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Bijlage 1. 
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Bijlage 2. Eden van stadsbestuurders en functionarissen1

Dit sijn die eede die onse borger doen sullen op sente Petersdach ad Cathedram:

"Die wi tot scepenen ende raet kiesen sullen, dat wy die kiesen sullen voer die wijste, voer die
beste, ende voer die nutste, tot onser stad behoef; dat ons God alsoe helpe ende sijn heiligen.
Amen"

Dit is die eed die onse nie scepenen sweren sullen op sente Petersdach ad Cathedram:

"Dat ghi voert van desen dage thent ander iaer s. Petersdage soelen hueden ende waren der stad
guet, der stad recht dat men bescreven vynt, ende der stad eere; ende dat ghi dat nijt laten en
solen, doer hat noch doer nijt, noch doen sullen doer vrentscap noch doer maesschap, noch doer
anxt noch doer mede [geschenk], ghi en richten gelike den armen als den riken, den hulpeloesen
als dengenen die hulpe heeft, dat iu God alsoe helpe ende sijn hiligen"

Dit sullen die scepenen in oeren eet nemen, ende die raet in oere sekeringhe:

Item, als die nye scepenen gecoeren sijn, soe sullen die scepenen in oeren eet nemen ende die
raet in oere sekeringhe selver te holden bruytlochten, kyndelbed ende begengnisse als dat ingesat
is, ende wanneer yemans vernymt van yemande, die des nijt en hielde, dat dan an den
burgermeister te brengen

Dit sullen die nye scepenen oick in oeren eet neemen:

Item, als die nye scepenen gecoeren sijn, soe sullen sy in oeren eet nemen, dat sy die kueren die
daer nae bynnen oeren iaeren vervallen, nae der stad recht soelen doen inwynnen, ende dat si
nymant daer yet of laten sullen.

Dit is die eet die een ygelick nye richter in onser stad sweren sal:

"Dat ghi der stad van Deventer ende alle hoeren borgeren trouwe ende holt ['trouw en hou']
sullen wesen, ende dat ghi die stad van Deventer in allen hoeren olden rechte, gewonten ende
heercomen laten soelen, ende dat ghi rechte ghicht [getuigenis] doen soelen, ende dat ghi bi den
scepenen van Deventer elken menschen rechte richten soelen, ende dat ghi den heren van den
lande noch anders yemant enige saken anbrengen soelen die tegens die stad van Deventer dregen
moegen, ende dat ghi enige saken die ghi wusten, die der stad van Deventer toe hinder comen
muchten, den scepenen van Deventer openbaeren sullen; dat iu God also helpe ende sijn hyligen"

Dit is die eet die onser stad boeden doen sullen:

"Dat ghi der stad van Deventer trouwe ende holt wesen sullen ende der stad heimelicheit
heymelick holden sullen ende allen kueren melden soelen die ghi vernemen ende dat ghi rechte
pandinge ende rechte ghycht doen sullen tusschen twier manne tale ende pandinge doen den
armen als den riken toe gelike, nyemande daer inne te verschonen noch des toe weigeren, dat u
god also helpe ende sijn hyligen"

Dit is die eet die onser stad wachters sweren sullen:
                    
    1 VL, 149-151.
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"Dat ghi voert van desen dage thent tander jaer sente Peters dage soelen hueden ende waren der
stad wachte ende dat ghi dat nijt laten en sullen doer vrentscap noch doer maechschip, noch doer
hat noch doer nijt, ghine doen rechte wachte, alsoe veer als ghi myd den hoerne begaen moeget,
ende nyemant voergaen en sullen; dat u Got also helpe ende sijn hyligen"

Dit is die eet den onser stad telre sweren sal:

"Thoe den ampte daer ghi toe gesat sijn, dat ghi rechte wichte, rechte mate ende recht getal
geven soelen, ende nijt meer nemen en sullen dan daer elc op gesat is, ende dat nijt laten en
sullen doer hat noch doer nijt, noch doer mede; dat u Got alsoe helpe ende sijn heiligen"

Dit is die eet die der stad hierden [herders] sweren soelen:

"Thoe der hiertschip daer ghi toe gesat sijn, dat ghi rechte hyrtschip doen soelen ende ghi
nyemant voirgaen en sullen, ende ghi all onwarich quyck [vee dat in slechte toestand verkeert, of
vee waarvoor niet betaald is?] melden soelen; dat u God also helpe ende sijn heiligen"

Dit is die eet die die poertere sweren sullen:

"Dat ghi die poerten hueden ende waren sullen als u dat bevoelen woert, ende sloete ende
sloetele des gelijx ende die nijt toe verwandelen, ende sluten die poerten op ende toe, nae der tijt
als dat gewoenlick is; dat iu Got alsoe helpe ende sijn hyligen"

N.B.: Dumbar, Deventer II, 84 vermeldt aparte eden voor stadsbestuurders en gemeenslieden in de steden van het
Oversticht, die de 'grote drie' op 29 oktober 1425 in Deventer opstelden in navolging van de ridderschap van het
gewest2:

Eedt voor de magistraets personen in de steden: "Ick lave ende sekere van desser tyt af wes totten
volgenden jair, wen die scepen ende raidt vernyet werden, den wal edelen heren Rodolff van
Diepholt als postulaet der kercken van Utrecht trouwe ende holt te willen wesen synen gerichte
te sollen helpen holden wen he my doer synen geswaeren baden dair toe daget ende den partyen
na der saeke nootdruffte recht te doen ende dat nyet laten en sal noch doer haet noch doer
vrintscap noch doer maegscap noch doer anxt. Dat my godt alsoe helpe ende syne hillige
Evangelien"

Eedt voor den gemeensluiden der steden: "Ick lave ende sekere den waledelen heren Rodolff van
Diepholt alse postulaet der kerken van Utrecht trouwe ende holt te willen wesen. Dat my godt
alsoe helpe ende syne hilligen"

                    
    2 De enige relevante op deze dag gedateerde rekeningpost uit 1425 luidt aldus: "Herbert, Eze, Dune [raadslid

en twee schepenen], die den van Campen ende van Swolle oppet stat huys geselscap deden doe sie bij
onsen heren den postulaet geweest hadden ende gesproken hadden van den Roemschen koning te
schencken ende van enen mit der appellatien te senden te Roemen etc." (StRD V, 54).
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Bijlage 4. Lijst van stadsschrijvers

Toelichting: vermoedens omtrent studie zijn gebaseerd op herhaalde betrokkenheid bij –
doorgaans kerkelijke- rechtszaken. Met 'ambtstermijn' wordt bedoeld de periode gedurende
welke de man in kwestie een betaalde betrekking als stadsschrijver van Deventer had, zoals zich
dat laat afleiden uit de salarisrubrieken van functionarissen in de stadsrekeningen (reden waarom
gerekend is van boek- tot en met boekjaar en niet in kalenderjaren). Het salaris bestond uit een
'basisinkomen' en toelagen van stadswege. Daarnaast genoten stadsschrijvers ook inkomsten uit
het zogeheten ‘verval’, dat wil zeggen dat belanghebbenden hen voor geleverde prestaties
betaalden (doorgaans naar een tarief per soort document, dat echter in Deventer niet
overgeleverd is). Met betrekking tot de eerste twee bekende stadsschrijvers is het de vraag of zij
reeds een betaalde functie vervulden; stadsrekeningen bestonden nog niet, zodat verificatie langs
deze weg niet tot de mogelijkheden behoort. In de categorie 'functies/beroepen' zijn professionele
bezigheden anders dan het stadsschrijverschap opgenomen. Aantekeningen over familie zijn in
de regel beknopt gehouden. Wanneer jaren opgegeven worden zonder 'sinds', is dit de oudste
bekende vermelding terzake (afgezien van overlijdensdata). 

Hendrik Wolbertsz Mosekensz (Hendrik Moseken)
-ambtstermijn: 1291 of enkele jaren tevoren-omstreeks 1309 (omschreef zichzelf in 1291 als
‘civitatis scriptor’ 1)
-functies/beroepen: kanunnik van Sint Lebuinus en plebaan (pastoor) van de Mariakerk (1309)2

-overleden: 13173

Godschalk4

-opleiding: onbekend
-titel: meester (verworven tussen 1311 en 1324)
-ambtstermijn: 1309/1310-1325 [1330] (omschreef zichzelf in 1324 als 'notarius civitatis
Davantriensis'5)
-functies/beroepen: schoolrector (13116); hoogstwaarschijnlijk als geestelijke verbonden aan de
Sint Lebuinuskerk
-overleden: onbekend

Jorden Mathijsz (ten Brinke?)
-opleiding: vermoedelijk een rechtenstudie
-titel: meester (1329)7

-ambtstermijn: 1330-13388 (omschreef zichzelf in 1330 als 'civitatis Daventriensis iuratus
                    
    1 KGR, rr. 425-426. V[an] D[oorninck], 'Secretarissen', 164 geeft als oudste jaartal voor Hendrik zonder

nadere toelichting "omstr. 1296".
    2 RAO, TH, inv. nr. 439, reg. nr. 68. Het pastoorschap van de Mariakerk was voorbehouden aan een

kanunnik van Sint Lebuinus; Van Vliet, ‘Missiebasis’, 27-28.
    3 Dumbar, Deventer I, 383: “Obiit anno domini mcccxvii Henricus dictus Mosekin, canonicus ecclesiae

nostrae, et dantur canonicis cum vicariis ex area et domo Werneri ten Bleke in Polstrate xx sol.” (ontleend
aan het verloren gegane necrologium van de Sint Lebuinuskerk).

    4 Zie voor zijn familienaam de overwegingen in hoofdstuk 2 n. 300.
    5 KGR, rr. 566-567 (zie ook hoofdstuk 2 § 2.5).
    6 Ib., rr. 502-503.
    7 GAD, KA, inv. nr. 71 (16 juli). Gezien de consequente betiteling in de cameraarsrekeningen van 1337 en

1339 als ‘magister’ was Jordanus de stadsschrijver niet identiek aan Jordanus van Heeten, die in dezelfde
jaren in de cameraarsrekeningen figureert (contra CRD I, xxx; zie de rekeningposten in ib., 4, 17-18, 30, 56,
84).

    8 De laatste kwitantie voor het stadsbestuur wegens de betaling van de pachtsom van de Kotertol van zijn
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notarius'9)
-functies/beroepen: procurator van deken en kapittel van Sint Lebuinus (1329)10; priester
(1335)11, kapelaan van de proost van Sint Lebuinus (1336)12; openbaar notaris en geestelijke van
het bisdom Utrecht (133913); vicarius perpetuus van het altaar van Johannes de Doper in de Sint
Lebuinuskerk; officiaal van de aartsdiaken (beide sinds het begin van de jaren vijftig van de 14de
eeuw?)14

-familie: de combinatie van de tamelijk uitzonderlijke doopnamen Jorden en Mathijs leidt naar
de families Ten Brinke en Ter Wilgen15; de eerste komt het meest in aanmerking, aangezien zij
diverse geestelijken voortbracht
-overleden: 4.1.135616

Herbord ten Brinke
-ambtstermijn: 1339-†1344 (omschreef zichzelf in 1339 als 'clericus civitatis'17 en in 1339, 1341
en 1343 als 'notarius civitatis Daventriensis'18)
-functies/beroepen: geestelijke (1326)19; openbaar notaris en ‘clericus Daventriensis’ (1334)20;
hoogstwaarschijnlijk verbonden aan de Sint Lebuinuskerk21

-familie/bijzonderheden: in 1324 samen met zijn broer Godfried III als zoons van Godfried II
ingeschreven als lid van het koopmansgilde22

-overleden: 12.12.134423

                                                               
hand dateert van 11.11.1338 (GAD, MA, inv. nr. 202).

    9 KGR, rr. 632-634. Voor de aanduiding ‘iuratus’: Van den Bichelaer, Notariaat, 107 n. 253. Deze
aanduiding wijst eerder op het openbare notariaat dan op het stadsschrijverschap. Evengoed kan het echter
beide betreffen. Van den Bichelaer, op. cit., 111 oppert de mogelijkheid dat gezworen notarissen in het
bisdom Utrecht aan de curie werkzaam waren of geweest waren. In het geval van Jordanus zijn hiervoor
geen aanwijzingen te vinden.

    10 Zie n. 7.
    11 GAD, MA, inv. nr. 202 (10 november).
    12 Dumbar, Deventer I, 269 letternoot g.
    13 Ib., 353 (instrument van magister Jordanus Mathie, opgesteld “in domo prepositure Daventriensis”).
    14 GAD, KA, inv. nrs. 83 (1352) en 95 (1354).
    15 KGR, index s.v. Jordanus/Jordani en Thiazo.
    16 Dumbar, Deventer I, 373 (316) (necrologium van de Sint Lebuinuskerk).
    17 CRD I, 51-52 (dat in 1339 een handenwisseling optreedt in de cameraarsrekening en niet in 1340, zoals

Van Doorninck wil (ib., xxx), meende blijkens een inliggend briefje ook Cost Jordens (circa 1850); n.b.:
Herbord ten Brinke moet niet verward worden met de gelijktijdig in de cameraarsrekeningen voorkomende
bestuurder Herbord van Rectem).

    18 GAD, MA, inv. nr. 202 (kwitanties voor de betaling van de Kotertolpacht).
    19 SAZ, Kapittel, oorkonde d.d. 23.7.1326.
    20 GAD, HG, nr. 19 (door hem als openbare notaris geredigeerde oorkonde). Dumbar, Deventer I, 419 maakt

melding van nog een ander door ‘Herbordus de Brinco clericus’ geschreven instrument, dat blijkens de
context dateert van vóór 24.3.1335.

    21 Cf. de op 24 augustus gedagtekende machtiging die hij, een kanunnik van Sint Jan te Utrecht en een
Deventer vicaris in de zomer van 1341 ontvingen van de Deventer kanunnik Hendrik van Rijn (de Reno),
om deken en kapittel uit de doeken te doen dat hij wegens een vete met Hollandse partijen op het feest van
Sint Egidius –tevens de datum van een jaarmarkt- niet naar Deventer durfde te komen (ib., 277
(notarisinstrument)).

    22 KGR, r. 600. Godfried II was op 19.5.1325 niet meer onder de levenden (OO IV, nr. 779); Godfried III,
priester, stierf op 12.7.1350 (KGR, 131 n. 5).

    23 De door Dumbar, Deventer I, 370 opgegeven sterfdatum “II Id. Decemb.” kan op 1344 betrokken worden,
omdat Herbord na 1344 noch in de cameraarsrekeningen noch handschriftelijk in de bronnen te traceren is;
bovendien was Gevehard van Hildesheim in het erop volgende jaar stadsschrijver. De laatste met zekerheid
aan Herbord ten Brinke te koppelen rekeningpost is van 17 november 1344 (CRD I, 176). Zie ook ib., xxx.
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Gevehard Diederiksz Steenhouwer(s) (Lapicida/Lapicide) van Hildesheim24

-ambtstermijn: 1344-1373 (vanaf 1361 als (juridisch) 'adviseur/diplomaat')25

-functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het bisdom Hildesheim (1342)26; vicarius
perpetuus van het in 1350 gestichte altaar van HH Driekoningen, Fabiaan, Sebastiaan en
Lambert in de Sint Lebuinuskerk (sinds 1350)27; stadskapelaan (sinds 1366)28

-familie: in 1365 wordt een (volwassen) zoon vermeld29

-bijzonderheden: in 1345 bouwde men een aparte werkkamer voor hem in het stadhuis30; in 1391
wordt vermeld dat hij de twee panden aan de Pontsteeg in bezit gehad had, die na een aantal
transacties het heer Florenshuis gingen vormen31

-overleden: op of (kort) vóór 11.1.139732

Johan II ter Hurnen
-ambtstermijn: 1361-†139833; omschreef zichzelf in 1366 als ‘der stad scriver’, in 1369 als
‘scriptor civitatis Daventriensis’34

-functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het bisdom Utrecht (1354)35

-familie: zoon van de vleeshouwer Johan ter Hurnen I, die met zijn vier zoons, onder wie Johan
II, in 1349 lid werd van het koopmansgilde36; getrouwd met Liesbeth N.37, met wie hij drie
                    
    24 Noch in het Bistumsarchiv Hildesheim te Hildesheim noch in het Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv te

Hannover zijn sporen van Gevehard te vinden (brieven van respectievelijk dr. Th. Scharf-Wrede d.d.
2.7.1997 en dr. Poestges d.d. 31.7.1997). V[an] D[oorninck], 'Secretarissen', 165 onderscheidt ten onrechte
twee verschillende stadsschrijvers Genchardus en Gheverd (wel vanwege een verwisseling van –enc- en -
eve-), terwijl ook de dienstjaren niet correct weergegeven zijn (1345-1360, respectievelijk 1361-1364).

    25 CRD I, 142 (als ‘clericus’ nog ondergeschikt aan ‘notarius civitatis’ Herbord), respectievelijk CRD IV, 82.
Onjuist is De Meyers mededeling dat Gevehard de eerste Middelnederlandse rekening, die van 1361,
schreef; deze is van de hand van zijn opvolger Johan ter Hurnen. De opgegeven plaats in de
cameraarsrekeningen, die zou moeten aantonen dat Gevehard geestelijke was, betreft het jaar 1393 en
maakt geen melding van hem ('Latijn en volkstaal', 13). Van Doornincks mededeling dat de rekeningen
vanaf 1349 in de volkstaal geschreven werden moet op een vergissing berusten (CRD I, 250 n. 1).

    26 GAD, IvW, inv. nr. 106a (=Dumbar, Deventer I, 511 – kennelijk begin 18de eeuw nog goed leesbaar).
    27 Dumbar, Deventer I, 420 (gespeld “Genehardus”). Overigens wordt hij pas vanaf 1354 aangeduid als

dominus ofwel priester (CRD II, 283). Abusievelijk rept Schneider, Deventer, 313 van Gerardus Lapicide.
    28 CRD III-1, 642.
    29 “eynen boden die tot Doseborch ghelopen was omme heren Gheverdes sone die daer ghevanghen zat” (ib.,

442).
    30 CRD I, 224.
    31 GAD, MA, inv. nr. 330**; zie ook De Meyer en Van den Elzen, Verstening, 155 (bouwsubsidie in de wijk

Engestraat, 1371).
    32 Tellenbach, Repertorium Germanicum II-1, kolom 433 (op genoemde datum wordt de overleden Gevehard

als vicaris opgevolgd door Hendrik Gobelensz).
    33 CRD III-1, 11, respectievelijk StRD I, 300 (“voer siin halve loen”). Het is onduidelijk op grond van welke

overweging Koch, Zwarte kunst, 48 Ter Hurnen in 1364 laat beginnen (greep de auteur terug op Van
Doorninck?); evenmin schraagt De Meyer haar bewering dat Ter Hurnen in 1371 Gevehard opvolgde
('Latijn en volkstaal', 14).

    34 CRD III-1, 643 en KGR, r. 1111 (abusievelijk schrijft Van Ommeren in KGR, 165 letternoot b een tekstje
toe aan hand XXXVI (Gevehard van Hildesheim), waar dat hand XXXVII (Johan ter Hurnen) moet zijn).

    35 GAD, KA, inv. nr. 95. Als openbaar notaris was hij ook werkzaam voor de Deventer officiaal; OA
Doesburg, inv. nr. 4192, reg. nr. 83 (d.d. 25.7.1371). Schneider, ‘”Ghemyente”’, 16 schrijft dat Johan ter
Hurnen en vijf anderen in januari 1369, dus nog vóór de jaarlijkse bestuurswisseling, aan de raad
toegevoegd werden. De betreffende rekeningpost slaat mijns inziens op een eenmalig beraad in een
specifieke kwestie: “do sie te rade worden, want die here van Kovorden in Hollant in den Haghe niet en
reed dat sie horen ghesellen die do ter tijt in den Haghe ghereden waren breve nasenden an Arent van der
Lawijc” (CRD III-2, 87). Nergens blijkt dat Ter Hurnen ooit deel uitmaakte van het stadsbestuur.

    36 KGR, rr. 904-905.
    37 CRD III-2, 254 (1369). Zij was in 1400 nog in leven (StRD I, 348).



232

zoons had, die achtereenvolgens in 1364, 1369 en 1373 lid werden van het koopmansgilde38

-bijzonderheden: zijn huis grensde aan dat van Geert Grote39

-overleden: na 11.8.1398 (vermoedelijk nog in augustus, en wel aan de pest)40

Hendrik van Wijk
-ambtstermijn: 1370-140841 (met lacunes; verrichtte in 1369 al schrijfwerk voor het stadsbestuur,
samen met Bernard Gobelensz42; verving in 1370/1371 en 1375 Johan ter Hurnen die in Avignon
was43)
-functies/beroepen: schrijver van de Utrechtse bisschoppen Florens van Wevelinghoven en
Frederik van Blankenheim ([1384] 1385); priester (vermoedelijk sinds 1396); kapelaan van
Frederik van Blankenheim (1397)44

-overleden: onbekend

N.B.: Hendrik van Wijk is te beschouwen als een interim stadsschrijver, die ook andere diensten
aan het stadsbestuur verleende, onder meer als intermediair tussen de bisschop van Utrecht en de
stad Deventer, en in algemene Overstichtse zaken

Johan (van) Ommen
-ambtstermijn: 1390-142445 (voerde in 1389 contractuele besprekingen met het Deventer
stadsbestuur46; omschreef zichzelf in 1392 als ‘scriba opidi Davantriensis'47; in 1418 aangeduid
als ‘secretarius’48)
-functies/beroepen: openbaar notaris (verzoek om toelating in 1383 -hij was toen geestelijke van
het bisdom Utrecht-49, eerste bewaarde instrument: 139250)
-bijzonderheden: pachtte rond 1400 grond van de stad51; schreef bij uitzondering voor het
gasthuis van de H. Geest52

-overleden: onbekend; hij leefde nog in 1427/142853

                    
    38 KGR, rr. 1075 (Johannes III), 1111 (Leffard II), 1164 (Johan V).
    39 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 192-194r; zie ook De Hullu, ‘Statuten’, 71 (1379), en De Meyer en Van den

Elzen, Verstening, 159 (bouwsubsidies in de wijk Engestraat gedurende de periode 1363-1384 en in de wijk
Assenstraat in de periode 1391-1397 – de kelder van het laatstgenoemde pand werd verhuurd; StRD I, 225,
296, 301, 323 (1397-1399)).

    40 Op 11 augustus was hij nog in leven (ib., 273).
    41 CRD III-2, 269 (“doe sie [sc. zes bestuurders] Henricus van Wijc ontfanghen hadden to der stad dyenst”),

respectievelijk StRD II, 438.
    42 CRD III-2, 199 en 254-256.
    43 Ib., 285, 292-293, 300, 319, 342 en 365; CRD IV, 237 (“vor sijn arbeyt dat hi ghedaen heft over jaer ter stad

behoef ende die wijl tijts dat Joh. ter Hurnen toe Avioen was”).
    44 CRD VI, 221; StRD I, 194 (eerst vanaf dit jaar consequent aangeduid als ‘her’), 212.
    45 CRD VII, 170 en 178, respectievelijk StRD IV, 472-473.
    46 CRD VII, 82-83 (“do sie dedingden mit Johan Ummen” en “do sie overdroghen mit Johannes Ummen”).
    47 GAD, MA, inv. nr. 92 (gewaarmerkt met zijn eigen signum).
    48 GAD, HG, inv. nr. 216a (als getuige opgevoerd in een notariële verklaring van zijn collega Peter van

Arcen).
    49 GAD, Cam., inv. nr. 214 (notarieel instrument, gewaarmerkt door de openbare notarissen Hendrik Ecout en

Gerard Sconover, met linksboven een door Van Ommen zelf aangebrachte aanvangsletter ‘i’; secundair
gebruikt als omslag van de cameraarskladrekening van 1464).

    50 Zie n. 47.
    51 StRD I, 428.
    52 Bijvoorbeeld in 1422 een inkomstenlijst (GAD, HG, inv. nr. 225).
    53 StRD V, 337. Deze post is opgenomen in de rekening van 1430, maar verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de

strijd met Gelre in de jaren 1427/1428 (zie daarvoor GAD, RA, inv. nr. 48.2.a, tweede katern).
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Peter I van Arcen
-opleiding: vermoedelijk een rechtenstudie
-titel: meester (sinds 1428)54

-ambtstermijn: 1410-142455

-functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het aartsbisdom Keulen (1417/1418)56;
scholaster van Sint Lebuinus (1417)57; proost van Sint Walburgis in Arnhem58

-familie: getrouwd met Guda59; zoon Peter II60 en dochter61; een broer was handelaar in kalk62

-bijzonderheden: verwierf in 1409 gratis het burgerschap63; vertrok in 1425 naar Keulen met
medeneming van de sleutels van het Deventer stadhuis en de schrijfkamer en met achterlating
van een schuld aan de stad, ter delging waarvan zijn huis gerechtelijk verkocht werd64

-overleden: in of kort vóór 143965

Johan I Pallas alias de (parvo) Palacio
-opleiding: vermoedelijk een rechtenstudie66

-ambtstermijn: 1423 (half)-146167 (sloot in 1426 een arbeidscontract af met het stadsbestuur68;

                    
    54 StRA V, 7.
    55 StRD II, 487, respectievelijk StRD IV, 472. 
    56 GAD, HG, inv. nr. 216a (afschrift).
    57 Fink, Repertorium Germanicum IV-3, kolom 3106 (5 december). N.B.: in deze vermelding wordt Peter

aangeduid als ‘clericus Traiectensis’, vermoedelijk omdat dit diocees inmiddels zijn standplaats geworden
was. Dat Peter nog in 1422/1423 scholaster was blijkt wel hieruit, dat een bode van de stad Geldern
(gelegen in het Overkwartier van het hertogdom Gelre) zich met een brief van de burgemeesters van die
stad naar Peter begaf “omme enen schoilmeister”. Peter zond een kandidaat, maar “doe die tot Gelre quaem,
doe hadden die burgermeistere, scepenen ende rait enen anderen schoilmeister ontfangen, want he te lange
bleven was”. Wel vergoedde het Geldernse stadsbestuur de reis- en herbergkosten van de onfortuinlijke
schoolmeester in spe (Kuppers, Stadtrechnungen Geldern, 365 en 367).

    58 Van Heel, Notariële protocollen, reg. nr. 13.
    59 Kühne, Repertorium Germanicum III, kolom 308 (“Petrus de Arssen, opidanus opidi Daventriensis (...) et

Guda eius uxor de absolutione plena”; 25 mei).
    60 Deze wordt in 1417 vermeld als student aan de Keulse artes-faculteit, afkomstig uit het diocees Utrecht;

Keussen, Matrikel Köln I, 114. In 1424 verwierf hij een kanonikaat en bijbehorende prebende in het kapittel
van Sint Lebuinus (Fink, Repertorium Germanicum IV-3, kolom 3106 (20 mei)). Zeven jaar later beval
paus Eugenius IV de proost van het Arnhemse Sint Walburgiskapittel een vrijkomend kanonikaat van het
Keulse Cunibertkapittel toe te wijzen aan Peter jr, omdat hij afstand deed van een kanunniksplaats met
prebende in het Utrechtse Salvatorkapittel. Hij was toen geprebendeerd kanunnik en scholaster in Deventer
(kennelijk ondervond hij geen hinder van de verstoorde relatie tussen zijn vader en het Deventer
stadsbestuur), bediende tevens de parochiekerk  van Dorsten en had uitzicht op een kanonikaat met
prebende in het Utrechtse kapittel van Sint Marie. Van hem wordt gezegd dat hij “vite ac morum honestas”
was (Arnold, Repertorium Germanicum I, 210 nr. 1287). In 1432 verzocht Peter jr daarenboven nog om
voorlopige begeving met een geprebendeerde kanunniksplaats in het kapittel van Sint Gertrudis in Nijvel
(ib., 408-409 nr. 2544 (26 januari)).

    61 StRA V, 117 (zie ook pp. 7-8 en 94 voor contacten tussen Peter en het Arnhemse stadsbestuur in de jaren
1428-1429).

    62 StRD IV, 478 (1424); StRD V, 76 (1425).
    63 StRD II, 452.
    64 StRD V, 63, 70, 72, 96 en 154.
    65 Maris, Archief kapittel Arnhem, 3 (271) n. 4 (zonder bronvermelding).
    66 Koch, Zwarte kunst, 24 schrijft dat Pallas sr “een der laatste stadssecretarissen zonder universitaire

vorming” was. Hiervoor is geen bewijs; bovendien is de bewering in algemene zin onjuist (zie Godschalk
en Jorden Mathijsz).

    67 StRD IV, 406 (“voer dat he onse stad een half iaer ghedient heeft”), respectievelijk GAD, Cam., inv. nr. 23c,
fo. 8r.

    68 Zie voor het contract hierna, bijlage 5. Koch, Zwarte kunst, 22 vermeldt 1426 abusievelijk als jaar van
aanstelling.
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werd in 1426 aangeduid als 'onser stad secretarius' en in 1454 als 'syndicus' van Deventer69;
kreeg in 1427 hulp van scribent Gerard die Hoge70)
 -functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het bisdom Utrecht (1436)71; wellicht
priester (1454)72

-familie: getrouwd met Barte Bruyns; zoon (magister artium Johan II, die in de periode 1433-
1440 achtereenvolgens studeerde in Leuven, Keulen en Parijs en na zijn terugkeer in Deventer
vicaris van Sint Lebuinus was) en twee dochters73

-bijzonderheden: verwierf in 1423 (gratis) het burgerschap74; bezocht in 1432 het Concilie van
Basel75; werd samen met zijn zoon Johan II in 1443 lid van het wantsnijdersgilde76; lid van de
broeder- en zusterschap van Sint Jacob (1461)77; woonachtig aan de Bisschopstraat78

-overleden: 146179

Johan Pawe (alias Leiendekker) van Kleef
-ambtstermijn: 1433-144180

-functies/beroepen: priester-vicaris van het altaar van Petrus, Erasmus, Adrianus, Gertrudis en
Cecilia in de Sint Walburgiskerk te Zutphen (1427-1455)81

-bijzonderheden: beheerde de tol te Holten (1433)82; ontving naast zijn salaris een bijdrage voor
de huur van een kooltuin83

-overleden: vermoedelijk (kort) vóór 12.11.1455

Jacob van Noerle
-ambtstermijn: 1443-1474/147584 (verrichtte in 1442 al schrijfwerk voor het stadsbestuur85; in
1461 omschreven als ‘secretarius Daventriensis civitatis’86)
-familie: getrouwd met Katherine N., die in de periode 1460-1479 lid was van de broeder- en
zusterschap van Sint Ewold87; had twee broers, Hendrik en Dirk to Herkele geheten88

                    
    69 Zie bijlage 5, respectievelijk Dumbar, Deventer I, 341.
    70 StRD V, 179.
    71 RAO, TH, inv. nr. 264, reg. nr. 322 (“in domo consulum ibidem [sc. Daventrie]”; gewaarmerkt met zijn

signum). Als notaris was hij ook werkzaam voor de Deventer officiaal; OA Doesburg, inv. A nr. 16, reg. nr.
562 (door de officiaal als oorkonder bezegeld en door Johan van zijn signum voorzien (d.d. 16.8.1437, “in
ecclesia sancti Lebuini Daventriensis”)).

    72 Dumbar, Deventer I, 341
    73 Koch, Zwarte kunst, 24 werkt de familierelaties uit. Barte was een zus van de vader van Gerard Bruyns (zie

voor hem hoofdstuk 4 n. 238).
    74 StRD IV, 356 (het bedrag is niet ingevuld).
    75 StRD V, 418-419.
    76 GAD, IA, inv. nr. 27, p. 27.
    77 Ib., Sint Jacobsbroederschap, ‘Liber sancti Jacobi’ (ongefolieerd en ongepagineerd, onder het genoemde

jaar).
    78 Koch, Zwarte kunst, 73.
    79 Ib., 58.
    80 StRD V, 490, respectievelijk GAD, Cam., inv. nr. 19d, fo. 12r (“nae sijnre tijt”). V[an] D[oorninck],

Secretarissen', 165 geeft abusievelijk 1461 op als eindjaar.
    81 SAZ, OA, inv. nr. 1712, reg. nr. 553 (17 december) en ib., inv. nr. 665, reg. nr. 795 (minuut, 12 november).
    82 StRD V, 469.
    83 Ib., 500, 566; StRD VI, 67, 111, 243, 298, 367.
    84 GAD, Cam., inv. nr. 19g, fo. 3r (“doe men hem annam”) en 11r, respectievelijk ib., inv. nr. 25i, fo. 7v (de

betreffende posten in de rekening van 1475 zijn onleesbaar; in die van 1476 komt hij niet meer voor (ib.,
inv. nr. 26d, fo. 8r)).

    85 Ib., inv. nr. 19f, fo. 16v (“Jacobus den scriver, dat he dit jair gedient heeft ...”).
    86 GAD, IA, inv. nr. 27, p. 43.
    87 Ib., inv. nr. 55, ‘Ewoldsboek’ (ongefolieerd en ongepagineerd, onder de desbetreffende  jaren).
    88 GAD, VG, inv. nr. 712a (6.3.1486; afschrift).
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-bijzonderheden: voerde een eigen zegel89; bezat sinds 1459 grond op de Deventer eng, met een
volle waar in de marke van Borgele90; was lid van het wantsnijdersgilde (sinds 1461)91, deken
van de broederschap van Sint Augustinus (1465 of al eerder)92, provisor van het Geert
Haaksbergen- of Voorstergasthuis (circa 1478-1485)93 en kerkmeester van Sint Lebuinus (circa
1489)94; was beleend met tienden van de proosdij van Sint Lebuinus in de buurschap Lintlo95

-overleden: tussen 5.11.1490 en 10.9.149296

Steven (van) Jorwerd
-opleiding: ingeschreven in Leuven (1433 - indien identiek aan 'Steven van Franeker')97; studie
kerkelijk recht in Keulen (1452-1455 - in laatstgenoemd jaar aangeduid als 'Steven Gerwart van
Deventer', 'baccalaureus in decretis' en ondergebracht in het door de Deventer proost Herman
Dwerg gestichte collegium)98

-titel: meester (1460)99

-ambtstermijn: 1459-1492100 (in 1461 aangeduid als 'secretarius Daventriensis civitatis'101)
-functies/beroepen: noemde zichzelf in 1472 ‘notarius’, wel in de zin van openbaar notaris102

-familie: getrouwd met Stine Crede103; had een verwant (vermoedelijk een zoon) Godert104; een
zus was in 1460 lid van de broeder- en zusterschap van Sint Ewold105

-bijzonderheden: lid van het wantsnijdersgilde (sinds 1461)106 en van de broeder- en zusterschap
van Sint Jacob (1461)107

-overleden: onbekend

Philips Johansz
-opleiding: artes in Keulen (1416)108

-ambtstermijn: 1459/1460-1476109

                    
    89 Ib., inv. nr. 602a (16.11.1469; afschrift).
    90 Ib., inv. nr. 543 (aankoop op  6 november).
    91 Zie n. 86.
    92 Levelt, ‘Regesten-lijst’, reg. nr. 28.
    93 GAD, VG, inv. nr. 655.
    94 Ib., inv. nr. 732.
    95 Ib., inv. nr. 751.
    96 Ib., inv. nrs. 741a (verkoop van een jaarrente aan hem; afschrift) en 751 (tiendleen ledig wegens zijn

overlijden).
    97 Reusens, Matricule Louvain I, 231 nr. 5
    98 Keussen, Matrikel Köln I, 17; idem, Matrikel Köln III, Nachtrag 692 (Keussen heeft: Johan Dwerg, hetgeen

een vergissing moet zijn).
    99 GAD, Cam., inv. nr. 23a, fo. 2r.
    100 Ib., inv. nr. 23b (1460), fo. 8r, respectievelijk ib., inv. nr. 28e, fo. 8v (Stevens hand treffen we al in 1459 in

diverse bronnen aan, bijvoorbeeld in het buursprakenregister; niettemin maakt de rekening van dat jaar
steevast melding van twee stadsschrijvers -namelijk Pallas en Van Noerle; ib., inv. nr. 23g, fo. 3, 7, 9, 11,
13). V[an] D[oorninck], 'Secretarissen', 166 geeft abusievelijk als dienstjaren 1460-1479 op.

    101 Zie n. 86.
    102 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 172v-173r (“Scriptum per me, Stephanum Yerwert, secretarium opidi

Daventriensis, quod protestor manu mea propria (...) ende eyschede my dair to als een notarius dijt to
teykenen ende offts van noeden wurde een instrument dair op to geven”). 

    103 GAD, RA, inv. nr. 55e (sinds 14.3.1471).
    104 GAD, VG, inv. nr. 661 (d.d. 27.4.1479 – Godert verkocht een jaarrente en was dus meerderjarig).
    105 GAD, IA, inv. nr. 55, ‘Ewoldsboek’ (ongefolieerd en ongepagineerd, onder het genoemde  jaar).
    106 Zie n. 86.
    107 GAD, IA, Sint Jacobsbroederschap, ‘Liber sancti Jacobi’ (ongefolieerd en ongepagineerd, onder het

genoemde jaar).
    108 Keussen, Matrikel Köln I, 109.
    109 GAD, Cam., inv. nr. 23b, fo. 8r (1460), respectievelijk ib., inv. nr. 26d, fo. 8r.
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-functies/beroepen: openbaar notaris en geestelijke van het bisdom Utrecht (1454)110

-familie: zoon van Johan Smediken (die sinds 1398 de stadszwaarden schoonmaakte en vanaf
1414 een deel van het belangrijkste stadsviswater pachtte); getrouwd met Fie N.111

-bijzonderheden: als ‘Philippus die scriver’ in 1439 woonachtig in de Korte Bisschopstraat112; lid
van de broeder- en zusterschap van Sint Jacob (1461)113

-overleden: kort na 5.5.1481?

                    
    110 Dumbar, Deventer I, 341.
    111 GAD, RA, inv. nr. 55b (vanaf 12.12.1440). Voor zijn vader: StRD I, 312 en StRD III, 163.
    112 GAD, HG, inv. nr. 359 (inkomstenlijst van het H. Geestgasthuis). Voorts: GAD, RA, inv. nrs. 55b-f (tot

5.5.1481).
    113 Zie n. 86.
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Bijlage 5. Aanstellingscontract van stadsschrijver Johan Pallas d.d. 25.2.14261

Wij Scepenen ende Rait der Stad van Deventer doen kont ende kenlic mit dessen apenen brieve
voir ons ende onse nacomelingen, dat wij mit Johannes Pallas overdragen sijn, soe dat wij hem
ontfangen hebn tot onser Stad Secretarius, des so sall hem onser Stad Cemener in der tijt, so
lange als Johannes voirs. levet, tot sijnen lijve ende nyet langer, he sy sieck off gesont, alle iair
geven ende betalen van onser Stad goede, vier ende twyntich oelde Francr. schilde, drie heren
pont als die heer van den lande in Sallant voir sijn renten doet boeren voir elken schilt voirs.
gerekent ende vier der selver schilde des iairs voir sijn loen ende kledere, halff to sente Johanne
in den somer, ende halff to sente Peter ad Cathedram, beholdelick Johannese voirs. dair toe alle
die accidencien als gewoentlic is van sijnen ampte ende opkoemyngen. Ende weert sake dat
Johannes voirs. hem nyet en vermochte den dienst te doene, ende dan enen gesellen krege, die
solde die accidencien in der Camer halff hebn sonder argelist. In orkonde des so hebben wij
onser Stad Secretum voir ons ende onse nacomelingen Scepenen ende Rait der Stad van
Deventer hijr an doen hangen. Gegeven int iair ons heren Dusent vierhondert sessendetwintich
des manendages na sente Peters dach ad Cathedram

Reversbrieff

Ic Johannes Pallas doe kont mit dessen brieve, want die Eersamen scepenen ende Rait der stad
van Deventer my ontfangen hebn tot oeren Secretar. ende my gonstlicken versien hebn mit iairlix
pensie tot mynen lyve te betalen in formen als die brieff mit oere stad Secretum besegelt den ic
dair aff heb begrepen heeft So bekenne ic mit dessen selven brieve, als uuter sake dat ic
moetwillens ennige onreckelicke puncten dede in mynen dienst der stad heymelicheit angaende,
ende dat ic mynen dienst alse gewoentlick is na mynen vermoegen nyet doen en woilde so lange
als ic dat gedoen konde ende mochte in redelicheit, ende scepenen ende Rait voirs. my desse
puncten voirs. mitter wairheit avergiengen dair ic mitter wairheit nyet tegenseggen en konde dat
Got verhueden moet, dat dan die lijfpensie voirs. nyet ende die brieff dair aff sprekende
machteloes wesen solde, ende dit als voirs. is sall al staen my Johannes voirs. nyet te behalen
noch te begripen, ende sonder all argelist. In orkonde des so heb ic Johannes voirs. mijn segel
hijr an gehangen Gegeven int iair ons heren Dusent vierhondert sess ende twyntich des
dinxdages na onser liever Vrouwen dach Annunciacio

                    
    1 GAD, MA, inv. nr. 4a, fo. 84v (afschrift van de hand van stadsschrijver Johan Pawe).
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Bijlage 6. Naar taakveld geclusterd chronologisch overzicht van rekeningen, registers en
ander ambtelijk schriftgoed tot 1475 (tussen [] het moment van vervaardiging van het
eerste bewaarde exemplaar uit een reeks)

bestuur
-keurboeken: vóór 1343 [1448 (GAD, MA, inv. nr. 132)]
-wijkinventarisaties vanaf 1357
-eed-’boeken’ van stadsbeambten vanaf 1375 [circa 1450 (GAD, MA, inv. nr. 145)]
-registers van missiven vanaf circa 1380, dan wel 1422/1425 [1443 (GAD, MA, inv. nr. 7)]
-'oude kopieboek': aangelegd circa 1415 (GAD, MA, inv. nr. 4a)
-register van vrijgeleides vanaf 1442 (GAD, RA, inv. nr. 19)
-register van buurspraken vanaf (circa 1443?) 1459 (GAD, MA, inv. nr. 135a)
-memoriaal: aangelegd circa 1449 (GAD, RA, inv. nr. 46a)
-register van concordaten vanaf 1475 (GAD, Aanvulling Collectie Handschriften)

rechtspraak
-optekening van strafrechtelijke zaken en verbanning vanaf 1347; registratie vanaf 1395
-registers van 'kindergoed' vanaf 1362 [1467 (GAD, RA, inv. nr. 56a)]
-registers van vetes en oorvede vanaf 1366 (GAD, RA, inv. nr. 48.1.a)
daarin: 'externe' erfenissen vanaf ca. 1385 (‘toeversichte’)
-registers van gevangenisoorveden vanaf 1395 (GAD, RA, inv. nr. 48.2.a)
-registers van contentieuze zaken (‘clageboecke’) vanaf 1423 (GAD, RA, inv. nr. 5a)
-registers van renunciaties vanaf 1430 (GAD, RA, inv. nr. 55a)
-register van conservatoire beslagleggingen vanaf 1432 (GAD, RA, inv. nr. 63)
-registratie van schuldbekentenissen vanaf 1441 (GAD, RA, inv. nr. 19)
-registratie van machtigingen vanaf 1443 (GAD, RA, inv. nr. 19)
-registers van in- en uitleiding vanaf omstreeks 1453 (GAD, RA, inv. nr. 57)
-registers van getuigenissen, bekentenissen en vonnissen in criminele zaken vanaf circa 1463
(GAD, RA, inv. nr. 2)

financieel beheer
-cameraarsrekeningen vanaf circa 1330 [1337 (GAD, Cam., inv. nr. 1a)]
-registers van verpachtingen vanaf 1336 [1352/1353 (GAD, Cam., inv. nr. 226)]
-Kotertolmeestersrekeningen vanaf 1337
-timmermeestersrekeningen vanaf 1337 [1414 (GAD, MA, inv. nr. 159a)]
-weidegravenrekeningen vanaf 1339 [1414 (GAD, MA, inv. nr. 157)]
-gruitmeestersrekeningen vanaf 1344-1431/1432 (1339-1343: cameraars)
-koegeldregistratie vanaf 1344
-belastingkohieren vanaf 1347 [1380 (GAD, MA, inv. nr. 250)]
-wijnherenrekeningen vanaf (1337?) 1353-1412
-burgerboek vanaf 1353
-pandboeken vanaf (1366?) 1370 [1413 (GAD, MA, inv. nr. 156bis)]
-hopmeestersrekeningen vanaf 1371
-straatmeestersrekeningen vanaf (1356?) 1374 [1414 (GAD, MA, inv. nr. 160)]
-registers van deposities van saldi in de stadskist vanaf 1464 (GAD, MA, inv. nr. 154)



239

Bijlage 7. Inleiding in versvorm op het concept-keurboek van circa 14761

Der stad boeck van Deventer

Got almechtich will verlenen
dit recht in vier boeken te delen
op dat men tho beth in elcken boeken
ytlick punct moege hebn te soeken

primus liber / Int yrste boeck dair mach men lesen
wie dat scepenen, raet ende meente mach wesen
ende woe dat elck van den sick hebben sall
in synen officij the regyren wall
ende dair by sal men vynden die ede
dair elck officiant sall werden gebonden mede

secundus liber / Dat ander boeck will holden van allen koeren
die dragen an lyff offt gelt, ytlick op syn behoeren
ende mede van voirvlucht, doetslach, geleyde ende uytlaeghe,
van vrede te bieden ende nyet te sitten in enen gelaghe
ende voirt woe men dat mytter brullofft sall holden
in begennyss ende iairtyt, onder iongen en olden

tertius liber / Int derde boeck dair mach men sueken
van liggende erffnissen ende grunden in alle hueken
soe wair die gelegen synt, bynnen off buyten
dat recht dair van op sekeren tyden te sluyten
ende voert mede van reeden ende onreeden guede
van gifftinghe ende erfftaell te deylen onder den bloede

quartus / Dat vierde boeck will dair van seggen
woe die ene burger den anderen dach sall doen leggen
voer die banck altyt om schult ende schaden
dair nae te penden vermids den baeden
ende voirt woe die vreemde man der gelike
onse burgeren beclagen mach, sy syn arm off ryke

conclusio / Ende wes men in dessen vier boeken nyet en vynt bescreven
dair van sullen scepenen ende raet nae oeren vyff synnen trecht geven

Item
Hyr nae volget die taefell van dessen vier boeken
dair nae men ytlick artikell in beteykenden bladen mach sueken 

                    
    1 GAD, MA, inv. nr. 132*.
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Bijlage 8. Beschrijfmateriaal: perkament en papier1

Reeds in de oudste bewaarde cameraarsrekening van 1337 is een vermelding te vinden van de
aanschaf van perkament ter waarde van vier schellingen "ad quaternos" -mogelijk die van de
rekening in kwestie. Stadsschrijver Herbord ten Brinke ontving twee jaar later voor perkament en
voor niet gespecificeerde bewezen diensten tesamen drie pond. Apart verantwoord is de
aankoop, in 1345, van een vel ("magna cute vitrilini pergamenti") van drie schellingen ten
behoeve van een verpachtingsregister, en van een vel perkament ter waarde van twintig
penningen voor het burgerboek in 13532. Ongetwijfeld gaat het in deze laatste twee gevallen om
de omslagen van de genoemde registers. 

Het stadsbestuur verkocht op gezette tijden huiden van vee dat de stad toebehoorde. Voor de
huid van twee (jonge) stieren ('vaershude') ontving de stad in 1339 bijna 2½ pond, in 1344 en
1345 voor één zo’n huid iets minder dan vijftien, respectievelijk zestien schellingen. In 1347 en
1355 leverde eenzelfde lap 24 schellingen op, terwijl de preparatie drie jaar later een pond
kostte3. Voor het witmaken van een vel ontving de echtgenote van Herman ledermaker in 1353
ruim 21 schellingen van het stadsbestuur4. Een zekere Rether corrigiator (riemensnijder)
verdiende twee jaar later met het looien ('gherwen') van een huid van een rund en een paard bijna
27 schellingen, in 1357 nog eens ruim 21 schellingen "pro factura bovis dicti gherwen ad
tortum"; in 1361 ontving hij voor een stierenhuid ("varreschoers huet") tien schellingen. Rether
is vermoedelijk identiek aan de Dirk Reter die in 1353 een brief bezorgde voor het stadsbestuur5.
In 1362 en 1365, toen hij huiden bereidde voor 25 à 30 schellingen het stuk, duidt de
rekeningschrijver hem aan als 'Rether de toommaker'6. Philip Gerritsz de zadelmaker kreeg in
1375 voor vier gelooide huiden vier pond en zestien schellingen, een jaar later voor een gelooide
en geprepareerde huid 26 schellingen7. Complete (runder-)vellen, al dan niet bewerkt, deden in
de jaren veertig, vijftig, zestig en zeventig van de 14de eeuw op de markt dus tussen tien en
dertig schellingen.

De eerste perkamentmaker (pergamentator), Albert genaamd, verschijnt in 1345 als bewoner
van de wijk Engestraat in de bronnen8. Zeven jaar later ontmoeten we zijn collega Koldesculder9.
Deze toenaam leidt ons naar Wolter Koldesculder, die reeds in 1343 in de wijk Assenstraat en
een jaar later (ook?) op de Berg te traceren is. Hij wordt dan echter niet als pergamentator
aangeduid10. Gedurende de periode 1352-1362 komt Koldesculder in de cameraarsrekeningen
louter en alleen voor als betaler van een tijns voor een erf 'ten Brinke'11. Van Gese parkemunters
en Bertold partmijnster/parcmunter die in 1361, respectievelijk 1362-1365 voorkomen als
pachters van broodbanken, ten slotte, staat allerminst vast dat zij perkamentmakers waren;
misschien was de naam inmiddels tot toenaam verstard12.
                    
    1 Een onderzoek naar watermerken, dat gegevens over de herkomst van het papier kan verschaffen, is niet

ingesteld.
    2 CRD I, 9, 68 en 200; CRD II, 189.
    3 CRD I, 45, 156, 218 en 278; CRD II, 327 en 598. De toevoeging "iacet supra domum" in het laatste geval is

cryptisch: diende de huid een bouwkundig doel (voor een dergelijke toepassing: CRD I, 60 (1339)) of lag
hij klaar voor gebruik ter secretarie?

    4 CRD II, 225.
    5 Ib., 184, 350 en 510; CRD III-1, 64.
    6 Ib., 173, 547.
    7 CRD IV, 223 en 352.
    8 CRD I, 246.
    9 CRD II, 112.
    10 CRD I, 112 en 178.
    11 CRD II, 136 en CRD III-1, 86.
    12 Ib., 10, 90, 205, 368 en 423. Bertold komt met zijn vrouw tussen 1393 en 1399 voor als (in de wijk

Engestraat woonachtig) lid van de broeder- en zusterschap van Sint Jacob; GAD, IA, St.
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Tesamen vormden deze helaas schimmige mannen en vrouwen in het Deventer van de jaren
(veertig?) vijftig en zestig van de 14de eeuw een infrastructuur, die we met wellicht enige
overdrijving als 'perkamentnijverheid' kunnen omschrijven. In het voor de burgers van
Amersfoort bestemde Kotertoltarief uit 1338 is vermeld dat voor een tiental (‘deker’)
kalverhuiden een 'obool' betaald moest worden13. Uitgebreider nog is een dubbele uitvaardiging
uit 1347 op naam van schepenen en raad van Amsterdam respectievelijk Deventer, betreffende
de door Amsterdammers verschuldigde bedragen voor allerlei gespecificeerde goederen die de
Kotertol passeerden14. Onder de in de oorkonde opgesomde goederen komen ook huiden en -
opnieuw- kalfsvellen voor, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat in het tweede kwart van de 14de
eeuw de productie van het kwalitatief hoogstaande kalfsperkament in Deventer bepaald niet
ongewoon was15.

Papier verschijnt in Deventer in 1334, en wel als vijfde vel van de koopmansgilderol16. Vijf jaar
later trok het stadsbestuur een schelling uit "pro quaternis papireis"17. De papieren stroken die in
de cameraarsrekeningen van 1349 en 1350 liggen zijn misschien van deze partij afkomstig. Pas
in 1353 schafte het stadsbestuur via stadsschrijver Gevehard van Hildesheim opnieuw papier
aan, ditmaal voor bijna zeven schellingen "ad copiandum computationem domini de Voerst et
responsionem domini episcopi super articulis, eidem domino episcopo per dominum de Voerst
datis"18. Een jaar later fourneerde de magistraat ruim dertien schellingen "de candelis super
domum civitatis per annum habitis et pro papiro per Leonium", een persoon over wie verder
niets bekend is19. Was dit het papier dat in de eerste kladrekening van 1358 als ‘inlegvel’ en in
de eerste cameraarsrekening van 1360 voor zowel de registratie van burgerschapsgelden als een
gebonden restantenrekening gebruikt werd20? En was het papier waarop de (klad-) rekening van
de veldtocht van 1362 naar het kasteel Voorst geschreven werd afkomstig uit dezelfde
voorraad21?

Aankopen werden vermoedelijk steeds verantwoord in de rekeningen; in 1360 kreeg de

                                                               
Jacobsbroederschap, Liber Sancti Jacobi).

    13 "De decade pellium vitulorum obulum". Het tarief is opgenomen in een oorkonde van burgemeester,
schepenen en raden van Amersfoort uit 1338, waarin zij een conflict over de tol met schepenen, raden en
burgers van Deventer bijleggen (gedrukt: Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch II, nr. 627; een foto is te
vinden in OO V, tussen pp. 60 en 61 (nr. 1153)).

    14 GAD, MA, inv. nr. 215a, reg. nr. 23 (d.d. 16 oktober) = Van der Laan, Oorkondenboek Amsterdam, nr. 88.
Ib., nr. 89 is de door de Deventer schepenen en raden gezegelde pendant, die in Amsterdam berust.

    15 Smit, Opkomst handel Amsterdam, 71 betwijfelt overigens of Amsterdammers al de opgesomde goederen
over de IJssel vervoerde. Voor mijn punt is het niet van belang of het hier gaat om een op een specifieke
stad toegesneden dan wel algemene lijst. Overigens verschillen de toltarieflijsten voor Amersfoort en
Amsterdam inhoudelijk wel degelijk.

    16 KGR, p. 136 letternoot a. Onbekend is het jaar waarin schepenen en raden een brief op papier opstelden
voor hun collegae in Lübeck (zie hoofdstuk 2 n. 255). Indien het jaar 1331 juist is, zou dit document het
eerste getuigenis van papiergebruik in Deventer zijn. Het zal dan om redenen van prestige zijn dat Lübeck,
'hoofdstad van de stedenhanze', op -het toen nog kostbare- papier aangeschreven werd.

    17 CRD I, 54. N.B.: een tussentijdse vermelding betreft het testament van deken Johan van Wijhe uit 1336, dat
op een papieren cedel geschreven en vervolgens aan een notaris overhandigd werd (Dumbar, Deventer I,
269 letternoot g).

    18 CRD II, 186 (de editie heeft “Ghenchardum”). Enkele dagen later liep een knecht van raadslid Genekinus
naar Zwolle, voorzien van 'brieven' alsmede de rekening van de heer van Voorst. Kennelijk stond de heer
van Voorst onder curatele.

    19 Ib., 254.
    20 GAD, Cam., inv. nrs. 198 en 3a (niet opgenomen in CRD II). De restantenrekening bevat een summa "post

computationem", hetgeen erop wijst dat het onkosten zijn die na het sluiten van de rekening gedeclareerd
werden. De posten zijn verwerkt in de tweede rekening van 1360.

    21 GAD, Cam., inv. nr. 3f.
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kramer (institor) Berend dertig schellingen wegens een leverantie "de cyrotecis, candelis, papiro,
amphoris ..."22. Over hem weten we niet veel. Hij behoorde tot de familie Meiboom, die reeds
sinds 1288 met Bernard I leden van het lakenkoopliedengilde leverde23. Te voor en te na schafte
het stadsbestuur zaken als kaarsen -voor gebruik in het stadhuis- en touw bij hem aan24. In 1355
voert hij een rubriek met de namen van acht om onbekende redenen tot boetes veroordeelde
kramers aan met een bedrag van maar liefst negentien pond. Datzelfde jaar betaalde hij een
cameraar samen met herbergierster Agnes Nacken een bedrag wegens de levering van wijn25.
Gedurende de periode 1355-1358 huurde hij net als andere kramers een kleine verkoopbank
"uppen dijke" van het stadsbestuur26. Van 1363 tot 1367 en nog eenmaal in 1371 is Berend in de
rekeningen opgenomen omdat hij een tijns afdroeg voor een erf op de Poot27. Aangezien in 1373
een drietal stadsbestuurders "tot Beernts hues up den Pote mit Henrike van Ansom" zat, zal hij
daar ook gewoond hebben28. Na 1373 ontbreekt in Deventer elk spoor van hem.

Vanaf 1362 bevatten de cameraarsrekeningen in de rubriek "van hovescheyden" elk jaar een
post van zes pond voor de stadsschrijver ten behoeve van de aanschaf van perkament of 'francijn'
én papier. Twee jaar later al is de volgorde omgekeerd en gaat het papier voorop. Aangezien dit
in 1367 en nadien gedurig wisselt, kan het relatieve belang van de materialen hieruit niet
afgelezen worden. Gelet op het feit dat stadsschrijver Johan ter Hurnen in 1361 twee pond kreeg
toegewezen om perkament te kopen29, ligt het voor de hand te veronderstellen dat voor papier
jaarlijks vier pond beschikbaar was. De onkosten voor schrijfmateriaal zijn sinds eveneens 1364
ondergebracht in de salarisrubriek van de stadsdienaren (sporadisch ook onder het kopje 'van
allerhande zaken'30). Het is niet meer dan logisch dat de stadsschrijver als eerstbetrokkene zelf
papier aanschafte31. Vanaf 1373 zijn bedragen voor perkament en papier niet meer geboekt in de
rekeningen. Mogelijk was dit al het geval in 1372, voor welk jaar de rekeningen incompleet
bewaard zijn; wel kreeg stadsschrijver Johan ter Hurnen toen dertig schellingen "vor parcament
tot enen boke"32. De conclusie kan geen andere zijn dan dat de stadsschrijver dergelijke onkosten
voortaan moest bestrijden uit zijn navenant verhoogde vaste toelage. Voor deze veronderstelling
pleit dat stadsschrijver Johan ter Hurnen in 1371 in totaal zestig pond verdiende, waarvan vijftig
pond salaris en tien pond wegens toezicht op het wanthuis en voor papier en 'fransijn'. In 1373 is
zestig pond aan loon geboekt33. Daarmee verliezen we voorlopig het toch al beperkte zicht op de
aanschaf en toepassing van papier.

Vanaf 1415 verschijnen posten die ons inlichten over beschrijfmaterialen opnieuw in de
rekeningen. In dat jaar betrof het een bijdrage ("te volleste") van drie gulden "te papyre copijen
boec ende moers [een zeer fijne kwaliteit] percment ende francijn, des sie [sc. de schrijvers] meer

                    
    22 CRD II, 789.
    23 CRD III-1, 144 (1362) en KGR, s.v. Meiboom, waar kramer Beernd IV trouwens ontbreekt - of is hij

dezelfde als Bernard III?
    24 CRD II, 227 (1353) en 522 (1357); CRD III-1, 76 (1361) en 284 (1363)
    25 CRD II, 292 en 327.
    26 Ib., 326, 404, 488 en 564. Het aantal kramers in deze rubriek bedroeg in deze jaren omstreeks tien. Vijf

bestuurders controleerden in 1355 de gewichten waarmee zij hun handelswaar afwogen ("qui positi fuerunt
per scabinos ad videndum et examinandum pondera institorum"; ib., 344). Kramer Thomas transporteerde
in 1356 in opdracht van de schepenen een Keuls gewichtspond van Keulen naar Deventer (ib., 437).

    27 CRD III-1, 202; CRD III-2, 8, 353.
    28 CRD IV, 13. Hij was overigens een ander dan de schoenmaker Berend 'op de Poot' (CRD III-1, 141, rubriek

"de excessibus").
    29 Ib., 76.
    30 Ib., 643 (1366) en CRD III-2, 396 (1371).
    31 CRD III-1, 123, 397 en 643 ("dat Joh. ter Hurnen over jaer tor stad behoef ghecoft heft", 1366).
    32 CRD III-2, 468.
    33 Ib., 393 en 396; CRD IV, 82.
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behoven dan sie pleghen te doene"34. Kennelijk schoot het standaardbedrag tekort. Sindsdien
verschijnt ieder jaar (met uitzondering van 1416, 1421, 1426 en 1431-1432, waarvoor de
rekeningen ontbreken, en 1420, waarvoor geen informatie beschikbaar is) in één van beide
cameraarsrekeningen aan het eind van de rubriek "expositum hincinde" een post "item den
scrivers (of: unser stad scrivers) te volleste te papyre ende te francijne (eenmaal: mede te kopen)
...". Het bedrag werd in de jaren 1422-1423, 1429-1434 en 1435-1440 op één (oude) schild
gefixeerd, die echter in deze jaren in waarde nogal fluctueerde; in 1447 was het bedrag
verdriedubbeld35. Gedurende de periode 1450-1458 boekte de rekeningschrijver steevast zestien
(zwaar) pond voor ‘francijn’, papier en zegelwas, in de jaren 1460-1464 (gegevens voor 1459 en
1463 ontbreken) hetzelfde bedrag, echter voor papier, inkt en zegelwas36. Vanaf 1450 is het
besteedbare bedrag derhalve fors verhoogd. Opvallend is de invoering van een vergoeding voor
zegelwas, een product waarover men vóór 1450 zelden iets gewaar wordt37. Voorts springt in het
oog dat in de jaren 1460-1464 perkament uit het rijtje verdwijnt en inkt er juist in verschijnt. Was
er voldoende perkament in voorraad, te meer als we er -voorzichtig- vanuit gaan dat
perkamenten codices in toenemende mate of zelfs exclusief bij de broeders van het Gemene
Leven aangeschaft werden, en perkament dus alleen nog van pas kwam bij de uitvaardiging van
oorkonden? 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de kosten het budget van de stadsschrijver te boven
gingen, betrok het stadsbestuur na 1362 papier en perkament bij particulieren. Met enig geluk
vinden we de namen van deze handelaren terug in de cameraarsrekeningen. Een voorbeeld is
Pawel de kramer, die in 1365 tweeëneenhalve schelling kreeg voor de levering van een "huet
fansyer (?) fransijn"38. Pawel komt voor tussen 1361 en 1379 en woonde vanaf 1366 in de wijk
Waterstraat39. Papier maakte slechts een deel uit van zijn handelswaar. Het stadsbestuur deed
voor allerhande goederen (en voor leningen) een beroep op hem40. Datzelfde geldt voor alle
kramers, mannen zowel als vrouwen, met wie zaken gedaan werden. Onbekend blijft de
leverancier die in 1373 11½ schelling kreeg voor "drie grote dozen ende papier daer in daer men

                    
    34 StRD III, 223.
    35 StRD IV, 66 (3 gl.; 1417), 117 (3 gl. 9 pl.; 1418), 181 (3 gl. 15 pl.; 1419), 335 (1 sch. = 4 gl.; 1422), 393 (1

sch. = 4 gl. 4½ pl.; 1423), 465 (4 gl. 7½ pl.; 1424); StRD V, 64 (4 gl. 13 pl. 4 br.; 1425); 163 (4 gl. 18 pl.;
1427); 232 (5 gl. 9 pl.; 1428); 282 (1 sch. = 6 gl. 4 pl. 4 br.; 1429); 362 (1 sch. = 6 gl. 6 pl.; 1430); 485 (1
sch. = 7 gl. 6 pl. 4 br.; 1433); 553 (1 sch. = 2 Arnh. gl. 11 kr.; 1434); StRD VI, 42 (1 sch. = 2 gl. 13 d.;
1435); 93 (ib.; 1436); 153 (1 sch. = 2 gl. 14 d. 1 pl. 3 br.; 1437); 226 (1 sch. = 2 gl. 14 d. 1 pl. 3 br.; 1438);
284 (1 sch. = 2 gl. 14 d. 1 pl. 3 br.; 1439); 349 (1 sch. = 3 gl.; 1440); Alberts, Cameraarsrekeningen 1447,
46.

    36 GAD, Cam., inv. nrs. 21b, fo. 8v; 21d, fo. 8v; 21f, fo. 7v; 21h, 9v; 21j, fo. 8r; 22b, fo. 10r; 22d, fo. 9v; 22f,
fo. 9v; 22h, fo. 7v (alle: ‘tweede’ rekening); 23b, fo. 8r; 23c, 8r; 23e, 9r; 23i, fo. 7r (alle: ‘tweede' rekening,
salarisrubriek stedelijke ambtenaren).

    37 Eén van de weinige oudere vermeldingen betreft de aanschaf in 1347 door het stadsbestuur van was -"cera
ad sigillandum"- bij Johan Wernersz voor vier schellingen en acht penningen (CRD I, 295). Johan leverde
dat jaar ook "vasis dictis dozen ad litteras" voor acht penningen (ib., 299). Overigens stamt een voorbeeld
van niet-archivalische benutting van 'dozen' uit hetzelfde jaar: "pro duobus vasis dictis dozen ad vexillas
civitatis 12 d." (ib., 299). Johan Wernersz maakte in de jaren 1337-1349 deel uit van het stadsbestuur (ib.,
xiv-xvi); hij woonde in de wijk Polstraat (De Meyer en Van den Elzen, Verstening, 193). Klaarblijkelijk
was hij handelaar of kramer, tenzij we er vanuit gaan dat hij als tussenpersoon optrad - hetgeen niet voor de
hand ligt.

    38 CRD III-1, 507.
    39 Ib., 61 en 580; CRD V, 193. Over de wijk Waterstraat en de kramers daar (onder wie Pawel) schrijven Van

den Elzen en De Meyer, 'Knokken en dokken', 10-11.
    40 CRD III-1, 61, 63 (kamfer, hoosvaten, salpeter, 1361), 109 en 136-137 (oorlogstent, 1362); CRD III-2, 16

en 206-207 (leningen, 1367/1369), 243 ("gordenisse", 1369), 427 ("doec" voor wimpels, 1372); CRD IV,
311 (lening, 1376) en CRD V, 193 (garen, 1379)
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salpeter in legghen soelde"; hoogstwaarschijnlijk was hij Johan Lambertsz de dozemaker41.
Papier vond dus ook andere bestemmingen dan als beschrijfmateriaal.

Een laatste voorbeeld is Maes Johansz, die al eerder ter sprake kwam in verband met de
levering van "12 boecke papiers" aan het stadsbestuur in 143042. In 1433 is hij opgenomen in de
cameraarsrekening in de rubriek 'geloste brieven van de honderdste penning'43. Pas in 1441 werd
hij burger44. Drie jaar later betaalde het stadsbestuur hem voor de levering van "wijnedick,
wiroeck, ongel etc." in de stadsstal45. Er vanuit gaande dat Maes en Maes de kramer identiek
zijn, laat hij zich gedurende de periode medio 1434-1449 volgen in de registers van renunciaties.
Uiteraard zijn hierin primair zijn onroerend-goedtransacties opgetekend. Interessanter dan deze
in detail na te gaan is de vaststelling dat Maes in 1439 over een eigen zegel beschikte46.
Vermeldenswaard is ook de schuld die twee particulieren hem eind juli 1440 beloofden te
voldoen op de eerstkomende jaarmarkt van Sint Jan, alsmede de machtiging van Dirk van
Steenvoorde van Nijmegen om "inte[winnen] all alsulk scholt bynnen ende buten Deventer te
doin oft he [Dirk] dair selven tegenwordich weer"47.

Het weinige beschreven papier dat bewaard bleef geeft allerminst inzicht in het verbruik ter
secretarie. Het oudste materiaal zijn de losse strookjes in de cameraarsrekeningen, zoals zoëven
bleek. Verder benutten stadsschrijvers papier met name voor correspondentie. Het Zutphense
stadsarchief bevat een tweetal Deventer brieven op papier uit 1389/139048. Afgezien van de
geheel op papier geschreven rekening betreffende het beleg van het kasteel Voorst in 1362 (en
dit was natuurlijk een uitzonderlijke rekening, die van belang was voor het hele Oversticht!), zijn
pas vanaf het begin van de 15de eeuw diverse papieren stadsrekeningen over. Voor de
cameraarsrekeningen echter bleef men tot ver in de 16de eeuw exclusief perkament gebruiken.

Als we aannemen dat perkament bedoeld was voor het vastleggen van ‘duurzame’ informatie,
dan hechtte men in Deventer in de onderzoeksperiode het meeste gewicht aan optekeningen van
keuren en, verrassend, financiële aard (de eindredactie van de cameraarsrekeningen en
belastingkohieren). Een verklaring voor het ongewone verschijnsel dat de centrale
stadsrekeningen op perkament geschreven werden is de wens om de eindredactie te bewaren; de
onderliggende, doorgaans op papier geschreven versies vernietigde men. De lokale traditie van
                    
    41 CRD IV, 57. Johan Lambertsz, reeds in 1359 geattesteerd in de stad (CRD II, 616), werd drie jaar later

burger (CRD III-1, 147). Hij komt voor het laatst in de rekeningen voor in 1403 (StRD II, 183). De vijf
dozen die het stadsbestuur in 1370 aanschafte, drie om "breve in te legghen" à 7½ schellingen en twee "daer
men die uytscrifte [sc. twee bezegelde (!) exemplaren van bisschopsoorkonden] in dede" voor 2½
schellingen, de doos die een jaar later diende om documenten 'oostwaarts' in te vervoeren (kosten: één
schelling), en de doos à 2½ schelling uit 1385 "daer breve inne ligghen die onse here van Utrecht onser stad
ghegheven heft" zijn ongetwijfeld ook door hem vervaardigd (CRD III-2, 281-282 en 319; CRD VI, 243).
Het kennelijk meest gevraagde formaat kostte 2½ schelling. In 1359 verkocht Johan het stadsbestuur vier
palen, in 1371 een mijt elzenbrandhout, in 1390 leverde hij (kortweg aangeduid als 'de dozemaker') "een
deel plancken daer die vorsz. calc die hi (?) ghelesschet was mede beslaghen waert", en het jaar erop
inspecteerden twee bestuurders met hem en een ander "dat holt to Weechlo" (CRD II, 616; CRD III-2, 323;
CRD VII, 184, 208). Johan beschikte dus over hout, al dan niet in voorraad, waaruit zich laat afleiden dat
'dozen' houten kistjes of 'trommels' waren. Johan Lambertsz woonde in de Bergstraat (De Meyer en Van
den Elzen, Verstening, 151, in combinatie met GAD, HG, inv. nr. 104 (27 januari 1393)). Zijn zoon
Lambert, die eveneens op de Berg woonachtig was, beoefende hetzelfde ambacht (De Meyer en Van den
Elzen, Verstening, 151, in combinatie met GAD, HG, inv. nr. 93 (13 maart 1390)).

    42 Zie hoofdstuk 4 n. 205.
    43 StRD V, 459 en 506.
    44 GAD, Cam., inv. nr. 19c (1441-I), fo. 1v.
    45 Ib., inv. nr. 19i (1444-II), fo. 4r (rubriek ‘allerhande zaken’).
    46 GAD, RA, inv. nr. 55b, 58/59c.
    47 Ib., 102 (Merten Johansz en Peter Hermansz), 144.
    48 SAZ, OA, inv. nr. 777, briefreg. nrs. 44 en 49.
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perkamentproductie, waarvoor vanaf het midden van de 14de eeuw aanwijzingen te vinden zijn,
kan deze keus vergemakkelijkt hebben. Papier vond in Deventer ingang aan het begin van de
jaren dertig van de 14de eeuw, overigens niet in de eigenlijke stadsadministratie, maar in de
koopmansgilderol. Met uitzondering van de periode 1373-1415 bieden de cameraarsrekeningen
jaarlijks informatie over papieraanschaf op de secretarie. Inzicht in de gebruikte volumes en het
relatieve belang van perkament en papier als beschrijfmateriaal is niet te verkrijgen. De
beroepsgroep van de kramers speelde een sleutelrol in de distributie van zowel perkament als
papier.
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Bijlage 9. Toelichting bij figuur 1: bevolkingsaantal van Deventer, 1361-1400 (minima)

De grafiek is gebaseerd op de vermeldingen van de inning van het poortwachtersgeld in de
cameraarsrekeningen vanaf 136149. Deze posten betreffen huizen. Huizen en huishoudens zijn
aan elkaar gelijk gesteld. Om van een huis tot een aantal bewoners per huis te komen, is een
vermenigvuldigingscoëfficiënt van 4.5 gehanteerd50. De omrekening van de jaarbedragen naar
huizen resulteert slechts bij uitzondering in hele getallen (gebroken getallen zijn afgerond).
Klaarblijkelijk hanteerde men een gedifferentieerd tarief. Bovendien hoefden onvermogenden
niet bij te dragen. Dit maakt duidelijk dat berekeningen van bevolkingsaantallen op basis van het
Deventer poortwachtersgeld minder eenduidig zijn dan ze lijken en slechts minimumaantallen
opleveren51. De soms zeer aanzienlijke fluctuaties van jaar tot jaar zijn op het eerste gezicht
onverklaarbaar. Vermoedelijk was er een aanzienlijke groep mensen die met betrekking tot het
poortwachtersgeld voortdurend op de grens van het fiscale pauperschap balanceerde, en
zodoende het ene jaar wel en het volgende jaar niet betaalde. In dit licht weerspiegelen de
veranderende huizentallen niet per se een schommelend woningbestand en dus bevolkingspeil.
Het is immers uitermate onwaarschijnlijk -om een in het oog springend voorbeeld te noemen- dat
het aantal huizen van 1371 op 1372 van 638 tot 850 steeg, om het jaar erop weer in te zakken tot
69852. Een opwaartse tendens is over de hele periode gezien echter wel degelijk waarneembaar.
Bij de berekeningen is verondersteld dat het tarief van een Vlaamse groot per huis dat in 1363
gold, ook in de andere jaren van toepassing was. Op één moment is dit te controleren: in 1369
werd een eenmalige heffing opgelegd van een halve groot per huis “want die meynte niet graven
en zolde”. Het verschil bedraagt 13 huizen53. Kennelijk lag voor dertien 'huizen' een grens tussen
één en anderhalve groot. Langs deze weg is echter niet meer greep te krijgen op de groep fiscale
paupers.

Voor de verhoudingen tussen de verschillende munteenheden is gebruik gemaakt van de
tabellen die De Meyer in 1979 publiceerde54. In 1372 is gerekend met 16 groten per (licht) pond,
en niet met 20, aangezien anders een onverklaarbare piek ontstaat. In 1390 kwam de groot of
herengroot in zwang. Omdat er toen en in 1391 en 1393  30 óf 32 (heren)groten in een gulden
gingen, zijn voor deze jaren gemiddelde waarden aangehouden. Laatstgenoemd jaar luidde de
overgang op de gulden als rekeningmunt in. Na 1398 hebben we met een onzekere factor te
maken: de groot wordt afgelost door de plak, en de verhouding tussen beide laat zich vanaf 1400
niet meer bepalen. Voor 1400 is als verhouding aangehouden 1 plak = 1.33 groot, en is
bovendien aangenomen dat de heffingsgrondslag een groot en niet een plak per huis was.

                    
    49 CRD III-1, 45, 209, 315 en 371, 476, 535; CRD III-2, 5-6, 106, 214, 362, 450; CRD IV, 46, 322; CRD V,

47, 92, 213, 315, 353; CRD VI, 30, 94, 163, 232, 301; CRD VII, 138, 225, 348; StRD I, 33, 101, 168, 283,
362. Zie hoofdstuk 5 § 5.2.2.4 voor de cruciale rekeningpost uit 1363.

    50 Van Schaïk, Belasting, 129 en 131-132.
    51 Deze observaties vormen een aanvulling op mijn 'De demografische ontwikkeling van Overijssel 1369-ca.

1600: een kritische reactie', OHB 110 (1995) 31-43, aldaar 31-33 en 40 (tabel).
    52 Een verband met het aantal burgerregistraties per jaar is uit de aard van de zaak niet te leggen, omdat

burgerrechtverleningen de feitelijke immigratie niet weerspiegelen. Sommige stedelingen woonden al jaren
in de stad alvorens zij om hen moverende redenen besloten de eed op het stadsrecht af te leggen, terwijl
anderen die eed nooit zwoeren.

    53 CRD III-2, 170. Deze post is opgemerkt door Alberts, ‘Beiträge’, 42-43.
    54 StRD V, xv-xxvi.
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Bijlage 10. Autografen van enkele stadsschrijvers

Herbord ten Brinke GAD, HG, inv. nr. 19 (d.d. 31.7.1334)

Gevehard van Hildesheim GAD, HG, inv. nr. 40 (d.d. 17.3.1368)
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Johan II ter Hurnen GAD, KA, inv. nr. 95 (d.d. 6.7.1354)

Johan van Ommen GAD, HG, inv. nr. 105 (d.d. 6.2.1393)
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Johan I Pallas (de Palacio) RAO, TH, inv. nr. 264, reg.nr. 322 (d.d. 12.9.1436)

Steven van Jorwerd GAD, MA, inv.nr. 6a , map 1476 (d.d. 4.10.1476)
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Legenda

Gebouwen Wijken

A  raadhuis en wanthuis I     Polstraat
B  Sint Lebuinuskerk II    Waterstraat
C  Sint Nicolaas- of Bergkerk III   Noordenbergstraat
D  H. Geestgasthuis IV   Engestraat
E  Franciscanenklooster V    Bisschopstraat
F  Heer Florenshuis VI   Overstraat

VII  Berg
VIII Assenstraat

Bijlage 11. Plattegrond van Deventer

Gebaseerd op Bloemink, ‘Kapittelbezit’, 105 (met vriendelijke toestemming van de auteur)
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN

BFA: binnengekomen familiearchieven; F.C. Berkenvelder, Inventaris van de tot
1965 in het Deventer Gemeentelijk Archiefdepot binnengekomen
familiearchieven (Deventer 1965)

BGO: Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel
briefreg.: briefregest
Cam.: J. Acquoy, Oud-archief van Deventer. De cameraar (Deventer 1921)
CRD: J.I. van Doorninck, J. de Hullu en J. Acquoy ed., De Cameraars-rekeningen

van Deventer 1337-1393 (8 dln.; Deventer 1888-1914)
GAD: Gemeentearchief Deventer
GAK: Gemeentearchief Kampen
HG: gasthuis van de H. Geest; J.I. van Doorninck, Catalogus der archieven van het

Groote (vroeger Heilige-Geesten-) en Voorster Gasthuis te Deventer (1267-
1815) (Zwolle 1879/1880)

IA: Ingekomen Archieven
inv.nr.: inventarisnummer
IvW: Instellingen van Weldadigheid; J. Acquoy, Instellingen van weldadigheid te

Deventer (Deventer 1929)
KA: Kapittelarchief; B. Looper, Inventaris der archieven van het kapittel van St.

Lebuinus te Deventer 1123 (1040) - 1591 (Deventer 1984)
KGR: koopmansgilderol; H.R. van Ommeren ed., De koopmansgilderol van

Deventer 1249-1387. Vereeniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis,
Werken nr. 34 ('s Gravenhage 1978)

MA: Middeleeuws Archief
NAB: Nederlands(ch) archievenblad
OA: Oud Archief
OGZ: E.C. Dijkhof, M. Dillo, E.J. Harenberg, F. Ketner en M.S. Polak ed.,

Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. Rijks Geschiedkundige
Publicatiën uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (7
dln. verschenen; Den Haag 1980-)

OHB: Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en mededelingen van de
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis

OO: Ter Kuile, Oorkondenboek van Overijssel. Regesten 797-1350 (6 dln.; Zwolle
1963-1969)

OSU: A.C. Bouman, F. Ketner, S. Muller Fz. ed., Oorkondenboek van het Sticht
Utrecht tot 1301 (5 dln.; Den Haag 1920-1959)

RA: Rechterlijk Archief; J. Acquoy, Inventaris van het rechterlijk archief van de
stad Deventer (Deventer 1911)

RAG: Rijksarchief in Gelderland (Arnhem)
RAO: Rijksarchief in Overijssel (Zwolle)
RAU: Rijksarchief in Utrecht (Utrecht)
reg.nr.: regestnummer
SAZ: Stadsarchief Zutphen
StRA: stadsrekeningen van Arnhem; W.J. Alberts ed., De stadsrekeningen van

Arnhem. 1353-1432 (5 dln.; Groningen 1967-1978 en Arnhem 1985)
StRD: stadsrekeningen Deventer; G.M. de Meyer ed., De stadsrekeningen van

Deventer 1394-1440 (6 dln.; Groningen 1968-[z.j.])
TH: abdij Ter Hunnepe; P.A.A.M. Wubbe, Het archief der abdij St. Mariënhorst te
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ter Hunnepe ('s Gravenhage 1931)
VG: Voorstergasthuis (inventaris: zie HG)
VL: J. van Vloten, Vijftal lezingen over de wording en ontwikkeling der stad en

gemeente Deventer (Zutphen 1866) 130-171
VMORG: Verslagen en medede(e)lingen van de Vereeniging tot beoefening van

Overijsselsch Regt en Geschiedenis
VMOVR: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van

het oud- vaderlandsche recht
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