
IN POLITIEKE KRINGEN: DE FAMILIE PAEDZE v.AN SONNEVELT 

EN DE VERDELING VAN DE MACHT IN LEIDEN AAN HET EINDE VAN DE MIDDELEEUWEN.1/; 

A,J, BRAND 

Nadat de heftige debatten over sociale stratificatie enigs

zins verstomd zijn en het onderzoek naar de geschiedenis van 

bevolkingsgroepen op de onderste sporten van de sociale ladder 

zi c h niet meer in die grote belangstelling kan verheugen die 

het in de jaren zestig en zeventig had, richt men zich tegen

woordig in toene mende mate op het elite-onderzoek, waarbij 

ondermeer gretig gebruik wordt gemaakt van de prosopografische 

methode die door Namier voorgestaan werd. Wat betreft het 

onderzoek in Nederland zijn recentelijk en~ge belangrijke stu

dies verschenen over stedelijke elites in de periode tussen 

1550 en 1900. 1 Voor het middeleeuwse tijdvak ontbreekt zo'n 

studie echter, hetgeen voornamelijk te wijten is aan het gebrek 

aan bronnenmateriaal waarmee verreweg de meeste stedelijke 

archieve n kampen. Het Leidse gemeentearchief vormt daaro~ een 

gelukk i ge uitzondering en de laatste jaren is men begonnen de 

stedelijke bovenlaag van Leiden in de late middeleeuwen in 

k aart te brengen. In zijn dissertatie over het finanèiële beleid 

in Leide n gedurende de laat-Beierse en Bourgondische periode 

besteedt Marsilje enige aandacht aan de verpachting van stede

lijke bestuursfuncties door de landsheerlijke overheid, terwijl 

van de hand van De Boer o nlangs een artikel verscheen over de 

politieke elite in het laatste decennium van de vijftiende 

e e uw. 1 In beide publikaties klinkt de trend tot oligarchisering 

van het bestuur in Leiden in de vijftiende eeuw door. In deze 

bijdrage z al getracht worden aan te geven welke mechanismen 

achter de verdeling van de bestuursfuncties schuilgingen en hoe 

de o ligarchie gestalte kreeg. We moeten ons hierbij enige 

beperkingen opleggen. De huidige stand van onderzoek laat niet 

toe alle leden van de politieke elite in onze beschouwingen 

te betrekk e n. De keus viel op één familie afkomstig uit de 

1: Deze bijdr age kl. am tot stand me t ste un van zrva 
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stedelijke bovenlaag , waarvan vast is komen te staan dat meer

dere leden in de stedelijke politiek · act i ef waren en bovend i en 

voorkwamen in de hoogs te vermogensklasse . Aan de hand van een 

case-study van deze famili e zal getracht worden de stedelijke 

bovenlaag nade r te omschrijven en vast te stellen hoe de 

politieke mach t in deze kring verdeeld we rd. 

SOCIAA L-ECONOMISCHE STRUCTUREN 

De g r aa fs chappe n Holland en Vlaanderen worden traditioneel 

tot de meest verstede lijkte gebieden van de Nederlanden ge 

rekend. Rond 1500 woonde in Ho lland 45 % en in Vl aa nde ren 36 % 

va n de t otale bevolking ach te r stadsvesten: percentages die 

in Brabant en Henegouwen nog bij benade ring gehaa ld we rde n, 

maar waar de overige geweste n ver en ver onder bleven. 3 De 

Hollandse sted e n waren in verge lijking met de Vlaamse e n 

Braba ntse agg l omerat i es betrekkelijk klein e n b ovendie n l aa t 

tot ontwik keli ng gekomen . Terwijl bijvoo rbee l d het Vlaamse 

bastion Gent halverwege de veertiende eeuw ongeveer 64 . 000 

inwoners telde, wa s Leiden met niet meer dan 5000 inwo ners 

een stad i n een notedo~ , di e echter nog voor het e ind v a n de 

eeuw tweemaal uit haar schil zou barsten . 4 De stadsuitbrei

dinge n vie l en ruim uit: in 1498 blijken e r zo nder ve r dere 

vergrot ingen bijna driemaal zoveel zielen gehuisvest te kunnen 

worden . 

Leiden dankte zi jn bevolkingsgroei voornamelijk aan de 

lake nnijve rheid . In de l oop van de veertiende eeuw had Vlaan

deren zijn overheersende rol in de internationale lake nhande l 

prijs moeten geven. Bovendien was de Engelse lakenproduk t i e 

nog ni e t afgeste md op export naar het vastel and , zodat er 

en i ge ruimte op de internationale markt ontstond. Doo r rond 

1350 over te schakelen o p de produktie van hoogwaardige lakens, 

gemaakt van Engelse wo l v an zeer goede kwaliteit , wist Leiden 

zich een concurrerende positie in de internationale lakenhandel 

te verwerven. De stuwende kracht achter deze ontwikkelingen 

was de drapenier , die de grondstof aankocht, de bewerking e r 

va n uitbesteedde en ze lf het eindpr odukt verkocht. Er straalde 

v an de lakenindustrie g root elan af en zij oefende een grote 
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aantrekkingskracht uit op de plattelan~ners . . Vooral af

komstig uit de directe omgeving van de stad trokken zij in 

grote getale naar Leiden, in de hoop op betere verdiensten. 

Toch nam tot ongeveer 1450 de bevolking nauwelijks toe. De 

pest, die Europa sinds 1348 teisterde, veroorzaakte in de 

Nederlanden grote sterfte. De een eeuw lang herhaaldelijk op

laaiende epidemieën maakten de bevolkingsaanwas in Leiden 

nagenoeg ongedaan. Pas toen de zwarte dood halverwege de 

vijftiende eeuw endemisch van aard werd en beduidend minder 

slachtoffers eiste, nam de Leidse bevolking met sprongen toe. 

In 1498 telde de stad ongeveer 14.250 inwoners, maar de econo

mische malaise die vanaf 1480 steeds zwaarder op de laken

nijverheid drukte, maakte een einde aan de bevolkingsgroei. 5 

Sedert het aantrekken van de stedelijke economie in de 

tweede helft van de veertiende eeuw was het gezamenlijk ver

mogen van de burgers aanzienlijk toegenomen. Wijst in 1344 

de opbrengst van de landsheerlijke bede op een totaal vermogen 

van 7500 pond (verder aangeduid met lb. l, waarmee de stad zelfs 

achterbleef bij de dorpen Hazerswoude en Zoeterwoude, in 1392 

is het stedelijk vermogen zelfs meer dan verzesvoudigd. Deze 

stijgende tendens zette tot in de laatste decennia van de vijf

tiende eeuw door. Toen trad echter het verval in. In 1498 

bedroeg het gezamenlijk vermogen nog 1.204.605 lb., 6s., 8d., 

vier jaar later bezaten de Leidse ingezetenen 1.073.976 lb., 

13s., 4d. 6 Bovendien stond Leiden, evenals enkele andere 

Hollandse steden, aan de rand van bankroet. Tengevolge van de 

stagnerende lakenhandel, de hoge belastingdruk -noodzakelijk 

om het alsmaar uitdijende ambtenarenapparaat te kunnen bekos

tigen- en de hoge militaire uitgaven ter bestrijding van aller

lei opstanden, had de stad e.en enorm financieel tekort opge

bouwd. In 1490 besloot het stadsbestuur door middel van een 

"gemeene settinghe ende ommeslach" de tekorten aan te zuiveren. 

Er werd een commissie in het leven geroepen die zich met de 

praktische uitvoering van het besluit zou bezighouden. Toen 

echter in 1493 het faillissement als een zwaard van Damocles 

boven de hoofden van de magistraten hing, werd naar een laatste 

redmiddel gegrepen om de stedelijke financiën ingrijpend te 

saneren. Daar de noodzakelijke maatregelen eigenlijk buiten de 
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bevoegdheden van het stadsbestuur lagen, vaardigde Philips 

de Schone tot tweemaal toe een "staat" uit die het bestuur 

meer armslag bood en waarin de heffing van een "impocicie 

capitaie" aanbevolen werd. 7 Op 7 maart 1496 werd een commissie 

van acht benoemd die conform de "staat" tot de conclusie kwam 

dat een heffing van 1% op het totaal vermogen van de Leidse 
8 burgers de gewenste oplossing bood. 

Het loont de moeite even stil te staan bij deze belasting, 

die tussen 1497 en 1508 jaarlijks geind werd en de vermogens

verhoudingen in de stad zeer goed weerspiegelt. Omdat de tot 

nu toe verrichte analyses van Posthumus en De Boer voorname

lijk betrekking hebben op de inning gedurende het rekeningjaar 

1497-14 98, beperken we ons tot deze periode. In totaal werden 

3011 gezinshoofden aangeslagen die grofweg in vier vermogens

categorieën 9nderverdeeld kunnen worden. 9 

Vermogen in ponden 

van 40 groten 

1000 lb en meer 

100 lb - 999 lb 

beneden 100 lb 

niets bezittenden 

Aantal 

pers . 

241 

885 

998 

866 

perc. totaal 

aanges l. vermogen 

8 % 638.055~lb 

29.4% 236.692~lb 

33.1% 28.705~lb 

28.8% 

percentage 

vermogen 

70. 6% 

26.2% 

3.2% 

Kenmerkend voor de verhoudingen in Leiden was dat 70,6% van 

het totaal stedelijk vermogen bij 8% van de aangeslagen gezins

hoofden lag, terwijl bijna een derde van de bevolking wegens 

armoede van betaling werd vrij geste ld. De kloof tussen arm en 

rijk was schrijnend, maar zeker niet ongewoon voor een middel

eeuwse stad waar veruit de belangrijkste industrie door een 

gering aantal zelfstandige ondernemers gecontroleerd werd. 

Door de categorie van meestvermogenden -zij die meer dan 1000 

lb. bezaten- verder onder te verdelen en naar beroepsgroep uit 

te splitsen, toonde Posthumus aan hoe sterk de drapeniers onder 

de rijken der stad vertegenwoordigd waren. De cijfers tussen 

haakjes geven het totaal aantal getraceerde beroepsvermeldingen 
la aan. 
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Vermogen in lb Bakker Brouwer Drapenier Koopnan Verver . Witmaker 

van 40 groten (52) (16) ( 127) (42) (31) (12) 

1000-1999 lb 4 4 33 5 3 

2000-4999 lb 2 24 5 1 

5000-9999 lb 5 2 

10.000 lb en meer 2 

De drapeniers waren niet alleen het meest talrijk vertegen

woordigd in de hoogste vermogenscategorie, en lieten in deze 

de overige beroepen ver achter zich, ook binnen de afzonder

lijke beroepsgroepen blijkt dat onder deze ondernemers de 

meeste kapitaalkrachtigen (54,3%) voorkwamen . Alleen de 

brouwers volgen met 43,7% nog enigszins in het spoor van de 

drapeniers .' 

Behalve dat het uiterst geringe aantal zeer welgestelden 

een enorm contrast vormde met de massa van minvermogenden en 

armlastigen, was het kapitaal ook zeer ongelijkmatig over de 

achttien stadswijken of bonnen verdeeld. Afgezet tegen de 

gemiddelde afdracht van 3.1 lb. per gezinshoofd blijk t dat het 

grote geld in de oude stadswijken rond het grafelijk hof, het 

stadshuis en de burcht gezocht moet worden. De inwoners van de 

Burchtstreng droege n verreweg het meeste af, terwijl de wijken 

Wolhuis e n Zevenhuizen een goede tweede en derde plaats innamen . 

De armoede lag als een ring om het oude centrum, met uitzonde

ring van de bonnen Gansoord en Nieuwland waar een aantal rijken 

zich blijkbaar in de hoofdstraten had gevestigd . 11 

POLITIEKE EVOLUTIES 

In de literatuur wordt veelal een direct verband gelegd tussen 

rijkdom en het beschikken over politieke macht. Van Uytven 

heeft overduidel ijk aangetoond dat in vele Zuidnederlandse 

steden, en ook in Dordrecht, ~en kleine groep rijken de lakens 

uitdeelde. 12 In de al wat oudere studies van Blok, Eibrink

Jansen en Kok, maar ook in het zeer onlangs verschenen werk 

van Howell, wordt deze koppeling eveneens in Leiden van toe

passing geacht . 13 Hierbij wijst men, impliciet of expliciet, 
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voortdurend op de werking van de familieband, hoewel het 

preciese belang van deze factor in Leiden eigenlijk nog onder

zocht moet worden. Met name de laatste jaren gaat vee l aan

dacht uit naar de evolutie van de politieke structuren en de 

mechanismen achter de machtsverdeling en dat leverde enkele 

nieuwe gezichtspunten op. 

De eerste sporen van de politieke emancipatie van Leiden 

vinden we terug in het privilege dat Floris V in 1266 uit~ 

vaardigde . De graaf bevestigde met deze oorkonde reeds eerder 

verleende voorrechten en gaf tevens een nadere omschrijving 

van de bevoegdheden van schout en schepenen. 14 In een kleine 

stad als Leiden zal dit stadsbestuur in het begin zijn taak 

zonder problemen vervuld hebben. In 1299 werd dit bestuur 

echter voor het eerst bijgestaan door een ad hoc comité van 

vier "raden" , die volgens Blok net als schout en schepenen 

onder de aanzienlijke burgers verkozen werden. 15 De toenemende 

complexiteit van het bestuur, onder meer een gevolg van de 

nieuwe oriëntatie van de lakennijverheid, vereiste verdere 

delegering en specialisering van taken. In de tweede helft van 

de veertiende eeuw kristalliseerde de functie van de raads

lieden uit tot het burge meestersambt, dat jaarlijks door vier 

verkozen kandidaten vervuld zou worden. Het college van schout, 

acht schepenen en vier burgemeesters dat in de bronnen als het 

"gerecht" wordt omschreven, oefende sindsdien het dagelijks 

bestuur uit. 

In het laatste kwart van de veertiende eeuw ontstonden in 

diverse Hollandse steden de vroedschappen: een bij gelegenheid 

bijeengeroepen vergadering van gegoede poorters die het dage

lijks bestuur in belangrijke zaken van advies voorzag. Dit 

lichaam, dat men bijna overal omschreef als "wijshede, vroet 

scippe ende rycdom" diende volgens de keur van 1385 uit oud 

gerechts lieden samengesteld te worden, "tensi dat men meerder 

vroescip te doen hadde", want in dat geval werd de vergadering 

uitgebreid. 16 Bijna altijd werden uit deze kring de schepenen 

en burgemeesters verkozen, zodat op de veertiende- en vijf tiende 

eeuwse gerechtslijsten met grote regelmaat dezelfde familienamen 

opduiken . Deze families waren, zoals Kok aantoonde, door onder

linge huwelijksverbintenissen nauw met elkaar verbonden. 17 
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Door verrnogenseisen te stellen werd het doordringen tot 

de beperkte kring waarin de bestuursfuncties rouleerden, 

extra bemoeilijkt. Aanknopend bij een ongetwijfeld reeds lang 

in zwang zijnde traditie, werd in 1434 officieel vastgelegd 

dat de Leidse schepenen "goede, rycke, eerbair" mannen moesten 

zijn. Bovendien gold de vuistregel dat het gerechtsleden ver

boden was tijdens bestuursjaren hun beroep uit te oefenen, 

hetgeen alleen kapitaalkrachtige burgers zich konden veroor

loven. lB 

Ondanks de duidelijk waarneembare neiging tot oligarchi

sering had de stedelijke overheid tot 1434 weinig grip op de 

eigenlijke benoeming van schout en schepenen. In het privilege 

van 1266 werd dit recht aan de burggraaf voorbehouden. Ook de 

burggraaf verkoos "de gerechtsleden niet zelf, maar verpachtte 

het benoemingsrecht aan de meestbiedenden. Dit systeem, dat 

door de landsheer ook in diverse andere Hollandse steden werd 

toegepast, moet als het aangaan van een lening door de over

heid opgevat worde n. De landsheer en de burggraaf verplichtten 

zich aan het einde van de termijn de pacht te restitueren. 

Hiertoe wendden zij het geld aan dat nieuwe investeerders in 

het gerecht hadden gestoken. Aangezien het bedrag in principe 

iedere nieuwe termijn opgetrokken werd, ontstond er ee n ver

schil dat voor de schatkist bestemd was. 19 Vanzelfsprekend 

vreesde de stad de enorme machtspositie van enkele vooraan

staande burgers die uit deze venaliteit voortvloeide. In haar 

streven naar grotere zelfstandigheid, die als gevolg van de 

economische expansie sedert 1350 een aanvang had genomen, 

trachtte de stad het benoemingsre~ht in eigen hand te krijgen. 

Hoewel de landsheer sedert 1420 dit recht weer zelf verkocht, 

werd pas in 1434, toen Philips van Bourgondië het de stedelijke 

overheid toestond de pacht over te nemen, de invloed van de 

intermediairs teruggedrongen, maar zoals later nog zal blijken 

zeker niet gebroken. 20 

Onder het centraliserende bewind van de Bourgondiërs was 

het de stad niet lang vergund, ook al was het dan slechts door 

middel van afkoop, de greep van de hertog op de samenstelling 

van het gerecht te minimaliseren. In 1449 werd de veertigraad 

ingesteld: een college van aanzienlijke burgers dat zich door 
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coöptatie aanvulde en de taak had jaarlijks een lijst van 

zestien kandidaten samen te stellen waaruit de landsheer 

de acht schepenen zou kiezen. Het schoutsambt werd nog altijd 

door de Bourgondiërs verpach t , terwijl de burgemeesters door 

de vroedschapsleden aangewezen werden . Dat de veertigraad niet 

meer dan een kiescollege was, dat door de .hertogen werd ge

bruikt om een stevige greep op de samenstelling van het ge

recht te houden, blijkt uit het feit dat het privilege 

herhaaldelijk vernieuwd diende te worden. Nadat dit in 1452 

en 1462 gebeurd was, be sloot Karel de Stoute tien jaar later 

de veertigen op te heffen, volgens Marsil je ongetwijfeld met 

de bedoeling de schatkist te spekk~n . 21 Toen het l a ndsbes tuur 

in 1477 onverwacht aa n Maria de Rijke toeviel, zag men de 

kans schoon zich van de beperkende maatregelen van haar vader 

te o ntdoe n. Het privilege der veertigen werd opnieuw van kracht, 

maa r de i nval van Reinier van Broeckhuysen in januari 1481, die 

in een kortstondig bewind van de Hoeken in Leiden resulteerde, 

gooide roet in het eten. De bestaande bestuurslichamen we rden 

opgeheven en men ging over tot de verkiezing van een nieuwe 

vroedschap door inwoners van de achttien wijken van de stad. 

Uit deze vroedschap werden zes schepenen en drie tresoriers 

aangewezen. Maximiliaan maakte echter na drie maanden een 

einde aan dit bewind op "democratische grondslag". Op 20 juli 

1481 herstelde hij het privilege der veertigen met dien ver

stande dat hijzelf de leden aanstelde. Vanzelfsprekend we rden 

de Hoeken hierbij de eerste tijd genegeerd. 22 

DE WEG NAAR DE OLIGARCHIE 

In de literatuur bestaat e nige onenigheid over het politieke 

gewicht van de veertigraad in de stad. Evenals Blok opteren 

Eibrink-Jansen en Downer voor de mening dat sedert 1450 de 

veertigraad de vroedschap overvleugelde.
23 

Deze indruk wordt 

gevestigd door het voortdurend voorkomen van dezelfde famili e 

namen in de vroedschap- en veertigraadlijsten. Bij nadere be

schouwing kwam Marsilje tot de conclusie dat het percentage 

vroedschapsleden dat geen deel uitmaakte van het kiescollege 

tot 1477 toenam . Hoewel iets meer dan de helft van de vroed-
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schappen tegelijkertijd raadslid was, kan er geen sprake zijn 

van overvleugeling. In de jaren na de Hoekse inval moet er 

echter een grondige wijziging zijn opgetreden in deze ver

houdingen. De Boer stelt vast dat tegen het einde van de vijf

tiende eeuw veertigraad en vroedschap nagenoeg samensmolten. 

Hij staaft zijn mening met de opmerking dat, afgaande 09 de 

lijst v~n veertigen die in 1481 aangesteld werden, tussen 

1490 en 1500 slechts drie leden geen plaats in de vroedschap 

hadden bemachtigd. Aangezien de belangstelling voor de vroed

schapsvergaderingen in de tweede helft van de vijftiende 

eeuw sterk was teruggelopen, waardoor in het laatste decennium 

voor 1500 gemiddeld nog geen veertig leden de vergaderingen 

bijwoonden, domineerden de veertigen dit college. Het lag dan 

ook in de lijn van deze ontwikkelingen dat Maximiliaan in 

1510 in een privilege vroedschap en veertigraad aan elkaar 

gelijkstelde. In vergelijking met het begin van de vijftiende 
24 " 

eeuw was het college ongeveer gehalveerd. 

De oligarchisering, die in het begin van de zestiende eeuw 

een hoogtepunt bereikte, was mijns inziens in 1450 al zeer ver 

gevorderd. Dit valt af te lezen aan de mate van geslotenheid 

van het gerecht, in feite het zwaartepunt van het stedelijk 

bestuur. Omdat in deze fase van het onderzoek slechts de 

burgemeester- en schepenlijsten tussen 1450 en 1500 volledig 

zijn, hebben we ons noodgedwongen tot deze periode moeten be

perken. De tekortkoming van deze eerste bewerking van de ge

rechtslijsten, waarbij het schoutambt buiten beschouwing werd 

gelaten, ligt in onze beperkte kennis van de familierelaties 

in de stad. Alleen personen met gelijkluidende achternamen of 

dezelfde voornaam en patroniem werden in de berekeningen op

genomen. Spoedig bleek dat slechts enkelen aan onze aandacht 

ontsnapten, zodat de hier weergegeven resultaten in "hoge mate 

represen~atief zijn voor de Leidse situatie. Gedurende deze 

halve eeuw werden, met uitzondering van enkele jaren, steeds 

tien tot twaalf personen verkozen die al eerder een mandaat 

verkregen hadden. In 1470 en tussen 1477 en 1481 drongen iets 

meer nieuwelingen tot het gerecht door, maar ook toen bleef 

de mate van geslotenheid vrij groot. Dit beeld wordt bevestigd 

door steekproefgewijs de herbezettingsfrequentie van het 
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gerecht te meten. In de jaren 1450-1454, 1464-1468, 1477-1481 

en 1495-1499 zijn acht tot elf leden van dezelfde families 

herhaaldelijk als schepen of burgemeester in functie. De 

minimumgrens van acht komt alleen in periode tussen de dood 

van Ka rel de Stoute en he t ingrijpen van Maximiliaan voor. 25 

De ve rklaring ligt onge twijfeld in de onrust die de oplaaiende 

t wisten met zich mee bra chten. Dat de gerechtsambten in een 

zee r be perkte kring roulee rden, wordt nog eens bevestigd door 

De Boers vaststelling d a t de burgemeesters en schepenen die 

in 14 98 zitting hadden, gemiddeld al 15.1 respectievelijk 12.9 

jaa r in de stede lijke politiek actief waren. 26 

Be stond deze s e l e cte g r oep gezàgsdragers nu inderdaad, 

zoa ls Van Uytve n vermoe dde en de stedelijke voorschrifte n 

l ijke n te b e vestige n, uit plutocraten? Ook wat dit probleem 

a an gaat, heeft het onde r zo ek zich be~erkt tot de situatie rond 

1500. Onda nks het feit da t de 53 geïdentificeerde vroedschappen 

in 1498 grosso modo tien maal meer dan het stedelijk gemiddelde 

a fdroegen, kwame n ze in alle belastingscategorieën voor, uiter

aard met uitzondering v a n de categorie der nietsbezittende n. 27 

Bovendien werd, om niet geheel te achterhale n redenen, e e n 

a anzienlijke hoeveelheid rijken niet bij de politieke machts

uitoefening betrokken. Men beschouwde de "rycdom van der stede" 

als e en aparte groep en slechts bij zeer belangrijke aange legen

he den werd de rijkdom bij de besluitvorming betrokken. In 1450 

raadpleegde het stadsbestuur de rijkste burge rs in verband met 

de heffing van de vijftigste penning van successie en om 

officieel vast te leggen dat obligaties dezelfde rechtsgeldig

heid als schepenbrieven hadden. 28 In 1490 werd in de commissie 

die zich over de penibele financiële situatie van de stad moest 

buigen, plaats ingeruimd voor zes afgevaardigden van de rijk

dom.~9 Zij vormden een belangrijk element in de politieke 

structuur, maar uit het feit dat maar liefst 32 niet-vroed

schapsleden 31 pond of meer afdroegen, moet afgeleid worden dat 

grote kapitaalkrachtigheid geen beslissende factor bij de ver

deling van de politieke functies is geweest aan het einde van 

de vijftiende eeuw. 30 

Voortbordurend op deze resultaten lijken rond 1500 in 

Leiden een functionele elite -bestaande uit een kleine groep 
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magistraten afkomstig uit nagenoeg alle vermogens categorieën

en een economische elite -gevormd door de rijkste ondernemers 

en economisch zelfstandigen van de stad- naast elkaar bestaan 

te hebben. Hoewel Howell onmiddellijk toegeeft dat met name op 

het vlak van de politieke elitevorming nog weinig onderzoek 

verricht is, meent zij dat beide elites met elkaar samen

vielen.)1 Omdat vele drapeniers zelf in het stadsbestuur 

zetelden, of via hun familieleden hierbij betrokken waren en 

op deze wijze de stedelijke politiek en haar economie mede 

controleerden, vormde de familieband de specie tussen de twee 

leidende groepen. Wanneer we haar standpunt als richtlijn 

nemen en ons daarbij realiseren dat de gerechtsambten voor 

het merendeel verdeeld werden onder personen afkomstig uit 

een kleine groep families, kan wellicht door middel van en i g 

prosopografisch onderzoek aangegeven worden welke mechanismen 

een rol speelden bij de elitevorming in de vijftiende eeuw. 

DE FAMILIE PAEDZE VAN SONNEVELT 

De politieke en maatschappelijke ontwikkelingsgang van de 

familie Paedze van Sonnevelt, waarvan vele leden sedert het 

begin van de hier besproken periode een vooraanstaande rol 

in het stede lijk leven speelden, is in vele opzichten relevant 

voor onze vraagstelling.)2 Een eerste blik op de burgemeester

en schepenlijsten leert, dat deze familie grossierde in be

stuursfuncties. In de jaren voor 1450 drukte Florys Paedze van 

Sonneve lt een stempel op de verdeling ervan en was hij een be

langrijk intermediair tussen stad en landsheer. Met Nanne 

Paedze bracht de familie het rijkste en langstzetelende vroed

schapslid voort, met Bouwen Paedze een schepen die in 1498 met 

een aanslag va n twee pond zelfs onder het stedelijk gemiddelde 

bleef .)) Bovendien wijzen de beroepsvermeldingen in de belas

tingl ijst uit dat een aantal verwanten actief was in de laken-

nijverheid. 

Het gescheiden voorkome n van de namen Paedze en Van Sonne

velt in de Leidse a rchieven, heeft Blok en Kok ertoe gebracht 
)4 

van twee verschillende families te spreken. Nader genealo-

gisch onderzoek bracht aan het licht dat alle vijftiende 

eeuwse machthebbers in Leiden met de namen Paedze of Van 
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Sonnevelt loten van dezelfde stam waren, In dit kader moet vol

staan worden met een schets van enkele hoofdlijnen. De naam Van 

Sonnevelt wees op verbintenissen met de gelijknamige hofstede 

aan de Kaswetering in Valkenburg. Dit landsheerlijk leen was tot 

1371 in handen van het Rijnlandse geslacht Van Sonnevelt dat 

echter door het overlijden van de laatste telg Florys , in dat 

jaar uitstierf. Het landgoed werd opgedragen aan diens neef 

Roelof Paedze Jacobszn., een welgeborene uit hetzelfde ambacht. 

Nadat anderen jarenlang het vruchtgebruik van 'Sonnevelt' geno

ten hadde n, wist Florys Paedze, een welgeboren zoon van Roelof, 

i n 1434 het leen te verwerven en het enige tijd in de familie te 

houden. Vanwege de rechten die de -familie Paedze op het landqoed 

kon laten ge lden, voegde Florys de naam Van Sonnevelt aan de 

zijne toe. 35 

Op 22 juli 139 2 werd Florys poorter van Leiden, terwijl op 

20 december 1400, 10 juni 1403 en 1 februari 1416 Heynric, Gijs

brecht en Agniese Paedze zich in de poorterboe k e n lieten bij

schrijven. Ook Pieter Paedze, de broer van Florys, nam het Leids 

burgerschap aan. Met hun vestiging in de stad werd als het ware 

de basis ge legd voor het optreden van één van Leidens voornaam

ste families uit de late middeleeuwen en de vroeg moderne tijd. 36 

Alvore ns in te gaan o p de politieke loopbaan van Florys 

Paedze en de zijnen, di e nt vastgesteld te worden welke plaatsen 

zij in de vermogenshiërarchieinnamen. Waar mogelijk zal ook het 

beroep vermeld worden. Aan de hand van een collectelijst uit de 

jaren 1438-1439 kan een eerste grove indicatie van de kapitaal

krachtigheid van enkele familieleden worden gegeven. 

In de periode 1436-1439 was Holland in oorlog met Engeland 

en de Wendische steden. De onen igheid met de Oostzeeh avens leid

de _ tot een stremming van de graantoevoer, waardoor de prijzen 

sterk stegen en met name de a rmen het zwaar te verduren kregen. 

Bovendien eiste een nieuwe pestepidemie een hoge tol van de be

volking. In deze zware t i jden ontbrak het de charitatieve in

stelling de "Heilige Geest" aan voldoende middelen om de nood

lijdenden te hulp te kunnen komen. Men besloot daarom in de 

loop van het najaar van 1438 de meer welgestelde burgers weke

lijks om een bijdrage te vragen . De collecte werd tot laat in 

het voorjaar van 1439 voortgezet en de wekelijkse giften werden 
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37 
op speciale lijsten genoteerd. Door de donaties uitgedrukt 

in schilden, guldens en stuivers om te rekenen naar hun waarde 

in groten en ze af te zetten tegen de daglonen van timmerlie

den en metselaars die in 1445 door het Catharinagasthuis uit

betaald werden, ontstaat een globale indruk van de kapitaal

krachtigheid van de gevers. Het grootste probleem is dat er 

schilden en guldens van uiteenlopende waarden in omloop waren. 

Alleen de stuiver behield onverande~lijk een waarde van twee 

groten. Omdat in de collectelijst niet nader aangeduid werd 

welke munt men hanteerde, zijn de ' diverse soorten in onder

staand schema opgenomen. De loonopgaven dateren uit 1445, maar 

omdat de daglonen van metselaars en timmerlieden in de tweede 

helft van de vijftiende eeuw nauwelijks veranderden, durf ik 

de veronderstelling aan dat in de korte periode tussen 1438 

en 1445 eventuele veranderingen miniem zijn geweest. 38 Florys 

Paedze gaf iedere week een schild, zijn zoon Jacob van Sonne

velt een gulden, Heynric een halve schild en Gijsbrecht vol

stond met een halve gulden. Claes Paedze kon het zich blijkbaar 

niet veroorloven meer dan een stuiver aan de armen te spenderen. 

Vergeleken met een timmermansloon van twee-en-een-halve stuiver 

en een metselaars loon van vie~-en-een-halve tot vijf stuivers, 

kwam de volgende rangorde tot stand: 

soort loon m t m t m t m t m t 

aantal daglonen p.p. Florys Jacob Heynric Gysbrecht Claes 

muntsoort groten 

Phlippusschild 50-5n 5-10 2\;-5 

Hoil. schild (14<19) 38 4-8 2-4 

Rijnsgulden 38 4-8 2-4 

Beierse g uld. (1446) 28 3-6 1~-3 

Postulaa tgu lden 19 2\;-4 H-2 

Arnoldusgulden 21 2\;-4 H-2 

. stuiver 2 O-~ 

Uit deze ietwat omslachtige berekeningen mag mijns inziens afge

leid worden dat, met uitzondering van Claes Paedze, de vier ver

wante n welgesteld waren en er twee ongetwijfeld tot de rijkdom behoor

den . Wellicht ligt hierin een verklaring voor het feit dat Florys, 
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Jacob, Heynric en Gysbrecht in het stadsbestuur zitting hadden . 

In de bronnen uit de eerste helft van de v i jftiende eeuw zi j n 

zelden beroepsvermeldingen te vinden. Vee l verder dan de vast

stelling dat Heynric, Claes en de in 1426 functionerende waar

dein Gijsb r echt drapenierden,komen we niet. Mogelijk was Flo

rys Paedze in het begin van de eeuw graankoopman . In 1409 raak

te een "Florys Page " met enkele andere Hollandse koop l ieden in 

conflict met het stadsbestuur van Abbeville in het Sommegebied 

over het vervoer van een bepaalde lading graan. 39 Gezien zijn 

uiterst drukke politieke bezigheden twintig jaar later, zal hij 

het koopmanschap opgegeven hebben . Als Hoogheemraad en toege

voegd lid van de hertogelijke raad was hij van een regelmatig 

inkomen verzekerd, terwijl de opbrengst van zijn bezittingen 

en de schuldvorderingen hier nog een en ander aan toevoegden. 40 

Het is echter onncgelijk zelfs maar een schatting van zijn jaar

lijks inkomen te maken. He t i s inmiddels vanzelfsprekend gewor

den dat de meest betrouwbare vermogensindicaties uit de belas 

tingiijst van 1498 afkomstig zijn . Ook in dit geval zijn de 

omvang van het vermogen en de beroepsvermelding "schematisch 

weergegeven. Hoewe l alle aangeslagenen in de vermogenscatego

rieën vanaf tweehonderd pond voorkomen , zijn de onderlinge 
41 verschillen in de familie zeer groot. 

Naam 
Vermoge n in lb. 

van 40 groten 

Bouwen Paedze 200 

Willem Stoop 200 

Pieter Paedze Pieterszn. 30 0 

Jacob Simonszn. van Sonnevelt 400 

Simon Paedze Pieterszn. 

en zoon Jan 

Heynric Paedze 

Jan Paedze 

Pieter Paedze Claes zn. 

Nanne Paedze en zoon Jan 

wed . 1000 

2200 

3000 

3200 

13 . 200 

Beroep 

verversweduwe 

drapenier 

drapenier 

drapenier-verver 

drapenier 

Deze negen personen maken, ondanks het ontbreken van enkele be 

roepsvermeldingen, een uiterst repre s entatief deel uit van de eco-
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nomische- en politieke elite van Leiden. Allereerst valt het ge

ringe vermogen van de vroedschapsleden Bouwen Paedze en Willem 

Stoop op, laatstgenoemde was een zoon van de in 1495 overleden 

schepen Simon Pieter Paedzenzn., de neef van Florys Paedze van 

Sonnevelt. De iets rijkere Pieter Paedze Pieterszn. en Jacob 

Simonszn. van Sonnevelt drongen echter niet in het stedelijk 

be~tuur door. De overige familieleden behoorden met een ver

mogen van duizend lb. en meer tot de rijkdom van de stad. Met 

uitzondering van de weduwe, oefenden zij een zelfstandig be

roep uit en hadden een leidinggevende functie in de lakennij

verheid. Heynric en Nanne bemachtigden meerdere malen een ge

rechtsambt, terwijl Pieter Paedze Claesz. in 1504 door Philips 

de Schone tot tresorier werd benoemd. 42 Voordien was er voor 

hem en Jan Paedze geen zetel beschikbaar in de vroedschap. De 

grote verschillen in kapitaalkrachtigheid bij de familie Paedze 

van Sonnevelt en bij de vroedschapsleden onderling, lijken 

het vermoeden van De Boer te bevestigen dat familierelaties 

een belangrijke factor bij de verkiezing van de stadsbestuur

ders waren aan het einde van de vijftiende eeuw . 4 3 De gegevens 

uit 1438-1439 vormen een te wankele basis om dergelijke con

clusies met betrekking tot de eerste helft van de eeuw te trek

ken, temee r omdat de samenstelling van de schepenbank tot 1434 

doOr de pac hters van het gerecht bepaald werd. Bovendien lieten 

de Hoekse en Kabeljauwse twisten hun sporen na. 

POLITIEKE MECHANISMEN 

Hoewel Bl ok e n Kok de machtige posities van de pachters onder

kenden, meenden zij dat de "politieke kleur" van het gerecht 

grotendeels bepaald werd door het verloop van de Hoekse en 

Kabeljauwse twisten in de stad. 44 Zonder deze interpretatie 

geheel te willen verwerpen , moeten toch enkele belangrijke 

nuanceringen aangebracht worden. 

Via het hun verleende benoemingsrecht van schout en schepen

en beschikten de burggraven - sedert 1339 afkomstig uit het 

huis Van Wassenaar - over een grote invloed die de door de 

stede linge n gewenste autonomie ernstig beperkte. De tegenstel

ling tussen stad en burggraaf kwam onder meer in hun partij-
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keu~e tot uiting. Met het uitbreken van de twisten rond 1350 

erkende Leiden, evenals de overige Hollandse steden - hoewel 

Dordrecht later van kamp wisselde - en een minderheid van de 

lage adel de machtsusurpatie van Willem V. Deze Kabeljauwen 

vonden de hoge adel, de Hoeken, die zich achter Margaretha had 

geschaard tegenover zich. Ook de Van Wassenaars betoonden hun 

trouw aan de afgezette landsvrouwe. Kort nadat Willem V zijn 

gezag definitief gevestigd had, ontaardden de twisten ih een 

onoverzichtelijke factiestrijd, maar de meerderheid van de Leid

se bevolking hield, evenals de burggraaf, vast aan haar oor

spronkelijke keuze. 4 5 In 1404 sloten burggraaf Philips van 

Wassenaar, en de Hoekse Willem VI, die in dat jaar zijn vader 

Albrecht van Beieren was opgevolgd, een overeenkomst. Volgens 

Blok ging het Kabeljauwse Leiden sindsdien gebukt onder het 

Hoekse juk, totdat het beleg van 1420 de machtsverhoudingen 

grondig wijzigde. Deze eminente historicus ziet in het in 1413 

meerdere malen door de schepenen aan de burggraaf gedane ver

zoek om de schepenbank te vervangen, en in de in de kiem ge

smoorde opstand van 1414 duidelijke tekenen van Hoekse over

heersing. 46 Hij zag echter over het hoofd dat deze overheer

sing aan bepaalde grenzen gebonden was. 

Eén van de opstandelingen in 1414 was Florys Paedze van 

Sonnevelt. In 1401 deed hij door in twee achtereenvolgende 

jaren tot schepen verkozen te worden zijn intrede in de Leidse 

bestuurlijke kring. Zijn benoeming in 1406 wijst erop dat de 

Hoeken niet zonder meer aan de belangen van de Kabeljauwen voor

bij konden gaan. Het blijft niettemin opvallend dat Florys in 

1412 schout in Leiden was en notabene in het jaar van de op

stand "gelden op den dienst" had staan, zoals het pachten van 
47 het gerecht gewoonlijk werd aangeduid. Florys' aanstelling 

tot schout tekent zowel de beperkte bewegingsvrijheid van de 

Hoeken als de vooraanstaande positie van deze Kabeljauw. Immers, 

de schout vertegenwoordigde de graaf in de stad en functioneer

de als zodanig als intermediair tussen stad en landsheer. Hij 

was tevens verantwoordelijk voor de ordehandhaving in Leiden 

zodat een voor alle partijen aanvaardbare kandidaat gekozen 

diende te worden. Zo kon het blijkbaar voorkomen dat ten 

lange leste de voorkeur weleens naar een Kabeljauw uitging. 
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Bovendien werd dit ambt, net als het benoemingsrecht van de 

schepenen, aan de meest biedende verpacht. Door deze gang van 

zaken werd de politieke voorkeur van graaf en burggraaf door 

de omvang van de financiële middelen bepaald. Overigens is het 

niet duidelijk wanneer de kandidaten van Florys benoemd werden. 

Het jaar 1420 betekende in meerdere opzichten een ommekeer 

in de politieke invloed van de familie Paedze van Sonnevelt. 

Hoewel Florys Paedze naar omstandigheden veel politieke in

vloed genoot , trad hij tot 1420 slechts driemaal als schepen 

op de voorgrond . Hoelang hij als schout actief was, is onbekend . 

Slechts ~~n verwant kwam in die jaren op het vroedschapskussen 

terecht: Heynric Paedze komt alleen in 1411-1412 op de schepen

lijst voor. Sedert 1420 was de familie echter zeer sterk ver

tegenwoordigd in het gerecht. Tot zijn dood in 1448 werd Flo

rys maar liefst achtmaal burgemeester en driemaal schepen. 

Heynric bracht het tot het moment dat de veertigraad in het 

leven geroepen werd eenmaal tot burgemeester en vijfmaal tot 

schepen, en beheerde in 1426-1427 als homan de stedelijke fi

nanciën. Gijsbrecht sleepte alleen in 1420 een , schepenzetel 

in de wacht . Florys' oudste zoon Jacob van Sonnevelt vinden we 

v66r 1450 zesmaal als schepen terug, terwijl zijn broer Jan 

zich in 1448 voor het eerst met deze taak belastte.Jan Heynric 

Paedzezn. trad in 1445 in de voetsporen van zijn vader. Een 

jaar late r maakte Florys Pieterszn. van Sonnevelt, hoewel zijn 

vader Pie t e r Paedze geen vroedschapslid was , deel uit van het 

dagelijks bestuur. 48 

De verklaring voor deze cumulatie van gerechtsfuncties in 

handen van enkele Paedzen is grotendeels in de gevolgen van het 

beleg van 1420 te vinden. In 1419 kwam het in de stad tot ern

stige ongeregeldheden tussen Hoeken en Kabeljauwen . De onlusten 

hielden maandenlang aan, maar i~ de herfst leek in Den Haag een 

vrede tussen de partijen tot stand te komen. Aan beide zijden 

werden gijzelaars en een boete geëist. De verontwaardigde Hoeken, 

die goede rede n hadden om de schuld bij de Kabeljauwen te leg

gen, sloten een verbond met de Utrechtse bisschop Frederik van 

Blankenheim, de heer van Montfoort en enkele Stichtse steden 

en met hun hulp veranderden zij Leiden in een Hoeks bastion. 

Jan van Beieren di e in zijn strijd om de suprematie in het 
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graafschap de zijde van de Kabeljauwen had gekozen tegen zijn 

Hoekse nicht Jacoba f brak in 1420 na een beleg van twee maan

den het Leidse verzet. De burggraaf werd uit al zijn rechten 

ontzet en de hertog nam de verpachting van de ambten in eigen 

hand. Toen de hertog op 15 februari 1421 het gerecht door vier 

vooraanstaande kabeljauwse burgers, waaronder Florys Paedze, 

liet kopen, kwam er voorlopig een einde aan de Hoekse overheer-
, 49 

s1ng. 

De invloed van Florys op de samenstelling van het "alinghe 

gerechte" of het gehele gerecht, zal gunstig uitgepakt hebben 

voor partijgenoten en familieleden. Ongetwijfeld , profiteerden 

zij van het enorme prestige dat hij in de loop van de tijd me

de door zijn rijkdom en gelukkige partij keuze verworven had 

en dat na 1434, ondanks de overname van de pacht door de ste

delijke overheid, allerminst geslonken was. 

De instelling van de veertigraad in 1449 lijkt nauwelijks 

een beletsel gevormd te hebben voor de politieke aspiraties van 

de familie Paedze van Sonnevelt. De invloed van Philips van 

Bourgondië op de samenstelling van de magistraat mag niet over

schat worden. De hertog had immers de keuze uit een "voorge

kookte lijst" van zestien kandidaten, die meestal lid waren van 

de vroe dschap. Bovendien zetelden enkele vroedschappen, of in 

sommige gevallen hun verwanten, in het kiescollege zodat be

voordeling van familieleden een zeer reële mogelijkheid werd. 

Zonder familieband als zaliqmakend te willen beschouwen, ligt 

hierin toch één van de verklaringen voor de zware vertegenwoor

diging van het geslacht in het dagelijks bestuur. Om niet in 

een eindeloze opsomming van namen te vervallen, zal volstaan 

worden met de opmerking dat, met uitzondering van de jaren 

1454, 1455, 1463, 1476, 1477, 1482, 1494, 1497 en 1498 één tot 

vier leden van deze familie in het gerecht plaatsnamen. 50 

J.J. Orlers publiceerde de namen der veertigen van de zetel

verdeling per 21 juli 1449, en stelde lijsten op van degenen 

die tot 1471 de plaats innamen van hun overleden collega's, en 

van de personen die op 21 april 1477 en 20 juli 1481 benoemd 

werden. Tenslotte noemt hij diegenen die tot 1510 de wegge

vallen veertigen vervingen. In alle gevallen namen drie of 

vier leden van de familie deel aan de verkiezing van de kan-
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didaat-schepenen. 51 Wanneer we dan ook nog het "tresorierschap 

van Nanne Paedze in 1447, 1481 en 1497 en dat van Symon in 1486 

in ogenschouw nemen, leidt dit alles onvermijdelijk tot de con

clusie dat dit Leidse geslacht een aanzienlijk deel van de macht 

naar zich toe wist te trekken. S2 

Het is nauwelijks verbazingwekkend te noemen dat ook niet

vroedschapsleden in de familie soms bij bestuurlijke zaken 

werden betrokken. Pieter Paedze maakte in 1496 deel uit van de 

commissie van acht die in opdracht van het stadsbes tuur de mo

gelijkheid tot het heffen van een belasting onderzocht. Drie 

jaar later, op 6 februari 1499, kwamen vierentwintig vroedschap

pen met zesentwintig poorters en leden van de rijkdom bijeen 

om zich te beraden over het in 1498 uitgesproken interdict over 

de parochiekerken van Dordrecht, Gouda, Delft en Leiden. Onder 

hen bevonden zich Jan Paedze en Willem Stoop. Zowel Pieter 

Paedze als Willem Stoop deden in latere jaren hun intrede in 

de Leidse bestuurskringen. 

CONCLUSIE 

Door nader in te gaan op het verloop van de politieke loopbaan 

van enkele leden van de familie Paedze van Sonnevelt zijn 

enkele belangrijke mechanismen achter de verdeling van de po

litieke macht in Leiden in de vijftiende eeuw aa n het licht 

gebracht . Gedurende de hele periode lijkt de familieband van 

groot belang te zijn geweest. Hoewel de bestuurlijke lichamen 

in de stad door haar structuur al door weinigen opgevuld wer

den , werkte de verkoop van ambten en de instelling van de 

veertigraad bevoordeling van familieleden in de hand. Rijkdom 

was in ieder geval tot 1434 een strikte noodzaak om een stem 

in de verkiezing van de schepenen te hebben, omdat het pachten 

van het gerecht grote sommen geld vereiste. Echter, het 

optreden van Florys Paedze van Sonnevelt wees uit dat derge

lijke intermediairs een zware stempel op de samenstelling van 

het dagelijks bestuur drukten, zodat ook minder rijke familie

leden een kans kregen. ~en moet zich echter wel realiseren 

dat de Paedzes die in de eerste helft van de vijftiende eeuw 
een bestuursfunctie uitoefenden, welgesteld waren. Door gebrek 

aan exacte vermoqensgegevens kon niet vastgesteld worden of 
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rijkdom in de jaren voor 1490 een belangrijk criterium voor 

het verwerven van politieke macht was. De vermogenseisen die 

aan de aspirantbestuurders gesteld werden, doen zulks wel 

vermoeden. Mogelijk geeft nader onderzoek een antwoord op dit 

probleem. Aan de hand van de gegevens uit de belastinglijst 

van 1498 moet de conclusie getrokken worden, dat tegen het 

einde van de vijftiende eeuw Leiden niet uitsluitend door 

plutocraten bestuurd werd, maar dat ook mindervermogenden een 

kans kregen. Opvallend hierbij is echter - voorzover het de 

familie Paedze van Sonnevelt betreft - dat verwantschap hier

bij een belangrijke rol speelt. 

In een stad als Leiden, waar de fakennijverheid de kurk was 

waarop de economie dreef, namen de drapeniers een leiding

gevende positie in en zij vormen dan ook de sterkst vertegen

woordigde beroepsgroep in de hoogste belastingcategorie in 

149 8 . De allerrijksten onder de Paedze van Sonnevelts waren 

economisch zelfstandig en, met uitzondering van Florys Paedze, 

als drapenier in de lakenindustie actief. Enkelen van hen 

werden regelmatig in het gerecht verkozen, terwijl zij die 

deel uitmaakten van de rijkdom weleens bij de politieke 

besluitvorming betrokken werden en later een plaats in het 

dagelijks bestuur bemachtigden. Ook hier lijken de economische 

en de politieke elite elkaar de facto gedeeltelijk te over

lappen , en stond de ~amilieband voor onderling contact ga rant, 

zoda t zij tezamen de stedelijke bovenlaag vormden. 
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bijlagen 1 en 2 (zie noot 11) 

•••••• Stadtdurchschnitt 

DiHerenz zwischen 
Veranlagung und Zahlung 

•••••••••••••••••••••••••••• 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 :8 

Diagra.mm I: DUl'"chschnittlicht Höhr d~r Vrranlagung bzw. Suucrzlhlung, 1497· 98 
VÎcneinumrricrung nach Abb. 1. ~trag in Rechcnpfundcn. 

1. Wanfhuis 
2. WolhuIs 
3 , VleeshUIS 

4 . GasthUIs 
5. O~e' I Ho l 
O. Zev@nilullen 
7. Burchlstreng 
8 . KerkvIerendeel 
O. Gansoord 

10. SI. N ,eolaasgr8chl 
11. Marenoorp RilnZljde 

12. Marendorp landzIJde 
13. Ovennare RijnzIJde 
, • . Q'Iermare Landz ijde 
15. Hoaewoerd 
tO. Le~ndalll 

18. Rapenburg 

0 , 8u'g 
A. P'elerskirChe 
B. Pancraskirche 
•• GrAfhcher Hof 

Abb. t : Die Vicrtdsgliedcrung dtr Stadt uiden am Ende dts IS. Jahrhunduu. 
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