Florys Paedze van Sonnevelt, plutocraat in hart en nieren
A.J. Brand

Slechts af en toe gu nt het middeleeuwse bronnenmateriaal ons een blik op de mechanismen achter de ontwikkeling van politieke machtsposities van individuen uit de bovenlaag van een Hollandse stad in de eerste helft van de 15de eeuw. Meestal beperkt onze
kennis omtrent de vorming en samenstelling van de stedelijke politieke elites zich tot
een weergave van de belangrijke geslachtsnamen en algemene karakteristieken van het
functioneren van vooraanstaande burgers in de stedelijke samenleving. Dit alles blijft
ver achter bij Belgische studies als die over de Antwerpse patriciër Quinten C1arensone,
de bekende Jehan Boinebroke uit Douai of de Bruggeling Pieter IV Adornes. Artikelen
over landsheerlijke functionarissen als Boudijn van Zwieten en Willem Eggert, betekenden een welkome aanvulling bij onze kennis over de Noordnederlandse ambtenaren ten
tijde van de Bourgondiërs, maar lichtten ons nauwelijks in over de gang van zaken op
stedelijk niveau, hoewel zij ook daar tot de bovenlaag behoorden I .
Met de figuur Florys Paedze van Sonnevelt krijgen we meer zicht op de veelheid van
factoren die een rol speelden in het politieke machtsspel in Leiden en op het verloop
van een carière in stedelijk en landheerlijke dienst. Hierbij is het niet alleen noodzakelijk aandacht te besteden aan de politieke verwikkelingen die zich rond Florys Paedze
afspeelden, maar dienen we tevens stil te staan bij zijn afstamming en de opbouw van
zijn kapitaal. Hoewel zeer persoonlijke elementen een rol kunnen spelen in het verloop
van een maatschappelijke carrière, werd Florys Paedze geconfronteerd met gebeurtenissen waarmee vele bestuurders uit de Hollandse steden in aanraking kwamen en in
dat opzicht was deze Leidenaar een typische exponent van een prominent 15de-eeuws
stedeling.
Afkomst en familie

Op 22 juli 1392 verschenen enkele nieuwe ingezetenen van Leiden voor de schepenen
Simon Bort en Pieter Butewech en zoals gebruikelijk werden hun namen in het poorterboek genoteerd. Eén van hen droeg de welluidende naam 'Florys van Zonnevelt jonghe
Paetsen zoen', een welgeborene afkomstig uit de contreien van Katwijk en Valkenburg,
die vanwege zijn stand vrijgesteld was van schotplicht 2• Hij werd voor het eerst
omstreeks 1384 als welgeborene vermeld, hetgeen mondigheid impliceert en de veronderstelling toelaat dat hij om en nabij 1365 geboren was. Na een veelbewogen leven
overleed Florys Paedze op zeer respectabele leeftijd in het voorjaar van 1448 3 .
Florys trad tweemaal in het huwelijk en had vijf kinderen. Van zijn eerste vrouw Costijn
is tot nu toe niet meer bekend dan dat zij in 1400 overleed. Jan Aecht Vink, dochter van
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de Leidse schepen Jacob Vinkenzn., werd Florys' tweede echtgenote. De familie Vink
was een zijtak van de Leidse Gobburgengroep, waartoe ook de beroemde Philips van
Leiden behoorde, hetgeen aangaf dat Florys zijn echtgenote in de gegoede kringen van
Leiden zocht. Jan Aecht overleefde haar man bijna 15 jaar en overleed in 1462 of
1463 4 • De twee zonen Jacob en Jan hanteerden steevast de achternaam van Sonnevelt,
terwijl hun zusters Agniese, Gobburch en Maria alleen onder de naam Paedze bekend
stonden s.
Tot nu toe besteedde men onvoldoende aandacht aan de genealogie van de familie
Paedze van Sonnevelt. P.J. Blok liet zich door het afzonderlijk voorkomen van de
namen in de Leidse bestuurderslijsten misleiden toen hij concludeerde dat het om twee
verschillende families ging. M. Kok meende op grond van wapenovereenkomsten af te
mogen leiden dat de familieleden afstammelingen van liet geslacht Heerman waren 6 .
Nader onderzoek wees echter uit dat alle stadsbestuurders met de naam Paedze of van
Sonnevelt dezelfde voorouders hadden. Van directe relaties in het voorgeslacht met
Heerman is niets gebleken.
De naam Paedze kwam regelmatig voor in Rijnland en biedt ons om die reden weinig
houvast. Daarentegen verwijst van Sonnevelt naar een gelijknamige hofstede aan de
Kaswetering in Valkenburg. Dit landsheerlijk leen moet tussen de 18 en 20 morgen
gemeten hebben en was in de 14de eeuw gedurende enige generaties in handen van het
geslacht van Sonnevelt. Met het overlijden van Florys van Sonnevelt in 1371 stierf het
geslacht uit. Hertog Aelbrecht beleende Roelof jonge Paedze Jacobszn., een neef van de
overleden Florys, met het landgoed. In dat zelfde jaar nog gaf de hertog het leen in leeftocht aan heer Coenraet, de proost van zijn hofkapel. Na diens dood in 1384 hadden
achtereenvolgens Andele de Ransburgerinne en Yorgel Arwytszn., klerk van Aelbrecht,
het vruchtgebruik van de hofstede. In 1434 droeg zijn zoon Pieter Yorgelszn. het landgoed over aan zijn stadsgenoot Florys Paedze van Sonnevele.
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De laatste mannelijke telg van het geslacht van Sonnevelt liet ook nog enige lenen na die
hij van de van Wassenaa rs, burggraven van Leiden , hield. Dit deel van de nalatenschap
omvatte 9 morgen land geheten 'de Hee rnes' in De Lier, 5 morgen land in 8roekmade
in het ambacht Voorschoten, 6 morgen land in de 'Toog' in Valkenburg en een tijns in
Voorburg 8 Kennelijk waren Florys' zuster Agniese annendr. van Sonnevelt, haar man
Jacob Jan Ghisenzn., een neef van de burggraaf, en hun oudste zoon Jan Jacobszn.,
getrouwd met Sophie Omend r., een nicht van de van Wassenaars, toen al overleden
want de helft van deze goederen kwam op 9 maart 13 72 in hand en van Agnieses
tweede zoo n Roelof Paedze, terwijl haa r kleindochter Agniese Jan Jacobsd r. het overige tot haar beschikking kreeg. Op onbekende datum stelde Dirc van Wassenaar haar
broer Heynric in het bezit van Agnieses aandeel. Roelofs zuster Elisabeth werd niet in
de erfenis betrokken 9
Op de woensdag na St. Victor 1367 (13 oktober) gaf de burggraaf Dirc van Wassenaar
2 morgen 'opt grote velt an de Kerske' bij Valkenburg in leen aan Jacob Jan Ghisenzn.;
een leen dat blijkens een notitie in de marge van het register later door de overigens
welgeboren Roelof Paedze beheerd zo u worden. H et geheel werd op 2 april 1427 door
Pieter Paedze aan zijn vrouw Margriet Kerckmansdr. in leeftocht gegeven. Als leenvolge r van Florys van Sonnevelt behi eld hij op 5 mei 1429, maar slechts na scheiding van
Jan Wouterszn., neef van Hendrik van Wassenaar, 3/ 4 deel van de bovengenoemde
lenen uit het bezit van de burggraven van Leiden. a de dood van zijn vader werd op
16 februari 145 3 Symon Pieter Paed zenzn. leenman van Jan van Wassenaar. Deze
Symon was volgens een passage uit een Leids Kenningboek oomzegger van Florys
Paedze van Sonnevelt, waarmee de cirkel geslo ten werd 10 Immers, alle hi er vermelde
leengoederen, inclusief de hofstede Sonnevelt, zijn in handen van Roelof Paedze
geweest die ze ongetwijfeld aan zijn zonen Florys en Pieter nali et.
Deze ingewikkelde gang van zaken biedt de voornaamste aanknopingspunten voor het
volgende genealogisch overzicht:

Genealogie Paedze van Sonnevelt (fragment)

Nanne van Sonnevelt

I

I

Agniese van Sonnevelt
x Jacob Jan Ghisenzn.

Florys van Sonnevelt
(+ 1371 ) x .N.

I

I
Jan Jacobszn.

I

Sophie Jan Omendr.

I

Elisabeth

Roelof jonge Peadze
Jacobszn. (leeft nog in
1384) X N.N.

I
Agniese Jan
Jacobsznd r.

Heynrick Jan
Jacobszn.

Pieter Paedze
(+ 145 2)
X Aleid van Arichom
(+ voor 1427)
X Margriet Geryt
Kerckmansdr.

Florys jonge Paedze
van Sonnevelt
(ong. 1365-144 8)
X Costijn (+1400)
X Jan Aecht Vinck
(+ 1462 of 146 3)

I
Jacob van
Sonnevelt
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Gobburch
Paedzendr.
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Paedzendr.

~

Symon Pieter
Paedzenzn.
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Toch zitten er wat betreft de geleding van de familie enige addertjes onder het gras. Op
20 december 1400, 10 juni 1403 en 1 februari 1416 werden respectievelijk Heymic,
Gijsbrecht en Agniese Paedze in de Leidse poorterboeken bijgeschreven. Hoewel hun
achternamen verwantschap met Florys Paedze deden vermoeden, konden zij niet zonder meer in dit schema opgenomen worden. Anderzijds bleek uit diverse gegevens dat
zij, met uitzondering van Agni ese, nauwe relaties met hem onderllielden, terwijl ook
onderlinge verbintenissen aan de dag traden. Als nieuwe poorters van Leiden dienden
zij, in tegenstelling tot Florys Paedze, schot af te dragen en borgen te stellen. Gewoonlijk werden de borgen in de naaste familie- of vriendenkring gezocht, zodat het geen
verwondering hoefde te wekken dat Heymic voor Gijsbrecht ga rant stond. Heynric
vond Pieter Butewech, een lid van de bestuurlijke bovenlaag in Leiden, bereid voor hem
in te staan Il o Ook deze Paedzen verkeerden in invloedrijke milieus, hetgeen er wellicht
toe bijgedragen heeft dat zij evenals Florys een plaats in het stadsbestuur bemachtigden.
Gedurende hun actieve bestuursjaren bezegelden zij vele schepenakten en de op de
zegels voorkomende familiewapens vertoonden treffende gelijkenissen met de twee
wapenschilden die Florys Paedze in de loop van de tijd voerde. In 1401 gebruikte hij
een zegel waarop een schild met ankerkruis en lelie voo rkwamen. Het tweede uit 1428
vertoonde enige afwijkingen, want behalve een ankerkruis met hartschild en een lelie
viel tevens een helmsieraad te herkennen waarboven een kind met gespreide armen uit
een kuip kwam. Deze combinatie werd uit de afzonderlijke wapenschilden van Paedze
en van Sonnevelt samengesteld. J.B. Rietstap omschreef het wapen van de Paedzen als
goudkleurig met daarin een ankerkruis in keel en een helmsieraad dat identiek aan het
zoj uist beschrevene van Florys was. De motieven in het wapen van het geslacht van
Sonnevelt waren een wapenschild met drie lelies en een helmsieraad opgeluisterd met
een lelie. De zegels waarmee Gijsbrecht en Heymic de schepen akten bekrachtigden,
vormden slechts een variatie op het thema. Beiden hanteerden een ankerkruis waarin
drie lelies herkend konden worden 12. De beide poorters waren in dezelfde periode als
Florys actief in het Leidse en zullen van zijn generatie geweest zijn, waardoor de verleiding erg groot werd Heymic als de zoon van Jan Jacobszn. voor te stellen. Hoewel ook
Gijsbrecht een nauwe verwant van Heynric en Florys geweest moet zijn, leek het me
onjuist hem, ondanks de gelijkenissen in wapenvoering, als de in 1449 aangestelde veertigraad Gijsbrecht Pieterszn. te identificeren 13. Dit alles viel echter niet waterdicht te
bewijzen en men dient dan ook zeer terughoudend met dergelijke bespiegelingen om te
gaan. In ieder geval is aangetoond dat de namen Paedze en van Sonnevelt op één
geslacht betrekking hadden. De welgeborene Florys verkeerde in de gegoede kringen
van Leiden en fungeerde wellicht als voortrekker van zijn familieleden die in het begin
van de 15de eeuw het Leidse poorterschap aannamen.
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Afb. !. Illustratie wapenkaart afkomstig uit: G. van Rijck huijsen , Wapenkaarr behelzende de
namen van de edele en grool ach/bare veerrigen der stad (Leiden J758).

Ve rmogen en bezit

Het weerbarstige middeleeuwse bronnenmateriaal geeft geen inzicht in de exacte financiële positie van Florys Paedze in de jaren vóór en tijdens zijn poorterschap, terwijl we
slechts kunnen gissen naa r de redenen die hem ertoe dreven zijn heil in een bestaan in
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tad te zoeken. In ieder geval bood het economisch expanderende Leiden velen een

~::s uit de greep van de regionale crisis te raken. Niet alleen in de opkomende laken-

. dustrie, maar ook in de graanhandel kon grof geld verdiend worden. Immers, het
. . .
..
.
teruglopen van de graanproduklle In Ho~~and leidde ertoe dat de graanpnJ~en !TI de
eerste decennia van de 15de eeuw een stijgende tendens vertoonden, terwijl de ontstane
tekorten door import uit het Oostzeegebied en Noord-Frankrijk opgevuld werden 14.
Waarschijnlij k had ook Florys oog voor deze ontwikkelingen in de internationale graanhandel, want in 1409 maakte 'Florys Page' deel uit van een gezelschap Hollandse kooplieden dat in het Sommegebied in conflict was gekomen met het stadsbestuur van
Abbeville over het vervoer van een zekere last graan 15.
Welke overwegingen Florys Paedze ertoe gebracht hebben het ambacht KatwijkValkenburg te verlaten, zal wel nooit duidelijk worden. In ieder geval was de situatie zo
onaantrekkelijk geworden dat zelfs de maatregel van Aelbrecht van Beieren, op het
platteland de verplichte familiebijdrage aan het zoengeld afkoopbaar te stellen, een
regeling waarvan ook Florys en zijn vader Roelof gebruik maakten, Florys Paedze er op
den duur niet van kon weerhouden zich in Leiden te vestigen l6 .
Het is wel vast komen te staan, ondanks de karige vermogensgegevens die de bronnen
uit de eerste helft van de 15de eeuw bevatten, dat we Florys tot de rijkste burgers van
de stad kunnen rekenen. Meerdere keren was hij in staat de landsheren WilJem Vl , Jan
van Beieren en Philips de Goede fikse bedragen te lenen; iets wat alleen de zeer kapitaalkrachtigen zich konden permitteren 17 Dit beeld werd bevestigd door gegevens uit
een collectelijst die de Heilige-Geestmeesters in de loop van 1438-1439 op lieten stellen. De collecte was noodzakelijk omdat de financiële positie van deze charitatieve
instelling te wensen overliet. Onder druk van de Wendische oorlogen werd de noodzakelijke graantoevoer gestremd en dreigde hongersnood in Rijnland. Een zich
opnieuw manifesterende pestgolf verergerde de situatie en de Heilige-Geestmeesters
besloten ten einde raad bij de meer welgestelden van de stad aan te kloppen 'om den
erme te hulp te comen of si souden van gebrec vergaen hebben.' Vanaf het najaar van
1438 tot diep in het voorjaar daaropvolgend werd er wekelijks gecollecteerd. Florys
Paedze gaf in deze moeilijke tijden met gulle hand en in tegenstelling tot de meeste
andere vrijgevigen kon hij zich veroorloven wekelijks I schild af te staan, wat ongeveer
overeen kwam met 4 metselaars- of 8 timmermansdaglonen 18
De omvang van Florys Paedzes bezittingen gaf eveneens een indicatie van zijn vermogenspositie. De middeleeuwer investeerde zijn kapitaal voor het merendeel direct in
grond of andere onroerende goederen en er is geen reden om aan te nemen dat Florys
In
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een uitzondering op deze regel zou zijn. Zoals eerder vermeld kreeg hij in 1434 de hofstede Sonnevelt in bezit. Dit moet mijns inziens gezien worden als een bekroning van
een succesvolle carrière in dienst van de hertog, hetgeen hierna nog aan de orde zal
komen. Maar Florys beschikte over meer gronden buiten de stadsmuren. Vlak buiten
de Koepoort, die aan het einde van de huidige Kaiserstraat lag, had hij drie percelen
van respectievelijk 2'/, hond en 32 roeden, 2 hond, 40 roeden, 8 voet en van 52 roeden
en een 'I, voet. Daarbij kwamen twee stukken van 15 en 12 hond bij de Wadding in
Voorschoten en 9 hond land aan de Papenzijl 19.
Door gebrek aan gegevens en de uiterst lastig te interpreteren omschrijvingen is niet
met zekerheid aan te duiden waar Florys in Leiden woonde, terwijl hij in de loop van de
tijd enkele keren lijkt te zijn verhuisd, want tussen 1394 en 1406 had hij een huis in de
oude en aanzienlijke wijk het Wanthuisvierendeel. In 1429 sprak men van het huis van
Florys Paedze aan het Rapenburg, maar in 1438-1439 troffen de Heilige-Geestmeesters Florys opnieuw in een huis in de wijk van het Wanthuis aan. Ten slotte vestigde hijzelf op onbekende datum een rente op een huis en erf aan de Nieuwe Rijn 20 .
In 1429 verordonneerde de stedelijke overheid, naar aanleiding van de bebouwing van
de stadsuitleg van 1386-1389, de rooilijn langs de gevel van het huis van Florys Paedze
aan het Rapenburg uit te zetten. Het was bepaald geen toeval dat Florys toen daar
woonde, want het gebied, tegenwoordig gelegen tussen de Kolfmakersteeg, Rapenburg,
Vliet en Witte Singel, stond in de 15de eeuw bekend als het Florys Paedzenland en
behoorde tot de strook, ingeklemd tussen de Rijn, Rapenburg, het huidige Levendaal
en de Witte Singel, die in 1389 definitief bij het stedelijk territorium werd gevoegd. Het
terrein dat officieel het 'Florys Paedzen en Florys van Alkemadeland' heette, maar door
de volksmond kortweg naar de eerste genoemd werd, maakte vóór 1389 deel uit van het
Pietersveld dat zich tot diep in het ambacht Zoeterwoude uitstrekte 21 . Hoewel het overgrote deel van het veld door de Pieterskerk beheerd werd, had de Pancras- (of Hooglandse) kerk er ook enige stukken verworven. In 1444 nam Florys Paedze een stuk
grond van 178 roeden in erfpacht aan van het kapittel van Hoogland, waarmee het
geheel dat zijn naam droeg de zojuist beschreven grenzen bereikten . Wanneer Paedze
en van Alkemade dit deel v.an het Pietersveld in handen kregen, is niet duidelijk geworden, maar één en ander moet voor 1421 overgedragen zijn. In dat jaar nam de stad het
huis van de Cellebroeders aan de huidige Kaiserstraat, dat de orde in erfpacht had van
beide poorters, in bescherrning 23
Het kwam wel vaker voor dat steden de uitgifte van percelen in een stads uitleg overlieten aan vermogende burgers die in staat waren grote stukken grond in erlpacht aan te
nemen. Tussen Florys Paedze en heer Florys van Alkemade moet, toen zij de percelen
ter bebouwing aan de vele gegadigden uitgaven, een hecht samenwerkingsverband
bestaan hebben. Dit bleek uit een speciale clausule die bij de overdrachtsregeling van
renten aan derden opgenomen werd en waarin men expliciet liet vermelden welk recht
op 'de houde' de erfgenamen van de verkoper konden laten gelden. In Leiden en

19 GAL, Ke., inv. no. 290 R. 106. GAL, Ga., inv. no. 747 R. 431. GAL, Klo., inv. no. 1283 R. 820.
GAL, Ga., inv. no. 302-317, Maanboek Catharinagasthuis 1478 fa. 54vo.
20 GAL, Ke., inv. no. 334, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 fa. 3, 3, 2vo 3, 5, 3vo, 3vo, 3. A. Meerkamp
van Embden, Stadsrekening van Leiden 1, 1390-1424, (Amsterdam 1913) 79. H. A. van Oerle,
Leiden binnen en buiten de stadsvesten 1. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling
binnen het L eidse rechtsgebied lOt aan het einde van de gouden eeuw (Leiden 1975) 199. GAL,
Ke., inv. no. 236 R. 274. GAL, WH., archief inv. no. Al m BI RA.
21 GAL, ORA, inv. na 51 Schuldschatting en verkoopboek I fa. 229. Van Oerle, L eiden, 199.
22 GAL, Ke., inv. no. 493 fa. 104 (= 105). Van Oerle, Leiden, 199.
23 GAL, SA. I, inv. no. 84 Stedeboek fa. 129vo.
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Afb. 2. Kaa rt van Leiden afkomstig uil: Gemeente Archief Leiden, kaartenverzameling 'Leiden
1573-15 74'. Hoewel in details onbetrouwbaar stemt de plattegrond in grote lijnen overeen met de
15de eeuwse situatie. Het Fl orys Paedzenland is op de foto omlijnd.

gedeelten van Rijnland hadden de erfpachtgever en zijn erfgenamen het recht vóór de
verkoop of de overdracht van renten of grond en het gebruiksrecht alsnog te naasten of
de 'gift' te doen; dat wil zeggen de erfpacht op de koper over te laten gaan 24 Dit naastingsrecht werd met de toevoeging 'de houd e' kenbaar gemaakt. Wanneer mee rdere erfpachtgevers renten inden van eenzelfde perceel, werd het recht op 'de hou de' verdeeld.
Toen in 1452 Florys' weduwe een aantal renten op huizen en erven aan de Vliet aan de
memoriemeesters van de Pieterskerk verkocht, had zij recht op de halve 'houde'. De
andere helft van het recht was bestemd voor Ysbrant van Alkemade en Willem van
Bossch, welke laatste met een gering aandeel in de uitgifte geparticipeerd had 25 Een
dergelijke verdeling kon alleen maar tot stand komen wanneer Paedze, van Alkemade
en van Bossch ooit de erven gezamenlijk hadden uitgegeven. Florys Paedze inde jaarlijks ti entallen renten op huizen en erven, welke inkomsten, met de verdiensten uit zijn
overige bezittingen, hem een regelmatig inkomen verschaften dat hem in staat stelde
vele malen onbezoldigde functies in dienst van de stad aan te nemen 26 •

24 A. S. de Blécourt, H. F. W. D. Fischer, KOrf begrip van hel oud-vaderlands burgerlijk ree/u
(Groningen 1967) 183.
25 GAL, Ke., inv. no. 79.
26 GAL, Ke., in v. no. 27. GAL, Ke., inv. no. 950. GAL, Ke., inv. no. 67. GAL, Ke., in v. no. 647.
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Onder Hoeks bewind
Florys' rijkdom en stand moeten van doorslaggevende betekenis zijn geweest toen hij in
1401 voor het eerst schepen werd en tot de vrij kleine kring van stads bestuurders toegelaten werd . Wanneer een poorter een schepenzetel of burgemeestersambt wist te verwerven, werd hij automatisch voor het leven lid van de vroedschap, een lichaam, zelf uit
oud-bestuurders bestaand, dat het dagelijks bestuur van schout, schepenen en burgemeesters, kortweg het gerecht, van advies diende. Eens per jaar koos de vroedschap de
nieuwe bewindvoerders, met uitzondering van de schout. Verreweg de meeste kandidaten waren uit eigen kring afkomstig, hetgeen het aantal potentiële bestuurders drastisch beperkte. Bovendien werd in 1434 de ongetwijfeld reeds lang bestaande eis dat de
schepenen 'goede, rycke, eerbaire' mannen moesten zijn, officieel vastgelegd. Leiden
werd, net zoals de meeste steden van de Nederlanden, in ieder geval gedurende de eerste helft van de 15de eeuw bestuurd door plutocraten 27. Het overgrote deel van de stedelijke bevolking werd van de magistraatsfuncties uitgesloten, terwijl men de instroom
van 'homines novi ' trachtte tegen te houden. De bestuurlijke elite slaagde er echter niet
in de gelederen gesloten te houden voor hooggeboren nieuwe burgers van gelijkwaardige sociale status op grond waarvan zij aanspraak konden maken op een bestuursambt.
De welgeboren Florys Paedze, die gezien zijn loopbaan niet van politieke aspiraties
gespeend was en na 1420 tot één van de machtigste burgers van zijn tijd zou uitgroeien,
behoorde tot deze categorie.
Een eerste blik op de burgemeester- en schepenlijsten wees uit dat het jaar 1420, toen
na het beleg de Kabeljauwen met steun van Jan van Beieren de overhand in het stadsbestuur kregen, een ommekeer in de politieke loopbaan van Florys betekende 28 • In de
eerste twee decennia van de 15de eeuw bracht hij het slechts driemaal tot schepen,
maar hij oefende in 1412 wel de functie van schout uit. Tussen 1420 en 1440, toen
Florys voor het laatst tot het gerecht toetrad, was hij maar liefst acht keer burgemeester
en driemaal schepen 29 • Vanzelfsprekend drong de vraag zich op hoe Florys' stijgende
invloed in de stedelijke aangelegenheden verklaard kon worden. Gezien de datum van
de caesuur, moet zijn partij keuze in de Hoekse- en Kabeljauwse twisten van groot
belang zijn geweest. Maar door nader op het verloop van de twisten in Leiden in te
gaan, staken we de handen in een waar wespennest, want niet alleen de partijstrijd, maar
ook het ingrijpen van de landsheer in de stedelijke politiek en de verkoop van ambten
bepaalden in belangrijke mate de loop van Florys' politieke carrière.
Sedert het uitbreken van de Hoekse- en Kabeljauwse twisten in 1350 was de meerderheid van de Leidse bevolking de Kabeljauwse zaak toegedaan. Het stadsbestuur koos
evenals de andere Hollandse steden met uitzondering van Dordrecht partij tegen
Margarètha die op de steun van de machtigste edelen uit het graafschap kon rekenen.
Onder haar medestanders bevond zich ook de Leidse burggraaf. De Wassenaars, die
sinds 1339 het burggraafschap van Leiden uitoefenden, hadden halverwege de 14de
eeuw een grote invloed in de stad. Niet alleen was het bezit van de burcht een belangrijk
machtssymbool, daarenboven beschikten zij over diverse stedelijke inkomsten en was
hun het recht toegekend schout en schepenen te benoemen. In plaats van de kandidaten
eigenhandig aan te stellen, verkochten zij tot groot ongenoegen van de stedelingen het
recht aan de meest biedende 30 . De stad trachtte in de loop van de 14de eeuw haar auto27 Blok, Hollandsch e stadJ , 136. R. van Uytven, 'Plutocratie in de 'oude democratiën der Nederlanden', Handelingen der koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal-letterkunde en
geschiedenis 16 (1962) 401-403.
28 Kok , Stadsbestuur, 41 bijlage. Blok, Hol/andsche stad 1, 100-104.
29 Kok, Stadsbestuur, bijlage. J.w. Marsilje deelde mee dat Florys Paedze ook in 1434-1435 schepen was.
30 Marsilje, Hel financiële beleid, 16-17. Blok, Hol/andsche stadJ , 88-89. Kok, Stadsbestuur, 7-10.
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nomie te vergroten en meer dan eens vormden de twisten een welkome aanleiding om
de tegenstellingen tussen stad en burggraaf tot uiting te brengen. Veel succes was de
stad in haar streven niet gegund. Hoewel de van Wassenaars in 1357 al enkele rechten
op inkomsten aan de stad hadden afgestaan en in 1387 het landsheerlijk privilege
bevestigden dat schout en schepenen voortaan uit de burgerij verkozen zouden worden,
behielden de burggraven een stevige greep op de benoeming van het stadsbestuur. Deze
Hoeken waren echter niet in staat de stedelijke politiek naar hun hand te zetten. Toen in
1392 bleek dat Philips van Wassenaar de hand had in de moord op Aleid van Poelgeest,
werd de burggraaf verbannen en eigende de hertog zich het recht toe de schout- en
schepenambt en te vergeven. Even leek Leiden uit de greep van de Hoekse burggraaf
verlost te zijn. De ontsteltenis onder de burgers moet groot geweest zijn toen Aelbrecht
en Philips zich in 1396 verzoenden en op 19 oktober 1400 overeenkwamen dat de
burggraaf weer over het benoemingsrecht mocht beschikken 31 . Van Wassenaar kon
echter niet zonder meer om de Kabeljauwse gezindheid van Leiden heen. We mogen
aannemen dat Florys Paedze, die zich in later jaren als fervent tegenstander van de
Hoeken nog danig zou roeren, al die partij voorkeur had toen hij in 1401 lid van het
schepencollege werd. Toen de Hoek WiUem VI en de burggraaf gemene zaak maakten,
leek de weg naar stedelijke autonomie voorgoed geblokkeerd te zijn en moesten de
Leidenaars hun burggraaf soms zelfs verzoeken de schepenen 'te versetten'32.
In het voorjaar van 1414 konden enkele Kabeljauwen de Hoekse dwingelandij niet langer verdragen en op St. Jorisdag (23 april), een feestdag van de schutters waarop de
Leidenaars in het openbaar wapens mochten dragen, ontketenden zij een opstand
waarbij ook Florys Paedze betrokken was. De rebellie werd kordaat en snel onderdrukt.
De in dat jaar zetelende schepenen Huge Andrieszn. Huge Martynszn., eoen
Symonszn., Ysbrant van der Laen en Ysbrant Strevelant Jan Voszn. werden te zamen
met hun medestanders Gheryt Ryswyc, Jan Meeuszn., en F10rys Paedze als de belangrijkste kopstukken van de opstand beschouwd. Het sprak vanzelf dat Willem VI dergelijke usurpaties niet ongestraft kon laten, maar hij diende kennelijk rekening te houden
met de partij verhoudingen binnen Leiden en volstond met een boete van 3600 nobel,
waarvan de stad er 1600 op moest brengen. De overige 2000 nobel kwamen voor rekening van de rebellen, waarna de graaf en de gestraften zich in het vroege najaar van
1414 verzoenden 33 . Dat de Hoeken sindsdien de stad stevig in hun greep hadden, bleek
uit het feit dat in 1417 de vroedschapsleden Gheryt Ryswyc, Ysbrant Strevelant Jan
Voszn. en Florys Paedze zich onder de Leidse troepen bevonden die in dienst van de
Hoekse Jacoba van Beieren de krijgstocht naar Gorinchem ondernamen 34.
In deze voor de Kabeljauwen benarde jaren was er voor Florys Paedze een opvallende
rol in het politieke bedrijf weggelegd. AI eerder werd gerefereerd aan zijn schoutschap
in 1412. Gelet op de inhoud van deze functie en de gespannen verhouding die zich tussen landsheer, burggraaf en de stad ontspon, leek Philips van Wassenaar tot een merkwaardige benoeming besloten te hebben. Immers, de schout was niet alleen verantwoordelijk voor de ordehandhaving, hij vertegenwoordigde tevens de graaf in de stad en
functioneerde als intermediair tussen stadsbestuur en landsheer. Hel was dus zaak dat
een voor alle partijen aanvaardbare kandidaat werd gevonden 35 . Mogelijk ging omwille
van het politiek evenwicht de voorkeur ten langen leste weleens uit naar een Kabeljauw,

3 1 Marsilje, Het financiële beleid 40-41. Blok, Hollandsche stad J, 93-96.
32 Hollandsche stad I, 97. A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden /390-14241 , n
(Amsterdam 19 13-1914) J 232.
33 Kok, Stadsbestuur, 41. Van Mieris, Groot charterboek IV, 305. ARA, AGH , inv. no.l268 fo.
14vo. Blok, Hollandsche stad J, 99.
34 Kok, Stadsbeslllur, 41. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen J, 280, 295.
35 Marsilje, Het financiële beleid, 48. Blok, Hollandsche stad I, 133-134.
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in dit geval Florys Paedze. Nog verrassender was de constatering dat de graaf in de
nacht van St.-Stevensdag (26 december) 1414 Florys per bode liet weten dat hij 'ende
siin ghesellen' de volgende dag in Den Haag verwacht werden 'om sulke borchtochte
ende gelofnyse te nemen als men hem doen soude van horen gelde dat si staende hadden op ten dienst ende tgerecht van Leyden'36 Onlang gaf J.W. Marsilje in detai l weer
wat men ond er de zinsnede 'gelde staende opten dienst ende tgerecht' verstond, zodat
hier met een weergave van de essentialia volstaan kan worden 37. Uit het voorgaande
bleek reeds dat de burggraven van Leiden, met uitzondering van enkele jaren, si nds de
tweede helft van de 14de eeuw het benoemingsrecht van schout en schepenen aan de
meestbiedende verpachtte. H et ging in feite om een lening want de burggraaf verplichtte
zich de opb rengst te restitueren. Dit deed hij door, wanneer de pachttermijn verlopen
was, bij anderen een hogere lening aan te gaan waarmee hij zijn schuldeisers terugbetaal de, terwijl het verschil voor de schatkist bestemd was. Ondanks het feit dat de van
Wassenaars op deze wijze de bezetting van het gerecht sterk beïnvloedden, hield Willen
VI door Florys en zijn medepachters te o ntbieden de zaken goed in het oog. Burggraaf
en landsheer waren wel verplicht de nodige voorzichtigheid te betrachten, want als zij
niet in staat waren het voorgeschoten bedrag terug te betalen, konden de pachters op de
invloed van hun crediteuren beknibbelen. Zolang het verschuldigde bedrag niet uitgekeerd werd, hadden lieden als Florys Paedze het recht schout en schepenen te benoemen. Van Wassenaar was niet de enige die deze verplichting was aangegaan, ook de
graaf had dergelijke voorwaarden o nder andere in Delft en Medemblik moeten aanvaarden 38 . De stad op haar beurt was uiteraard niet gel ukkig met de enorme machtspositie die de pachters aldus opbouwden. Reeds in 1387 trachtte Leiden de benoeming
van het stadsbestuur aan zich te trekken, maa r ondanks de toezegging van de burggraaf,
deed deze zijn belofte niet gestand en het zou tot 1434 duren voordat de stedelijke regering de geldschieters uit wist te schakelen 3Y . Wat Florys Paedze betreft is het niet
bekend in welke jaren hij en zijn collega's hun kandid aten installeerden. Wel is vast
kom en staan dat ondanks het feit dat de wind uit de verkeerde hoek waaide en hij , in
vergelijking met de jaren na 1420 slechts mondjesmaat op de voorgrond trad , een
machtig poorter was die niet alleen in Leiden veel naar zijn hand kon zetten, maar
bovendien belangrij ke connecties met het grafelijk hof onderhield.
Gevolgen van het beleg
De dood van Willem VI in 1417 en de daaropvolgende machtsstrijd tu ssen Jacoba van
Beieren en haar Kabeljauws gezinde oom Jan van Beieren, toen nog elect van Luik,
deed opnieuw de twisten in Leiden oplaaien. Onder druk van de burggraaf koos Leiden
noodgedwongen voor het Hoekse kamp, maar toen met de vrede van Wo udrichem in
1419 overeengekomen werd dat Jan van Beieren samen met Jacoba's zwakke echtgenoot Jan van Brabant het bewind over het graafschap zou gaan voeren, keerde voor
de Hoeken het tij .
Wegens de toenemende onrust in de stad besloot de hertog de helft van de schepenbank
doo r Kabeljauwen te vervangen. Hiermee ging hij bewust aan de rechten van de burggraaf voo rbij onder het mom de rust en vrede in Leiden te willen handhaven 40 Veel succes had deze maatregel ni et, want enkele weken later, op 23 april 1419, vo nd en er
hevige gevechten plaats tussen beide partijen waar behalve Coen Symonszn., Ysbrant

36
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39
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ARA , AGH , inv. no. 1268 fa. 68vo.
Marsilje, Hel financiële beleid, 39-40, 44-48.
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Marsilje, Hel financiële beleid, 40-41.
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van der Laen en Wermbout Janszn. ook Florys Paedze de Kabeljauwse zaak verdedigde4l . Hoewel in de loop van de zomer en het najaar verschillende verzoeningspogingen werden ondernomen, bleven de twisten voortduren. Pas op 21 november werd in
Den Haag, in afwezigheid van de landsheer, overeengekomen dat beide partijen gijzelaars moesten leveren en dat de stad een zware boete op moest brengen. De Hoeken, tot
dan toe de sterkste groepering, hadden goede redenen de beschuldigende vinger in de
richting van de Kabeljauwen uit te steken en waren het volstrekt oneens met deze
beslissing. Toen de hertog na zijn terugkeer in Holland in maart 1420 het vonnis
bekrachtigde, sloten de Hoeken een verbond met hun partijgenoten in Utrecht, Amersfoort en enkele steden in het Oversticht en met de Utrechtse bisschop Frederik van
Blankenheim en de heer van Montfoort. Leiden werd een Hoeks bastion; een bron van
verzet tegen de hertog die zich genoodzaakt zag het beleg voor de stad te slaan. Na een
belegering van twee maanden, waren de Hoeken op 17 augustus gedwongen de poorten
voor Jan van Beieren te openen. In de daaropvolgende maanden trof de hertog allerlei
maatregelen die de invloed van de burggraaf en de Hoeken drastisch beperkten. De
inmiddels bejaarde Philips van Wassenaar werd uit al zijn rechten en lenen ontzet. Het
burggraafschap en de benoeming van de stadsbestuurders hield de landsheer in eigen
hand, terwijl de loze titel van burggraaf en de daaraan verbonden lenen aan Hendrik
van Wassenaar, de zoon van Philips, werden overgedragen 42
De Kabeljauwen kraaiden victorie en vanaf dat moment zag Florys Paedze kans om
samen met enkele andere vooraanstaande poorters een zware stempel op het politieke
leven in Leiden te drukken. Op 15 februari 1421 verkocht Jan van Beieren 'dat alinge
gerichte van Leyden' voor een bedrag van 2750 Engelse Edwardus nobeIs aan 'Pieter
Heerman, Ysbrant van der Laen, Florys Paedsensoen ende Wermbout Janszoen'. Deze
vier, die overigens allen bij de door de Kabeljauwen geïnstigeerde opstandjes betrokken
waren, verkregen het recht schout, schepenen en de lagere ambten naar goeddunken,
maar volgens de keuren van de stad, aan te stellen of te ontslaan. De voorgeschoten som
geld werd gebruikt om Philips van Wassenaar schadeloos te stellen voor de inkomsten
di e aan het hem afgenomen benoemingsrecht verbonden waren 43
Door deze gang van zaken heeft de mening post gevat dat de familie Heerman tot het
machtigste geslacht binnen Leiden uitgroeide 4 4 . Nu echter aangetoond is dat men beter
van één geslacht Paedze van Sonnevelt kon spreken, dat geen banden met Heerman
had, moeten de machtsverhoudingen anders geschetst worden. De beschikbare vroedschaps- en schepenlijsten wezen uit dat de van Zwietens, de Paedzen van Sonnevelts en
de Heermannen dè toonaangevend e geslach ten waren en dat behalve de tresorier
Boudijn van Z wieten ook Florys Paed ze een zeer prominent poo rter werd 45 . Zijn positie werd geschraagd door de steun die hij van Jan van Beieren ontving. H et is niet overdreven te stellen dat Florys een protégé van de hertog was, want op 2 november 1421
liet de landsheer weten 'datsi (den goeden lieden van Leyden) Florys Paed zezn . dit jair
burgemeester lieten bliven', waardoor de greep van de Kabeljauwen en van Jan van
Beieren op de stedelijke politiek bestendigd werd 46
Deze situatie hield aan to t de machtsovername van Philips van Bourgondië in 1428. D e

41 J. J. Meerman, 'Verhaal van het beleg en verovering van Leyden door hertog Jan van Beieren in
1420', Verhandelingen van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1886, 239-24 1.
42 Blok, Hollandsche stad 1,102-104. Kok, Stadsbestuur, 41. Van Mieris, Groot charterboek IV,
567.
43 Van Mieris, Groot charterboek IV, 568. Marsilje, Het financiële beleid, 42-43 .
44 Kok, Stadsbestuur, 41.
45 Kok, StadsbeSluur, bijlage. Marsilje, Het financiële beleid, 323 -328 .
46 ARA, AGH, inv. no. 1277 fo. 33.
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nieuwe landsheer streefde naar een evenwichtige verdeling van de macht onder beide
partijen in het stadsbestuur, maar - zoals gezegd - pas in 1434 slaagde de stad erin het
fel begeerde benoemingsrecht af te kopen en zich van de willekeur van enige geldschieters te ontdoen. In dat jaar waren dat onder anderen Florys Paedze en Boudijn van
Zwieten. De laatste maakte echter geen enkele maal zelf deel uit van het gerecht maar
trok intussen wel stevig aan de touwtjes. Door zijn tresoriersambt aan het hertogelijk
hof kon hij veel gewicht in de schaal leggen. Bovendien had hij met de somma van
16741b. 13sAd. verreweg het meeste in het gerecht geïnvesteerd. F10rys Paedze
behoorde met een bedrag van 5761 b.l3sAd. ook tot de belangrijkste geldschieters, een
categorie waartoe tevens Florys van Boschuysen en Wermbout Janszn. gerekend konden worden 47. Toen men op 24 juli 1434 met Philips de Goede overeenkwam dat de
stad het schepenambacht in bezit kreeg, hield de hertog de aanstelling van de schout
aan zich. Degenen die geld op de dienst hadden staan, werden schadeloos gesteld in de
vorm van een jaarlijkse uitkering van een lijfrente en Florys ontving vanaf dat moment 5
Engelse nobels 48 .
Ondanks het feit dat Florys Paedze en de zij nen danig gekortwiekt werden, waren ze
zeker niet machteloos. Nog enkele malen zetelde Florys in het stadsbestuur; bovendien
stelde men prijs op zijn adviezen en maakte men dankbaar gebruik van zijn bestuurlijke
ervaring. Zo trad hij samen met Boudijn van Zwieten op als arbiter in een geschil over
de verdeling van de memoriegelden tussen de kapelaans en vicekapelaans van de
Pieterskerk enerzijds en de kerkmeesters, gasthuismeesters en Heilige-Geestmeesters
anderzijds 4 9 . Ook buitenstedelijke instellingen wensten gebruik te maken van Florys'
ervaring, want in 1442 controleerde hij de rekeningen van de abdij Rijnsburg 50
Dat Florys Paedze tot de absolute top van de stedelijke elite behoorde, is nu wel duidelijk, maar welke kansen waren voor hem op het terrein van het landsheerlijk bestuur
weggelegd? Immers, de leden van de stedelijke bovenlaag zagen verhoging van hun
sociaal prestige in het verschiet liggen door in dienst van de landsheer te treden of ontleenden aan dit dienstverband in de loop van een succesvolle carrière een plaats in de
elites, terwijl de hertog door de toenemende centralisatiepolitiek behoefte had aan lieden met ervaring op het gebied van bestuur, rechtspraak en financiën .

In dienst van de hertog
Tussen 1420 en 1448 vervulde Florys Paedze op diverse niveaus bestuurlijke taken in
dienst van de landsheer. Door zijn contacten met de hertog en de bestuurservaring die
hij als burgemeester en schepen van Leiden had opgedaan, trad hij met grote regelmaat
op als vertegenwoordiger van de stad om het landsbelang te dienen. Zowel in de stadsrekeningen als in die van de grafelijkheid wordt hij tussen 1421 en 1443 vele malen als
deelnemer aan dagvaarten vermeld, terwijl Florys op St.-Luciendag 1424 (13 december) expliciet raad van Jan van Beieren genoemd werd 5 1. In feite was hij intermediair
met een adviserende taak tussen stad en landsheer. In datzelfde jaar lostte Florys in
naam van Jan van Beieren een deel van diens schulden af aan Willem van Egmond.
Bovendien inde hij met Heynric Harmanszn. een bede in Rijnland, hetgeen hen een
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Marsilje, Hel financiële beleid, 45-46. Van Kan , BOl/dijn van Z wielell, 291-292 .
GAL, SA. I, inv. no. 84 Stedeboek fo . 143.
Van Kan, BOl/dijn van Z wielell, 295 .
M. Hüffer, Bronnen 101 de geschiedenis van de abdij van Rijnsburg, Rijks Geschiedkundige
Publicatiën, kleine serie 32 Cs-Gravenhage 1951) 805-806.
5 1 ARA, Grafelijkheidsrekenkamer, inv. no. 144 fo. 97vo. Meerkamp van Embden, Stadsrekenin geil I, 434, 436, 463; [I , 22.
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Afb. 3. Landgoed Sonnevell ca. 1730 Afkomstig uit: Gemeente Archief Leiden, Prentenverzameling Valkenburg no. 85861.

wedde van 20 kronen opleverde 52 Deze werkzaamheden illustreren de vertrouwdheid
van Florys met de situatie in Rijnland, een factor die mede een rol gespeeld zal hebben
bij zijn benoeming tot hoogheemraad van dit waterschap. Deze aansteUing was een
indirect gevolg van de gebeurtenissen omstreeks 1420. Jan van Beieren had de Hoekse
edelen die in het hoogheemraadschap zaten, ontslagen en ruimde zo plaats in voor
enkele poorters die overigens 'in den lande' een zeer vooraanstaande positie innamen.
Hoewel de hertog in grote lijnen het beleid vaststelde, konden de afgevaardigden nog
veel bijsturen. Bovendien trachtten de steden, naarmate steeds meer poorters landerijen
buiten de stad in bezit kregen, de belangen van de burgers te verdedigen door haar
invloed op het waterschapsbestuur te vergroten. Voor raads lieden als Florys had dit
tweeërlei consequenties. Ten eerste verhoogden zij hun eigen maatschappelijk aanzien
en ten tweede verpersoonlijkten zij tegelijkertijd de stedelijke macht op het platteland.
Volgens S. J. Fockema Andreae aanvaardde Florys mogelijk in 1430 zijn ambt. 1n ieder
geval heeft Florys deze functie tot aan zij n dood in 1448 uitgeoefend. Gedurende deze
jaren werkte hij samen met Boudijn van Zwieten en Florys en Willem van Alkemade,
een situatie die zich ook al in Leiden voordeed 53 .

52 ARA, AGH , inv. no. 1900. Ze inden een belasting van I % over de goederen van de welgeborenen en huislieden in Rijnland ARA, AGH , inv. no. 1901.
53 S. J. Fockema Andreae, Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden 1934) 40-47, 400.
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Tegen het einde van de jaren twintig van de 15de eeuw bereikte Florys Paedze de top
van zijn politieke carriére. De zoen van Delft van 3 juli 1428 leidde tot een ingrijpende
reorganisatie van het landsheerlijk bestuur, dat nagenoeg geheel overgedragen werd aan
negen gecommitteerden. Zij werden bijgestaan door enkele toegevoegde raden, afkomstig uit de belangrijkste Hollandse steden. Vanaf 13 augustus 1428, het moment waarop
de raad van negen werd benoemd, nam Florys Paedze deel aan de beraadslagingen en
als afgevaardigde van Leiden ontving hij, evenals zijn Haarlemse collega Meynaert
Claeszn. een jaarloon van 100 schilden 54 . Dit waren wel de laagste wedden en slechts
een fractie van hetgeen de tresori er Boudijn van Zwieten toegekend werd, die op een
jaargeld van 1000 schilden kon rekenen 55
Het bewind van de negen was geen lang leven beschoren. Al op 15 februari 1429 bracht
Philips van Bourgondië belangrijke veranderingen aan. Het financieel beheer werd
geheel overgelaten aan de gouverneur heer Roeland van Uutkerke en de tresorier
Boudijn van Zwieten. Voor de positie van Florys Paedze had dit geen gevolgen 56 . Ook
toen op 1 oktober 1430 bleek dat de financiële problemen heer Roeland van Uutkerke
en de tresorier boven het hoofd groeiden en de hertog het noodzakelijk achtte hun taak
aan Frank van Borselen en diens neven Philips en Florens over te dragen, veranderde er
voor Florys weinig. Terwijl per 19 oktober 1430 alle raden van hun taak ontheven werden en zij tot 24 juni daaraan voorafgaande betaald werden, behielden de toegevoegde
raden hun loon van 100 schilden 57• Pas op 16 november 1432 werd tot een duurzame
inrichting van het landsbestuur besloten. Hertog Philips benoemde Gotschalk Oom tot
rentmeester van Holland en Zeeland en droeg het bestuur over aan een aantal raden
onder leiding van Hughe de Lannoy, heer van Santes. De raden waren Hollandse en
Zeeuwse edelen, die in overleg met de toegevoegde raden het land bestuurden. Uiteraard werden de afgevaardigden van de steden voor hun inspanningen betaald, zodat
Florys op een salaris van 200 schilden kon rekenen dat hij tot 20 december 1440 zou
ontvangen 58 . Het is niet geheel duidelijk wanneer Florys zich uit de raad terugtrok. In
ieder geval was hij op 16 november 1441 nog aanwezig bij een uitspraak in een geschil
tussen Gerard de bastaard van Culemborch en Gijsbrecht van Nyenrode, dat zich in de
raadskamer van het hof in Den Haag afspeelde. Daarna raken we het spoor bijster 59 .
Florys Paedze bracht het niet verder dan toegevoegd raadslid, een ambt dat hem als
zeer vooraanstaand poorter van Leiden en op grond van zijn bestuurlijke kwaliteiten en
goede contacten met de landsheer werd vergund. Het bleek echter onmogelijk Florys'
carriére in dienst van beide hertogen los te zien van zijn connecties met de stad. In al
zijn duurzame bestuurlijke taken fungeerde hij als een belangenbehartiger· van Leiden,
waardoor hij een enorm prestige in de stad opbouwde en bovendien op regionaal en
landsheerlijk niveau een belangrijke partij meeblies.
Gezien de wijze waarop Florys toegang tot de landsheerlijke overheid verkreeg, zou het
niet correct zijn hem van het predicaat ambtenaar te voorzien. Tegenwoordig is men het
er wel over eens dat, wil men een middeleeuwer ambtenaar noemen, de betrokkene tenminste een gerichte opleiding genoten moet hebben en niet op grond van zijn maatschappelijke positie en ervaring een functie aangeboden krijgt, zoals dat in het geval van

54 Th. van Riemsdijk , De Iresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uil hel Henegouwsche en Beyersche huisCs-Gravenhage 1908) 330-334, 338.
55 Van Riemsdijk, Tresorie en kanselarij, 332. Van Kan, Boudijn van Zwie/en, 293 .
56 Van Riemsdijk, Tresorie en kanselarij, 334, 336, 340. Van Kan , Boudijn van Zwielen, 293.
57 Van Riemsdijk, Tresorie en kanselarij, 338, 342.
58 Van Riemsdijk, Tresorie en kanselarij, 347, 349-350, 352-354.
59 R. W. G. Lombarts, e.a., Memorialen van hel hof (den Raad) van Holland, Zeeland en Westfriesland van den secretaris Jan Rosa (Leiden 1982) 638.
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de zogenaamde ambtsdragers voorkwam 6o • Florys behoorde tot de categorie der
ambtsdragers want van een specifieke opleiding aan één van de Europese universiteiten
is niets gebleken.
Middeleeuws stedeling
Ondanks de in vele opzichten voordelige positie waarin Florys Paedze zich als inwoner
van Leiden bevond, kwam hij niet onder de verplichtingen di e het poorterschap met
zich meebracht uit. Vele stedelijke instellingen dienden bijvoorbeeld beheerd te worden
en de voorkeur ging hiervoor uit naar de voorname re burgers met bestuurlijke ervaring.
Hoewel Florys daartoe de aangewezen persoon leek te zijn, stelde hij zich alleen in 1411
als Godshuismeester van de Pieterskerk beschikbaar 6 1• Wellicht ontnamen zijn politieke
besognes hem later de mogelijkheid zich vaker aan dergelijke nevenactiviteiten te
wijden. Slechts bij een kwestie als de verdeling van de memoriegelden, kon men op zij n
inbreng rekenen.
Florys kwam echter niet onder de verplichting uit lid te worden van het schuttersgilde.
AI omstreeks 1394 werd hij in de lijst van 'oudscut' opgenomen 62 . Hij was één van de
100 voetboogschutters die te allen tijde oproepbaar waren en ter vergoeding recht hadden op een deel van de 'stede renten'. Uitgedost in wapenrok, 'kaproen', pantser, ijzeren
stormhoed, handschoenen en voorzien van een boog met pijlen, zal Florijs menigmaal
het gerecht tijdens de processie op sacramentsdag geësco rteerd hebben 63 Tijdens de
achttiendaagse veldtocht naar Gorinchem, Zierikzee en Middelburg in 1420 viel aan
Florys Paedze en Willem Heerman de eer toe de stadsbannier te mogen dragen, hetgeen hen overigens 131 b. 12s. opleverde6 4 •
Als gelovig midd eleeuwer gaf F10rys tijdens zijn leven blijk van zijn overtuiging door op
onbekend tijdstip een glasraam in de Pancraskerk aan te laten brengen 6S Bovendien
beschikte hij in de Pieterskerk over een eigen altaar, waarop hij tegen betaling van 60
go uden Philipsschild en vanaf 10 feb ruari 1433 iedere zaterdag een mis voor het zieleheil van Pieter Aerntszn. liet vieren. Pieter zal wel een broer van Jan Aerntszn., de echtgenoot van Gobburch Florys Paedzendr., geweest zijn 66 •
De Paedzen besteedden veel geld om het tijdelijke, maar onvermijdelijke verblijf van de
met zonden beladen zielen van familieleden en vrienden in het vagevuur te verkorten.
Nog jaren na de dood van Florys droegen zijn weduwe en kinderen renten op huizen en
erven over aan geestelijke instellingen om zielemissen te bekostigen. In 1452 wendde
Jan Aecht een deel van haar jaarlijkse inkomsten uit renten aan om op iedere vrijdag en
zaterdag na beloken pasen jaargetijden te doen lezen. Er moesten tevens memoriediensten gehoud en worden voor haar oud ers en grooto uders, haar dochters Maria en
Gobburch en haar broer Symon Jacob Vinkenzn. Blijkens de akte gaf zij de wens te
kennen dat men tijdens de vieringen kaarsen zou branden, en om aan te tonen dat zij
het hart op de rechte plaats droeg, liet zij op haar kosten brood uitdelen67 Florys en zijn
vrouw hadden reeds een rente van drie pond op hun huis en erf aan de ieuwe Rijn

60 L. Th . Maes, 'Ambtenarij en bureaucratisering in regering en gewesten van de Zuidelijke
landen in de 13e-1 5e eeuw' Tijdschrift vaar Geschiedenis 90 ( 1977) 350-358.
6 1 F. van Mieri s, Beschryving der stadt L eyden 1 (Leiden 1770) 114-115.
62 GAL SA. I, inv. no. 84 Stedeboek fo . 290.
63 Blok, Hol/andsche stad J, 426 .
64 Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen J, 426.
65 Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie 2 1 ( 1967) 186 , 2 11.
66 GAL, Ke., inv. no. 7 memorieboek fo . 95. GAL, Ke., inv. no. 79 R. 218.
67 GAL, Ke., inv. no. 79 R. 21 8.
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gevestigd om dagelijks de zeven getijden te laten doen. In 1461 werd deze rente door
hun zonen Jacob en Jan met lib. verhoogd en overgeheveld naar bezittingen in het
Florys Paedzenland 68 . Op 16 juni 1463 verkochten beide broers opnieuw enige renten
ter waarde van 41b. Ss. 6d. 'om memorie en jaargetijde te doen' voor zichzelf, hun
ouders en zusters Maria en Agniese, terwijl deze keer ook hun vrienden bedacht werden69 . Ondanks zijn rijkdom en de vooraanstaande positie die Florys in stad en land
bekleedde, leefde bij hem en zijn nakomelingen het besef dat zij na hun dood als
gewone stervelingen geoo rdeeld zouden worden.
Conclusie

Het Leidse geslacht ontleende een groot deel van macht aan het grote prestige dat de
welgeborene Florys Paedze wist op te bouwen. Afkomstig uit het ambacht Katwijk-Valkenburg, drong hij door tot de beperkte kring van stads bestuurders en creërde zo een
springplank naar een carrière aan het hof van de hertogen van Beieren en Bourgondië.
Voorwaarde voor een succesvolle loopbaan in de stad was dat hij een kapitaalkrachtig
poorter diende te zijn, verzekerd van een hoog inkomen uit handelsactiviteiten of van
opbrengsten van onroerende goederen, die het zich kon veroorloven jarenlang onbezoldigde functies in dienst van de stad te vervullen. Florys Paedze werd een plutocraat die
door gebruikmaking van zijn kapitaal de stedelijke politiek lange tijd met enkele andere
uitverkorenen controleerde.
Door de activiteiten van deze middeleeuwer werd duidelijk welke mechanismen een rol
konden spelen bij het verkrijgen van invloed in een Hollandse stad. Florys' partij keuze
in de Hoekse- en Kabeljauwse wisten was in meerdere opzichten van doorslaggevend
belang voor het welslagen van zijn bestuurlijke ambities. In het begin van de 15de eeuw
werkte het Hoekse overwicht tot op zekere hoogte als een rem op Florys' machtsontplooiing. Slechts enkele malen trad hij als lid van het ge recht op de voorgrond. Maar
zelfs onder deze nadelige omstandigheden bleek dat geld macht was, want in 1414 had
deze fervente Kabeljauw het benoemingsrecht van het dagelijks bestuur gepacht.
Na het beleg van 1420 vond de grote ommekeer plaats. De Kabeljauwen controleerden
de stad en Florys had voor een tweede maal het benoemingsrecht van het stadsbestuur
en lagere ambten kunnen kopen. Hij maakte met grote regelmaat deel uit van het college van burgemeesters en schepenen en kon zich bovendien verheugen in de openlijke
steun van Jan van Beieren. In deze combinatie van factoren ligt de verklaring voor
Florys' doorbraak naar een loopbaan aan het landsheerlijk hof. Echter, zowel in zijn
functie als hoogheemraad als in die van toegevoegde raad van Philips van Bourgondië,
bleef hij nauw verbonden met zijn stad Leiden.
Op meerdere vlakken bestonden er intensieve samenwerkingsverbanden met lage edelen als de van Zwietens en de van Alkemades. Ook zij behoorden tot het netwerk dat de
stedelijke elite uitmaakte en waartoe ook Florys' collega's Ysbrant van der Laen, eoen
Symonszn. Wermbout Janszn., Ysbrant Strevelant Jan Voszn. en Willem en Pieter Heerman behoorden. De contacten bleven niet alleen beperkt tot het niveau van de stedelijke politiek en de Hoekse en Kabeljauwse twisten, maar kwamen ook naar voren bij
borgstellingen en samenwerking bij de uitgifte van nieuwe stadsgrond.
Geld was macht in het Leiden van de eerste helft van de 15de eeuw, maar veel hing af
van een gelukkige partij keuze en goede connecties, niet alleen met de landsheer, maar
ook met andere leden van de stedelijke bovenlaag.

68 GAL, Ke., inv. no. 236 R. 274.
69 GAL, Ke., inv. no. 26 R. 278.
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