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De inwoners van de middeleeuwse stad werden onder meer gekenmerkt 

door het juridische onderscheid tussen burgers en niet-burgers. Het politie

ke, sociale en economische leven in de stad was zelfs voor een belangrijk 

deel op dit onderscheid geënt, waardoor het een van de belangrijkste struc-

_, ». . ., , , . . . , turerende factoren betekende. De ste

rn. Maarschalkerweerd studeerde middeleeuwse 

geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na d e l i j k e a u t o n o m i e m a a k t e d a t v o r m e n 

zijn opleiding aan de Rijksarchiefschool was hij werk-
, . • i .• c • -7 i j inhoud van het burgerschap, dat de 

zaam als provinciaal archiefinspecteur in Zeeland en ö r 

gemeentearchivaris in Helmond. Momenteel is hij b a s i s w a s v a n g e n o e m d onderscheid, 
gemeentearchivaris in Amersfoort. Hij publiceerde 

onder meer over lokaal historische onderwerpen en 
sterk verschilde van stad tot stad. 

over de geschiedenis van het notariaat. j D k anikd b e h a n d e i t h e t Amersfoortse 

burgerschap tot circa 1550. Naast verkrijging en lusten en lasten komt ook 

de Amersfoortse buitenburgerij aan de orde, die voor Noordnederlandse 

begrippen een aanzienlijke omvang had. De auteur stelt dit fenomeen hier 

slechts op hoofdpunten aan de orde en hoopt hierop in de toekomst nader 

terug te komen. 
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Inleiding 

Binnen het territorium van een middeleeuwse stad bestonden gewoonlijk een aantal 

rechtsgemeenschappen naast elkaar. Sommige hiervan waren naar moderne opvat

tingen privaatrechtelijk en andere publiekrechtelijk van aard. De belangrijkste rechts

gemeenschap in de middeleeuwse stad werd gevormd door de burgerij. Het betreft 

hier een groep stedelingen, die als gelijkberechtigden ten volle deelden in de stedelij

ke rechten. De burgerlijke status had voor ieder die het betrof naast juridische ook 

politieke, sociale en economische implicaties. Welvaart en welzijn van de individuele 

burger konden in belangrijke mate benvloed worden door dit deelgenoot zijn van de 

stedelijke rechtskring bij uitstek. Hoewel oorspronkelijk iedere burger in de stad zelf 

woonachtig zal zijn geweest, bevatten de bronnen bewijzen dat in ieder geval sedert 

de eerste helft van de 14de eeuw ook Amersfoort het instituut van de buitenburgerij 

kende. Over deze buiten- of grasburgers is door Amersfoort met de bisschop van 

Utrecht als landsheer van het Sticht veel strijd geleverd. Eerst met de maatregelen 

die door Karel V werden genomen, zou aan deze strijd een (voorlopig) einde komen. 

Woonden tijdens de middeleeuwen dus niet alle Amersfoortse burgers in de stad 

zelf, evenmin waren alle stadsbewoners burger. Naast burgers en buitenburgers 

moeten namelijk als derde categorie de onderzaten genoemd worden, die - hoewel 

stedelingen - niet behoorden tot de burgerij. 

Aldus hebben wij hier het begrip 'burgerij' juridisch geformuleerd als een bij uitstek 

stedelijke rechtsgemeenschap bestaande uit een aantal gelijkberechtigde stedelingen, 

die al of niet in de stad woonachtig waren en ten volle deelden in de zogenaamde 

burgerrechten. In deze bijdragen willen wij ingaan op vragen als: welke waren de ver

eisten om voor toekenning van het burgerschap in aanmerking te komen, hoe kon 

men deze persoonsgebonden status verkrijgen, welke voordelen bood het en welke 

verplichtingen stonden daartegenover? Hoewel wij hier niet al te uitgebreid op 

ingaan, zullen wij tenslotte de buitenburgerij aan de orde stellen voorzover dat in 

relatie met het voorgaande relevant is. Naar tijd gerekend houden wij ons hier met 

name bezig met de periode tot het midden van de I 6de eeuw, wanneer de Habs-

burgse centralisatiepolitiek een bedreiging gaat vormen voor de stedelijke autono

mie. Waar de bronnen tekort schieten nemen wij evenwel de vrijheid af en toe over 

deze grens heen te kijken. 

Stadsrecht en burgers 

Tot de vereisten voor het burgerschap behoorde aanvankelijk naast het woonachtig 

zijn in de stad ook het vrij zijn van persoonlijke onderhorigheid aan sommige van de 

andere rechtskringen. Zo konden aanvankelijk de horige, de leenman noch de gees

telijke worden toegelaten tot de burgerij '. In alle drie de gevallen is er immers spra

ke van een dusdanige persoonlijke binding aan derden, dat hiermee een optimaal 
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inhoud geven aan de wederzijdse verplichtingen van de burgers aan elkaar en hun 

collectiviteit onmogelijk was; het betalen van keurmede, het doen van leenhulde en 

het accepteren van de tonsuur leidden tot een persoonlijke verplichting, die aanvan

kelijk dusdanig exclusief was, dat men hierdoor van opname in de burgerij was buiten 

gesloten. Een uitzondering werd op den duur evenwel gemaakt voor degenen, die 

voor het bezit van goederen onder het leenrecht van een heer vielen. Wij mogen 

aannemen dat deze maatregel, die wij voor Amersfoort voor het eerst pas in 1523 in 

het rechtsboek aantreffen, gezien moet worden in het licht van de algemene tendens 

sedert de 14de eeuw dat de in het leenstelsel ingebedde ridderschap opname in de 

stedelijke burgerij nastreefde2. Dit had onder meer te maken met een verschuiving 

van het politieke en sociaal-economische zwaartepunt van platteland naar stad. Was 

aanvankelijk landbezit de basis voor het overwicht van deze klasse, zowel door infla

tie, die de opbrengst uit tegen vaste renten in erfpacht gegeven landerijen deed ver

minderen, alsook door de verhoging van de stedelijke welvaart hadden de steden 

een toenemende zuigkracht op deze klasse. Via onder meer het burgerschap en 

huwelijken met dochters uit burgerlijke families, trachtte de ridderschap zoveel 

mogelijk het welvaartspeil te handhaven. Bovendien gaf het burgerschap mogelijkheid 
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Stadsplattegrond van Amersfoort door Jacob van Deventer, (ca. 1560). 
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tot penetratie in het stedelijke patriciaat en daarmee in het politieke krachtenspel 

van stad en gewest. 

Wie nu moeten als de oorspronkelijke burgers aangemerkt worden? Voor beant

woording van deze vraag grijpen wij in de eerste plaats terug op het stadsrecht van 

I2S9 waarmee immers de stad uit het omliggende platteland werd losgemaakt en de 

stadsbewoners zich in juridisch opzicht gingen onderscheiden van de plattelandsbe

volking. In dit stadsrecht, dat door bisschop Hendrik van Vianden werd toegekend, 

worden de burgers aangeduid als 'opidani', die het begunstigde 'opidum' als woon

plaats hebben 3. Een enkele keer treffen wij ook de termen 'cives' en 'civitas' aan, 

maar 'opidani' - ingeruild voor 'burgers' in de middelnederlandse teksten - is de 

meest gangbare. 

Hoewel in tegenstelling tot op het platteland in de stedelijke context grondbezit niet 

doorslaggevend was voor de mate waarin men in bestuur en rechtspraak van de 

eigen rechtskring kon participeren, wordt wel aangenomen dat de 'opidani' van de 

stadsrechten - dat wil dus zeggen de eerste generatie burgers - samenvallen met 

degenen die in de steden woonden en daar onroerend goed in eigendom hadden 4. 

Wij vermoeden dat het naar analogie met de situatie elders in feite gaat om de 

gegoede Amersfoorters, die de van oorsprong tot het bischoppelijke domein beho

rende gronden binnen de latere stad Amersfoort in cijns of zelfs al in volle eigendom 

hielden. Door eigendom te hanteren als criterium ter onderscheiding van de twee 

categorieën stadsbewoners, sloot men aan bij de tot dan toe gehanteerde platte-

landsnorm, die, zij het in afgezwakte vorm, tegenwoordig nog bij de waterschappen 

wordt teruggevonden. In de Nederstichtse stadsrechten en andere landsheerlijke 

privileges ontbreekt overigens elke aanwijzing met betrekking tot criteria ter toela

ting van burgers. 

Registratie en eedsaflegging 

De stadsbrieven, opgevat als constituties waarin de verhouding tussen stadsheer en 

stadsbewoners op juridisch en bestuurlijk gebied in essentie was vastgelegd, noemen 

veelal de twee categorieën stadsbewoners bij naam, te weten burgers of poorters en 

onderzaten of luiden. Voor beide groepen gold dat zij een unieke relatie met de stad 

onderhielden; men kon slechts van één stad burger of onderzaat zijn. In aanmerking 

nemende het feit dat de bijzondere status van beide categorieën stadbewoners toe

gang gaf tot bepaalde rechten, mag men veronderstellen dat de steden behoefte had

den aan een vrij nauwkeurige bevolkingsadministratie. De eerste tekenen hiervan 

gaan voor Amersfoort niet verder terug dan het tweede kwart van de 15de eeuw, 

waaruit het oudst bewaarde deel stamt waarin aantekeningen over de aanname van 

burgers en onderzaten voorkomen 5. Het betreft hier het zogenaamde stadsboek 

over de jaren 1436 - 1439. Nu zal dit deel zeker voorgangers hebben gehad en het 

ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat de vroegere delen eveneens 

PH. MAARSCHAIKERWEERD A M E R S F O O R T S E B U R G E R S C H A P IN DE M ID DEI-EEUWEN 



Oud-Utrecht 

inschrijvingen - zoals hier bedoeld - hebben bevat. Een afzonderlijke registratie in de 

vorm van burgerboeken is voor Amersfoort pas vanaf I 599 bewaard gebleven en 

dan nog met vele hiaten 6. 

Vermoedelijk zal het kort na de stadsrechtverlening in 1259 duidelijk zijn geweest 

wie burger was en wie niet. Ook in het geval van de tweede generatie van geboren 

burgers zal het ontbreken van een vorm van registratie nog niet al te grote proble

men hebben opgeleverd. Later kwamen er echter wel degelijk problemen, zodat men 

uiteindelijk wel moest besluiten dat degene die met vier geboren burgers van ten

minste 30 jaar oud onder ede verklaarde dat zijn of haar ouders burgers waren voor 

zodanig zou worden gehouden 7. Hieruit volgt dat de toen bestaande registratie ken

nelijk als niet volledig werd ervaren. 

Ook in I486 moet aan de nauwkeurigheid ervan getwijfeld zijn. Dit leiden wij af uit 

een raadsbesluit van dat jaar dat met betrekking tot de weekdagen waarop nieuwe 

burgers zouden worden ingeschreven bepaalde, dat wanneer het 'statboick' hierom

trent geen uitsluitsel gaf, men niet als burger zou worden beschouwd 'then wair hy 

mit 5 luyden van den raidt bewysen konde by haeren ede, overmits gebreck der 

boicken, dat hy sijn eidt gedaen had ende tot burger angenomen ende ontfangen 

wair' 8. De eed waarvan hier sprake is, was een eed van trouw aan de stad en ver

bond de individuele burger met het burgerlijk collectief. De burger-eed, zoals aspi

rant-burgers die in de middeleeuwen hebben afgelegd, is niet overgeleverd. De oudst 

bekende eed is die waarvan Abraham van Bemmel de tekst afdrukte en die werd 

vastgesteld op 13 februari 1637: 'Dat sweer ik, dat ik de regeerders der stad Amers

foort gehouw en getrouw sal weesen, ende dezelve behoorlijke gehoorsaamheid en 

respect bewijsen, ende indien iets tot mijnder kennisse mogte koomen, 't welk desel-

ve stad ofte het gemeene land nadeelig zoude mogen zijn, dat ik 't zelve aan den 

(schout) borgemeesteren, ofte die van de magistraat zal te kennen geven, ende mij 

voorts comporteren als een eerlyk borger toestaat. So waarlijk moet my God 

Almachtig helpen' 9. Het 'gehouw en getrouw' zijn aan de stad stond ook in de Mid

deleeuwse eed centraal. In 1425 werd bepaald dat eenieder die de eed niet had 

afgelegd, zou worden beschouwd als gast in de stad; 'ende anders nijt houden dan 

voir een gast, hy en sel eirst voir den raidt comen ende sweren onser stat houde 

ende trouwe t'weesen ende bewysen synen woenstat'10. Een uitzondering op deze 

regel werd slechts gemaakt voor huishoudelijk personeel. 

Verkrijging van het burgerschap 

Zoals wij zagen was geboorte uit burgers één van de manieren - en aanvankelijk wel

licht de enige - om het burgerschap te verkrijgen. Dit gold in gelijke mate voor man

nelijke en vrouwelijke nakomelingen. Het feitelijke genot viel of stond overigens tot 

de opkomst van de buitenburgerij met het daadwerkelijk woonachtig zijn binnen de 

stadsvrijheid n . Hierin valt geen verschil te bespeuren met de andere categorieën 
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burgers en de onderzaten. De vraag is - en blijft dat vooralsnog - of de kinderen van 

burgers automatisch het burgerschap verkregen dan wel volgens een bepaalde pro

cedure hierin moesten worden bevestigd. Wij vermoeden dat dit laatste het geval 

was. Meer dan de helft van de I5de-eeuwse inschrijvingen van het verzoek om toe

kenning van het burgerschap maken er melding van dat de ouders van de verzoeker 

burgers waren. De hier bedoelde inschrijvingen bevatten veelal de toevoegingen 'so 

hij onse geboren borger is', 'so sijn vader/moeder borger was' en dergelijke. 

Hoewel het in deze gevallen theoretisch zou kunnen gaan om geboren burgers, die 

zich na een verblijf elders opnieuw in Amersfoort hebben gevestigd, menen wij toch 

dat het gaat om meerderjarig geworden geboren burgers. Naast het feit dat dit 

getalsmatig wel het geval moet zijn, wijzen wij ook op het volstrekt persoonlijke 

karakter van het burgerschap, dat via de eedsaflegging door de individuele burger 

gestalte kreeg. De veronderstelling dat men via een automatisme deelgenoot zou 

kunnen worden van het burgerlijke collectief met alle rechten en plichten die hieraan 

kleefden, doet hieraan afbreuk. 

De bepaling uit 1494 dat de kinderen van ontburgerde ouders burger kunnen blijven 

onderbouwt deze zienswijze 12. 

Een tweede manier om het burgerschap te verkrijgen was het huwelijk met een 

Amersfoortse burgeres. Voor deze categorie burgers lag er een duidelijke procedure 

voor de verkrijging van het burgerschap vast: 'Wie dat burgerscup behylict, die sel sy 

bijnnen jairs ende ses weken, nadyen dat hy se behylickt, versuecken voir onsen raidt 

op 't huys; ende wie se alzoe nijt en versueckt, die is mit synen wyve dairmede ont-

burgert'13. Uit dit citaat blijkt dat alleen een man via een huwelijk het Amersfoortse 

burgerschap kon verkrijgen. De 33 aantekeningen van verkrijging, die over de jaren 

1436-1439 zijn overgeleverd, betreffen dan ook alle bruidegommen van Amersfoort

se jonge dochters of weduwen. 

De derde manier om het burgerschap te verkrijgen was koop. Degenen die hiervoor 

in aanmerking wensten te komen, moesten hiertoe een verzoek indienen vergezeld 

van een bewijs dat men in Amersfoort woonachtig was. Vervolgens werd men 

onderzaat van de stad na een eed van trouw te hebben afgelegd. Ook een onderzaat 

was op die manier persoonlijk gebonden aan de stedelijke gemeenschap. Met de 

eedsaflegging ging de periode in na afloop waarvan het burgerschap kon worden toe

gekend 14. Deze periode was bedoeld als een soort garantieperiode tegen mogelijke 

aanspraken op de stad en haar burgers wegens door de aspirant-burger eventueel 

elders gemaakte schulden of gepleegde misdrijven. Vermoedelijk duurde deze perio

de een jaar, maar in enkele specifieke gevallen besliste de raad anders en kon toe

kenning ook eerder plaatsvinden. In alle gevallen diende men zich met borgen garant 

te stellen voor aanspraken 'die hy [de nieuwe burger] heefft off ge h at heefft, doe hy 

onse burger nijt en was'15. 

Een enkele keer is er in de I5de-eeuwse bronnen sprake van aanneming 'in burger 
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gemoede'. Daar deze term onder meer betekende toestemming of inwilliging, vragen 

wij ons af of hiermee wellicht een soort ontvankelijkheidsverklaring van de raad 

bedoeld is, in die zin dat men heeft geconstateerd dat de periode van onderzaat-

schap is doorlopen en het burgerschap na aflegging van de eed kon worden toege

kend. In ieder geval werden zij die 'in borgers gemoede sitten' gelijk gesteld met bur

gers I6. Bij de inschrijving van deze burgers werd steeds vermeld dat het om koop 

van het burgerschap ging. Veelal gebeurde dit onder mededeling van betaling van de 

verschuldigde som geld. De hoogte hiervan bedroeg in de eerste helft van de 15de 

eeuw vier Wilhelmus schilden. Sedert 1495 kon de aspirant-koopburger echter niet 

volstaan met het betalen van deze leges, want op I mei van dat jaar nam het stadsbe

stuur het besluit dat men geen burgers meer zou aannemen 'hy en sali die Stadt eerst 

leveren een leren emmer; ende als hy binnen mitterwoen coemt, soe sali hy een 

lange leer oick leveren der Stadt'17. 

Omtrent de achtergrond van de betaling van leges voor opname in de burgerij 

bestaan diverse ideeën. Zo is wel geopperd dat een en ander moet worden gezien 

als afkoop van mogelijke financiële claims op de stad als gevolg van door burgers 

elders gemaakte schulden. In dezelfde lijn kan het geïnterpreteerd worden als waar

borgsom voor het niet voldoen van de aan het burgerschap verbonden verplichtin

gen 18. Hoe het ook zij, wij gaan ervan uit dat de inkomsten uit het koopburgerschap 

gezien werden als legesinkomsten ten behoeve van de stad, terwijl het gehanteerd 

kon worden ter regulering van de aantrekkingskracht op aspirant-burgers. Een zeke

re selectieve werking zal er vanuit zijn gegaan ter voorkoming dat velen, die niet tot 

de gegoede stand behoorden, te makkelijk de voordelen van het burgerschap kon

den verkrijgen l9. 

Wanneer aan iemand het koopburgerschap was toegekend werd hiervan in het reso

lutieboek melding gemaakt evenals van de betaling van de verschuldigde som. Wilde 

men als koopburger dat ook de kinderen het burgerschap zouden verkrijgen dan 

diende hiervoor afzonderlijk te worden betaald. Bij het koopburgerschap volstond 

het dus niet dat de ouders burgers waren om ook de kinderen automatisch de nieu

we juridische status te doen toekennen. 

In specifieke gevallen bleef betaling van de leges achterwege. Dit gebeurde met name 

wanneer de nieuwe burger een vordering op de stad had uitstaan, die dan vereffend 

werd 20. Deze creatieve manier van boekhouden moet als zodanig worden onder

scheiden van de vierde manier om het burgerschap te verkrijgen, te weten feitelijke 

schenking. Hierin had de stedelijke overheid een beleidsinstrument om de welvaart 

van de stad en het welzijn van haar bevolking te stimuleren. Zo werd in 1436 het 

besluit genomen om 'Jan de apteker' als burger aan te nemen waarbij hij vrijgesteld 

werd van een aantal burgerplichten op voorwaarde dat hij 'onsen borgeren weder 

dienen om een redelic loen' 21. Op hetzelfde vlak liggen de toekenningen van burger

schap aan een vroedvrouw en een arts. De stadsschout, en in latere tijd ook de rec

tor van de Latijnse School, maakten qualitate qua deel uit van de burgerij. Ter bevor-
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dering van handel en nijverheid nam het stadsbestuur in 1438 de beslissing, dat dege

nen die investeerden in de lakenindustrie alhier het burgerschap om niet zou ontvan

gen, hetgeen eveneens zou gelden voor degenen die hier een weefgetouw in bedrijf 

stelden en een koopkracht hadden van minimaal 100 Rijnse gulden 22. 

Van wel heel bijzondere aard was een besluit van het voltallige stadsbestuur uit 1437 

om aan een nog aan te zoeken persoon het burgerschap te schenken. Hoe vreemd 

dit ook moge klinken, het ging in feite om een huurmoordenaar, die op verzoek van 

het stadsbestuur Jacob die Voecht, maarschalk van Eemland, moest ombrengen. 

Laatstgenoemde had enige tijd daarvoor de Amersfoortse burger Daam Gerritsen 

gevangen genomen en diens goederen geconfisqueerd, hetgeen in Amersfoortse 

ogen in flagrante strijd was met de stedelijke vrijheden. Immers, het behoorde tot de 

belangijkste voorrechten van de middeleeuwse stad dat een burger slechts door het 

eigen stedelijke gerecht berecht kon worden; 'dairomme is de raet out, nye ende 

gemeente overdragen wair yment die den mairscalck Jacob voirscreven doetsloegh, 

dien sel onse stat geven 100 Bourgoensche scilden bynnen eenre maent naedien de 

sake geschiet waer ende wair hij hondert jair uutgeluyt hy sal onse stad weder heb

ben ende dairtoe de borgerscap ende nochtant sal hem onse stat een hoeft wesen 

van deser sake' 23. 

Wij hebben het hier over een van de belangrijkste taken van het stadsbestuur in de 

middeleeuwen, namelijk de handhaving van de vrijheden van de stad en haar inwo

ners. Dat hierbij een wel zeer zwaar middel door het bestuur - zelf handhaver van 

de stedelijke rechtsorde - wordt gehanteerd maakt duidelijk hoe hoog een dergelijke 

zaak werd opgenomen. 

Ontburgering 

Zo goed als de stad extra bescherming bood aan een burger, zo was de burger ook 

extra kwetsbaar, doordat hem zijn bijzondere juridische positie bij wijze van straf 

kon worden ontnomen. Juist het feit dat de burgerlijke status aan de persoon en niet 

aan eigendom of inkomen was gebonden maakte ontburgering tot een flexibel toe

pasbaar en efficiënt middel om onderlinge saamhorigheid af te dwingen en sociale, 

juridische en economische controle uit te oefenen. Uiteraard werd deze straf, die 

uitstoting uit het collectief inhield en veelal werd gevolgd door verbanning uit de 

stadsvrijheid, slechts bij zeer zware misdrijven toegepast. Zo onder meer bij veroor

delingen wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, doodslag, kinderroof en 

malversaties in het beheer van de goederen van wezen. Een bijzondere ontburge-

ringsclausule was er voor de stadsschout in geval van ambtsweigering, terwijl de straf 

ook gold voor elke Amersfoortse burger die elders schout werd 24. Uit de voor het 

verkrijgen van het burgerschap onontbeerlijke vereiste van persoonlijke ongebon

denheid volgt dat indien hier niet (meer) aan werd voldaan, eveneens tot ontburge

ring werd overgegaan. Wanneer een burger achteraf toch een te zware persoonlijke 
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binding met derden bleek te hebben 'soe sellem die rait van onser stat ontburgen 

openbairlicken mitter clock'. Hetzelfde lot stond de burger te wachten, die huwde 

met een vrouw, die niet helemaal vrij bleek te zijn van een dergelijke persoonlijke 

band zonder dat dit beletsel binnen een halfjaar na de huwelijksvoltrekking was weg

genomen 25. 

Voordelen van het burgerschap 

Ten behoeve van rust en orde in de stad en de veiligheid van haar bewoners stelde 

het bestuur eigen rechtsregels op, de zogenaamde keuren en breuken. Zij vertonen 

voor een deel overeenkomst met hetgeen hedentendage vast ligt in de Algemene 

Politieverordening. Controle op de naleving ervan en de beboeting c.q. veroordeling 

van hen, die in strijd met deze rechtsregels handelden, was een zaak van het plaatse

lijke gerecht. Bestuur en gerecht stonden zodoende aan de basis van de handhaving 

van de stadsvrede, die als meest ideale situatie binnen de stad diende te worden 

nagestreefd. Hierin was geen plaats voor de persoonlijke vete. De stedelijke over

heid nam namens het collectief van burgers en ingezetenen opsporing en berechting 

over26. Het territorium waarbinnen deze stadsvrede van kracht was, de stadsvrij-

heid, werd gemarkeerd door de vredekruisen, die een groter terrein omspanden dan 

dat van de stad binnen de muren. Ook de gemene gronden, de door de stad in 1349 

verworven gerechten en de banmijl behoorden ertoe 27. 

Binnen het gebied van de stadsvrede nu genoten de burgers van de stad optimale 

bescherming van hun persoonlijke en zakelijke belangen. Deze bescherming werd 

zowel door het collectief alsook door de individuele mede-burger geboden. De zo 

tot stand komende burgerlijke saamhorigheid en bijstand was een groot goed. Op 

het niet naleven van de bijbehorende spelregels stonden danook hoge boetes. Ook 

buiten de eigenlijke stadsvrijheid kon van bepaalde burgerlijke voorrechten profijt 

worden getrokken, waarbij men terugviel op bescherming door het collectief. 

De aard en de omvang van de voorrechten van de burgers laten zich met name ken

nen uit de stedelijke privileges en de keuren en 

breuken. Tot de belangrijkste voorrechten van de 

burgerij behoorde in principe het actieve en passie

ve kiesrecht, waaraan men zich overigens niet 

mocht onttrekken. Niet alleen bemannen de bur

gers de colleges van schepenen, raden en gemeente, 

maar in zaken van uitzonderlijk belang kon de gehele 

burgerij ten behoeve van de besluitvorming worden 

opgetrommeld 28. Ook bekleedden burgers de func-

Zilveren stempel van het grootzegel dat rond 1365 door het Amers-

foortse stadsbestuur in gebruik werd genomen. Eigendom gemeente 

Amersfoort. 
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ties van kerkmeester, godshuisberader, wijkmeester, wachtmeester en dergelijke 

meer. 

Op bestuurlijk terrein valt het recht te vermelden dat ten minste zes burgers tesa-

men de gemeente en oude raad bijeen konden roepen ten einde te beoordelen of 

een door de burgers aangebrachte zaak tot onderwerp van beraadslaging door het 

stadsbestuur zou moeten worden gemaakt29. 

En dan is er natuurlijk het belangrijke voorrecht van het ius de non evocando, dat 

bepaalde dat de burgers slechts voor het eigen gerecht konden worden gedaagd om 

volgens de stedelijke rechtsregels berecht te worden 30. Het hele procesrecht uit de 

15de en 16de eeuw was doordrenkt van het juridische onderscheid tussen burgers, 

ingezetenen en vreemdelingen. Grosso modo kan worden gesteld dat de burgers in 

vergelijking met de ingezetenen en vooral met de niet-Amersfoorters binnen de 

stadsvrijheid grotere bescherming genoten. Van de talloze voorbeelden noemen wij 

er hier slechts een. Wanneer iemand zich schuldig maakte aan smaad werd dit 

beboet. Was het slachtoffer een burger dan diende er ook op openbare wijze 

genoegdoening te volgen en werd de dader verplicht 'op enen Sonnendach openbair-

licken voir de crucen [te] gaen mit enen hoede van papyer off francksijn op synen 

bloten hoofde ende seggen, dat hy gedaen heefft als een schalck ende een verrader, 

ende dat de burger onsculdich is dier sake'31. Deze wellicht op zich genomen, niet al 

te zware bestraffing toont duidelijk de extra bescherming die de burger kreeg door 

de beboeting van het delict een publieke, direct waarneembare vorm te geven. 

Naast de juridische voordelen, die het burgerschap bood, moeten met name worden 

genoemd het collectieve gebruiksrecht op (delen van) de gemene gronden en het fis

cale klimaat dat de burger in het algemeen in een gunstiger positie stelde dan de plat

telandsbevolking32. Ook op sociaal-economisch terrein was het burgerschap in de 

middeleeuwse stad een belangrijke factor. Immers, de burgerlijke status was een 

absolute vereiste voor toetreding tot de gilden en derhalve voor het uitoefenen van 

een ambacht; 'so en seilen de oudermans nyemant tot giltbruederen aennemen, hy 

en heb eerst de borgerscap gewonnen' 33. Oefende men zonder over de vereiste 

kwalificatie te beschikken toch een ambacht uit, dan 

kreeg men nog acht dagen de tijd om alsnog het 

burgerschap aan te vragen '4. Hier zien we duidelijk 

twee rechtskringen in elkaar grijpen. Als afzonderlij

ke corporaties oefenden de gilden weliswaar wetge

vende, rechterlijke en bestuurlijke bevoegdheden 

uit ten aanzien van producenten en hun producten, 

maar de gehele inkadering ervan in het maatschap

pelijke leven was op vele punten onderworpen aan 

de toestemming van of besluitvorming door het 

Afgietsel von het Amersfoortse grootzegel uit de 14e eeuw in rubber. 

Stichting Museum Flehite. 
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stadsbestuur. Op alle mogelijke manieren waren beide rechtskringen verstrengeld, 

hoewel het in Amersfoort nooit zover is gekomen als bijvoorbeeld in Utrecht, waar 

de gilden qualitate qua als afzonderlijk lid in het stadsbestuur waren opgenomen. 

Het economisch belang van de burgerij vereiste dat het stadsbestuur nauw toezag op 

de handhaving van de aan de stad toegekende markt- en tolprivileges. Met speciale 

bescherming voor kooplieden die van elders de Amersfoortse jaarmarkten kwamen 

bezoeken trachtte men de handel te stimuleren en de inkomsten uit waag-, tol- en 

weggelden te vermeerderen. Daarnaast was het een plicht van de overheid erop toe 

te zien dat de tolexempties, die elders voor Amersfoorters of hun waren golden 

werden nageleefd. Deze extra-territoriale bescherming van de eigen burgers ging in 

principe nog verder doordat het stadsbestuur zich garant kon stellen voor de door 

individuele burgers opgelopen schade ten gevolge van bijvoorbeeld wanbetaling en 

wanprestaties van uitheemse kooplieden. In zo'n geval kon het bestuur overgaan tot 

gijzeling van de beschuldigde of diens stadsgenoten wanneer die in Amersfoort kwa

men en/of tot beslaglegging van hun goederen 35. Een andere mogelijkheid was dat de 

stad een vordering overnam en in onderhandeling trad met het bestuur van de stad 

waar een schuldenaar woonachtig was ten einde via die weg het belang van de 

Amersfoorter te dienen. 

Mutatis mutandis gold een en ander in omgekeerde richting aangezien ook Amers

foorters of hun goederen object konden zijn van gijzeling of beslaglegging door ande

re stedelijke overheden. Dit bracht in principe voor iedere Amersfoortse burger 

natuurlijk ook het risico met zich mee dat hij voor de schulden of wanprestaties van 

een stadsgenoot elders aansprakelijk kon worden gesteld, terwijl dit ook de stad zelf 

kon gelden. Om nu de belangen van het collectief niet onnodig in gevaar te brengen, 

dienden Amersfoortse burgers, die risicovolle acties of transacties gingen onderne

men, de stad en haar burgers bij gerechtelijke akte te vrijwaren van alle mogelijke 

nadelige effecten 36. Slechts indien dit in formele zin was geregeld, had de individuele 

burger de vrijheid om met terzijdestelling van de rechtsregels die de onderlinge 

gebondenheid regelden zijn eigen belangen na te streven. 

Naast de genoemde voordelen van het burgerschap op politiek-bestuurlijk, juridisch 

en economisch gebied moet worden gewezen op de voordelen op het terrein van 

welzijn. De middeleeuwse stad kende gewoonlijk een aantal instellingen ten behoeve 

van onderwijs, verpleging van zieken, verzorging van ouderen en verzorging en 

opvoeding van ouderloze kinderen. De oudste instellingen op dit gebied in Amers

foort waren de Armen de Poth en het Pietersgasthuis. Voozover bekend maakten 

deze instellingen bij hun taakuitoefening aanvankelijk geen onderscheid tussen bur

gers en ingezetenen. Met betrekking tot de oudste onderwijsinstellingen durven wij 

hierover bij gebrek aan bronnen geen uitspraak te doen. Vermoed mag worden dat 

ook op dit terrein bedoeld onderscheid niet werd gemaakt, omdat het hier primair 

ging om een initiatief vanuit de parochie. Wi j weten dat het kerkelijk recht, dat voor 

een belangrijk deel geworteld was in het Romeinse recht, geen onderscheid maakte 
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tussen de verschillende groepen parochianen, burgers en niet-burgers. Hoewel dit 

misschien aanvankelijk ook het geval was met het in 1550 uit particulier initiatief 

onstane weeshuis, bepaalde het stadsbestuur in 1572 'dat geen vaderloose ende 

moederloose kinderen in 't Weeshuys aengenomen sullen werden dan burgerkinde

ren, die jaar en dag gewoent sullen hebben binnen Amersfoort ende aldaer gestor

ven sullen zyn of niet langer dan ses weeken buyten die stad sullen geweest hebben, 

nog in ander steden die burgerschap sullen gewonnen hebben, tenwaer datter plaets 

genoeg waer in 't Weeshuys omme meer kinderen te moegen aennemen'37. In 1655 

scherpte het stadsbestuur het toelatingsbeleid van nieuwe burgers overigens aan

merkelijk aan om te voorkomen dat armlastigen zich in Amersfoort zouden vestigen 

slechts met het oog op de voordelen, die het burgerschap hen bood ten aanzien van 

de opvang van wezen en de geldelijke bijstand aan behoeftigen door een aantal socia

le instellingen. Besloten werd 'dat voortaan niemand de borgerschap winnende of 

verzoekende, met andere oude ingebooren burgers in alle borgerlyke prerogativen 

en voordeelen gelyk gehouden zal worden, voor en aleer hy tien jaaren, zoo hy bui

ten dese provincie is geboren, en vijf jaaren, zoo hy binnen de provincie geboren is, 

borger en woonagtig binnen dese stad geweest zal zyn' 38. Ten aanzien van het Bur

gerweeshuis moet nog worden opgemerkt dat anders dan bijvoorbeeld in Nijmegen, 

waar afstamming van plaatselijke burgers ook na de val van het Ancien Regime bepa

lend bleef voor opname in het Burgerweeshuis in Amersfoort de fusie in 1807 van 

Burgerweeshuis, Stadskinderhuis en Armen Noodhulp de exclusieve voorrechten 

van burgerwezen geheel deed verdwijnen. De nieuwe instelling behield overigens wel 

de wat anachronistisch aandoende naam Burgerweeshuis. 

Verplichtingen van de burgers 

Tegenover al deze rechten stond een aantal verplichtingen, die deels op de individu

ele burger en deels op het collectief drukten. Bij de stadsrechtverlening in 1259 wer

den schepenen, raden en gemeente verplicht ook in de toekomst deel te blijven 

nemen aan de krijgstochten van de bisschop. De hier bedoelde heervaart impliceer

de dat Amersfoort, daartoe door de bisschop opgeroepen, een zeker contingent 

krijgsvolk op de been diende te brengen ten behoeve van militaire operaties. Hovy 

vermoedt dat dit contingent op den duur gefixeerd zal zijn op een vast aantal men

sen, terwijl in de tijd dat huurtroepen een grote vlucht hadden genomen de stad 

besloot de verplichting telkenmale af te kopen met geld, dat door de stadsbewoners 

diende te worden opgebracht39. 

De verplichtingen, die drukten op de afzonderlijke burgers, worden wat hun oor

sprong betreft wel verklaard vanuit de diensten, die de bewoners van de voormalige 

domeinen hun domeinheer verschuldigd waren geweest40. In de stedelijke context 

betekende een en ander onder meer het betalen van tol-, waag- en weggelden en 

daarnaast het 'waken, graven ende biten' 41, ofwel het wachtlopen op de muren, het 
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aanleggen en onderhouden van versterkingen en het hakken van bijten in dichtgevro

ren singels en grachten. De wachtdiensten werden bij toerbeurt verricht. Aanvanke

lijk waren de organisatie ervan en het toezicht erop een taak van de wijkmeesters, 

maar deze zullen rond 1444 in handen zijn gelegd van daartoe speciaal benoemde 

waakmeesters. Degene die zich aan de hem opgelegde wachttaken onttrok werd 

beboet met betaling van 5000 stenen, 'tenwaer dat hy hem des afnaame met syne 

eede, dat hy dair niet nut toe en wair, alsoe dat hy geen boege spannen en konde'42. 

De wachtplicht gold nagenoeg alle mannelijke inwoners van de stad tussen de 20 en 

60 jaar oud en diende in principe in eigen persoon te worden verricht. Zij die ouder 

dan 60 waren moesten zich laten vervangen door iemand van tussen de 25 en 60 jaar 

oud, terwijl in latere tijd de minimumleeftijd voor de waakplicht werd teruggebracht 

tot 18 jaar. Uit de bronnen weten wij overigens dat aan het persoonlijk voldoen van 

de plicht op grote schaal afbreuk werd gedaan door tegen betaling anderen, veelal 

eigen huishoudelijk personeel, wacht te laten lopen. Dat dit niet zal zijn weggelegd 

voor 'de sommige scamel arm borger'spreekt voor zich. 

Hetgeen hier is gezegd voor het wachtlopen gold grosso modo ook voor het 'graven 

ende biten'. Naast de reguliere organisatie van deze taken, die in algemene besluiten 

van het stadsbestuur werden vastgelegd, treffen wij in de bronnen een enkele keer 

een meer specifieke regeling aan, zoals een onder druk van een aanval genomen 

besluit uit 1436 'dat men graven sell van dage to dage ende van tijde to tijde ende 

doet gebieden dat elcenen goeden stereken man voir hem sal senden to graven ende 

dat nyement geen ambocht doen en sel dewile men graeft' 43. 

De Monnikendam vanaf de stadszijde. Foto, (ca. 1890). Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort 
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Het bleef niet bij deze repressieve en vreedzame vormen van burgerplicht. Ten 

einde de stedelijke autonomie en vrijheid te behouden kon het stadsbestuur bij klok-

keslag alle weerbare mannen in gevechtsuitrusting optrommelen. De Utrechts-Hol

landse Jaarboeken over de jaren 1481-1483 geven daarvan enkele voorbeelden. Zo 

bijvoorbeeld met betrekking tot de confrontatie van Amersfoort met de bisschoppe

lijke troepen in Eemland op 22 september 1481: 'Ende die burgermeyster, Jan van 

Westrenen, liet die clock slaen ende liet gebieden, dat hem eenyghelic rede maken 

soude in hoer hernes ende volghen hem na. Ende hy had aen borgers ende stalbroe-

ders, dat sy sterck waren omtrent vier hondert'. Genoeg bleek dit evenwel niet te 

zijn, want de Amersfoorters werden verpletterend verslagen. Tweehonderd van hen 

werden volgens de kroniekschrijver gedood en 233 gevangen genomen 'ende tot 

Amersfoert was een groot gescrey ende gekerm van die vrouwen ende van dieghe-

ne, die hoer vrienden verloren hadden. Ende die borgermeyster en wert niet gevang

hen, mer hy quam ewech. Mer daer worden anders veel goeder burger gevangen'44. 

In deze tijd boden de stadsmuren nog daadwerkelijk enige bescherming tegen over

vallen van buitenaf. Niet alleen de Amersfoorters zelf, maar ook inwoners van som

mige omliggende dorpen, boden fysieke of financiële hulp bij aanleg en onderhoud 

van muren en poorten. Zo bijvoorbeeld Baarn, dat in 1443 besloot om ter voltooiing 

van de tweede stadsmuur in drie jaar tijd 20 roeden muur bij te dragen 45. Of uit 

dergelijke hulp van andere gemeenschappen de toekenning van burgerschap aan heel 

wat inwoners van sommige plaatsen te verklaren is, is ons niet bekend. Wel weten 

wij dat de inwoners van die plaatsen bij dreiging zich mochten verschansen in de 

stad, zoals de inwoners van Baarn en Soest, toen op 24 december 1481 Hollandse 

troepen vanuit Naarden Eemland bedreigden 'ende bernde Baern ende Soest al op, 

dat daer niet veel en bleef staen, tenwaren cramen of daer dat heylige oly was. Ende 

die buer van dese twee dorpen waren al gevlucht binnen Amersfoert, also dat daer 

niemant gevanghen noch geslaghen en wert' 46. 

De buitenburgerij 

De meest significante elementen, die in de middeleeuwen een woonplaats als stad 

kenmerkten, zijn in het voorgaande reeds ter sprake gebracht, te weten het stads

recht, dat de inwoners een specifieke juridische status verschafte, de functie van cen

trum van ambachtelijke productie en (inter)regionale handel en tenslotte de stads

muren, die bescherming boden aan de inwoners van stad en omstreken en op zicht

bare wijze het onderscheid daartussen markeerden. Daarnaast versterkten natuurlijk 

een zekere bevolkingsomvang en -dichtheid de ervaring van stedelijk leven. Op 

demografisch gebied kunnen wij uit de snelle uitleg van het stedelijke territorium na 

de eerste ommuring slechts een bevolkingsgroei afleiden zonder dat er een vrij 

nauwkeurige berekening kan worden gemaakt. Een geschat bevolkingsaantal van circa 

4000 zielen aan het einde van de middeleeuwen 47 geeft de indruk van een niet al te 
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grote stad. Toch mogen wij aannemen dat Amersfoort met haar van verre zichtbare 

poorten, muren, kerk- en kloostertorens, met haar week- en jaarmarkten en haar 

culturele leven als stedelijk centrum werd ervaren. En zeker zal dit het geval zijn 

geweest in de ogen van de bewoners van Eemland, waarbinnen Baarn en Bunschoten 

rond het jaar 1500 met een geschat inwonertal van respectievelijk 700 en 950 de 

grootste woonplaatsen waren 48. 

Op economisch gebied was het onderscheid tussen stad en platteland niet absoluut 

in die zin dat door de sterke band tussen beide er een symbiose bestond, waarin 

geen ruimte was voor een verschil in conjuncturele ontwikkeling. Daarbij moet niet 

uit het oog worden verloren dat ook binnen de stad nog zeer lang na de stadsrecht

verlening van 1259 vormen van agrarische bedrijvigheid voorkwamen. Naarmate 

Amersfoort echter belangrijker werd als centrum van handel en nijverheid, zal het 

landbouw- en veeteeltareaal binnen de stad zijn ingekrompen, waardoor de stadsbe

woners steeds afhankelijker werden van de aanvoer van agrarische producten van 

elders. Dit wil niet zeggen dat de stadsbewoners uit de agrarische sector verdwenen, 

want wij weten dat er met name arme inwoners waren, die 'tot zommigen tyden 

ende Sonderlinge somerdagen des morgens vroech in 't velt wesen moeten om hoir 

broet te winnen'49. Vanuit de belangrijke economische samenhang van stad en plat

teland heeft het Amersfoortse stadsbestuur steeds weer getracht om de eigen 

invloed op het platteland te vergroten. Zo trachtte het de stedelijke nijverheid te 

beschermen door zoveel mogelijk restricties op te werpen voor onder meer de 

bier- en lakenproductie in het Eemlandse. Van een structurele dominantie kon ech

ter nooit sprake zijn, doordat de bestuurlijke en juridische constitutie dit in de weg 

stond. 

Het hier gesuggereerde onderscheid tussen stedeling c.q. burger en bewoner van het 

platteland was niet absoluut. Reeds vanaf de 14de eeuw is er namelijk in de bronnen 

sprake van Amersfoortse buiten-, gras- of slijkburgers. Met deze synoniemen werden 

degenen aangeduid, die - hoewel Amersfoorts burger - feitelijk niet in de stad woon

achtig waren. Deze groep burgers valt in twee categorieën uiteen. In de eerste plaats 

zijn er burgers, die om welke reden dan ook voor langere tijd buiten de stad verble

ven met toestemming van het stadsbestuur. Kenmerkend voor deze categorie was, 

dat men op het moment van vertrek reeds voornemens was zich binnen een vastge

legde termijn weer in de stad te vestigen. De optekening van dergelijke toekenningen 

van het buitenburgerschap in het stadsboek vermelden veelal deze termijn 50. Veel 

problemen lijkt deze beperkte groep burgers overigens niet te hebben opgeleverd. 

Vestigde men zich binnen de overeengekomen periode opnieuw in Amersfoort, dan 

herkreeg men zonder verdere formaliteiten het burgerschap. Zo niet dan riskeerde 

men ontburgering. 

Meer problemen gaf de tweede categorie buitenburgers. Deze bestond uit Amers

foortse burgers, die permanent elders woonachtig waren. Over de oorsprong van de 

hier bedoelde praktijk is weinig met zekerheid te zeggen. Een belangrijke factor zal 
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zeker de verwerving van niet-Amersfoorts onroerend goed door Amersfoorters zijn 

geweest door middel van onder andere huwelijk en vererving. Maar ook de omstan

digheid dat koop van onroerend goed op het platteland als een niet al te riskante 

kapitaalsinvestering gold, zal een en ander in de hand hebben gewerkt. Zo weten wij 

dat Amersfoortse burgers rond 1450 goed waren voor het eigendom van zo'n I 164 

morgen grond in Bunschoten, Zandbrink, Ysselt, De Haar en Duist, terwijl zij in 

1475 ongeveer 3700 ha bezaten in het Nedersticht waarvan het grootste gedeelte 

vermoedelijk in Eemland was gelegen51. Door deze eigendomsverhoudingen werd 

het formele onderscheid tussen stedeling en plattelander natuurlijk waziger dan oor

spronkelijk de bedoeling zal zijn geweest. Maar ook de stedelijke overheid zal haar 

steentje hebben bijgedragen aan het ontstaan van de buitenburgerij, doordat op deze 

manier de stadskas kon worden gespekt. Een bijkomend voordeel was dat het 

bestuur via de buitenburgers de invloed ten opzichte van het platteland kon trachten 

te vergroten. Al deze factoren geven wellicht enige verklaring voor het ontstaan van 

de buitenburgerij. Desalniettemin is hiermee nog niet verklaard waarom nu juist in 

het Amersfoortse geval de buitenburgerij zo'n grote omvang heeft aangenomen. 

Immers, in tegenstelling tot Zuid-Nederland, is dit fenomeen in de noordelijke 

gewesten nauwelijks tot wasdom gekomen 52. 

Natuurlijk was het in strijd met het oorspronkelijke uitgangspunt dat alle burgers 

binnen de stadsvrijheid dienden te wonen. Zij moesten daar 'vlet, cost en vuer' hou

den en werden ontburgerd indien hiervan gedurende een periode van meer dan 18 

maanden geen sprake was geweest53. De achtergrond van deze eis laat zich makke

lijk raden; het onderscheid tussen burgers en plattelanders diende in verband met 

het verschil voor de wet zo eenduidig mogelijk te zijn en bovendien konden de bur

gers slechts wanneer zij in de stad woonachtig waren, optimaal inhoud geven aan 

hun burgerplichten. Voor dit laatste probieem werd echter een praktische oplossing 

gevonden door het jaarlijks laten afkopen van 'allen onraet ende onkost ruerende 

van waken, graven ende van biten, de hem [de buitenburgers] bijnnen onser stat 

soude gebueren'54. Wij krijgen uit de bronnen de indruk dat het aantal buitenbur

gers in sommige perioden omvangrijk was. In het begin van de 15de eeuw werd er 

zelfs een afzonderlijke registratie ingevoerd, die werd bijgehouden door een speciaal 

daarmee belaste functionaris 55. Naast de namen van de buitenburgers zal dit register 

tevens hun adressen in de stad hebben bevat, waarop zij indien noodzakelijk domici

lie konden houden. Ook elders was het hebben van een dergelijk pandhuis voor bui

tenburgers verplicht. Jaarlijks diende men binnen een door het stadsbestuur aangege

ven periode in staat te zijn het bewijs van buitenburgerschap te overleggen met 

opgave van het Amersfoortse adres. Tevens diende men dan het burgergeld te vol

doen 56. 

Natuurlijk was het voor een scherpe afbakening van de groepen burgers en buiten

burgers, die ieder toch weer een eigen statuut hadden, noodzakelijk dat de begren

zing van de stadsvrijheid zo eenduidig mogelijk was. Een enkele keer is er in de bron-
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nen sprake van onduidelijkheid op dit punt, zodat een en ander uitdrukkelijk moest 

worden vastgelegd ,7. 

Het buitenburgerschap kon slechts via koop of schenking worden toegekend. Het 

genoot grote populariteit bij de plattelandsbevolking van Eemland in verband met de 

daaraan verbonden voordelen. De belangrijkste hiervan waren ongetwijfeld het 

genoemde ius de non evocando, de vrijstelling van waak- en wachtverplichtingen ten 

plattelande en een milder belastingklimaat voor buitenburgers dan voor de overige 

plattelandsbevolking. Juist over deze drie punten konden problemen met de lands

heer niet uitblijven. Hierdoor zag deze immers zijn inkomsten slinken en het op de 

been krijgen van voldoende weerbare mannen ter verdediging van zijn gewest moei

lijker worden. De oudst bekende botsingen dateren al uit I 344 toen de bisschop een 

overeenkomst aanging met de Amersfoortse stadsraad ter regulering van de buiten-

burgerij. Veel uitwerking heeft de overeenkomst kennelijk niet gehad. Rond 1413 

beklaagde bisschop Frederik van Blankenheim zich over het toenemende aantal bui

tenburgers 'die nergent te recht staen en willen dan binnen der stat van Amersfort' 

en alleen daar hun waakplichten wensten te vervullen 58. De uiteindelijke oplossing -

alle buitenburgers moesten daadwerkelijk in de stad komen wonen - bleef een dode 

letter zodat de strijd over de buitenburgerij steeds weer bleef oplaaien. Herhaaldelijk 

werden nieuwe overeenkomsten gesloten, die geen van alle een definitieve oplossing 

voor de geschillen boden. Slechts van de in 1444 gesloten overeenkomst lijkt enige 

heilzame werking te zijn uitgegaan, in die zin dat vanaf dat jaar de bisschop soms 

werd betrokken bij de toekenning van het buitenburgerschap 5 ' . Dat hij zich hierbij 

soms het recht van heffing van morgengeld voorbehield is een indicatie waar de 

schoen wellicht het meeste wrong. Alle pogingen om gezamenlijk of via scheidslieden 

uit de problemen te geraken leden schipbreuk en dat kon welhaast ook niet anders. 

Het fenomeen buitenburgerij was in feite niet goed verenigbaar met het van oor

sprong zo strikte onderscheid tussen de geprivilegeerde stadsbewoner en de bewo

ner van het platteland. Eerst toen Karel V op eigenmachtige manier de stedelijke 

autonomie van Amersfoort wezenlijk inperkte, kon aan dit fenomeen, dat zo ken

merkend is voor het Amersfoortse burgerschap, een voorlopig halt worden toege

roepen met de woorden 'dat van nu voirtaen die van Amersfoort geen grasburgers 

meer annemen en zullen; ende dieghene, die der nu zijn, zullen ontborgert zijn ende 

nyet genyeten die borgerscap van der stadt' 60. 
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