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De decennia rond 1500 waren in economisch en fmancieel opzicht een moeilijke 
periode voor de stad Leiden. De textielindustrie, die tussen 1450 en 1480 haar 
hoogtepunt bereikte, stagneerde in de jaren daarna, hetgeen ernstige gevolgen had 
voor de welvaart van de burgers, de werkgelegenheid en de fmanciële draagkracht 
van de stad. In 1494 stond Leiden, evenals vele andere steden in de Nederlan
den, aan de rand van bankroet. Dankzij een door de landsheer verleende 
surséance van betaling en een verregaand ingrijpen van de centrale overheid in 
het fmanciële beleid van de stad, leek in 1508 de ergste nood gelenigd te zijn. 
De deplorabele fmanciële situatie waarmee de magistraat zich geconfronteerd zag, 
vormde vanzelfsprekend een voortdurende bron van zorg. Aan de hand van 
vroedschapsboeken en stadsrekeningen kan nagegaan worden hoe het stadsbestuur 
de situatie aanpakte. Met name Prins, Hamaker, Downer en Marsilje hebben zich 
met deze problematiek bezig gehouden. 1 Eén van de meest markante personen 
die in deze periode intensief bij het fmancieel beleid van de stad betrokken 
werd, was de tresorier Nanne Paedze. Hoewel zijn politieke carrière zeer langdu
rig was, verliep deze zeker niet vlekkeloos. Met name op het vlak van het finan
cieel beleid liet hij enige steken vallen. In deze bijdrage zal, zonder de suggestie 
te willen wekken volledig te zijn, ingegaan worden op zijn bewogen bestuurlijke 
loopbaan, waarbij de nadruk vooral op zijn activiteiten als beheerder van de 
stedelijke geldmiddelen komt te liggen. 

De persoon 

Het is opmerkelijk dat van Nanne Paedze, die tussen 1458 en 1505 in de 
vroedschap zetelde en met recht de nestor van de Leidse politiek van de tweede 
helft van de 15de eeuw genoemd mag worden, betrekkelijk weinig archiefstukken 
bewaard zijn gebleven.2 Zijn bestuurlijke en commerciële activiteiten vonden 
weliswaar hun neerslag in de vroedschapsboeken, stadsrekeningen en de sententi
en van het Hof van Holland en de Grote Raad van Mechelen, maar over zijn 
afkomst en de omvang van zijn bezittingen blijven vele onzekerheden bestaan. 

Volgens de opgave van de 'Enqueste ende informatie' van 1494 was Nanne 
Paedze in dat jaar op 70-jarige leeftijd burgemeester van Leiden. Hij moet dus in 
1423 of 1424 geboren zijn. Nanne overleed op 18 januari 1505, kort nadat hij 
voor het Hof van Holland verantwoording had afgelegd voor zijn fmancieel beleid 
als tresorier van het jaar 1477.3 Het proces werd voortgezet door zijn erfgena
men, te weten zijn weduwe Adriana Jan Volprechtsdr. en zijn beide zonen 
Kerstant en Jan. Van de onfortuinlijke weduwe is bekend dat zij een broer Aernt 
Jansz. had, gehuwd met Elisabeth N., en een zuster Janne, die met de Leidse 
schepen Jacob Vink trouwde. Deze Jacob Vink stamde uit een zijtak van de 
Leidse Gobburgengroep waartoe ook de beroemde legist Philips van Leiden be-
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hoorde. Hij was een verwant van Jan Aecht Vink, de echtgenote van Florys 
Paedze van Sonnevelt. Florys Paedze was een invloedrijk poorter van welgeboren 
afkomst, die in de eerste helft van de 15de eeuw een 'indrukwekkende carrière 
opbouwde als stadsbestuur der, hoogheemraad van Rijnland en toegevoegd lid van 
de raad van Philips van Bourgondië.4 

Nanne behoorde tot een geslacht dat gedurende de gehele 15de eeuw een 
onmiskenbaar stempel op de stedelijke politiek drukte. Hoewel de naam verwant
schap met de familie Paedze van Sonnevelt doet vermoeden, laten de bronnen 
niet veel los over zijn afkomst. De band bleek toen op 20 juli 1489 Machteld, de 
weduwe van burgemeester Claes Jan Paedze, met instemming van Nanne als 
naaste maag en Pieter Paedze als broer van de overledene haar weeskinderen 
Jan, Frans en Willem hun vaderlijk erfdeel bewees.5 Afgaande op zijn voornaam 
zou verondersteld mogen worden dat Nanne Paedze een zoon was van Paedze 
Nannenz., die in 1417 poorter van Leiden werd. Deze was op zijn beurt de zoon 
van een Nanne Paedze die in 1409 op gewelddadige wijze om het leven kwam. 
Florys Paedze van Sonnevelt bleek één van diens broers te zijn, zodat we met de 
mogelijkheid rekening moeten houden dat de tresorier Nanne Paedze een 
achterneef van Florys is geweest.6 Met enig voorbehoud komt dan het in een 
bijlage opgenomen genealogisch overzicht tot stand. 

Hoezeer Nanne Paedze via allerlei familiebanden ingekapseld was in de 
politieke bovenlaag van Leiden, werd duidelijk uit het feit dat hij samen met 
Geryt Heerman, Kerstant Nannenz. (niet noodzakelijk zijn zoon omdat reeds in 
1441 een naamgenoot schepen in Leiden was), Jan van Zwieten en Adriaen van 
Poelgeest tot de maagschap van Margriet, de weduwe van Buekel Heerman 
behoorde.7 

Nanne Paedze was naar Leidse begrippen een vermogend man. Toen hij in 
1481 en 1484 als enige Kabeljauw mee moest betalen aan de boete die de 
landsheer naar aanleiding van de Hoekse coup van Reinier van Broekhuysen in 
1481 had opgelegd, werd hij voor een bedrag van 129 12 12s. gr. Vlaams aangesla
gen. Immers, de belangrijkste Kabeljauwen in de stad werden door Van Broek
huysen en zijn adherenten in gijzeling gehouden. Na het succesvolle ingrijpen van 
Maximiliaan van Habsburg werden de inwoners van Leiden veroordeeld tot het 
betalen van een boete, met uitzondering van de gegijzelde Kabeljauwen. Hoewel 
bijvoorbeeld Jan van Tetrode, Willem van Tetrode en Willem van der Does meer 
moesten betalen, behoorde Nanne toch tot de rijkste burgers van de stad. Het 
innen van de boete verliep dermate moeizaam dat deze in twee termijnen 
plaatsvond. In 1481 werd door de rentmeester-generaal Jan van Essche een deel 
van het geëiste bedrag geïnd. Drie jaar later had Jan Stalpaert, klerk van de 
rentmeester-generaal, de grootste moeite om de resterende bedragen van de 
Leidenaars los te krijgen. In de door de pest geteisterde stad konden vele 
burgers zich niet verenigen met de hoogte van de aanslag. Sommigen trachtten 
aan betaling te ontkomen door de stad te verlaten. In andere gevallen zagen Jan 
Stalpaert en zijn knechten zich gedwongen de deuren van huizen in te trappen 
om het geld te kunnen ontvangen. Stalpaert slaagde er niet in alle achterstallige 
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betalingen te innen. Ook Nanne Paedze stelde zich weigerachtig op. Naderhand 
bleek dat hij nog voor 30 f. Vlaams bij de landsheer in het krijt stond.8 

Toen tussen 1498 en 1508 jaarlijks een belasting van één procent over het 
totale vermogen van alle inwoners van Leiden werd geheven, in een poging de 
fmanciële nood te verlichten, bleek Nanne Paedze, die samen met zijn zoon Jan 
aangeslagen werd, in 1498 tot de drie rijkste burgers van de stad te behoren. 
Alleen Pieter Jan Martijnsz. en Pieter de Grebber, beide vroedschapsleden, 
bezaten eveneens 13.200 f. aan roerende en onroerende goederen.9 De riante 
vermogenspositie waarin Nanne verkeerde, werd weerspiegeld in zijn woonplaats 
in de stad. Afgaande op de hoogte van de bedragen die in 1498 betaald werden, 
woonden de meeste rijke poorters in de oude bonnen rond de Breestraat en de 
Burcht. Dienovereenkomstig werd Nanne Paedze in 1484 door Jan Stalpaert in 
het bon Zevenhuizen aangetroffen. In 1498 bleek hij naar de wijk Burchstreng 
verhuisd te zijn; overigens het 'rijkste' bon van de stad. Niet toevallig kwamen 
relatief beschouwd ook de meeste vroedschapsleden uit deze wijken.10 

Zoals gebruikelijk in de middeleeuwen zorgde Nanne ervoor op uiteenlopende 
wijzen van een inkomen verzekerd te zijn. Hierbij werd niet vergeten enige 
zekerheid voor vrouwen kinderen in te bouwen. Hij maakte op zijn minst 
gebruik van drie opties. Een belangrijk deel van zijn inkomen zal hij als drape
nier vergaard hebben. Bij het betalen van de accijns op ingevoerde wol van de 
Stapel van Calais die de drapeniers voor zichzelf en hun vennoten in de stad 
invoerden, bleek dat Nanne Paedze en zijn medereizigers vaak grote hoeveelheden 
grondstof gekocht hadden.11 Dit wettigt de conclusie dat hij tot een van de grote 
ondernemers in Leiden gerekend mag worden.12 

Lijf-, los- en erfrenten konden een aantrekkelijke aanvulling op de inkomsten 
opleveren. Het kwam veelvuldig voor dat de stad bij haar burgers leningen 
aanging om hiermee bijvoorbeeld de gevraagde beden voor de landsheer te 
betalen of allerlei onvoorziene kosten te dekken. Lijfrenten waren de op grond 
van een dergelijke lening door de stad te verrichten jaarlijkse uitbetalingen aan 
een door de geldschieter nader te bepalen persoon. De uitkering van een vast 
bedrag hield op wanneer de ontvanger kwam te overlijden. Het systeem bood de 
lener de mogelijkheid zijn geld meer dan eens terug te krijgen, omdat over het 
algemeen de lening niet aflosbaar was. Meestal beperkte de kring van begunsti
gers zich tot het huisgezin van de geldschieter, zodat de appel niet ver van de 
boom viel. Het was ook mogelijk lijfrenten op twee of meer levens af te sluiten. 
De uitkering werd dan betaald tot beide begunstigers overleden waren. Het kwam 
vaak voor dat de geldlener de uitkering voor hem, zijn vrouwen/of zijn kinderen 
bestemde, zodat met name de jongere generatie nog jarenlang een extra inkomen 
genoot. Erfrenten hadden het voordeel dat de koper c.q. geldschieter eeuwig een 
uitkering ontving. Losrenten werden wel voor een kortere termijn uitgekeerd, 
namelijk tot het moment dat het geleende bedrag volledig was terugbetaald. 13 

Nanne Paedze maakte van enkele van die mogelijkheden gebruik. Zo ontving hij 
in 1471 en 1472 in vier termijnen jaarlijks 3 f voor een losrente die door de stad 
om dt oenning 12 was verkocht om de oorlog van Karel de Stoute met Frankrijk 
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te bekostigen. In 1491 inde hij nog steeds 5 f gr. van een losrente die op 3 
maart 1489 om de penning 12 door hem gekocht was. Vanaf 1472 ontvingen 
Nanne en zijn zoon Jan jaarlijks een rente van 2 f. Tevens had hij ook een 
zelfde uitkering voor zijn vrouwen zoon Jan laten bestemmen. De lening die hij 
en zijn zoon in 1499 aan de stad verstrekten om hiermee vrijstelling van de 
vermogensbelasting te bewerkstelligen, bedroeg 15 f gr. Vlaams tegen de penning 
18, hetgeen hen jaarlijks 16s. 8d. gr. Vlaams opleverde.14 

Opbrengsten uit huizen en grondbezit konden een belangrijk deel van de 
inkomsten uitmaken. De huidige stand van het onderzoek laat echter niet toe een 
volledig overzicht van de bezittingen van Nanne Paedze weer te geven. In ieder 
geval kocht hij op diverse tijdstippen renten gevestigd op landerijen in Wassenaar, 
waar hij nog meer bezittingen had. Op 15 april 1462 kocht hij van Wouter van 
Matenesse en diens vrouw Elisabeth van Kralingen een erfrente van 3 f Holl., te 
verhalen op vier morgen land bij de Heerstraat aan de Banwetering.15 Tien jaar 
later, op 9 mei 1472, kocht Nanne daar vlakbij aan de Heerstraat een rente van 
7 f Holl. gevestigd op een woning met negen morgen grond.16 Op 19 januari 
1464 kocht Nanne van ene Wouter Pietersz. een rente van 4 f Holl., te verhalen 
op landerijen die Nanne eerder aan dezelfde Wouter Pietersz. verkocht had.17 

Omdat deze goederen niet voldoende waard bleken te zijn, werd overeengekomen 
dat ook de helft van de woning met enig land van Wouter Pietersz. in het 
ambacht Zuidwijk als onderpand zou dienen. Van Aernt Gerytsz. nam hij op 1 
augustus 1467 2 f Holl. aan eeuwige erfrenten over, jaarlijks te betalen op de 
Voorschoter- en Valkenburgermarkt, te verhalen op 7 hond land die deel uit
maakten van een kamp gelegen in het ambacht Zuidwijk te Wassenaar. Dit stuk 
grond lag temidden van andere landerijen van Nanne Paedze.18 

Met name bij de laatste twee overdrachten ging het niet louter om materieel 
gewin, maar was ook de zorg voor het zieleheil in het geding. Op 9 september 
1467 droeg Nanne deze renten namelijk over aan de gasthuismeesters van het 
Catharijnegasthuis, die voor dit jaarlijks uit te keren bedrag de verantwoordelijk
heid op zich namen de memoriediensten in de Pieterskerk voor Nanne Paedze en 
zijn naaste verwanten te laten verzorgen en de zieken en leprozen aalmoezen te 
verstrekken.19 Conform zijn status als vroedschapslid en afstammeling van een 
aanzienlijke familie dienden zijn memoriediensten met enig vertoon gepaard te 
gaan. Hij kwam dan ook overeen dat ieder jaar tijdens de herdenking van de 
sterfdagen van hem en zijn vrouw minimaal tien personen bij de memoriedienst 
betrokken zouden worden. Tevens was hij er zich van bewust dat, wilde hij het 
verblijf van zijn ziel in het vagevuur bekorten, hij enige barmhartigheid ten 
aanzien van de zwakken in de stad diende te tonen. Als gegoed poorter liet hij 
de zieken in het Catharijne- en Elisabethgasthuis en de leprozen in zijn rijkdom 
delen door hen eens per jaar van gebraad en wijn te voorzien. Men moet echter 
bedenken dat deze liefdadigheid een soort boemerangeffect had. Het bestede 
bedrag werd immers omgezet in de waardering van de medeburgers, hetgeen de 
'gulle' gever in zijn status bevestigde en tevens op diens nageslacht afstraalde.20 

Ruim een jaar eerder had Kerstant Nannenz. de gasthuismeesters van St. 

46 



Elisabeth en de leproosmeesters van de St. Anthoniskapel buiten Leiden renten 
op diverse percelen in Katwijk verkocht ter gedenkenisse, troestinge ende lavenisse 
van Nanne Paidzen ziele, Kerstant Nannenz. ziele ende alle hoir vrienden ziele. 
Daarenboven ontvingen de leproosmeesters nog eens 11 f. Holl. comans payment 
contant. Als tegenprestatie dienden de gasthuismeesters op iedere donderdag en 
de leproosmeesters op iedere zaterdag Nanne Paedze, Kerstant Nannenz. en hun 
vrienden in hun memento te betrekken.21 Nanne Paedze was een gelovig man en 
dat bleek niet alleen uit de zorg voor zijn zieleheil. Hij ondernam immers de 
lange bedevaartreis naar Jeruzalem. In de Lakenhal kan men nu het bord met de 
namen van enkele Jeruzalemgangers, waaronder die van Nanne Paedze, aantref
fen.22 In het licht van zijn religiositeit moet wellicht ook zijn optreden als zang
meester van de zeven getijden in de Pieterskerk gezien worden.23 

De bestuurder 

Het politieke gewicht van de familie Paedze van Sonnevelt wordt duidelijk 
wanneer we ons realiseren dat van dit geslacht gedurende de gehele 15de eeuw, 
dus ook in de periode dat het stadsbestuur oligarchische vormen begon aan te 
nemen, met grote regelmaat enige leden in de magistraat zetelden. Het stadsbe
stuur werd gedomineerd door plutocraten, veelal afkomstig uit een beperkt aantal 
vooraanstaande families, waaronder zich bovendien vele zelfstandige ondernemers 
bevonden. Nieuwe magistraten werden veelal gerecruteerd uit de economische 
bovenlaag van de stad, de rijckdom van der stede genoemd. Het was gebruikelijk 
dat de vroedschap bij belangrijke beslissingen van vooral economische aard deze 
rijckdom consulteerde alvorens een definitief besluit te formuleren. De Boer 
signaleerde reeds dat in het laatste decennium van de 15de eeuw een aantal 
leden van de rijckdom die ingeschakeld werden bij de invulling van het stedelijk 
beleid, later tot de vroedschap doordrongen.24 Aan de politieke carrière van 
Nanne Paedze valt af te lezen dat dit ook al halverwege de 15de eeuw een 
geaccepteerde gang van zaken was. Als telg van een machtige familie en vooraan
staand drapenier was hij een potentieel vroedschapslid. Dit wordt nog eens 
bevestigd door zijn aanwezigheid als drapenier bij een overleg met de vroedschap 
op 16 december 1457. De beraadslagingen leidden uiteindelijk tot het ontwerpen 
van een aantal nieuwe draperiekeuren.25 

In de zomer van 1458 deed Nanne Paedze als schepen voor het eerst zijn 
intrede in het dagelijks bestuur. Deze functie zou hij in totaal drie maal bekle
den. Voorts was hij vier maal burgemeester en sleepte hij gedurende zes jaar het 
tresoriersambt in de wacht. In zekere zin was Nanne een politieke laatbloeier, 
want hoewel hij op 34-jarige leeftijd schepen werd, slaagde hij er pas in de loop 
van de jaren tachtig en negentig in regelmatig een functie te verwerven. Nog in 
1500, hij was toen 76, werd hij als burgemeester aangesteld.26 

Nanne Paedze ontpopte zich in het laatste kwart van de 15de eeuw als een 
fmancieel specialist. Niet alleen zijn burgemeesterschap - deze functionarissen 
bepaalden immers met instemming van de vroedschap het fmanciële beleid - maar 
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vooral zijn optreden als tresorier wijzen in die richting. In zekere zin vormde het 
ambt van tresorier een afgeleide van het burgemeesterschap. Zoals Marsilje 
uitvoerig in zijn dissertatie uiteenzette, deed de vroedschap op momenten dat de 
fmanciële problemen de krachten van de burgemeesters te boven gingen, een 
beroep op financiële experts afkomstig uit kringen van de gegoede burgerij. In de 
eerste decennia van de 15de eeuw opereerden zij onder de naam homans en 
oefenden hun taak slechts tijdelijk uit. Zij voerden een onafhankelijk beheer over 
de stadskas en waren uiteindelijk alleen verantwoording aan de vroedschap 
schuldig. Kwamen de homans rond 1400 nog uit de gelederen van de vroedschap, 
tussen 1423 en 1434 bleek dat drie van hen nooit in het gerecht zitting namen, 
terwijl zeven anderen pas na hun ontslag als homan tot het dagelijks bestuur 
toetraden. Hun bestuurlijke ervaring op financieel terrein hadden zij opgedaan als 
gasthuis- of kerkmeester.27 

Tussen 1434 en 1443 bleek niets van het optreden van homans in de stad. In 
de loop van 1444 besloot de vroedschap naar aanleiding van de grote Hoekse 
invloed in de stad en vooral die van de schout Florys van Boschhuysen en zijn 
verwant Claes van Boschhuysen, die toen burgemeester was, het fmancieel beheer 
opnieuw in handen van experts te leggen. Onder de titel tresorier namen 
Heynrick Heynricksz. en Claes Claesz. deze taak op zich. Vooral het fmanciële 
beleid van de burgemeester Claes van Boschhuysen vroeg om extra controle, daar 
de vroedschap weigerde voor sommige van diens uitgaven politieke verantwoorde
lijkheid te dragen. Nadat de Hoekse invloed in het najaar van 1445 defmitief 
ingeperkt was, bleek volgens Marsilje ook de noodzaak de tresoriers te handha
ven, vervallen te zijn. In ieder geval verklaarde de vroedschap de keur betreffen
de de aanstelling van de tresoriers vervallen.28 De vermelding van Claes Claes 
Willemsz. als tresorier in de presentielijsten van de vroedschapvergaderingen van 
het jaar 1451-1452 is daarom verrassend en eigenlijk niet goed verklaarbaar. Nog 
meer bevreemding wekt de notitie in de opgaven van het jaar 1456-1457 waaruit 
blijkt dat dezelfde Claes zowel als tresorier en als weesmeester voorkomt.29 

Omdat de rekeningen voor deze jaren ontbreken, blijft een verklaring vooralsnog 
verhuld. 

Met de benoeming van Nanne Paedze in 1477 valt er tevens meer licht op het 
functioneren van de tresoriers. Terecht plaatst Marsilje het opnieuw voorkomen 
van deze beheerders van de stedelijke geldmiddelen in het kader van de Hoekse 
en Kabeljauwse partijstrijd. De Hoeken hadden het sedert 1445 ontstane machts
overwicht van de Kabeljauwen met behulp van de landsheer weten te doorbreken. 
Door deze wijziging in de machtsverhoudingen dreigde escalatie van de factie
strijd in de stad te ontstaan. In een poging de gemoederen te sussen werd door 
vooraanstaande poorters een verdrag gesloten. Schout Jan van Zwieten nam van 6 
edelen, 67 vroedschapsleden en 30 leden van de rijckdom ende gemeente een eed 
af die de vrede diende te waarborgen. Onder hen bevond zich ook Nanne 
Paedze.30 Het verdrag leidde tot het besluit de macht evenredig over de facties te 
verdelen en tevens twee tresoriers te benoemen. Naast de fervente Kabeljauw 
Nanne Paedze kwam de Hoekse hoofdman Jan van Naeltwijck te staan. Hun 
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benoeming zou drie jaar gelden.31 Op 10 november 1480 werd de aanstelling van 
Nanne Paedze verlengd, maar de inval van Reinier van Broekhuysen gooide roet 
in het eten. 

Zonder tegenstand van betekenis wisten de Hoeken onder leiding van de 
Stichtse hoofdman Van Broeckhuysen in januari 1481 de stad te overmeesteren, 
de vooraanstaande Kabeljauwen te gijzelen en het bewind in eigen hand te 
nemen. De Hoeken formeerden een nieuwe raad, bestaande uit 36 personen, te 
weten twee afgevaardigden per bon. Het dagelijks bestuur werd overgelaten aan 
18 Hoeken, waarvan er acht uit de rijckdom kwamen en tien uit de gemeente of 
burgerij. Voor het fmancieel beheer zagen de nieuwe machthebbers geen andere 
mogelijkheid dan Nanne Paedze in zijn ambt te continueren en hem onder 
supervisie van twee Hoeken te plaatsen, te weten Jan van Berendrecht en Jan 
Willemsz. de Bruin.32 Pikant detail hierbij is dat deze laatste in 1509 bij de over
dracht van een stuk grond als de voogd van de weduwe van Nanne Paedze 
optrad.33 Zijn gedwongen medewerking aan het Hoekse bewind kwam Nanne 
Paedze letterlijk en figuurlijk duur te staan. Toen Maximiliaan in het voorjaar van 
1481 na een beleg het Hoekse bewind om zeep had geholpen, kreeg de stad een 
boete van 50.000 f. opgelegd. Alle gegijzelde Kabeljauwen met uitzondering van 
Nanne Paedze werden vrijgesteld van betaling. Reeds eerder werd vermeld 
hoeveel weerstand de afdracht opriep. 

Ondanks zijn dubieuze rol ten tijde van het Hoekse bewind onder Van 
Broeckhuysen werd Nanne Paedze spoedig politiek gerehabiliteerd. In de periode 
tussen 1481 en 1500 was hij immers nog eenmaal schepen, vier maal burge
meester en drie maal tresorier. Tijdens deze twee decennia kwam de stad Leiden 
in een uiterst penibele fmanciële situatie te verkeren. Hier ligt dan ook de 
verklaring voor de continuatie van het tresoriersambt. Leiden was zeker niet de 
enige stad in de Nederlanden die met dergelijke problemen te kampen kreeg. 
Nagenoeg alle grote steden zagen zich geconfronteerd met grote financiële 
tekorten, . veroorzaakt door een stagnerende economie en dalende inkomsten. De 
vele beden die de landsheer van de steden eiste om de vele oorlogen en het in 
omvang alsmaar groeiende ambtenarenapparaat te bekostigen, zetten nog meer 
druk op de ketel. Meer specifiek voor Leiden kwam daar nog bij de schuldenlast 
die zij bij de Engelse kooplieden van de wolstapel te Calais had opgebouwd. 
Verreweg de zwaarste uitgavenpost vormden echter de jaarlijkse uitkeringen aan 
lijf- en losrenten. Ter bestrijding van de schuldenlast was de stad tot diep in 
Vlaanderen bij particulieren leningen aangegaan die in de vorm van lijf- en 
losrenten werden terugbetaald. Hoewel op korte termijn de stad op deze wijze 
heel wat inkomsten vergaarde, bleek op de lange duur dat de uitkeringen het 
merendeel van de totale inkomsten opslokten. Het gevolg was dat Leiden steeds 
dieper wegzakte in een moeras van schulden en tekorten.34 

De magistraat zette alle zeilen bij om de fmanciën toch op peil te houden. 
Het aantal vergaderingen nam explosief toe. In 1492, 1493 en 1496 hield de 
vroedschap respectievelijk liefst 32, 33 en 41 maal zitting.35 Voorts werd een 
aantal commissies in het leven geroepen die nauwlettend moesten toezien op het 
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beheer van de stedelijke geldmiddelen. Diverse malen besloot de vroedschap 
Nanne Paedze als lid van een dergelijke commissie te benoemen. Zijn tijdens zijn 
tresorierschap opgedane ervaringen maakten hem tot een voor de hand liggende 
kandidaat. Op 14 oktober 1490 vond een eerste benoeming plaats. Samen met 
Adriaen van de Boekhorst, Willem van der Does, Dirc van Bosch, Heynrick 
Paedze en Claes Hugenz. kreeg hij de opdracht die laste van der stede te doir
sien .... 36 Twee jaar later, op 27 november 1492, werd overeengekomen dat Nanne 
Paedze, Claes Hugenz., Jan Mathijsz. en Jan Claesz. brouwer tot een vast comité 
zouden toetreden om tweemaal per week op het · stadhuis met de burgemeesters 
te overleggen om die stede lasten en saken van den stede te helpen doirsien, die te 
helpen stellen ter oirbair ende profijte van der stede. Na enkele maanden werd 
duidelijk dat deze frequentie van vergaderen te hoog lag voor de commissieleden. 
Omdat hun privézaken teveel tijd opslorpten en de heren te vaak af moesten zeg
gen, voegde de vroedschap op 3 mei 1493 Adriaen van de Boekhorst, Willem van 
der Does, Heynrick Paedze en Jan Willemsz. de Bruin aan het comité toe.37 Ook 
wanneer de vroedschap ingelicht wenste te worden over de schuldenlast van de 
stad bij de Stapel te Calais, deed men onder meer een beroep op Nanne 
Paedze.36 

Alle inspanningen ten spijt slaagde de magistraat er niet in de neergaande 
spiraal te doorbreken. In 1494 bevond de stad zich aan de rand van bankroet. 
Slechts door het ingrijpen van de landsheer, die Leiden surséance van betaling 
verleende, werd een compleet faillissement voorkomen. Hetzelfde jaar nog 
verleende Philips de Schone de stad een brief van atterminatie of 'Staat', waarin 
tot in de puntjes werd aangeduid op welke wijze sanering van de stedelijke 
fmanciën plaats diende te vinden.39 Dit hield onder meer in dat de inkomsten 
van de drie belangrijkste accijnzen aangewend zouden worden om de schulden bij 
de Stapel af te lossen. Nanne Paedze en Claes Aelwijnsz. dienden zich hiermee 
te belasten.4o Voorts moest nagegaan worden op welke wijze de tresoriers en 
burgemeesters hun uitgaven verantwoord hadden met betrekking tot de oorlog 
met Utrecht, die in het begin van de jaren 1480 woedde. De baljuw van Rijn
land, Adriaen van de Boekhorst, Jan Conincxz., Nanne Paedze, Dirc Dircsz., 
Claes Hugenz. en Dibout Hermansz. kregen opdracht de rekeningen van de jaren 
'81, '82 en '83 hierop te controleren.41 

Ondanks de van bovenaf opgelegde reglementering lukte het de magistraat niet 
de fmanciële positie van de stad Leiden te verbeteren. Tot twee keer toe, in 1497 
en 1504, vaardigde de landsheer een nieuwe 'Staat' uit, die iedere keer meer 
verregaande maatregelen bevatte. De Staat van 1497 leidde tot de vermogensbe
lasting van één procent, die de tien daarop volgende jaren geheven zou worden. 
Tevens trok de vroedschap niet langer twee, maar drie tresoriers aan. Deze 
bepaling werd na enkele jaren weer ingetrokken, zodat vanaf 1501 weer twee 
tresoriers functioneerden. Ook deze Staat had niet het gewenste resultaat. De 
stad kon nog steeds niet aan haar verplichtingen voldoen en de schuldenlast bleef 
onveranderlijk oplopen. Bovendien hield de magistraat zich niet aan de letter van 
de Staat door toch een deel van de opbrengsten uit de accijnzen niet aan de 
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sanering van de stedelijke financiën te besteden. Tevens verloor de stad inkom
sten doordat de kosters van de drie hoofdkerken hun functie niet langer hoefden 
te pachten, maar deze zonder geldelijke tegenprestatie mochten vervullen. In de 
brief van atterminatie ging de landsheer dan ook een stap verder door de stad 
onder de curatele van mr. Florys Oem van Wijngaerden, raad-ordinaris van het 
Hof van Holland, te plaatsen. Bovendien nam de landsheer de benoeming van 
burgemeesters en tresoriers in eigen hand, hetgeen een enorme inperking van de 
autonomie betekende. Tussen 1504 en 1508 bekleedden Geryt Heye en Pieter 
Paedze Claesz. onafgebroken het ambt van tresorier. Toen de Staat van 1504 na 
vier jaar nog eens tot 1510 verlengd werd, nam Willem Jan Kerstantsz. de plaats 
van Pieter Paedze in omdat deze laatste inmiddels overleden was.42 

Het langdurig functioneren van enkele tresoriers geeft aan hoezeer deze tak 
van het stedelijk bestuur het werk van specialisten was. Willem Heerman was 
acht jaar tresorier, Geryt Heye bekleedde dit ambt zeven jaar en Jacob Symonsz. 
en Nanne Paedze beide zes jaar. Hierbij mag niet vergeten worden dat tussen 
1477 en 1480 en tussen 1504 en 1510 benoemingen voor meerdere jaren plaats
vonden. Toen in 1497 conform de Staat besloten werd drie tresoriers aan te 
stellen, achtte men het verstandig met het oog op de continuïteit van het beleid 
één tresorier een volgende termijn te herbenoemen. De familie Paedze van 
Sonnevelt was goed vertegenwoordigd onder de tresoriers. Behalve Nanne Paedze 
was Pieter Paedze vier jaar als zodanig actief en Symon Paedze twee jaar. Ook 
wanneer de namen van de commissieleden nader bekeken worden, valt het op dat 
de meesten onder hen ooit al tresorier waren of dit ambt later zouden vervullen. 
Onderstaand overzicht geeft aan dat tussen 1477 en 1510 de tresoriers uit een 
tamelijk beperkte groep gerecruteerd werden en dat herbenoemingen zeer 
regelmatig voorkwamen. 

absolute en relatieve aantallen tresoriersbenoemingen 1477-1510 
jaren personen % %-cumulatief 

1 11 39.28 39.28 
2 6 21.43 60.71 
3 4 14.29 75.00 
4-5 3 10.71 85.71 
6-8 4 14.29 100.00 

totaal 28 100.00 

In totaal deden de magistraat of de landsheer in de onderhavige periode 76 
benoemingen die door 28 personen werden vervuld. Gemiddeld nam een tresorier 
2.71 jaar zijn functie waar. Ruim 60% keerde nog één of meerdere malen terug 
in dit ambt, terwijl 25% minstens vier keer tresorier in Leiden werd.43 
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De huidige stand van het onderzoek laat nog niet toe de bestuurlijke carrières 
van de tresoriers weer te geven. Vast staat dat 7 van de 24 functionarissen op 
het moment dat zij deze taak op zich namen, geen deel uitmaakten van de 
vroedschap.44 Wel behoorden zij allen tot de rijckdom en maakten zij, met 
uitzondering van Willem van de Coulster en Jan van Naeltwijck die toen al over
leden was, deel uit van de fmanciële commissies die in de jaren 1490 geformeerd 
werden.45 Ook op andere terreinen hadden zij mogelijk al enige ervaring opge
daan. Zo was Dibout Hermansz. rentmeester van het Pancraskapitte1.46 Dat 
Nanne Paedze door zijn herhaaldelijk optreden als tresorier en lid van diverse 
commissies die zich richtten op het fmanciële beleid, voortdurend door de stad in 
zijn specialisme erkend werd, is inmiddels boven iedere twijfel verheven. 

De beklaagde 

Zoals in de Staat van 1497 werd voorgeschreven, waren er landsheerlijke commis
sarissen aangesteld die tot taak hadden de stadsrekeningen van de voorbije jaren 
te controleren. Kennelijk was de centrale overheid niet overtuigd van de juistheid 
van eerdere controles, die zoals gebruikelijk onder auspiciën van de vroedschap 
plaats hadden gevonden. Bovendien liep het afhoren van de rekeningen reeds in 
de jaren 1480 vertraging op. Pas op 28 oktober 1488 legden de burgemeesters en 
tresoriers van 1482 voor de vroedschap verantwoording af voor het door hen 
gevoerde beleid gedurende dat jaar.47 Uit de Staat van 1497 viel op te maken dat 
de achterstand in het afhoren van de rekeningen in de daarop volgende jaren 
alleen maar groter geworden was en dat ingrijpen door de centrale overheid 
gewenst bleek.48 Van een nauwkeurig nalopen van de rekeningen door royeer
meesters, zoals dat tussen 1445 en 1470 verscheidene malen gebeurde, is bij de 
huidige stand van het onderzoek nauwelijks iets gebleken. Alleen op 21 juli 1494 
bleek dat er royeermeesters functioneerden.49 Waarschijnlijk was de verkiezing van 
de royeermeesters, die altijd uit de vroedschap afkomstig waren, van tijdelijke 
aard. In dit verband is het veelzeggend dat de eerste keur die de verkiezing van 
de royeermeesters regelde pas uit 1496 stamt.50 

De commissarissen betrokken zelfs de rekeningen uit 1477 in hun onderzoek. 
Alle posten die niet in de kladrekeningen geboekt waren of waarvan de kwi
tanties ontbraken, werden geschrapt. De totalen van de uitgaven en inkomsten 
werden opnieuw vastgesteld en het verschil aan de tresoriers terugbetaald, maar 
nog vaker als nog te verhalen inkomsten van de stad opgeëist. Zoals Marsilje 
reeds aangaf, stelde men de tresoriers persoonlijk verantwoordelijk voor het door 
hen gevoerde beheer. In zulke gevallen moesten de gewezen tresoriers of hun 
nakomelingen diep in hun beurzen tasten om de ongedekte uitgaven uit eigen 
middelen terug te betalen.51 

Op deze wijze werd Nanne Paedze geconfronteerd met naheffmgen die be
trekking hadden op fouten die in de rekeningen van 1477, 1483 en 1484 voorkwa
men. Op de laatste bladzijde van de rekening van 1484 staat een fragment van 
dit onderzoek dat de commissarissen in de eerste jaren van de 16de eeuw 
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afrondden. De rekening vertoonde naar de mening van de onderzoekers veele 
ende diversche faulten ende negligencien. Nanne Paedze en de erfgenamen van zijn 
inmiddels overleden collega Adriaen van de Boekhorst werden gemaand een som 
van 600 f van 30 groten te betalen. Hiervan diende Nanne Paedze 400 f te 
voldoen, waarvoor hij tegelijkertijd de verzekering kreeg dat de hem aangewreven 
tekorten in de rekening van 1483 aangezuiverd waren. De som werd op 7 
september 1504 voldaan.52 

Nadat de commissarissen de rekening van 1477, opgesteld onder Nanne 
Paedze en Jan van Naeltwijck, gevisiteerd hadden, bleek het bedrag dat als een 
tekort geboekt stond niet te kloppen. Uiteindelijk stelden zij vast dat de rekening 
met een batig saldo van maar liefst 2868 f 4 s. 2 d. Holl. afgesloten had moeten 
worden. Uiteraard trachtte de stad de som op Nanne Paedze en de nakomelingen 
van Jan van Naeltwijck te verhalen. Deze pogingen leidden tot een langslepende 
affaire, die zelfs tot voor de Grote Raad van Mechelen uitgevochten werd. 

Op 29 maart 1503 kwam het Hof van Holland voor de eerste maal tot een 
uitspraak in het geschil tussen de verantwoordelijken van het fmancieel beheer 
gedurende het jaar 1477 en de stad Leiden. De beklaagden kregen de kans 
binnen twee maanden het ongelijk van de commissarissen te bewijzen met 
rekeninge of mil blafferden of mil eenig ander bewijsinge.53 De zaak diende opnieuw 
op 16 oktober 1504. De raadsheren van het Hof constateerden niet alleen dat de 
beklaagden er niet in geslaagd waren de benodigde stukken op te sporen, maar 
tevens dat ieder een post van 125 f 16 s 8 d verkeerd geboekt had. Ook dit 
bedrag werd opgeëist. Het uiteindelijke vonnis van het Hof was opmerkelijk mild. 
Behalve het nieuw ontdekte tekort, dienden Nanne Paedze en de erfgenamen van 
Jan van Naeltwijck slechts een derde deel van de 2868 f Holl. aan de stad af te 
dragen.54 

De veroordeelden wensten zich niet bij dit vonnis neer te leggen en gingen in 
beroep bij de Grote Raad van Mechelen. Tijdens deze procedure overleed Nanne 
Paedze. De Raad verleende zijn erfgenamen toestemming verder te procederen en 
binnen een bepaalde termijn feiten aan te dragen die een nieuw licht op de zaak 
konden werpen. Toen eenmaal bleek dat de beklaagden hiertoe niet in staat 
waren en de Raad hen gebrek aan ijver verweet om de affaire naar behoren af 
te wikkelen, zagen de raadsleden zich gedwongen het beroep ongegrond te 
verklaren. De hoofdzaak werd aan het Hof van Holland terugverwezen en omdat 
deze instantie reeds tot een oordeel was gekomen, bleek daarmee de zaak 
afgedaan.55 

De vraag dringt zich op of Nanne Paedze en zijn collega's al dan niet moed
willig pogingen ondernomen hebben stadsgelden te verduisteren of dat hier sprake 
was van ondeskundig beheer. Op grond van twee argumenten lijkt m.i. het laatste 
het geval te zijn. Ten eerste springt het milde vonnis van het Hof van Holland in 
het oog. Het feit dat de beklaagden niet meer dan een derde van het ontbreken
de bedrag moesten terugbetalen, wekt de indruk dat het Hof van Holland de 
tresoriers veeleer onnauwkeurigheid dan verduistering verweet. Deze mening wordt 
versterkt door een veelzeggende zinsnede uit het fragment uit de rekening van 
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1484. Toen de stad en de tresoriers van dat jaar de rekening ter controle 
overdroegen aan de commissarissen, deden beide partijen dit in de overtuiging 
dat die voirn. faulten ende neglighencien die in den voirs. rekeninge gheweest zijn 
niet gecornen en zijn uuyt enich bedroch mar bij simpelheyt ende neglighencie van 
enighe c/ercken.56 De tresoriers konden echter verantwoordelijk gesteld worden 
voor het onder hen gevoerde beleid en droegen de consequenties van het 
fmanciële wanbeheer, echter zonder dat daar verdere straffen aan verbonden wer
den. 

Conclusie 

Ondanks het opmerkelijke tekort aan bronnen kon aarmemelijk gemaakt worden 
dat de tresorier Narme Paedze deel uit maakte van een geslacht dat in de 
stedelijke politiek van de 15de eeuw een belangrijke rol speelde. De carrière van 
Narme Paedze was langdurig, maar hij wist zich pas in het laatste kwart van de 
eeuw als een erkend fmancieel specialist te profIleren. Niet alleen in zijn functie 
als tresorier, maar ook als lid van enkele commissies die in de loop van de jaren 
negentig bij het uitzetten van het financiële beleid in de stad werden ingescha
keld, drukte hij in deze moeilijke jaren een zwaar stempel op de politieke 
besluitvorming. 

Narme Paedze's functioneren als beheerder van de stedelijke geldmiddelen 
bood ons tevens de gelegenheid het ambt van tresorier in deze jaren nader te 
bestuderen. Deze functionarissen werden gerecruteerd uit een kleine groep die, 
evenals de homans uit de jaren 1420-1430, niet noodzakelijk tot de vroedschap 
behoorden. Dit onderstreept de specialisatie, maar tevens het ontbreken van de 
politieke verantwoordelijkheid voor hun beheer, dat immers in laatste instantie bij 
de vroedschap lag. De tresoriers konden wel persoonlijk aangesproken worden op 
hun beheer, hetgeen zelfs de nabestaanden op kon breken. De bestuursjaren van 
Narme Paedze waren in dit opzicht zeer illustratief en boden inzicht in de 
bestuurlijke organisatie van laatmiddeleeuws Leiden . 

• 
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Bijlage genealogie Nanne Paedze 

I Roelof jonge Paedze Jacobsz. (+ vóór 02-04-1429) x Pieternelle (?) 

11 a. Florys Paedze van Sonnevelt (ca. 1365-1448) 
x 1. Costijn (+ ca.1400) 

2. Jan Aecht Vink (+ 1461) 
b. Heynrick Paedze x Elisabeth Dammes Zegersdr. 
c. Gijsbrecht Paedze 
d. Pieter Paedze (+ 1452) 
x 1. Alijd van Adrichem (+ vóór 1427) 

2. Margriet Kerckmansdr. 
e. Nanne Paedze (+ 1409) x N.N. 
f. Gobburch Paedze (+ 1403-1404) x Pieter Butewech Dircsz. 

IIIea. Paedze Nannenz. (Leids poorter 1417) 

IVeaa. (mogelijk) Nanne Paedze (1423/24 - 18-01-1505) x Adriana Jan Vol
pertsdr. (+ 07-04-1518), dochter van Jan Volpertsz. en Haze N. Haar 
zuster J anne was getrouwd met J acob Vink, een verwant van Jan Aecht 
Vink, en haar broer Aernt Jansz. huwde Elisabeth N. 
Kinderen: 
1. Kerstant Nannenz. 
2. Jan Nannenz. ( ingeschreven in 1474 aan de artes faculteit te 
Keulen) x Clemeijnse (vermeld 1487). Hun kinderen waren Aernt en 
Vranck. 

(Literatuur en bronnen: Van Kan, Sleutels tot de macht, bijlage floppydisks, 
bestand Paeds. Brand, Florys Paedze van Sonnevelt, 178. Brand, Patronen, bijlage 
genealogie familie Paedze van Sonnevelt. Bijleveld, Paedts (van Santhorst) 2. 
Jacobs, Rembrandt, 459, 462. H. Keussen, Die Matrikel der Universität Köln I 1389-
1475 (Bonn 1928) 868. GAL, SA I inv.nr. 560, Tres.rek. 1487 fol. 32, inv.nr. 557, 
Burg.rek. 1484 fol. 72v. Gasthuizen inv.nr. 449, R. 747). . 
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Bijlage Tresoriers 1477-1510 (Indien niet anders vermeld alle benoemingen per 
10 november) 

1477-1478 
1478-1479 
1479-1480 
1480 - 20-01-1481 
20-01-1481 - 17-04-1481 

17-04-1481 - 10-11-1481 
1481-1482 
1482-1483 
1483-1484 
1484-1485 
1485-1486 
1486-1487 
1487-1488 
1488-1489 
1489-1490 
1490-1491 
1491-1492 
1492-1493 
1493-1494 
1494-1495 

1495-1496 

1496-1497 
1497-1498 

1498-1499 

1499-1500 

1500-1501 

1501-1502 

1502-1503 

1503-1504 

1504-1505 

56 

Nanne Paedze 
Nanne Paedze 
Nanne Paedze 
Nanne Paedze 
Nanne Paedze 
Jan Willemsz. de Bruin 
niet bekend 
Jacob Vink 
Nanne Paedze 

Jan van Nae1twijck 
Jan van Naeltwijck 
Jan van Naeltwijck 
Claes Jan Claesz. 
Jan van Berendrecht 

Dibout Harmansz. 
Dirc Dircsz. 

Nanne Paedze Adriaen van de Boekhorst 
Jan Stoop Kerstantsz. Dibout Harmansz. 
Symon Paedze Jan Stoop Kerstantsz. 
Claes Jan Claesz. Claes Hugenz. 
Pieter Heynrick Reyersz. Claes Jan Claesz. 
Dibout Harmansz. Pieter Heynrick Reyersz. 
Symon Paedze Dibout Harmansz. 
Jan Stoop Kerstantsz. Jacob Symonsz. 
Jan Stoop Kerstantsz. Jacob Symonsz. 
Jacob van Boschhuysen Jan Stoop 
Jacob van Boschhuysen Willem Heerman 
Pieter de Grebber Willem Willemsz. 
Geryt Heye 
Claes Hugenz. Willem Heerman 
Jan Claesz. 
Nanne Paedze Joost Heynricksz. 
Adriaen Dircsz. Willem Heerman 
Adriaen van de Boekhorst 
Adriaen Dircsz. Willem Heerman 
Adriaen van de Boekhorst 
Willem van der Does 
J acob Symonsz. 
Willem van der Does 
J acob Symonsz. 
Willem Heerman 
Dibout Harmansz. 

Willem Heerman 

Willem Heerman 

J acob Symonsz. 

Jacob Symonsz. Adriaen Dircsz. 
Adriaen Florysz. van Adrichem 
Willem Heerman Willem van der 
Martijn Roelofsz. Coulster 
Pieter Paedze Geryt Heye 



1505-1506 Pieter Paedze Geryt Heye 
1506-1507 Pieter Paedze Geryt Heye 
1507-1508 Pieter Paedze Geryt Heye 
1508-1509 Geryt Heye Willem JanKerstantsz. 
1509-1510 Geryt Heye Willem JanKerstantsz. 

(Bronnen: GAL, SA I inv.nrs. 556, 575, 573, 558, 558, 561, 563, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, allen fol. 1; 557 fol. 1, 144,; 560 
fol. 1, 178; 562 fol. 1, 264v; 564 fol. 1, 23v en 645 (los vel), 646 (los vel), 652 
(los vel» 
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