield met ambtenaren of hovelingen. Zij ontvingen
alleen geschenken wanneer dat de stad ten goede kwam. Uiteraard konden ambtenaren soms
wel jaren achtereen geschenken ontvangen, omdat ze langdurig in dienst waren van de vorst.
Dit was vooral in de Habsburgse tijd het geval, een periode waarin de giften aan ambtenaren
geleidelijk toenamen door intensievere bemoeienis van de centrale overheid met de stad.

Afsluitend kan gesteld worden dat Haarlem geschenken op functionele en pragmatische
wijze aanwendde als instrument om contacten op te bouwen en in stand te houden. Er ont-
stonden echter geen langdurige patronagerelaties tussen de stad en hoge grafelijke functio-
narissen, zoals in Sint Omaars en Rijsel na de dood van Karel de Stoute het geval was.66 Reden
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66 Voor 1477 werden er nauwelijks giften uitgedeeld door Sint Omaars en Rijsel, en als dit gebeurde dan kwam hier com-



hiervoor is dat Haarlem geen beschermheren nodig had, omdat het niet in een oorlogsgebied
lag waar de staatsmacht verzwakt was. Evenals Leiden en Gent gebruikte Haarlem wel ge-
schenken om grafelijke ambtenaren te belonen voor of aan te zetten tot specifieke diensten.
Het geven van geschenken was een efficiënt middel, gezien de geringe kosten die het mee-
bracht, en behoorde tot de politieke praktijk van de late Middeleeuwen. Haarlem schonk nau-
welijks aan de eigen stedelijke elite, minder dan Leiden en veel minder dan Gent waar derge-
lijke schenkingen gemeengoed waren. Dit is waarschijnlijk te verklaren door de relatief
eenvoudige politieke structuur van de stad; deze was in Haarlem immers niet gebaseerd op
een wankel evenwicht tussen verschillende socio-economische groepen.
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mentaar op van de controleurs van de Rekenkamer. Na de dood van Karel de Stoute kwamen de steden van 1477 tot 1493
in oorlogsgebied te liggen en probeerden ze door middel van grote giften aan de gouverneurs, kapiteins en controleurs
van de rekenkamer invloed uit te oefenen op de legering van de troepen; Derville, ‘Les pots-de-vin’, 454-458.


