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SAMENVATTING

De bestudering van het stedelijke schriftgoed als samenhangend geheel staat in de Nederlanden
nog in de kinderschoenen. Deventer leent zich goed voor een onderzoek naar bestuurlijke
verschriftelijking, omdat het over een rijk Middeleeuws archief beschikt. Bovendien vervulde
deze stad binnen het ‘Overijsselse’ deel van het prinsbisdom Utrecht bestuurlijke, juridische,
economische en kerkelijke functies op regionaal en bovenregionaal niveau. Het onderzoek
waarvan dit boek verslag doet is kort samen te vatten als de beschrijving en verklaring van de
ontwikkeling van een bestuursstructuur die een cultuur van schriftgebruik voortbracht. In de kern
is het dan ook institutioneel-administratief van aard. Daarnaast belicht het de sociale omgeving
waarin het bestuurlijke schriftgoed functioneerde. Ten derde wordt aandacht besteed aan
cultuurhistorische subthema’s als de wisselwerking van mondelinge en schriftelijke uitingen van
bestuur en rechtspraak, de toepassing van Latijn en volkstaal in een bestuurlijk-ambtelijke
context, en geletterdheid en alfabetiseringsgraad.

Centraal staat de vraag naar de factoren die de bestuurlijke verschriftelijking bepaalden, en
naar hun onderlinge samenhang. Methodisch uitgangspunt is een systematische bestudering van
de ontwikkeling van de stedelijke bestuursorganisatie en haar bevoegdheden vanaf het moment
dat de eerste sporen daarvan traceerbaar zijn. Deze aanpak heeft tot doel de schriftelijke
optekeningen in beeld te krijgen die voortvloeiden uit de uitoefening van taken op het terrein van
bestuur, rechtspraak en beheer. Deze studie wil niet alleen beschrijven, maar ook verklaren.
Waarom werd het geschreven woord in de bestuurspraktijk steeds belangrijker? Als gevolg van
welke impulsen verandert de wijze van optekening van bestuurlijk handelen? Het gehanteerde
lange-termijnperspectief en het met elkaar verbinden van alle bronnencategorieën (oorkonden,
brieven, rekeningen, registers, alsmede ontwerpen en losse aantekeningen die zich aan
categorisering onttrekken) die betrekking hebben op bestuur, rechtspraak en beheer maken een
dergelijke benadering mogelijk.

Het boek is als volgt opgezet. In de inleiding wordt aandacht geschonken aan kwesties van
definitie, methode, bronnen, overlevering en verschriftelijking als onderzoeksthema. In het
tweede hoofdstuk komt de beginfase van de verschriftelijking aan bod. Daarop volgen drie
hoofdstukken die de ontplooiing van de bestuurlijke verschriftelijking tot onderwerp hebben. Als
scharnierpunt tussen hoofdstuk twee en de volgende hoofdstukken dient het aanvangsjaar van het
Gelderse pandschap van Salland (1336-1346). Het drieluik over de ontplooiing van de
bestuurlijke verschriftelijking behandelt de kerntaken van het stadsbestuur, te weten bestuur,
rechtspraak en beheer.

De samenvatting van de bevindingen start met hoofdstuk 2. Daarin is de sociale en
institutionele geschiedenis van de stad Deventer tot het begin van de 14de eeuw in kaart
gebracht; zij vormt het kader waarbinnen de bestuurlijke verschriftelijking zich afspeelde.
Aan het begin van de 13de eeuw hadden lieden die in een afhankelijkheidsrelatie stonden tot
een vorst (met name de bisschop van Utrecht), klooster of kapittel –naar aannemelijk
geworden is in veel gevallen van een ministeriale status- het in bestuurlijk opzicht voor het
zeggen in Deventer. Kort voor het midden van de 13de eeuw echter veranderde dit: de
kooplieden traden als maatschappelijke groep naar voren. Om de politieke verhoudingen te
kunnen bepalen zijn de relaties tussen de landsheer (en zijn lokale vertegenwoordiger, de
stadsschout of stadsrichter) en de stedelijke gemeenschap enerzijds en de relaties tussen de
verschillende politieke organen in de stad anderzijds nagegaan. De bevoegdheden van de
stadsschout beperkten zich uiteindelijk nog slechts tot de groep van vreemdelingen en tot op
zekere hoogte ook tot halszaken. De gemeenschap van burgers en dientengevolge haar
bestuursorganen maakte in de 13de eeuw een proces door van politieke emancipatie ten
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opzichte van de landsheer. Sedert 1266 zijn de burgerlijke bestuurscolleges frequent in
oorkonden aan te treffen als uitvaardiger, zegelaar en/of getuige. In het laatste decennium van
de 13de eeuw nam het aantal exclusief door hen uitgevaardigde oorkonden opvallend toe.

Wenden we ons van de sociale en politieke ontwikkelingen naar het thema van de bestuurlijke
verschriftelijking, dan is allereerst vast te stellen dat tot de late 13de eeuw de stedelijke
schriftcultuur zich beperkte tot de aan de kapittelkerk van Sint Lebuinus verbonden
geestelijkheid. In deze kring waren in de tweede helft van de 13de eeuw enige tientallen
scribenten actief. Op incidentele basis redigeerden zij oorkonden voor het stadsbestuur en voor
anderen die daarom vroegen. Zij ook waren het die de ledenlijst van het koopmansgilde
bijhielden. De eerste stadsschrijvers werden uit deze groep geestelijken gerecruteerd. Hun
optreden vanaf omstreeks 1290 valt samen met de gesignaleerde toename van het aantal
‘stedelijke’ oorkonden. In deze studie is een verband gelegd tussen de opkomst van een in de
koopliedenstand wortelende geletterde nieuwe bestuurselite en de toepassing van het schrift in de
wereldlijke bestuurspraktijk. Onderwijs genoot deze elite aan de lokale kapittelschool, die
daarmee een cruciale rol in dit proces speelde. De houding in bestuurskringen ten opzichte van
schriftgebruik uitte zich niet alleen in de productie, maar ook in de bewaring van documenten.

Hoofdstuk 3 richt zich op de taken die het stadsbestuur als collectief verrichtte. Kort na het
midden van de 14de eeuw krijgen we zicht op de procedure van de installatie van een nieuw
stadsbestuur in Deventer. De meente fungeerde als kiescollege. In elke wijk kozen twee
meenteleden, de zogeheten ‘keurnoten’, één of twee schepenen die als 'straatschepenen' (‘straat’
= wijk) zitting namen in het schepencollege. De 'keurnoten' werden kort voor het midden van de
15de eeuw -en mogelijk ook voordien- aangewezen door de colleges van schepenen en raden.
Het kiescollege zelf fungeerde als kweekvijver van nieuwe bestuurders. Aangezien er acht
wijken en twaalf schepenplaatsen waren, kwam –naar alle waarschijnlijkheid kort na het midden
van de 14de eeuw- een verdeelsleutel in zwang. Door middel van deze constructie had het
stadsbestuur binding met de wijken.

Kerntaken van het schepencollege waren het ontwerpen en uitvaardigen van keuren
(verordeningen en bepalingen) en ‘buurspraken’ (officiële en openbare afkondigingen), de
afhandeling van de correspondentie en het toezicht op de stadsmilitie. Keurbevoegdheid bezat
het stadsbestuur al aan het eind van de 13de eeuw. De overlevering van keuren geschiedde
aanvankelijk mondeling. Posten in de vanaf 1337 bewaard gebleven stadsrekeningen –in
Deventer cameraarsrekeningen geheten, waarover hieronder meer- maken het mogelijk het
bestaan van specifieke keuren en van de optekening daarvan in keurboeken te achterhalen. In het
Deventer bestuurlijke schriftgoed komt de functie van moederstad van de Overijsselse
stadsrechtfamilie amper tot uitdrukking; men moet met een lantaarntje zoeken naar voorbeelden
van verzoeken om rechtsadvies door dochtersteden. Een archief met jurisprudentie, zoals in
Zutphen bestond, kwam hier niet tot stand. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Kampen
en Zwolle zich in het kader van hun streven naar autonomie (ook) op dit punt probeerden los te
maken van Deventer. Duidelijk is dat de Overijsselse stadsrechtfiliatie een landsheerlijke
constructie was, die althans in de 14de en 15de eeuw nauwelijks praktische betekenis had.

De buurspraak was het middel bij uitstek voor overheidscommunicatie met de burgerij.
Deventer kende het fenomeen al rond het midden van de 14de eeuw. Aanvankelijk bleef het bij
afkondiging en was de buurspraak dus een mondeling medium. Na een eeuw ging men over op
systematische registratie. Daarenboven konden geïnteresseerde burgers zelf de op openbare
plaatsen ter inzage gehangen teksten van buurspraken nalezen. Dit gegeven illustreert dat de
stedelijke samenleving in de 15de eeuw in toenemende mate geletterd was.

Het schepencollege handelde tevens de stedelijke correspondentie af. De omvang van de
uitgaande post kan gereconstrueerd worden aan de hand van rekeningposten. In totaal zijn alleen
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al in de tweede helft van de 14de eeuw naar schatting een paar duizend brieven de deur
uitgegaan. Daarvan bleef slechts een fractie bewaard in archieven buiten Deventer.
Brievenboeken, waarin de belangrijkste uitgaande brieven als afschrift of als minuut (de
vastgestelde redactie) een plaats kregen, werden mogelijk al sinds het eind van de 14de en met
zekerheid in het begin van de 15de eeuw aangelegd. De binnengekomen brieven zijn maar zeer
ten dele bewaard gebleven; men archiveerde naar gelang het belang van de missiven. Vanaf 1447
ontstond in Deventer een apart Hanzearchief, in het verlengde van de centrale functie in
Overijssel die de stad in dat jaar met betrekking tot de stedenbond ging bekleden.

Het laatste onderwerp dat behandeld is in het kader van de collectieve bestuurstaken van
schepenen en raden, zijn inspecties in de wijken die tot optekening aanleiding gaven. Daarbij
ging het zowel om de 'zetting' en de schouw van wapens en wapenrustingen, het toezicht op
voedselvoorraden als om de controle van vreemdelingen. Wijksgewijze optekeningen
verschaften informatie op het niveau van huizen en vormden zodoende een soort 'gemeentelijke
basisadministratie' die verschillende doelen kon dienen. Hoe divers de wijkinventarisaties naar
het object van inspectie ook waren, hun algemene functie behelsde controle en toezicht ten
behoeve van de veiligheid en de openbare orde.

 Te concluderen valt dat bestuurlijke verschriftelijking zich in Deventer het eerst deed gelden
op het vlak van de regulering van het openbare leven, zich uitend in de optekening van keuren.

Hoofdstuk 4 heeft de rechtspraak tot onderwerp. Achtereenvolgens zijn de ontwikkelingen op het
terrein van de straf-, vrijwillige en contentieuze rechtspraak beschreven en geanalyseerd.
Wegens de sleutelrol die de burgemeesters (aanvankelijk ‘maandschepenen’ geheten) in de
rechtspraak speelden, gaat een bespreking van de burgemeestersfunctie vooraf. Twee schepenen
vervulden deze functie gedurende vier weken ofwel een bestuurlijke maand. Zij waren 'richter in
der tijt' en verantwoordelijk voor de inning van boetes die zij bij overtredingen van de keuren
oplegden.

In het gedeelte over strafrechtspraak zijn achtereenvolgens vete en ‘oorvede’, boetes en
verbanning, en 'kindergoed' aan de orde gesteld. Vetes tussen de stad en lieden buiten de muren
moesten door middel van 'ontzegbrieven' formeel aangezegd worden. Vanaf 1366 noteerde men
in Deventer de kerngegevens uit binnengekomen 'ontzegbrieven' in een apart register dat bekend
staat als 'oorvedenboek'. Een ‘oorvede' kon zowel een vredesbelofte van de verliezende
vetevoerende partij zijn als een plechtige eed van een vrijgelaten gevangene om af te zien van
wraak of juridische acties ('Fehde-' en 'Haft-Urfehde'). Vetes konden tijdelijk opgeschort worden
door middel van een 'vrede'; beëindiging vond plaats via een zoenprocedure. De optekeningen
die verband hielden met de vete werden dan gecancelleerd. De noodzaak tot registratie van vetes
deed zich voor toen de frequentie ervan toenam. De gevangenisoorveden die in het register aan te
treffen zijn, werden afgelegd door personen die de stadskeuren overtreden hadden. Vanaf 1395
kwamen aparte registers voor gevangenisoorveden in zwang. Hechtenis en oorvede werden
gaande de 15de eeuw van een middel om de vrede te bewaren meer en meer tot een middel ter
disciplinering.

Wat betreft boetes en verbanning laat zich aantonen dat sinds 1344 een afzonderlijke
strafrechtelijke administratie in gebruik was. Een min of meer systematische registratie van
strafrechtelijke zaken vond plaats vanaf 1395. De informatie die in de strafrechtadministratie
opgeslagen lag, werd benut bij het opmaken van de klad- en netredacties van de
cameraarsrekeningen, met name voor de inkomstenrubriek ‘boetegelden’.

Geheel op zichzelf binnen de strafrechtspraak stond de verplichting tot het aangeven van het
erfdeel van kinderen door hertrouwende weduwen of weduwnaars. Vanaf 1362 schreef men
dergelijke aangiftes in registers in. Bij in gebreke blijven werd aanvankelijk een boete opgelegd.
Het eerste register van 'kindergoed' dat bewaard bleef, bestrijkt de periode 1467-1494. Oudere
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exemplaren werden vernietigd zodra de informatie die zij bevatten haar actualiteit verloor.
Het stadsbestuur van Deventer verwierf reeds in de vroege 12de eeuw competentie op het

vlak van de voluntaire jurisdictie. Systematische registratie liet tot medio jaren tachtig van de
14de eeuw op zich wachten. Achtereenvolgens zijn aan de orde gekomen erfenissen in den
vreemde, onroerend goedtransacties ('renunciaties'), schuldbekentenissen, machtigingen en
erfenissen in de stad. De straatschepenen speelden een sleutelrol bij het in bezit stellen
('inleiden') van erfgenamen en bij eventuele conflicten rond binnensteedse erfenissen. Alleen hier
zien we een naar het niveau van de wijk gedelegeerde, trouwens beperkte, bevoegdheid. Door
particulieren ingeschakelde scribenten van buiten de secretarie, onder wie zich naast de openbare
notarissen ook schrijfmeesters bevonden, ondermijnden kort na het midden van de jaren vijftig
van de 15de eeuw de welhaast monopolistische positie van het stadsbestuur op het vlak van de
vrijwillige rechtspraak.

Als laatste is de rechtspraak in geschillen ofwel de contentieuze rechtspraak belicht.
Vermoedelijk al sinds omstreeks 1325 en zeker sedert 1356 had de Deventer magistraat
bevoegdheden op dit vlak. Optekening van aangebrachte zaken vond aanvankelijk niet
systematisch plaats. In 1423 veranderde dit, hoogstwaarschijnlijk door toedoen van de meente.
Voortaan waren de schepenen verplicht hun vonnissen in contentieuze zaken te laten opschrijven
om rechtsgelijkheid te garanderen. De vonnissen werden ingeschreven in een register dat bij de
tijdgenoten bekend stond als 'clageboeck'. Daarin noteerden stadsschrijvers ook de eisen en
verweren. Overigens wendden partijen zich in geval van conflicten pas tot de schepenbank als
men onderling niet tot een oplossing kwam. Naast de 'clageboecke' behoort ook een register van
beslagleggingen ('panding' en 'besate') tot de sfeer van de contentieuze rechtspraak.

Halverwege de 14de eeuw bezat het Deventer stadsbestuur jurisdictie op alle drie de
behandelde terreinen. De chronologie van de verschriftelijking weerspiegelt ongetwijfeld een
hiërarchie in de verschillende sectoren van rechtspraak: registratie van strafrechtelijke zaken
genoot prioriteit, omdat zij aan de stadsvrede raakten. Conflicten handelden burgers in principe
zelf af en voluntaire kwesties konden zij naar eigen goeddunken laten optekenen. Factoren van
zowel politieke als economische aard -de roep om rechtsgelijkheid vanuit de meente,
respectievelijk de groei van de stadsbevolking en de hiermee en met de jaarmarktenhandel
samenhangende massaliteit van het goederen- en kapitaalverkeer- leidden ertoe dat de laatste
zaken vanaf de jaren twintig van de 15de eeuw vastgelegd gingen worden.

In hoofdstuk 5 is de ontwikkeling van de verschillende raadsambten sinds het begin van de 14de
eeuw uiteengezet, gedelegeerde ambten die gedurende een jaar bekleed werden door een lid van
het stadsbestuur, waarbij 'stadsbestuur' zowel het schepencollege als de raad kan omvatten.. Het
centrale ambt was dat van cameraar. Met betrekking tot het ontstaansmoment van de
boekhouding van de cameraars is in deze studie een nieuwe hypothese opgesteld. Verondersteld
is dat omstreeks 1330 een aantal oudere, op zichzelf staande boekhoudingen versmolten zijn tot
één stadsrekening, de cameraarsrekening. Tot 1344 voerden beide cameraars een gezamenlijke
rekening, daarna werd deze gesplitst. Tijdens het boekjaar legden de cameraars in de zomer en
de winter verantwoording af tegenover hun medeschepenen. Een derde 'grote rekening' sloot het
boekjaar af. Rond 1390 gingen de cameraars er wegens de toenemende complexiteit van de
stedelijke boekhouding toe over elk zes tussentijdse maandrekeningen op te stellen. Rond
dezelfde tijd begonnen de cameraars ook aan het nieuw gekozen schepencollege verantwoording
af te leggen. Vanaf het midden van de 15de eeuw oefende de meente steeds meer controle uit op
het rekeningwezen.

De cameraarsrekeningen kenden een administratief substraat van verpachtingsregisters,
pandboeken, burgerregistraties en belastingkohieren. De gegevens hieruit kwamen in
gecomprimeerde vorm in de cameraarsrekeningen terecht. Aan de basis van de
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verpachtingsregisters lagen weer registertjes die geschreven werden tijdens de
verpachtingssessies in openbare gebouwen.

Na de cameraars zijn de raadsambten van wijnheer, gruit-, hop-, timmer- en tolmeester,
weidegraaf en straatmeester aan een nader onderzoek onderworpen. De uitoefening van al deze
ambten ging gepaard met meer of minder uitgebreide boekhoudingen, welke ook weer
fungeerden als substraat van de cameraarsrekeningen. Alle genoemde raadsbeambten legden in
navolging van de cameraars sedert 1396 tweemaal per jaar financieel verantwoording af aan hun
collega-bestuurders. Externe en interne factoren bepaalden het moment en de aard van de
verschriftelijking van het beheer. Als extern te beschouwen zijn politieke en economische
factoren als de verwerving van landsheerlijke privileges (gruit), de ontwikkeling van het
handelsverkeer (tollen) en voedseltechnische innovaties (introductie van hopbier). Interne
factoren zijn de toenemende professionalisering van de ambtelijke organisatie, waarbij het
‘ambtenarenapparaat' niet alleen een formelere opzet kreeg maar ook getalsmatig groeide.
Uiteraard was de manier van uitbating (in eigen beheer of via verpachting) eveneens van belang.

De verschillende raadsambtsboekhoudingen maken het mogelijk uitspraken te doen over de
verhouding tussen het Latijn en het Middelnederlands als administratietaal, alsook over de mate
van geletterdheid van verschillende bevolkingsgroepen. Gebleken is dat de schepenen zich voor
hun raadsambtsadministratie van de volkstaal bedienden, terwijl in de cameraarsrekeningen het
Latijn gebruikt werd. In het administratieve traject van beneden naar boven vond dus een
vertaalslag plaats. In 1361 stapte men abrupt en definitief af van deze omslachtige werkwijze en
werd het Middelnederlands de vaste schrijftaal voor alle ambtelijke bescheiden. Latijn werd
nadien op de secretarie nog slechts bij uitzondering geschreven. Mogelijk lagen politieke
factoren aan deze beleidswijziging ten grondslag. Markant is de bevinding dat reeds in de 14de
eeuw niet alleen de bestuurlijke elite en tot op zekere hoogte haar ambtenarenapparaat, maar ook
(meester-) ambachtslieden de schrijfkunst beheersten. In de 15de eeuw verbreidde geletterdheid
zich verder in de stedelijke samenleving.

Resumerend kunnen we vaststellen dat het verschriftelijkingsproces in Deventer in de late 13de
eeuw in gang gezet werd door nauw samenhangende sociale, politieke en culturele factoren.
Deze kunnen alle verbonden worden met de opkomst van een geletterde koopliedenklasse die
zich aan de greep van de landsheer ontworstelde. De versnelling die het verschriftelijkingsproces
in de eerste helft van de 14de eeuw doormaakte, was institutioneel bepaald; zij hing samen met
een specialisatie naar taken binnen het schepencollege. Vanaf de vroege 15de eeuw verschafte de
roep vanuit de meente om enerzijds rechtsgelijkheid en rechtszekerheid en anderzijds controle op
de stadsfinanciën nieuwe impulsen. Naast deze politieke factor deed zich terzelfder tijd ook een
economische invloed gelden, namelijk de commerciële en demografische groei.

Het proces van bestuurlijke verschriftelijking kende in iedere stad een unieke ontwikkeling.
Dit neemt niet weg dat de Deventer situatie binnen de noordelijke Nederlanden zowel wat betreft
de chronologie als de vorm en inhoud goed te vergelijken is met die in Utrecht, in alle opzichten
de hoofdstad van het gelijknamige prinsbisdom. Een opvallende parallel in de vroegste fase is de
rol van kapittels van seculiere geestelijken. In het graafschap Holland-Zeeland en in Friesland
ontbraken deze; de verschriftelijking van de samenleving vond daar in de kloosters haar
oorsprong.

Niet eerder is voor een stad in de noordelijke Nederlanden het geheel van de stedelijke
administratie over een zo lange periode bestudeerd als hier met betrekking tot Deventer gedaan
is. Het moge duidelijk zijn dat onderzoek naar het verschriftelijkingsproces in steden vruchtbare
nieuwe inzichten oplevert betreffende de dynamiek van de stedelijke samenleving in het
algemeen en de stedelijke institutionele ontwikkeling in het bijzonder.




