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Het graafschap Holland in de late middel-
eeuwen mag men een verstedelijkt gebied
noemen. Maar lang niet in die mate als
bijvoorbeeld Noord-Italië of Vlaanderen.
Veel van de Hollandse steden waren klein tot
zeer klein. Van het aantal inwoners van de
kleine plaatsen is weinig bekend. We mogen
aannemen dat vele niet eens duizend haalden.
In de vijftiende eeuw gingen zes steden door
voor ‘groot’: Gouda, Dordrecht, Haarlem,
Delft, Leiden en Amsterdam. Wellicht
kwamen die in de tweede helft van die eeuw

Van werkelijk bestuurlijke onafhankelijk-
heid was toen nog nauwelijks sprake. Ze
groeiden pas in de veertiende eeuw, en soms
nog later, uit tot steden die er écht  anders uit-
zagen dan de dorpen.

Bovendien zijn uit de tijd vóór 1400
nauwelijks bronnen voorhanden. Ons beeld
berust dus op kennis betreffende de vijftiende
eeuw en wat we, na vergelijking met de
situatie hoe het elders is toegegaan, van onze
steden in de eraan voorafgaande tijd mogen
veronderstellen.

Bronnen
We kunnen van het reilen en zeil

de steden in de beginperiode maar u
de weet komen. Bewaard gebleven
stukken van de kleine plaatsen zijn
nauwelijks. En ook van de grotere
niet biister veel over. Het middeleeul

ge middeld maar net aan de 10.000 inwoners.
Het stadsbestuur

len  van
reinig aan
archief-
er
steden is

3~s archief
vlcimmenvan Délft  is in de zestiende eeuw in . ___________

opgegaan en van de archieven van Gouda en
Amsterdam is evenmin veel terug te vinden.

Dordrecht heeft een mooi archief, maar
helaas zijn uit de vijftiende eeuw weinig stads-
rekeningen bewaard gebleven. En die zijn
vanzelfsprekend de belangrijkste bron als we
het hebben over stedelijke financiering.

Dit alles leidt er toe dat deze bijdrage in
hoofdzaak gebaseerd is op Haarlems en Leids
materiaal, Op zich is dit geen ernstig bezwaar,
omdat uit de spaarzame gegevens van de
andere steden blijkt dat er in de wijze waarop
het stadsbestuur aan het geld kwam en hoe
men er mee omsprong, een grote mate van
uniformiteit heeft bestaan.

De taken van het stadsbestuur waren in die
vroege periode weinig omvattend. Voor
voorzieningen op het gebied van onderwijs
ziekenverpleging, bejaardenzorg had de
magistraat nog niet te zorgen. Zo er op dit
terrein al wat bestond, was dat veelal een
kerkelijke aangelegenheid.

Onderhoud van straten, grachten en
bruggen zal lange tijd nog door omwonenden
zelf bekostigd iijn.  Wel had het bestuur de
verantwoordelijkheid voor de stadsmuur;
het symbool van de stedelijke indentiteit én de
beveiliging tegen onraad en geweld van
buiten, Verder bezat de stad enkele gebouwen:
het stadhuis, wellicht een hal waar de midden-
stand zijn waren aan de man bracht en her en
der nog wel wat aan huizen en bergplaatsen.

We weten van de Vlaamse steden dat men
voor de kosten van bepaalde zaken een
afzonderlijk potje aanhield. Zo werden de
boeten, die de burgerij voor overtredingen
diende te betalen, gereserveerd voor het
onderhoud van de stadsmuur. Nog in de
vijftiende eeuw was het in Hollandse steden
gebruik om een opgelegde boete uit te
drukken in een bepaald aantal ‘stenen’ en zo
in de stedelijke rekening te administreren.

Het begin
Vergeleken met bijvoorbeeld de Zuidelijke

Natuurlijk betaalde men in geld, maar
het oude gebruik bleef bestaan.

Voor schulden die in Vlaanderen of Bra-
Nederlanden zijn de steden in het vorstendom
Holland laat ontstaan. De oudste steden
kregen zo omstreeks het midden van de der-
tiende eeuw hun eerste handvest. We spreken
over ‘stadsrechten’, Maar veel stelden die
plaatsen toen nog niet voor. Ze zullen zich van
de dorpen op het platte land onderscheiden
hebben door wat nijverheid en een beetje
handel die verder gingen dan de directe
omgeving.
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bant waren gemaakt, en waarvoor jaarlijks
rente betaald diende te worden, gebruikte
men het geld dat bijvoorbeeld uit de bier-
accijns kwam.

Waarom bleef men dat zo doen, ook in
de vijftiende eeuw nog? Aan de ene kant
speelde de traditie de burgers parten, maar
het had ook een praktische kant. Men
hanteerde namelijk geen echte begroting.
Door doelgerichte aanwending van de ver-
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schillende inkomstenbronnen was het moge- 1 Stedelijke inkomsten
lijk vast te stellen wat bijvoorbeeld van een
verpachte accijns overbleef nadat de renten
betaald waren, of wat er voor de rente-
uitkeringen méér nodig was, en dat dan elders
vandaan gehaald moest worden.

Het stadsbestuur was in het begin heel klein:
hout en meestal zeven schepenen, De schout
is de vertegenwoordiger van de stadheer;
ons vorstendom was dat bijna steeds de

ollandse  graaf.
:woonliik  stelde de stadsheer iemand uit de

Over wat voor soort inkomsten beschikte
het stadsbestuur? We kunnen die onder-
scheiden in gewone en buitengewone. Tot de
eerste groep rekenen we:

) entreegelden van nieuwe poorters;
SC1
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eirren  hn&rii  tot  schout  aan. Die was  de‘-D-*-  l--o---~  --_ --__-  --  ----.  -_

eerst aanwezende om de openbar *e  orde te
handhaven en had met de schepe:nen  te
zorgen voor de rechtspraak. Bovc rndien deed
dit college al het andere bestuurszwerk.

Door de bevolkingstoename en de ontwik-

i ----- --<
l heffing

gingen
l een de

b o e t e n

sen  op erfenissen die de stad uit-

el  van de aan poorters opgelegde
1;

l verpachtingen van stedelijke eigendom-
men, zoals waag en kraan, plaatsen in de
hallen en op de markten en huizen en erven
die aan de stad behoorden;

* allerlei toevallige inkomsten, bijvoorbeeld
verkregen uit de verkoop van iets;

keling van handel en nijverheid kon men het
weldra met het oude bestuursapparaat niet
mer aan. Nieuwe taken werden niet door het
bestaande college uitgevoerd, maar werden
aan nieuwe bestuurders toevertrouwd. We
zien raden of poortmeesters verschijnen die
na enige tijd burgemeester gingen heten. Zij
namen de eigenlijke bestuurstaken van schout
en schepenen over, die zich\vanaf  die tijd
geheel op de rechtspraak gingen toeleggen.
Ook het beheer van de stedelijke kas kwam
a a

* in de loop van de veertiende eeuw werd
het gebruik om accijnzen te heffen.
(Het was derhalve een indirecte belasting,
meestal geheven op de eerste levensbe-
hoeften. Het stadsbestuur verpachte de
accijnzen, maar als de hoogstbiedende
aan de lage kant bleef, hield de magistraat
de inning in eigen beheer. de accijnzen

n de burgemeesters.
In de tweede helft van de veertiende eeuw

ontstond de vroedschap, waarin vaak de
oud-bestuurders zitting namen. Dit lichaam
bediscussieerde met schout, schepenen en

leverden verreweg het meeste op van alle
g e w o n e  i n k o m s t e n ) .

normale uitgaven waren deze in-Voor de
komsten
(door sta
muur of 1

toereikend, Maar in extra dure jaren
,dsuitbreiding  of vernieuwing van de
bij een calamiteit als een forse brand)
geld bij dat op de gebruikelijke wijze
7.

rijgen was. - -
as ook het geval als de steden direct

moest er
niet te kl

Dat w
moesten bijdragen aan een oorlog, of indirect
via de bede (de centrale belasting in het ~
vorstendom) dienden mee te betalen aan de
oorlogskosten, Dan moest men op een andere
wijze aan geld zien te komen. Tot deze buiten-
gewone inkomsten reken ik,: vermogens-
belastingen, (gedwongen) leningen bij de
burgerij en de verkoop van lijf- en erfrenten. \

Behalve deze zo nu en dan, en in crisisjaren \
frequent toegepaste, manieren om aan geld ’
te komen, hebben stadsbesturen enkel
malen een zogenaamd hoofdgeld voorge-
schreven, dus voor iedereen een zelfde bedrag.
In 1492 heeft men in Haarlem een huisgeld
opgebracht: een op de waarde van het huis
afgestemde som. Kort na 1500 hebben
Haarlem en Leiden enige keren een loterij
georganiseerd waarbij men loten kon betalen
met vorderingen die men op de stad had.

Het spreekt vanzelf dat men in de vijf-
tiende eeuw niet aan een inkomstenbelasting
dacht zoals wij die kennen. Die vorm van
belasting was immers,veel  te ingewikkeld
voor de mogelijkheden van toen.
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burgemeesters de kwesties die aan de orde
waren.

In Leiden was het in de vijftiende eeuw de
vroedschap die de stedelijke besluitvorming
beheerste. Een verdergaande differentiatie
van taken en ambten is in die eeuw te consta-
teren. Voor ons is van betekenis dat de
financiële kant van het beleid menigmaal
door de burgemeesters aan speciale lieden
werd toevertrouwd: de tresoriers.

De mensen, die de politieke macht in de
steden in handen hielden, ,behoorden tot de
kleine groep van machtige families: het
patriciaat. Hoewel het patriciaat niet voor
honderd procent een gesloten groep was,
bestond er een duidelijke neiging naar afslui-
ting voor buitenstaanders. De politiek
machtigen waren voor een deel de in de
handel en nijverheid rijk geworden poorters.
Een ander deel van het patriciaat bestond uit
familieleden van adelsgeslachten die in de
buurt van de stad hun landbezit hadden. Zij
waren én poorters én behoorden tevens tot de
adel. Zij hadden in de sted en ook buiten de
stadsmuren bezittingen Menigmaal waren
deze poorters-edelen ook in de stedelijke
industrie of handel actief, en vervulden ze
bestuursfuncties.



Stedelijke uitgaven
Ik wil eerst een beperkt overzicht gr  :n

van de soort uitgaven die de steden hadden
te doen. Jaarlijks terugkerende uitgaven
waren de reiskosten van stadsbestuurders
en boden, uitgaven voor representatie en
presentjes wanneer collega-bestuurders of
hoge personen op bezoek kwamen in de stad,
Er was geld nodig voor publieke werken.
Bij normale onderhoudswerkzaamheden
bleef dat te overzien, maar bij ingrijpende
reparaties of nieuwbouw kon het bedrag
dat hiervoor nodig was~tot  forse hoogte
stijgen. Men keerde salarissen uit aan
ambtelijk en dienstdoend stadspersoneel,
dat tevens jaarlijks in aanmerking kwam
voor stadskleding.

Terwille van de brandpreventie wilde de
magistraat af van de vuurgevoelige, rieten
dakbedekking. Daarom werd subsidie
gegeven aan diegenen die hun huis wilden
dekken met leien of pannen. Forse bedragen
dienden elk jaar uitgekeerd te worden aan
de inwoners die lijf- of erfrenten op hun
stad hadden. Het kwam voor dat een stad
leningen had af te lossen. Een aanzienlijk
deel van de stedelijke inkomsten moest
gebruikt worden voor de bede.

bede. Feitelijk was dit dé man&  om
tijdverlies bij de ingang van de nieuwe bede
te ontkomen:

Ook d<  * ’ *
tot de verkoop van renten. In de hachelijke
tijd rond 1400 had de vorst op grote schaal
lijfrenten laten verkopen (vooral in
Vlaanderen en Brabant). Toen de politieke
situatie zich na de komst van Filips de Goede
(1428-1467) gestabiliseerd had, werd met
enkele ‘grote steden overeengekomen dat
zij hun bijdrage aan de bede zouden
gebruiken voor dejaarlijkse rente-uitkeringen
van de grafelijkheid in de zuidelijke gewesten.
Ook heeft Filips de Goede ,meermalen
de grote steden gevraagd om voor hem
lijf- en erfrenten te verkopen. Gewoonlijk
stelde hij dan de betrokken steden schadeloos
door toewijzing van inkomsten uit zijn
domijn.

‘Dure’ tijden wa.ren  de periode van strijd
tussen Jacoba  van Beieren en haar oom
Jan van Beieren en daarna Filips de Goede
(kort na 1400 tot 1428), en, zoals hiervoor
vermeld, de jaren vanaf Karel de Stoute
(sedert omstreeks 1465).

Het bedrag dat voor rentebetalingen
gereserveerd moest worden, lag vast en op
de hoogte van de bede had een stad nauwelijks
invloed. Ook bij de andere uitgaven zat er
weinig speelruimte. Beleid voeren door
middel van bezuinigingen was dus slechts
in geringe mate mogelijk.

Filips de Goed> kenmerkte zich door
bescheiden eisen van de kant van de centrale
overheid.

Belastinggevoeligheid
Voorzien in de uitmven

-_---__ T------T- ------, -- ---- .-.
jaar toe. Maar in het bepin  van dt
eeuw werd het gebn ~~~ .~ _
voor verscheidene jaren toe te sta;
meerjarige bede van drie, vijf, zes (
werd normaal. Onder Karel de Stl
(1467-1477),  die voor zijn vele OOI
enorme bedragen uit de gewesten
los te peuteren, liepen er verschille
naast elkaar. Dit patroon versterk
nog onder zijn opvolgers: Maximi
Oostenrijk en Filips de Schone. 0
waren militaire uitgaven hiervoor
verantwoordeliik.

Overheidsbelasting
De bede vergde jaarlijks veel geld. In

oorlogstijd zelfs zeer veel. Aanvankelijk
stonden de Staten, waarin in Holland adel en
steden narticineerden.  de bede voor één

o---  ---- - : vijftiende
uik  om deze belasting

sn:  de
of tien jaar
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:logen
moest zien
nde  beden
.te zich
liaan van
lok toen
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lere wijzenEr restten de landsregering nog and
om aan geld te komen. Äls de  consentering
van de bede op zich liet wachten - doordat
de steden de affaire traineerden bij de onder-
handelingen - vroeg de landsheer dikwijls een
lening die gefaseerd gekort zou worden o p

--- . - -_ -- ----
zelf nodig waren, was geen probleem voor
de stadsbestuurders. Daarvoor waren de
inkomsten best toereikend. De grote zorg
was het geld bij elkaar te krijgen dat de
centrale overheid eiste.

Steden en dor1 - .-- -r ----
bepaalde som gesteld. Dit distributiepatroon
heeft met wat aanpassingen bestaan tot 15 15
Toen kwam een nieuwe taxatie - verpoi
genoemd - tet stand. De steden waren 1
voor ongeveer de helft van de bede. Zij v
niet alleen als leveranciers van geldmidL,,,.,
interessant, maar vormden tevens een
belangrijk element van de inningsmethodiek
van de landsheerlijke fiscaliteit. - _ -______
brachten het bedrag voor de bede in hoofd-
zaak op uit gelden afkomstig van de accijnzen
geheven op bier, wijn, brood en vlees.
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In moeilijke tijden ging men deze indirecte
belasting ook van andere artikelen eisen,
De accijnzen troffen de gewone man het
hardst in zijn bestedingsmogelijkheden
Het is dan ook regelmatig voorgekomt
dat rellen uitbraken bij het vernemen v,..
een geplande accijnsverhoging. Rellen die
konden overgaan in een
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Dordrecht, Leiden en Amsterdam werd
in 1494 surséance verleend; Haarlem verwierf
dit bedenkelijke voorrecht drie jaar later.
In hoofdzaak kwam dat neer op een door
‘Den Haag’ voorgeschreven beperking van
de stadsuitgaven en vergroting van de
inkomsten, alsmede een regeling welke
schulden betaald dienden te worden en voor
welke uitstel gegeven werd.

Verhoging van de inkomsten moest in
Leiden (met een schuld van iets meer dan
200.000 ponden en een jaarlijks uit te keren
rentelast van bijna 26.000 ponden) bereikt
worden door een forse verhoging van de
accijnzen en door een jaarlijkse heffing van
een vermogensbelasting. Elk jaar moest de
stad 30.000 ponden extra zien te krijgen:
20.000 ponden uit verzwaring der accijnzen
en 10.000 ponden door middel van de ver-
mogensbelasting.

Als we dit vergeliiken  met de gewone

een minder gevaarlijke manier aan geld te
komen. Die veiliger weg bestond uit een
zekere verzwaring van de indirecte belas-
tingen en de instelling van e e n vermopenc-
belasting
onvoldoe

Natuur
financieel moeilijke jaren. Maar toen een
vreemde, sterke hand hun tot instelling en
verhoging van die gehate belastingen dwong,
kwam er wél meer geld in de kas. Zwaardere
belastingen bleken derhalve op te brengen.
Maar door ontoereikende bestuurskracht
lukte het niet om eigener beweging de reeks
renteverkopingen af te breken. Eigen- en
groepsbelang stond aanvaarding van de
onvermíjdelijke vermogensbelasting ín de
weg.

J

bonden aan de vakgroep geschiedenis, afdeling
Middeleeuwse geschiedenis,  van de Rijks  universiteit te Leiden).- ~- --Q---.-----___-_ -- ~- . ____

inkomsten (dus bedragen ontvangen voor
verkochte renten buiten beschouwing
gelaten) van 18.000 à 19.000 ponden, dan
bedroeg de opgelegde inkomstenvermeerde-
ring 160%,

In de praktijk verliep dat niet feilloos. In
1500 lukte het de Leidse stadsbestuurders
zelfs toestemming te krijgen om gedurende
enkele jaren in plaats van heffing van de
vermogingsbelasting rente te verkopen.
Natuurliik stegen toen de schulden weer.
Daarom-nam de overheid andere maat-
regelen. De stadsbesturen van Haarlem (in
150 1) en Leiden (1504) kwamen toen geheel
onder curatele te staan. Eén à twee hoge
ambtenaren van de centrale overheid moesten
in beide steden de financiën gaan saneren.
Zij kregen zeggenschap over het politieke en
financiële beleid van de stad, Zelfs de
aanstelling van burgemeesters en tresoríers
werd aan hen toegewezen. Door hun harde
aanpak kreeg de stadskas weer een wat
beter aanzien. Toen ze na wat jaren weg-
gingen, keerden de problemen gedeeltelijk
weer terug. Zonder hulp van buiten ging het
in die moeilijke tijd kennelijk niet.

Bestuurskracht en fiscaliteit
Ter afsluiting wordt de vraag gesteld

Oosthaven  B  1 6 .

waarom het met de stadsfinanciën sedert
de jaren zeventig van de vijftiende eeuw mis
ging. Wat was de reden dat de stadsbesturen
er niet in slaagden om het geld voor de

.centrale  overheid op ‘gezonde’ wijze bij
elkaar te krijgen? Zagen zij niet ín dat een
steeds meer doorgaande verkoop van lijf-
en erfrenten tot een debâcle moest leiden?
Stellig hadden ze voor dit laatste oog.
De verslagen van de vroedschappen laten zien
hoe men zich in vele bochten wrong om op
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Goed kunnende
Adres  Ne. 25 Huresa vm dit Bind.


