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l O u d - U t r e c h t 

De grootste moeilijkheid bij het bepalen van de omvang van de bevol

king in het verleden is een gebrek 

Bram van den Hoven van Genderen studeerde a a n gegevens. Daarnaast is er nog de 

geschiedenis in Utrecht. Na een baan als onderzoe- v r a a ë o f d e weinige gegevens waar we 

dan over beschikken betrouwbaar 

genoeg zijn om ze te kunnen gebrui

ken. In het navolgende stuk zullen 

beide auteurs een aantal gegevens 

voor stad en provincie Utrecht 

bespreken en trachten een schatting 

van de bevolking te maken. Daarbij 

zal aandacht worden geschonken aan 

cijfers over de stedelijke militie, aan-

ker werkt hij nu als docent middeleeuwse geschie

denis aan de Universiteit Utrecht. 

Ronald Rommes studeerde te Utrecht en werkte 

als AIO bij de vakgroep Economische en Sociale 

Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. 

Momenteel bereidt hij een dissertatie voor over de 

ontwikkeling van migratiepatronen in Midden-

Nederland van de 16e tot de 19e eeuw. 

1 tallen schoorstenen, de verschillende 

categorieën inwoners van Utrecht en de immigratie naar de stad. 
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Groot of klein, dat is de vraag 

De bekende uit Gouda afkomstige humanist Cornelius Aurelius schreef in 1522 of 

1523 zijn Apocalypsis naar aanleiding van de verkiezing van de Utrechtse burgerzoon 

Adriaan van Utrecht tot paus Hadrianus VI. Op deze nieuwe paus stelde Aurelius 

zijn hoop om de 'miserabele toestand van de moederkerk' te verbeteren en zo het 

verval van zijn tijd te keren. Op typisch humanistische wijze roemt hij Adriaan even

als de stad waaruit de paus afkomstig is, om zo aan te geven hoe goed en betrouw

baar Adriaans herkomst wel niet is. Vandaar lofprijzingen en volzinnen over 

Utrecht als 'o Utrecht, stad Gods', 'Heilige stad', 'roemrijke plaats ... vol kapittels 

en kloosters en bewoond door talrijke aanzienlijke edelen en eerzame burgers', 

enkele bladzijden verder nog gevolgd door het 'o gelukkig Utrecht ..., stad van 

beschaving en, meer dan de overige Bataafse steden, plaats van geleerd geloof en 

morele schoonheid' '! Utrecht is wel eens eerlijker en bekwamer beschreven, maar 

het staat er dan toch maar en bepaald niet uit de mond van de minste. 

Datzelfde geldt voor de nog veel beroemdere beschrijving die de in Antwerpen 

woonachtige, maar uit Florence afkomstige, Lodovico Guicciardini in 1567 van de 

Nederlanden geeft; hierin wijdt hij ook een kort hoofdstuk aan Utrecht. Volgens de 

Nederlandse vertaling van 1612 is Utrecht een stad, die 'groot ende machtich' is 

'met seer schoone ende vercierde huysen over al met fraeye ende wonderlijcke 

kelderen'. Het meest bijzonder is echter de ligging van de stad 'want ick en weet 

nerghens ter werelt de steden soo nae bij malkanderen ligghende: in der voeghen 

dat men t'Utrecht uytgaende op eenen dagh kan reysen alwaer men wil tot in vijf-

tich - in het origineel zelfs zestig - besloten (= ommuurde) steden toe rontom ghe-

lijkcke verre van daer ghelegen'. Bovendien, als een man 's ochtends Utrecht uit

wandelt, kan hij 's middags in één van maar liefst 26 steden zijn middagmaal nuttigen 

'ende goede ciere maken' en dan 's avonds gewoon weer thuis eten2. Met name dit 

laatste element komt in tal van andere beschrijvingen van Utrecht voor; de auteurs 

kenden hun Guicciardini blijkbaar goed. 

Groot, machtig, mooi en bijzonder was de stad kortom, blijkens twee Utrecht gun

stig gezind zijnde schrijvers. En volkrijk. Aurelius schrijft over tot ... agmino avium 

(grote menigtes burgers) en Guicciardini kan het toch niet over 'machtig' hebben 

zonder daar veel inwoners bij te denken. En ook elders bij I6e-eeuwse auteurs als 

Hadrianaus Junius ( 151 I -1575) en Cornells Kemp ( 1520?-1589) vindt men de gelijk

schakeling tussen Utrecht en 'volkrijk' (populosa). De Utrechters zelfwaren dit idee 

blijkbaar eveneens toegedaan: in het conflict om de bisschopsbenoeming van 

Gijsbrecht van Brederode in 1455 en 1456 schrijven de Utrechtse Staten een brief 

naar de paus, waarin ze hun eigen land beschrijven, 'dat verscheidene belangrijke 

steden, kastelen en goederen omvat die, Gode zij dank, sinds de tijd van Willibrord 

welvarend en zeer volkrijk zijn' (videlicet pluribus notabilibus opidis, castris et terris, Dei 

gratia opulentis et optime populatis a tempore sancti Willibrordi)3. 
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lOud-Utrecht 

Gezicht op de stad Utrecht vanuit het westen met de torens van de Janskerk, de Pieterskerk, de Dom en het stad

huis. Ets uit 1642 door H. Verstralen naar J. Droochsloot (situatie van 1625). GAU, TA 

Maar hoe volkrijk was dat volkrijk nu? Overdreven voorstellingen hiervan moet 

men zich niet maken. Een stad met meer dan 10.000 inwoners was in de 

Noordelijke Nederlanden een uitzondering. Wat nu nauwelijks meer dan een dorp 

is, was toen een kapitale stad! De schattingen van de precieze omvang van de 

Utrechtse bevolking in de late middeleeuwen en de 16e eeuw lopen echter nogal 

uiteen. Eén van de eersten die zich hierover heeft uitgelaten was Tenhaeff, die het 

hield op een goede 10.000 burgers rond 14814. Let wel, hij heeft het hier over bur

gers, niet over inwoners. Dit getal is zijn eigen leven gaan leiden, waarbij latere 

auteurs het wel degelijk bestaande verschil tussen burgers en inwoners gemakshal

ve maar hebben weggelaten. Tal van andere cijfers doen nog de ronde, waarvan 

tabel I een overzicht geeft'. Verwarring alom. Vervelend daarbij is dat de meeste 

auteurs niet duidelijk maken hoe ze aan hun getallen zijn gekomen: was dit een 

schatting uit de losse pols of berustte het op degelijk cijfermateriaal? 

Maar waar maken we ons eigenlijk druk om? Wat doen een paar duizend inwoners 

meer of minder ertoe? Het gaat toch maar om kleine aantallen, die in het niet vallen 

bij de huidige bevolkingscijfers? Exacte getallen zijn inderdaad niet zo van belang, 

maar wel de relatieve grootte van een stad destijds. Om vragen te kunnen beant

woorden over de mate waarin een gebied was geürbaniseerd, wat de verhouding 

tussen stad en platteland was, of het om één grote stad ging die de rest domineerde 

of dat er een aantal gelijkwaardige steden binnen een regio waren, zullen we enigs

zins gefundeerde uitspraken over de omvang van de bevolking moeten kunnen doen. 
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Het belang daarvan is groot. Tal van historische ontwikkelingen worden (mede) 

verklaard door de aantrekkingskracht en het overwicht dat één of meerdere 'grote' 

steden op hun omgeving konden uitoefenen. Zo heeft Blockmans een analyse 

gemaakt van het functioneren van Statenvergaderingen of parlementen in de late 

middeleeuwen. De meest actieve Staten vindt men uitsluitend in de meest verste

delijkte gebieden. Ook bredere politieke ontwikkelingen worden door hem in kaart 

gebracht door een beroep te doen op de omvang en de macht van een aantal ste

den. Goede voorbeelden hiervan zijn Vlaanderen en Holland, streken die in de 15e 

en I 6e eeuw samen met de Noord-Italiaanse gebieden algemeen beschouwd wor

den als de meest verstedelijkte gebieden in Europa, waar bijna de helft of juist de 

helft van de bevolking zich stedeling mocht noemen. 

Nog duidelijker ligt het natuurlijk op economisch vlak. Tal van modellen zijn door 

economen en geografen opgesteld om de aantrekkingskracht van steden te meten 

en de gevolgen daarvan te duiden. Russell bijvoorbeeld heeft dit voor de middel

eeuwen gedaan waarbij hij zogenaamde kerngebieden aanwijst. Zodra een stad een 

bepaalde omvang overschrijdt, nemen handel en nijverheid dusdanig toe dat de hele 

economische basis van een stad verandert en deze een dominerende invloed over 

een groot gebied uit kan gaan oefenen''. Zo worden demografische ontwikkelingen 

en de trek naar de stad gezien als de motor achter de spectaculaire economische 

en politieke ontwikkeling van het graafschap Holland in de 14e eeuw, waarbij de 

basis werd gelegd voor de overheersende plaats dat het de komende eeuwen in de 

Noordelijke Nederlanden zou gaan innemen. Niet alleen voor de politiek en de 

economie maar ook voor de bloei van cultuur en wetenschap heeft de omvang van 

de bevolking en het bestaan van stedelijke centra volgens enkele auteurs groot 

belang gehad. Kortom, het maakt nogal wat uit of we het Nedersticht met de 

auteurs van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden plaatsen in de laagste catego

rie van niet verstedelijkte gebieden (op hetzelfde vlak als Henegouwen, Friesland of 

Luxemburg) of juist in dezelfde klasse als Vlaanderen en Holland kunnen onder

brengen". Vooral omdat het Nedersticht een uitzonderlijk gebied is met een rela

tief klein oppervlak en één grote stad - die niet voor niets haar naam ook aan de 

hele provincie heeft gegeven - is de grootte van de stad Utrecht de moeite van het 

naspeuren waard. 

Hieronder hebben we daarom geprobeerd enkele cijfers naar boven te halen, waar

bij alras zal blijken hoeveel onzeker moet blijven. We hebben bijvoorbeeld geen 

gebruik kunnen maken van sommige elders benutte bronnen, zoals weeskamerlijs-

ten, omdat ze in Utrecht ontbreken. Ook bewaarde opgaven van het aantal com

municanten in enkele Utrechtse parochies zijn onbruikbaar vanwege hun incidente

le karakter8. Gezien de beperkingen van het wél gebruikte materiaal pretenderen 

we dan ook geenszins het laatste woord te hebben, maar bieden slechts een inven

tarisatie, een opzet, die misschien tot nader onderzoek kan inspireren. In ieder 
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Oud-Utrecht 

geval kunnen we laten zien waarop alle cijfers berusten (of niet) en zo meer duide

lijkheid verschaffen over de waarde van de schattingen in tabel I. 

TABEL 1. SCHATTINGEN UTRECHTSE BEVOLKINGSOMVANG* 

ca. 1300 5.500 Visser 

14e eeuw 10.000 (maximaal) Alberts/Jansen 

ca. 1400 6.000 à 7.000 Alberts/Jansen 

ca. 1400 9.000 Visser 

1481 10.800 Blockmans e.a. 

1481 ruim 10.000 burgers Tenhaeff 

1500 20.000 De Vries (1984) 

begin 16e eeuw 20.000 Van Houtte 

begin 16e eeuw 15.000 Rommes (1991) 

1525 30.000 Van der Woude 

1550 25.000 De Vries (1984) 

1550-1570 8.000 à 12.000 Hazemeijer; Struick 

1550-1570 20.000 Rommes (1991) 

1550-1570 29.000 binnen de stadsmuren Visser 

1550-1570 35.000 Ramaer; Mols 

1600 30.000 De Vries (1984) 

1623 30.000 Rommes (1990) 

* Zie literatuurlijst en noot 5. 

Bevolkingsonderzoek en haar bronnen 

Redelijk betrouwbare bevolkingsaantallen zijn pas vanaf 1795 bekend. Sinds de 

'volkstellinge' van dat jaar zijn er met grote regelmaat functionarissen op pad 

geweest om het aantal inwoners van de Nederlandse steden en dorpen in kaart te 

brengen. Vanaf de oprichting van de Burgerlijke Stand in 1811 bestaat bovendien de 

mogelijkheid om de aantallen geboorten, overlijdens en huwelijken nauwkeurig vast 
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Utrechtse Doop-, Trouw- en Begraafregisters die enig inzicht in de bevolkingsbe

wegingen kunnen verschaffen, maar de periode vóór 1600 levert op dat gebied 

niets. 

We hebben getracht aan de hand van uiteenlopende bronnen toch een idee van de 

Utrechtse bevolkingsontwikkeling tot omstreeks 1600 te krijgen. Daarbij bleek dat 

binnen de stad al een lange traditie in het tellen en kwantificeren van de bevolking 

bestond. Zo benoemde de raad van Utrecht in 1416 en 1424 per kwartier - de stad 

was in vier vierendelen of kwartieren verdeeld - vier respectievelijk twee mannen 

om de (droog)ovens, de stookplaatsen en het voor bereiding geschikte graan te tel

len. Kennis van de eerste twee zal voor militair-fiscale doeleinden zijn geweest; het 

laatste gaf inzicht in de direct bruikbare voorraden per huis. Vanaf 1444 verplichtte 

de Utrechtse raad de gilden een boek bij te houden, waarin onder andere alle 

namen en toenamen van de leden van de schutterij stonden. We mogen dus een 

goede kennis van het aantal huizen en hun bewoners bij het stadsbestuur verwach

ten. 

In het woelige jaar 1572 liet de raad zelfs optekenen 'van huys te huys hoe sterck 

een yegelick van huys gesin is'. Ook het aantal vreemdelingen, de soldaten en hun 

gezinnen, en de voorraden boter, kaas, zout en koren moesten geboekstaafd wor

den'. Militaire doelen stonden hierbij voorop, met name het werk aan de 'nieuwe 

fortificatie', de versterking van de wallen, waaraan ieder boven de 18 jaar na een 

oproep zou moeten meewerken en waarvoor ook een arbeidsreglement werd 

opgesteld. Helaas zijn van al deze tellingen geen concrete getallen bekend. 

Eigentijdse schattingen 

De meest eenvoudige oplossing zou natuurlijk zijn als een tijdgenoot, een betrouw

bare kroniekschrijver of een reiziger, ons meedeelde dat Utrecht in zijn of haar tijd 

zo- en zoveel inwoners telde. Wel bleek hierboven dat men Utrecht met 'volkrijk' 

associeerde, maar dat brengt ons niets verder. Niemand voelde zich blijkbaar 

geroepen Utrecht getalsmatig te rangschikken. Bovendien moeten getallen, zeker 

uit het relaas van middeleeuwse kroniekschrijvers, altijd met argwaan bekeken wor

den, omdat ze vaak meer een symbolische - kijk eens hoe groot of belangrijk - dan 

een precieze waarde aangaven. Dit blijkt al uit het enige getal dat uit deze hoek 

komt: de auteur van de Tielse kroniek, die in het tweede kwart van de 15e eeuw 

schreef, weet te melden dat bij de epidemie van 1368 maar liefst meer dan I 1.000 

mensen in Utrecht aan de builenpest stierven '". Nu is Utrecht ongetwijfeld een 

plaats van belang geweest en de pest van 1368 kan misschien flink huisgehouden 

hebben, maar zoveel doden zou een onmiddellijke en complete ontvolking tot 

gevolg hebben gehad. Elfduizend moeten we dus lezen als 'veel', meer niet, en dan 

nog volgens een auteur die twee generaties later leefde. 
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Oud-Utrecht 

Uit 1623 dateert een bevolkingsopgave die meer vertrouwen inboezemt. In ver

band met een dreigende voedselschaarste werd de 8 hoofdmannen van de schutte

rij gevraagd opgave te doen van het aantal mensen dat in hun kwartier van de stad 

woonde. Volgens hun schattingen waren dat er 24.955". Daarbij is de bevolking 

van de wijken buiten de stadspoorten niet inbegrepen. Uit gegevens over het aan

deel van de overledenen valt af te leiden, dat daar ongeveer 15 à 20% van de stads

bevolking woonde: ruim 5000 mensen. Het totaal aantal inwoners zou daarmee op 

circa 30,000 inwoners komen. 

Het is hierbij overigens onduidelijk of rekening is gehouden met de Utrechtse bur

gers die elders verbleven om aan fortificatiën te werken. Ook is het onzeker of de 

in de stad verblijvende militairen zijn inbegrepen. Blijkens een opmerking in het 

resolutieboek van de Vroedschap herbergde Utrecht in deze jaren doorgaans 14 à 

15 compagnieën u. Bij een omvang die in deze periode kon variëren van 100 tot 150 

manschappen per compagnie ging het in totaal om 1500 à 2000 soldaten '•'. Daarbij 

zou nog eens een duizendtal gezinsleden opgeteld kunnen worden, zodat het van 

minstens 2.500 personen onzeker is of ze in de schatting zijn inbegrepen. Kortom, 

het inwonertal van circa 30.000 in 1623 is een goede schatting, maar biedt geen vol

komen zekerheid; de bevolking kan ook nog iets hoger zijn geweest. 

Weerbare mannen of militiegegevens 

Een deel van de mannelijke bevolking in Utrecht werd soms opgeroepen voor 

krijgsdienst. Aan de hand van gegevens hierover is het in principe mogelijk om de 

omvang van de totale bevolking te schatten. Uiteraard moeten we dan wel weten 

wie er precies in dienst moesten komen en met welk getal we de aantallen opge

roepen mannen moeten vermenigvuldigen om toch een indruk van de totale bevol

king te krijgen. 

Over de Utrechtse militaire organisatie is redelijk wat bekend. We weten dat de 

stadstroepen in de tweede helft van de 14e en de 15e eeuw over twee afdelingen 

schutters en drie vendels of bataljons waren verdeeld, als de burgers uitrukten om 

de belangen van hun stad te verdedigen. We kennen vaak de namen van de aan

voerders, weten welke gilden over welk bataljon waren verdeeld, worden op de 

hoogte gebracht van onenigheid onder de troepen of muiterij tegen onbekwame 

aanvoerders, zien de Utrechters zelfs met een wit kruis op hun tuniek in 1387 uit

rukken tegen de al te eigenwijze Montfoorters, maar weten helaas niet exact hoe

veel mannen nu onder de wapenen moesten komen. 

De opgave van de historicus Waale dat de drie bataljons, waarmee de stad in 1402 

Gorkum kwam helpen belegeren, ongeveer 1000 man telden, valt met geen moge

lijkheid te verifiëren 14. Dit getal kunnen we verder dan ook niet gebruiken. Anders 

ligt dit met een aantal passages uit een bekende Utrechtse kroniek over de jaren 

BRAM VAN DEN HOVEN VAN GENUESEN EN RONALD ROMMES RIJK EN TALRIJK 



1481-1483. De helaas anonieme auteur hiervan heeft de belevenissen die hij 

beschrijft zelf meegemaakt en geeft hiervan in dagboekachtige vorm een relaas. Hij 

was uitstekend van alles op de hoogte en wordt als zeer betrouwbaar beschouwd. 

Er bestaat dus geen reden aan de juistheid van zijn opgaven te twijfelen. In oktober 

1481 gaf de raad opdracht aan alle burgers en 'ondersaten' (bewoners van de bui

tengerechten; zie hierna) tussen de 20 en 60 jaar om uit te rukken naar Vreeswijk. 

Uiteindelijk gaven 2400 burgers en 'ondersaten' aan deze oproep gehoor, die op 

hun expeditie werden vergezeld door I 100 huurlingen die in dienst stonden van de 

opstandige steden Utrecht, Amersfoort en Montfoort I5. Tenhaeff heeft het getal 

van 2400 burgers als basis genomen voor zijn schatting van 10.000 inwoners. 

Ditzelfde hebben de auteurs van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden gedaan, 

die een iets hogere omrekenfactor hebben gebruikt. Met een gemiddelde grootte 

van ongeveer 4,5 voor een huishouden (een standaardgetal voor deze tijd) zou 

Utrecht volgens hen 10.800 bewoners hebben geteld. 

Op het getal van 2400 hebben we niets af te dingen, wel op de interpretatie ervan. 

Dit getal dekt namelijk lang niet alle huishoudens in Utrecht. Allereerst moet 

bedacht worden, dat een vroeg-moderne stad verschillende categorieën inwoners 

telde, waar de burgers en 'ondersaten' er slechts twee van vormden. Daarnaast 

waren er in Utrecht nog drie andere groepen: de vreemdelingen of 'gasten' die 

slechts kortstondig als marskramer, op zakenreis of met een ander oogpunt in de 

stad verbleven, de geestelijken en de 'inwoenres'. Deze laatsten waren mensen die 

wel hun vaste domicilie binnen Utrecht hadden, maar bijvoorbeeld te arm waren 

om het burgerschap te kopen, niet zeker wisten of ze definitief in Utrecht zouden 

blijven of geen trek hadden om de lasten van het burgerschap op zich te nemen. 

Lang niet alle bewoners van Utrecht waren dus burger of 'ondersaat' van de stad16. 

Ons tweede bezwaar is dat lang niet alle burgers en 'ondersaten' die de stad telde 

mee uitgetrokken zijn op deze expeditie. 

Om met dit laatste punt te beginnen. De officiële stadsburgers waren in Utrecht 

een bevoorrechte groep, die de volledige bescherming van het stadsrecht genoten, 

kiesrecht bezaten, maar ook tal van verplichtingen hadden waaronder in de 15e 

eeuw het gildelidmaatschap en de 'dienstplicht'. 'Ondersaten' waren de bewoners 

van de zogeheten buitengerechten (bijv. Abstede en Tolsteeg), gebieden buiten de 

muren van de stad Utrecht - maar binnen de zogeheten stadsvrijheid - waarvan de 

bewoners grotendeels onder de jurisdictie van de raad vielen. Sinds het einde van 

de 14e eeuw waren deze 'ondersaten' in rechten en plichten grotendeels gelijkge

steld met de Utrechtse burgers. Het grootste verschil was dat ze buiten de muren 

woonden en op deelterreinen enkele eigen bevoegdheden hadden. 

Van de gevestigde burgers en gildeleden zullen weinigen zich aan de dienstplicht 

hebben kunnen onttrekken. Ze konden echter wel vrijstelling krijgen of zich vrijko

pen! Of veel mensen dit hebben gedaan, valt niet meer te achterhalen. De 600 bur-
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i. Molensteeg. poort. z. Zwarte Water. hh. La uwen recht. 

De iemuurde Weerd. Reconstructie door Van der Monde naar de plattegrond van braun uit 1572. 

gers uit 1481 aan wie de raad vrijstelling had beloofd in ruil voor een lening, moes

ten toch onder de wapenen komen. Wel waren er, zoals nog zal blijken, burgers die 

geen gildelid waren of gildeleden zonder burgerschap. Sommigen van hen zullen 

zeker door de mazen van het net zijn geglipt. Voor de 'ondersaten' was de marge 

nog groter, zeker als ze geen lid van een gilde waren. We kunnen ervan uitgaan dat 

zeker een aantal van hen het harnas en het zwaard aan zich voorbij hebben laten 

gaan. 

Bovendien was Utrecht in 1481-1483 in een oorlog met haar landsheer, de bis

schop, verwikkeld; eigenlijk was dit een burgeroorlog, omdat de 'Hoekse' factie de 

macht in de stad had overgenomen en haar tegenstanders uit de stad had verban

nen. Het ging hierbij om tientallen leidende personen, die uiteindelijk met hun hele 

gezin buiten de stad waren gezet. Daar komen ongetwijfeld nog veel anonieme aan

hangers bij. In de stad waren ook zeker mensen achtergebleven die de 'Hoekse' 

partij niet gesteund zullen hebben en zich waar mogelijk buiten een mobilisatie heb

ben gehouden, zoals blijkt uit de onvrede bij de voorbereiding van het beleg van 

IJsselstein in augustus 1482. 
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Ook een deel van de arme geboren Utrechters bleef waarschijnlijk in de stad achter 

omdat ze niet voor een eigen militaire uitrusting konden zorgen. Het had weinig zin 

laatstgenoemde groep slechts gewapend met een roestig broodmes uit te laten 

trekken, zeker niet als een professionele huursoldaat de leiding over de campagne 

voerde. Het enige cijfer dat we vooralsnog bezitten over de armoede in de stad 

betreft een belastingzetting uit circa 1507 voor de Utrechtse wijken buiten de 

poorten. Ruim eenentwintig procent van de geregistreerde huisbewoners was toen 

'arm' of 'bedelend' r . Dit waren uiteraard in de juridische zin niet allemaal burgers 

of 'ondersaten', maar het geeft wel een indruk van de omvang die de armoede kon 

aannemen. 

Er zijn, kortom, in 1481 veel meer dan 2.400 huishoudens van burgers en 'ondersa

ten' geweest. Het is daarom ook niet vreemd, dat er bij andere gelegenheden in 

deze burgeroorlog weer andere getallen worden genoemd: 5.000, 6.000 en 7.000 

man, en zelfs ook van 1500 doden tegelijk1". Rekening houdend met de politieke 

tegenstellingen, armoede en met lieden, die zich gedrukt hebben, kunnen we bij 

verdere berekeningen uitgaan van ongeveer 3.000 huishoudens van burgers en 

'ondersaten'. 

Daarnaast verbleven er nog andere categorieën bewoners in de stad: de vreemde

lingen, de geestelijken en de 'inwoenres'. Lang niet alle gevestigde bewoners van 

Utrecht hadden zich namelijk bij een gilde aangesloten of het burgerrecht gekocht. 

De Luikse kroniekschrijver Jacques de Hemricourt klaagt in het begin van de 15e 

eeuw dat slechts een kwart van alle inwoners van Luik burger was. De raad van 

Utrecht stelt in 1455 bijvoorbeeld dat er 'hier vele personen binnen onser stat 

woenaftich siin ende oec ampten rueren (een gildeberoep uitoefenen), die boirgere 

noch gildbroeders en siin, oec siin die sommige gildbrueders ende geen borgere'19. 

Veelzeggend is, dat er in 1522 een speciale raadscommissie 'in 't aenbrengen van 

den nyen borgers' was, dus om zoveel mogelijk inwoners ook burger te doen wor

den20. Menigeen werd derhalve niet uit zichzelf burger. De reden hiervoor was dat 

dit ook plichten met zich meebracht, waaronder krijgsdienst. 

Een indruk van het minimum aantal mensen dat we tot deze categorie, de 'inwoen

res', moeten rekenen levert een bron uit 1536. De toestand in Utrecht was toen 

gespannen. In 1528 was het wereldlijk gezag in het Sticht naar Karel V overgegaan. 

Deze had onmiddellijk kasteel Vredenburg als dwangburcht laten bouwen om de 

oproerige Utrechters onder controle te kunnen houden. Daarnaast was het 

Habsburgse gezag in een min of meer continue oorlog met de hertog van Gelre 

verwikkeld, die verwoed trachtte het hoofd boven water te houden. Utrecht was 

een bedreigde grensstad, het Nedersticht het toneel van schermutselingen. Het 

Hof van Utrecht was er zeer op gespitst dat iedereen de verplichte eed van trouw 

aan Karel V aflegde. Vreemdelingen waren verdacht; het konden oproerkraaiers of 

spionnen van Gelre zijn. Zoals ook vroeger al wel het geval was geweest, werden 
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de waarden van herbergen en de verhuurders van kamers en huizen geacht de 

namen van hun gasten of klanten aan het bevoegde gezag op Vredenburg door te 

geven. Na de overgang van Groningen in Habsburgse handen was men in Utrecht 

bang voor een Gelderse reactie en nam de nervositeit nog verder toe21. 

De raad verplichtte hierop 'allen vreemde personen die binnen die stadt van 

Utrecht voer zeker ti jt comen woenen' als ook de 'bedienden', zowel van geestelij

ken en edelen als van burgers en ambachtslieden, om de eed van trouw aan Karel V 

te komen afleggen". Dat het hierbij echt om vreemdelingen kon gaan, blijkt door

dat het eedsformulier niet alleen in het Nederlands maar ook in het Frans was 

gesteld. Overigens kwamen ook sommige burgers en zonen van burgers een eed 

afleggen. Het gaat hierbij mogelijk voor een deel om Utrechters die elders hadden 

gewoond en uit den vreemde waren teruggekeerd. Een ander deel bestond uit 

geboren Utrechters die in hun geboortestad in de leer waren bij een ambachts

meester. 

Van hun namen is een register overgeleverd. Daarin komen we lieden van allerlei 

slag tegen, zoals Evert van Reness, 'beeldscilder' en jonker Jan van Holswijnder met 

zijn twee bedienden evenals een tichelaar 'geboren opte Vecht bij Utrecht'. Op 8 

augustus I 536 legden 80 mannen de eed af, een dag later maar liefst 560. Hieronder 

bevond zich ook een man die wel Utrechts oudste inwoner zal zijn geweest: Lam-

bert Aerntszn van Wageningen met zijn 100 jaar. Na 13 augustus ging het steeds 

om kleine getallen, van één tot vijf personen tegelijk. Waarschijnlijk waren dit 

nieuw aangekomenen of mensen die bij het begin van de registratie laks waren ge

weest. Tot eind december 1536 legden in totaal 856 mannen de eed af. Daarvan 

waren er minstens 25 I geboren in de stad zelf of in een van de buitengerechten (48 

mannen), terwijl van 71 anderen vermeld is dat ze burger of zoon van een burger 

waren. Het aantal mannen uit de buitengerechten (mogelijke 'ondersaten') bedroeg 

dus 48. 

Van de 856 mannen die een eed kwamen afleggen behoorden er dus maximaal I 19 

(71 burgers en mogelijk 48 'ondersaten' uit de buitengerechten) tot de burgers en 

'ondersaten', terwijl minstens 727 tot de 'inwoenres' gerekend kunnen worden 

(van 10 ontbreekt de benodigde informatie). Dit betekent echter nog niet dat we 

ook met 727 huishoudens in de stad rekening moeten houden. Een deel van de per

sonen - edelen met hun bedienden - vormden een gezamenlijk huishouden. Daar

naast staan er nog ruim 300 personen op de lijst die jonger dan 21 jaar en waar

schijnlijk nog ongehuwd waren. Woonden zij bij hun werkgever, zelfstandig in een 

'earner' of misschien in een herberg? We weten het niet. We mogen er hooguit van 

uitgaan, dat de ruim 350 mannen van 21 jaar en ouder, die niet tot een adellijk of 

ander gegoed huishouden behoorden, vrijwel allen getrouwd waren en een zelf

standige huishouding voerden. Als we dit aantal vervolgens als richtsnoer voor de 

situatie omstreeks 1481 hanteren, betekent dit dat er buiten de 3.000 huishoudens 
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van burgers en 'ondersaten' nog eens honderden andere waren die meegeteld 

moeten worden bij een bevolkingsschatting. 

Opmerkelijk is dat het vreemdelingenregister van 1536 vrijwel geen vermeldingen 

bevat van herbergiers, tappers, schippers en scheepsknechts. Waarom is onduide

lijk. Het is in ieder geval onwaarschijnlijk dat zij en hun personeel allen het burger

schap van de stad hadden. In ieder geval geeft dit aanleiding om er rekening mee te 

houden, dat het aantal personen dat in het register van 1536 is ingeschreven geen 

volledig beeld geeft van alle 'inwoenres', passanten en vreemdelingen die in de stad 

woonden. We mogen bij de huishoudens van 3.000 burgers en 'ondersaten' nog 

eens 500 à 1.000 huishoudens van de 'inwoenres' en vreemdelingen optellen23. 

Tenslotte waren er nog de geestelijken die niet mee uittrokken in 1481. Zij werden 

in de late middeleeuwen geacht door middel van hun bedienden - samen met de 

vrouwen van de burgers - de muren te bewaken, wanneer de stadsvendels de poor

ten uitgetrokken waren. Een gedicht uit 1511 kan bevestigen dat deze praktijk nog 

in het begin van de 16e eeuw toegepast werd24. Natuurlijk kan de dichter, die 

Utrecht vijandig gezind is, het niet nalaten tal van dubieuze grappen en vette knip

ogen te maken over het soort vermaak dat achtergelaten vrouwen gehad zullen 

hebben met maar al te gewillige geestelijken. Het aantal geestelijken in Utrecht was 

ongetwijfeld aanzienlijk. De stad was de zetel van een bisdom en telde, naast 5 

grote kapittels en vier parochiekerken en enkele kapellen, nog eens 26 kloosters in 

het begin van de 16e eeuw, een begijnhof en 16 gasthuizen waaraan meestal ook 

een kapel was verbonden. Van de kapittels en de parochiekerken valt een betrouw

bare schatting te maken. Anders ligt dit bij de kloosters, die klein konden zijn ( 10 of 

I I vaste geestelijken) maar ook meer dan 80 nonnen konden tellen. Van de meeste 

van deze kloosters zijn geen cijfers bekend, zodat hier met een schatting gewerkt 

moet worden, gebaseerd op de omvang van verwante of gelijksoortige geestelijke 

instellingen in Utrecht of elders. 

Nog ingewikkelder wordt het door andere problemen: sommige geestelijken had

den hier wel een functie maar verble-

ven toch elders. Hun ambt in Utrecht 

lieten ze door iemand anders waarne

men; vaak was dit een andere geeste-

¥ '"' lijke met een vaste positie ofwel een 

1 / i v beneficie binnen Utrecht. Het gevaar 

* 1 , ' bestaat dus dat mensen ten onrechte 

dubbel worden geteld als we simpel-

^ 

. ' '' i W&8SL . 

* 
Het klooster en de kapel van het Agnietenconvent, 

gezien vanuit het oosten. Tekening in Oostindische 

inkt door Herman Saftleven (?); kort voor 1674. 

GAU, TA,Lb 1.12, neg. C7I5I. 
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weg alle ambten bij elkaar optellen. Aan de andere kant is, met name uit Engeland, 

bekend dat grote aantallen geestelijken niet in het bezit waren van een dergelijk 

ambt: in Yorkshire liep dit in de 14e eeuw op tot 80 procent van de geestelijken 

(inclusief de lagere wijdingen) 2 \ Uitsluitend tellen van ambten of baantjes is dus een 

onverantwoorde versimpeling. 

Tenslotte blijft er de prangende vraag wie precies tot de geestelijkheid of tot hun 

gevolg werden gerekend. Begijnen waren officieel leken, maar leefden wel religieus. 

De geografische omvang van het Utrechtse begijnhof kan men zeker niet klein noe

men; helaas weten we niet hoeveel begijnen er nu precies waren. De Utrechtse 

kanunniken en pastoors hadden meestal één of twee kapelaans of andere geestelij

ken in dienst, en hadden daarnaast nog ander personeel dat kon variëren van acht 

dienaren tot één manusje van alles, van een eigen rentmeester en een secretaris tot 

twee kokkinnen en enkele dienstmaagden. 

De kapittels en sommige kloosters hadden daarnaast eigen functionarissen zoals 

een bakker en een schout; het Duitse huis had bijvoorbeeld ongeveer 15 mannen 

en vrouwen in (tijdelijke) dienst26. Leken huurden huizen of kamers in de kerkelijke 

zones binnen de stad, de immuniteiten. We kennen conflicten met de stadsover

heid over wie nu precies was vrijgesteld van de stedelijke accijnzen en belastingen; 

welke bedienden vielen hieronder en gold dit ook voor leken die binnen de immu

niteiten woonden? Zou dit voor de krijgsdienst verschild hebben? Tenslotte 

bestonden er ook nog geestelijken met uitsluitend de lagere wijdingen, waarvan er 

in een kerkelijk centrum als Utrecht een aanzienlijk aantal zal hebben rondgelopen. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan de notarissen maar ook aan de schrijvers en advo

caten bij de gerechtshoven van de bisschop of de andere prelaten: een groep die 

groot genoeg was om in de kapel van Maria in den Wijngaard een eigen broeder

schap te hebben2". 

Tot deze groep geestelijken kunnen we ook de scholieren van buiten Utrecht reke

nen. Het Hiëronymushuis telde in 1536 alleen al 33 'clercken' van 18 jaar of ouder, 

die van buiten de stad afkomstig waren en in Utrecht lessen volgden of gaven. In 

1542 waren er tussen de 75 en 100 scholieren van buiten Utrecht, waarbij we dan 

nog alle leerlingen onder 18 jaar missen. Eén van ons heeft zich in een overmoedige 

bui aan een schatting van de omvang van de geestelijkheid gewaagd28. We mogen in 

het begin van de 16e eeuw van minstens 850 geestelijken in de Utrechtse stadsvrij-

heid uitgaan, waarbij de begijnen, de scholieren, de bedienden, het lagere kerkper-

soneel, de geestelijken zonder vaste baan en de lieden met slechts de lagere wijdin

gen niet zijn meegeteld. Een aantal van in totaal circa 1500 valt zeker te verdedigen. 

Deze aanzienlijke groep inwoners is zeker niet bij de militaire expeditie van 1481 

betrokken geweest. 

Op grond van al onze overwegingen mag de conclusie dus luiden dat het stadsleger 

van 2.400 burgers geen goede afspiegeling vormde van de totale Utrechtse bevol-
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king. Een schatting van nog geen I 1.000 inwoners is gezien het aantal 'vreemdelin

gen', armen, geestelijken en niet mee uitgetrokken tegenstanders dus veel te laag29. 

Op hoeveel inwoners moeten we de Utrechtse bevolking dan wel schatten? 

Uitgaande van onze raming van 3.500 à 4.000 huishoudens die gemiddeld 4,5 perso

nen telden, komen we tot een aantal van 15.750 tot 18.000 mensen. Samen met 

1.500 geestelijken leidt dit tot de conclusie, dat de stad minimaal 17.250 en mogelijk 

ruim 20.000 inwoners telde3". Bij dat laatste getal is mede rekening gehouden met 

een onbekend aantal bedelaars en zwervers binnen de stad, de personen in de 

wees- en gasthuizen en de winterverblijf houdende plattelandsedelen met hun 

gevolg. Zoals gezegd kon het aantal armen aanzienlijk zijn in een stad en tot een 

kwart of een derde van de bevolking oplopen. We achten derhalve de schatting van 

De Vries - 20.000 inwoners in 1500 - beduidend realistischer dan die van de 

auteurs van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden, die op 10.800 inwoners in 

1481 uitkwamen (zie tabel I). 

Fiscale gegevens: haardsteden en schoorstenen 

Nadat we in de vorige paragrafen bevolkingsaantallen voor 1481 en 1623 hebben 

geschat, zullen we hieronder trachten tot een schatting voor een tussenliggend jaar 

te komen. De enige bron die ons daarvoor ten dienste staat is een haardstedentel-

ling uit 1577, waarvan het eindresultaat bekend is. Het gebruik van haardsteden- of 

huizenlijsten voor bevolkingsschattingen is betrekkelijk algemeen. Door het aantal 

huizen of haardsteden te vermenigvuldigen met een geschatte bewoning per pand 

kan de totale bevolking geraamd worden. Voor Holland is dat onder andere moge

lijk door het gebruik van de zogenaamde Tiende Penningkohieren van 1561 /1 562 en 

de zogenaamde 'enqueste' van 1514; Van Kalveen heeft laten zien dat dit ook mo

gelijk is voor het Stichtse Eemland31. 

Het tellen van haardsteden gebeurde meestal met een fiscaal oogmerk. Zo ook in 

Utrecht in I 57732. De politieke situatie was toen zeer onzeker: de Utrechtse bevol

king had het kasteel Vredenburg bestormd en de Spaanse bezetting verdreven, 

maar toch voelde Utrecht zich nog niet veilig. Oorzaak hiervan waren de huursol

daten die nog steeds in Utrecht gelegerd waren. Het ging hierbij om 7 vendels 

Duitse 'knechten' die niet wilden vertrekken zonder hun soldij te hebben ontvan

gen. Om te voorkomen dat alsnog plunderingen zouden uitbreken, besloten de stad 

Utrecht en de Staten het benodigde bedrag van 26.000 of 27.000 gulden zelf op te 

brengen. Alle oorlogshandelingen en belastingen van het afgelopen decennium 

maakten dit echter niet eenvoudig; het Nedersticht was verarmd en er waren tal 

van andere financiële perikelen. Zo wilden de Utrechtse hoplieden - de stedelijke 

voormannen - een gedwongen lening uitschrijven om de huursoldaten mee te kun

nen betalen. Er werd over gedacht om de accijnzen opnieuw te verhogen en nieu-
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we in te stellen. Het stadsbestuur was hiertegen omdat de lasten op die manier 

alleen bij de stedelingen kwamen te liggen en de economie schade zou lijden; bo

vendien was een verhoging uiterst impopulair. 

Om het geld 'tot vertreckinge van den soldaten' bij elkaar te krijgen, nam men zijn 

toevlucht tot een bijzondere maatregel. Eind maart 1577 horen we voor het eerst 

dat de Staten van plan zijn een 'schoorsteengelt' of 'heertsteegelt' te heffen. Alle 

schoorstenen of haarden in het Nedersticht zouden worden geteld, waarna de 

bewoners voor iedere haardstede dienden te betalen. Midden mei I 577 kwam de 

zaak in een stroomversnelling. Omdat het te lang zou duren alle haarden op het 

platteland te tellen en het geld dringend nodig was, besloot men de dorpen, al naar 

gelang hun 'kwaliteit', voor een som gelds aan te slaan, die de dorpelingen onderling 

dan maar moesten zien op te brengen. Tevens zon men op andere manieren om 

aan geld te komen. Zo was dit bijvoorbeeld de aanleiding voor de beruchte eis aan 

de kapittels en kloosters om hun zilver en goud in te leveren, wat het einde van tal 

van middeleeuwse kunstwerken betekende. Tevens poogde men een 'ploeggeld' 

van 6 gulden per ploeg te gaan heffen, waar een belasting op vee, het 'beestgelt', 

voorlopig werd afgestemd in de Staten. Daarnaast benadrukte men rekening te zul

len houden met de 'arme voirsteden' en de stadsvrijheden buiten de muren, die 

sterk onder de oorlogshandelingen hadden geleden. 

Uiteindelijk besloot men dat voor iedere 'schoorsteen' I Karolusgulden of 20 stui

ver betaald moest worden. Huurders betaalden maar de helft van dit bedrag; de 

eigenaren de andere helft. Waren de huurders echter arm (en betaalden ze weke

lijks hun huur), dan kwam het gehele bedrag ten laste van de eigenaar. Wanneer 

men zijn schoorsteengeld had betaald en ook aan eerdere stedelijke leningen had 

bijgedragen, dan zou men hiervoor lijf- of losrenten ontvangen. Er was sprake van 

dat men op het platteland de bijdrage mocht vereffenen met een andere belasting, 

het huisgeld. 

Op 2 juni 1577 kondigde de stad Utrecht dit besluit aan haar inwoners af. De con

trole zou streng zijn: een ieder werd geacht zijn huis voor de autoriteiten te 'ope

nen'. De dag erop, op 3 juni, zouden vanaf 8 uur 's ochtends de burgerhoplieden in 

hun huizen gereed zitten, gesecondeerd door afgevaardigden van de Staten. Ieder

een werd geacht bij hen langs te komen en zijn belasting te betalen. Deed men dit 

niet binnen 3 dagen, dan verbeurde de overtreder 3 stuivers extra. Echte ontdui

king resulteerde in een boete van 3 Karolusgulden per 'haard'. Deze belasting is in 

Utrecht daadwerkelijk geïnd. Met een opgave van wanbetalers door de hoplieden -

die dus over een lijst met belastingplichtigen hebben beschikt - in de hand deden 

deurwaarders in augustus en oktober pogingen om de niet betaalde restanten te 

innen, waarbij ze met de raad moesten overleggen als de wanbetalers armen waren. 

Bij het overleg dat de Staten van Utrecht op 23 mei 1577 in de kanselarij van het 

Hof van Utrecht voerden, deden de steden opgave van de door hen getelde 'schoir-
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stenen ofte heertsteden'. Het resultaat dat aan de heren werd meegedeeld is in 

tabel 2 opgenomen. De vragen die vervolgens beantwoord moeten worden zijn wat 

men in deze telling onder het begrip 'haardstede' verstond, of de telling compleet is 

geweest en wat de bijbehorende bevolkingscijfers geweest kunnen zijn? 

Uit de tekst blijkt duidelijk dat 'haardstede' synoniem is geweest voor 'schoor

steen'. Uit deze gelijkstelling mogen we opmaken, dat in dit geval een haardstede 

geen synoniem is van een huis of woning zoals elders vaak het geval is. Omdat er 

huis aan huis binnen gecontroleerd werd, kunnen we er zeker van zijn dat het ook 

niet om een 'versteende', niet op de werkelijkheid berustende, belastingeenheid 

gaat. Haard- of schoorsteen staat in de provincie Utrecht voor het aantal vuurplaat-

sen dat in een huis aanwezig was33. Uit veel latere lijsten van haardstedengelden 

blijkt dan ook, dat huizen vaak voor meerdere haardsteden werden aangeslagen. In 

Amersfoort was er in 1777 gemiddeld 1.5 haardstede per huis34. Sommige grotere 

huizen werden zelfs op tien of meer haardsteden gesteld. 

Het blijkt dus dat in de Utrechtse steden een haardstede niet gelijk gesteld kan 

worden met een huis of 'woonstede', zoals bijvoorbeeld in Holland in 1514. Dit 

betekent dat ook voor een andere omrekeningsfaktor gekozen moet worden om 

via het aantal haardsteden de omvang van de bevolking te becijferen. De weinige 

handreikingen die de literatuur biedt liggen nogal uiteen. Een gemiddelde van 3 per

sonen per haardstede lijkt echter een bruikbaar uitgangspunt. Dit getal komt in de 

buurt van het gemiddelde van een tweetal steden in Henegouwen in 1594: Ath 2,4 

.,...:. ~„. . 

: .'" 
tëÏ 

Markt op de Marioplaats rond 1610. Op de achtergrond vanuit het zuiden een deei van de Mariakerk en de toren van het 

Ceciliakloosler. Uitsnede uit een pentekening in bruine inkt, in kleur gewassen van een anonieme kunstenaar. GAU, TA; neg. C 2.989. 
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en Avesnes 4,1. Ook kan gewezen worden op het schoorsteengeld dat in de 18e 

eeuw in Leeuwarden is geheven. In 1749 waren daar gemiddeld 2.2 mensen per 

schoorsteen, terwijl dat er in 1796 3.0 waren35. Het verschil tussen beide jaren 

moet worden toegeschreven aan het zeer ongunstige karakter van de jaren veertig 

van de 18e eeuw. Tenslotte telden de belastinginners in 1777 in Amersfoort 1717 

huizen met een totaal van 2547 haardsteden en ovens, terwijl daarnaast nog eens 

44 panden (armenwoningen en gasthuizen) waren vrijgesteld van betaling. Wanneer 

we deze vrijgestelde gebouwen op 100 haardsteden schatten, dan waren er in 

totaal circa 2650 haardsteden op een bevolking van ruim 8000: gemiddeld 3.0 à 3.1 

personen per haardstede (4.54 per huis). 

Mogen we dergelijke omrekeningsfactoren ook voor Utrecht gebruiken? Een gege

ven dat voor een hoge bewoningsgraad pleit, is dat de telling van 1577 midden in 

een verwarde oorlogstijd plaatsvond, waarin tal van plattelanders en vluchtelingen 

uit Hollandse steden als Delft en Gouda hun toevlucht binnen de muren van de 

Utrechtse steden hadden genomen36. Velen van hen woonden bij vrienden en fami

lie. Daar staat echter tegenover dat een hevige pestepidemie de bevolking in de 

voorgaande jaren had geteisterd '7. De sterfte die daaruit voortvloeide had onge

twijfeld het aantal inwoners in veel huizen verminderd. Bovendien waren de protes

tanten de stad allang ontvlucht en verbleven elders in ballingschap. We mogen dus 

niet zonder meer voor een hoge bewoningsgraad per huis kiezen. In tabel 2 zijn we 

daarom uitgegaan van een gemiddelde bewoningsgraad van 3 personen per haard

stede, waarbij ruimte is gelaten voor hogere en lagere interpretaties. 

TABEL 2. HAARDSTEDEN EN GESCHATTE BEWONING IN 1577 

haardsteden inwoners per haardstede 
2.5 3.0 3.5 

Utrecht 8860 22150 26580 31010 

Amersfoort 1683 4208 5049 5891 

Rhenen 405 1013 1215 1418 

Wijk bij Duurstede38 419 1048 1257 1467 

totaal 11367 28419 34101 39806 

Een volgende stap is om te zien of de cijfers betrekking hebben op de volledige 

stadsbevolking of slechts op het deel daarvan dat belastingplichtig was. Stookovens 

voor brouwerijen en smidses moeten waarschijnlijk van het totaal worden afge

trokken. Daartegenover staat de mogelijkheid dat voorsteden als de Bemuurde 

Weerd niet in de telling waren opgenomen; dit waren aparte gerechten, terwijl de 

Staten expliciet stelden coulant voor deze voorsteden te zullen zijn, wat een onder-
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scheid met de stad binnen de muren doet veronderstellen. Conventen en ridders 

werden geacht bij te dragen; ook arme huurders moesten betalen, maar mochten 

dit van hun huur aftrekken. Wèl waren er nog de 'godscameren', een klein aantal 

specifiek omschreven armenwoningen, die in principe waren vrijgesteld van belas

tingbetaling. Ook de gasthuizen betaalden meestal niet mee. In Utrecht waren er 16 

gasthuizen en een onbekend aantal godscameren. Het aantal mensen dat hier 

woonde, kan in de orde van circa 500 worden geraamd. Voor de andere steden 

blijven we vooralsnog in het ongewisse. 

Een laatste kwestie betreft de volledigheid waarmee de heffing heeft plaatsgevon

den. De Staten van Utrecht waren in ieder geval ontevreden over de grondigheid 

daarvan. Zij meenden, dat 'die opteyckeninge hoger moste belopen off deselve 

most qualick ende niet naer behoren gedaen wesen'. Bovengenoemde cijfers zijn 

ons dan ook alleen bekend omdat de Staten op 23 mei opdracht gaven de telling 

opnieuw uit te voeren3 '. Nieuwe cijfers zijn echter niet bekend; het is ook hoogst 

onwaarschijnlijk dat er opnieuw geteld is, omdat de stad Utrecht al een week later 

tot inning overging. Hadden de stadsbesturen de Statenleden alsnog kunnen over

tuigen van hun goede trouw? Of hadden de Staten wellicht de cijfers kunstmatig 

willen ophogen, omdat anders het gewenste bedrag helemaal niet werd gehaald? 

Tenslotte, al betaalde (vrijwel) iedereen overeenkomstig de opgave van de steden, 

dan nog werd niet de helft van het benodigde geld voor de betaling van de 'knech

ten' binnengehaald. De conclusie kan hooguit luiden dat de cijfers eerder aan de 

lage dan aan de hoge kant zullen zijn en dat wellicht nog een kleine opwaardering 

nodig is. 

Als wij onze beschouwingen over het haardstedegeld van I 577 tenslotte samenvat

ten, komen we tot een geschatte bevolkingsomvang van de stad Utrecht van tussen 

de 25.000 en ruim 30.000. Voor het gemak zullen we bij verdere berekeningen een 

getal van 27.500 inwoners gebruiken. Daarbij zijn we uitgegaan van circa 26.580 

bewoners van 8860 haardsteden (bij een gemiddelde bewoningsgraad van 3.0), van 

ongeveer 500 vrijgestelden in de gasthuizen en godscameren en van de mogelijk

heid dat er sprake is geweest van onderregistratie en het onvolledig meetellen van 

de voorsteden. Voor Amersfoort denken we aan 5500 inwoners, terwijl de bevol

king van Rhenen en, vooral, Wijk bij Duurstede misschien meer dan 1500 zal heb

ben belopen. Het meer agrarische karakter van deze stadjes zorgde daar ongetwij

feld voor een hogere bewoningsgraad per haardstede"'. 

Bevolkingsdichtheid 

Onze schatting van 25.000 à 30.000 inwoners in 1577 komt - opnieuw - redelijk 

overeen met die van De Vries (zie tabel I), maar is lager dan die van Ramaer. Deze 

nam de gemeente-atlas van Kuyper uit 1870 en de stadsplattegronden van Jacob van 

BRAM VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN EN RONALD ROMMES RIJK EN TALRIJK B i l 



lOud-Utrecht 

Deventer rond 1560. De bevolking in 1870 was bekend. Verder veronderstelde 

Ramaer dat er tussen de oppervlakte van de stad en het inwonertal samenhang 

bestond. Zo schatte hij dus de omvang van de bevolking uit 1560 op grond van de 

getallen uit 1870 en de ontwikkeling van de stadsplattegrond. Hij corrigeerde dit 

getal, omdat hij er terecht van uitging dat de steden in de 16e eeuw ruimer 

gebouwd waren dan in de 19e eeuw. De factor om dit mee te kunnen corrigeren 

ontleende hij aan bevolkingscijfers voor Hollandse steden uit 1514 en 1622. Voilà, 

het vermenigvuldigen kon beginnen. Het resultaat van ruim 35.000 voor Utrecht 

rond 1560 lijkt echter te hoog. 

Visser, die langs soortgelijke wegen te werk ging, kwam voor 1560 uit op 29.000 

mensen binnen de stadsmuren, waarbij nog enkele duizenden bewoners van de bui

tengerechten opgeteld zouden moeten worden. Volgens dezelfde methode kwam 

hij tot inwoneraantallen (binnen de stadsmuren) voor 1300 en 1400 (5.500 en 

9.000). Hij heeft zich daarbij laten leiden door Alberts en Jansen, die zonder enige 

onderbouwing meenden dat Utrecht in 1400 minder dan 10.000 inwoners had41. 

Deze laatste schatting betwijfelen wij echter ten zeerste. Het zou namelijk implice

ren, dat de Utrechtse bevolking tussen 1400 en 1481 meer dan verdubbeld zou zijn 

en daarvoor zien wij nauwelijks aanwijzingen. Wij verwachten een wat bescheide

ner groei in deze periode, mogelijk van 50%. Onze bevolkingsschatting voor het 

jaar 1400 zou dan uitkomen op circa 13.000. Dit blijft echter een vrijblijvend cijfer 

dat uitgaat van een vrij continue en geleidelijke groei van de stad. 

De I4e-eeuwse bevolkingsgroei moet vooral na 1320 hebben plaatsgevonden. Het 

aantal oorkonden met transporten van huizen nam (na een daling in het voorgaande 

decennium) sedertdien flink toe evenals de bouwactiviteiten42. Open stukken land 

binnen de stad, de zogeheten kampen zoals de Janskamp en de Boeltgenskamp wer

den uitgelegd, waarna straten werden getrokken en huizen gebouwd. Met name in 

het oosten en zuidoosten van de stad - bijv. de Herenstraat en de Keukenstraat, 

maar ook de Keizerstraat - vond deze activiteit plaats op terreinen van de kapittels 

van de Dom, Oudmunster en Sint Jan. We kunnen echter ook denken aan de 

Bemuurde Weerd, die al voor 1350 moet zijn versterkt. Ook later werd er ge

bouwd en uitgebreid, echter minder grootschalig dan in de decennia na 1320. Dit 

alles wijst op forse bevolkingsgroei in de 14e eeuw, terwijl dit voor de 15e en de 

eerste helft van de 16e eeuw minder duidelijk valt aan te geven. Een verdubbeling 

van de bevolking achten we daarom in de 14e eeuw zeer wel mogelijk, zodat we de 

schatting van Visser voor het jaar 1300 (5.500 mensen binnen de stadsmuren) aan 

de lage kant maar desalniettemin acceptabel vinden. Veel blijft echter onzeker; de 

schattingen hebben ruime marges en berusten op weinig concrete gegevens. Een 

nauwkeuriger bestudering van de groei van Utrechts stratenpatroon en bebouwing 

kan in de toekomst misschien tot meer gefundeerde uitspraken leiden. 
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Immigratie en burgerschap 

We hebben er eerder al op gehamerd dat lang niet iedereen burger van de stad 

werd. Het burgerrecht verwierven vooral mannen die een politiek ambt wilden 

bekleden, kooplieden en zij, die als zelfstandig ambachtsman lid van een gilde wilden 

worden. Toch hebben sommige auteurs de inschrijving van nieuwe burgers als bron 

benut om een indicatie van de bevolkingsomvang te geven43. In Leiden en Gouda 

bedroeg omstreeks 1400 de jaarlijkse toestroom van nieuwe poorters volgens een 

schatting van De Boer ongeveer één procent van de bevolking. Daarentegen komen 

we voor Vlaamse steden als Brugge en leper in de veertiende eeuw tot geheel 

andere waarden. Het verschil schuilt in het feit dat iedere stad haar eigen toela

tingsbeleid tot het burgerschap voerde. Een vergelijking van het aantal nieuwe bur

gers in verschillende steden wordt daardoor een zinloze operatie. 

Hoewel er dus geen sprake is van een vast statistisch verband tussen het aantal 

nieuwe burgers van een stad en haar bevolkingsomvang, kan deze bron toch benut 

worden voor bevolkingsonderzoek. De ontwikkelingvan het aantal nieuwe burgers 

in de loop van de tijd kan namelijk een indicatie geven voor de bevolkingsontwikkeling 

in die periode. Zo kan ervan uitgegaan worden dat een forse toename van het aan

tal inschrijvingen samenhangt met een gunstige economische ontwikkeling. In dat 

geval zullen ook slechts weinigen de stad verlaten hebben om elders werk te zoe

ken en zal de bevolkingsomvang, door een sterk positief migratiesaldo, duidelijk zijn 

gegroeid44. Andersom ligt het voor de hand, dat een afnemend aantal nieuwe bur

gers samenhangt met een relatief ongunstige ontwikkeling van de bestaansmogelijk

heden, toenemende emigratie en daardoor een stagnerend of afnemend inwonertal. 

In Utrecht waren de kinderen van burgers automatisch zelf burger, mits ze maar in 

de stad woonden. Zij werden niet apart in burgerboeken of lijsten met nieuwe bur

gers ingeschreven. De enige uitzondering hierop was als een burgerzoon naar 

Verklaring van de stad Utrecht dat de orgelmaker Peter Gerritsz zijn burgerschap heeft betaald. Peter Gerritsz was 

één van de meest gerenommeerde orgelmaker in Utrecht in de 2e helft van de 15e eeuw en werkte onder andere 

voor de Utrechtse kapittels en de Utrechtse parochiekerken. Dergelijke uiterst beknopte verklaringen met een klein 

opgedrukt zegel (hier nauwelijks zichtbaar), bijna een soort minioorkonden, waren destijds heel algemeen maar zijn 

nu zeer zeldzaam, enerzijds door hun geringe formaat anderzijds door de inhoud ervan die voor instellingen te wei

nig belang had om ze lang te bewaren (GAU, SA, I nr. 222.2, p. 112). 
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Utrecht terugkeerde na eerst elders te hebben gewoond. Hij had zijn burgerrecht 

dan Verwoent' en moest opnieuw officieel als burger worden opgenomen voordat 

hij zijn oude rechten kon hernemen. Vrouwen en geestelijken bezaten in Utrecht in 

principe geen burgerrechten en komen, op een grote uitzondering na, niet in de 

burgerlijsten voor45. Wilde men in de 15e eeuw als nieuwe burger in Utrecht 

erkend worden, dan moest de kandidaat - naast lid van een gilde worden - hiervoor 

een entreegeld aan de stad afdragen, enkele ambtenaren van de stad een toeslag 

betalen, een eed van trouw afleggen aan de bisschop (tot 1528) en de stad en ten

slotte worden 'uitgeluid' voor de Buurkerk. Dit laatste hield de officiële bekendma

king in, die de stadsomroeper na het luiden van een klok in de Buurkerk, aan den 

volke kond deed4''. Pas daarna had men het burgerrecht verworven, dat men weer 

kon verliezen door vertrek of door 'ontborgering', bijvoorbeeld na een misdrijf of 

door verraad. Het 'uitluiden' of afkondigen van de nieuwe burgers staat opgetekend 

in het officiële publicatieboek van de stad Utrecht, het zogenaamde Buurspraak-

boek dat na 1385 met uitzondering van enkele jaren vrijwel compleet is overgele

verd. Daarnaast zijn er voor de eeuw tussen 1411 en 1510 uit de meeste jaren lijs

ten met nieuwe burgers in de burgerboeken bewaard; deze maakten het de be

stuurders mogelijk om na te gaan of iemand al dan niet burgerrecht had verkregen; 

bovendien kon zo de financiële kant van de zaak, zoals de afdracht aan enkele amb

tenaren, worden geregeld. 

Bij het gebruik van deze bron moeten we er wel rekening mee houden, dat verte

keningen mogelijk zijn dankzij veranderende regelgeving en periodieke verscherping 

van het toezicht. Zo werden in 1526 241 nieuwe burgers ingeschreven, terwijl het 

gemiddelde van de voorgaande jaren tussen 30 en 35 schommelde. De oorzaak was 

een resolutie van het stadsbestuur, die gebood dat 'een yegelick die gheen borger 

en is, in wat ghilden dat hij zij, borgerscap van der stat winnen ende coepen .. sel'47. 

Daarnaast moeten we oog hebben voor de verschillende achtergronden van de 

nieuwe Utrechtse burgers. 

De grootste groep nieuwe burgers vormden de nieuwkomers en de autochtonen 

die het burgerschap niet geërfd hadden. Onder deze laatsten bevonden zich zonen 

van geestelijken, die meestal geen burger van Utrecht waren, waardoor zij het bur

gerrecht niet konden erven maar moesten kopen. Een voorbeeld is de paternoster

maker Dirk Hey, heer Andries Heyensoen, die in 1416 burger werd. Zijn vader was 

notaris en zielpriester bij het kapittel van Oudmunster geweest. 

Een tweede categorie nieuwe burgers waren de zogeheten slijkburgers, mensen die 

het burgerschap gratis verkregen in ruil voor hun belofte een deel van de stad 

schoon te houden of bijvoorbeeld een slagboom te bedienen. In feite probeerde de 

stad Utrecht zo op goedkope wijze een gemeentereiniging draaiende te houden. 

Vaak ging het om het schoonhouden van een brug, of van een toegang tot de wer

ven, een zogeheten wed of een trap. Zo kregen in 1469 twee mannen het burger-

BRAM VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN EN RONALD ROMMES R I J K E N T A L R I J K 



' ....,,.1 -„.i » . mta ,«(! t 

/m*'/-. 4 ^ katuil» Een paternostermoker aan het werk; met een boor maakt hij kralen 

uit een stuk bot Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstif-

tung (facsimile-uitgave, Neurenberg 1965). 
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schap, één om de trappen op de Lijnmarkt 

schoon te houden bij het huis of de kroeg 'den 

Olyfant', de ander om hetzelfde te doen bij de 

'Gulden Aep'. Het slijkburgerschap, dat in 1603 

werd afgeschaft, was overigens, in tegenstelling 

tot het reguliere burgerschap, niet erfelijk over

draagbaar. 

Gras- of buitenburgers waren een speciale juridi

sche categorie: mensen die buiten de muren van 

Utrecht woonden - en daarmee in feite niet aan 

de voorwaarden voor het burgerschap voldeden 

- maar toch het burgerrecht bezaten. Het kon 

daarbij gaan om lieden die zo ver weg woonden 

als Eemnes of Bunschoten. Het voordeel voor 

de stad Utrecht lag op financieel en politiek vlak. 

Ten eerste ontving ze het geld dat voor het burgerrecht betaald moest worden. 

Ten tweede kon de stedelijke overheid dergelijke burgers bij financiële kwesties als 

burgers aanslaan. Minstens zo belangrijk was dat de stad op deze manier haar 

invloed op het platteland uitbreidde. De buitenburgers verwierven hele andere 

voordelen: ze kregen de volledige bijstand van de stad Utrecht als ze elders voor 

het gerecht gedaagd werden; bovendien ontsnapten ze zo aan de jurisdictie van de 

bisschoppelijke functionaris op het platteland, de maarschalk, die niets te zeggen 

had over de burgers van steden. Als ze een doodslag op het platteland hadden 

begaan, betekende dit een veel lagere straf, omdat ze als Utrechts burger 'slechts' 

een buitenstaander hadden gedood. Maar vooral hadden ze niet meer te maken 

met de willekeur van de beslissingen en ingrepen van de maarschalk, ledere platte

lander vreesde door deze om niets opgeroepen of gearresteerd te worden waarna 

men zich slechts door een geldbedrag kon vrijkopen48. 

Tenslotte staan in de burgerboeken ook mensen die het burgerrecht geschonken 

kregen of terugkregen. Het ging veelal om personen die voor de stad onmisbaar 

waren zoals de stadschirurgijn of de buskruitmaker. Zo ontving in 1405 de nieuwe 

stadschirurgijn samen met zijn vier zonen en zijn bastaardzoon het burgerrecht. In 

1444 kregen twee steenbakkers zelfs het burgerschap voor zolang als ze op de ste

delijke steenfabriek zouden werken. Lieden die zich verdienstelijk hadden gemaakt 

zoals iemand die in 1411 'onsen viande heeft helpen vangen' konden eveneens het 

burgerschap krijgen. Tenslotte kon men zijn burgerschap terugkrijgen na dit 'ver-

woent' te hebben. Een burgerzoon kon bijvoorbeeld geëmigreerd zijn om na een tijd 
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terug te keren. Anderzijds kon een 'lantborger' (= een gras- of buitenburger) als 

Hendrik Mod vander Eem, wiens burgerschap vervallen was verklaard, dit terugkrij

gen toen hij in 1420 daadwerkelijk binnen de muren van Utrecht kwam wonen. Dit 

laatste, niet-politieke, terugwinnen van het burgerschap hebben we wel in de statis

tiek opgenomen omdat hier van daadwerkelijke vestiging in Utrecht sprake lijkt te 

zijn. 

Onder deze categorie vallen ook enkele ridders of knapen die het burgerrecht kre

gen, zoals Hendrik van Nijenrode in 1398 en Wouter van Mijnden in 1410. Het kan 

echter zijn dat ze slechts een deel van de tijd of helemaal niet in Utrecht woonden. 

Burgerschap behelsde naast bescherming namelijk ook de verplichting tot bijstand. 

In die zin kon een stad door de verlening van het burgerschap een defensief ver

bond met een edelman sluiten. Dit laatste was duidelijk het geval in 1405 toen 

Gijsbrecht van Vianen aanvoerder van de stad werd in de oorlog die zijn geslacht en 

Utrecht tegen de heer van Arkel voerden. 

Van alle manieren om burger te worden, die in de burgerboeken staan genoteerd, 

vormden de buitenburgers de groep die, tot de afschaffing van de buitenburgerij in 

het tweede kwart van de 16e eeuw, voor de grootste 'vervuiling' van de statistiek 

zorgt omdat het geen inwoners van de stad betrof. In een aantal gevallen is duidelijk 

aan te geven dat daarvan sprake is. Zo steeg het aantal nieuwe burgers in 1408 plot

seling naar 107 en vervolgens naar 248 en 294 in 1410 en 1411 (het jaar 1409 ont

breekt). In 1412 protesteerde bisschop Frederik daarop heftig tegen de praktijk van 

de stad om het burgerschap aan buitenlieden te verkopen. De plotselinge en specta

culaire stijging van het aantal burgers kunnen we dus zonder twijfel toeschrijven aan 

een bewuste politiek van de stad Utrecht, die zich op dat moment in een moeilijk 

politiek en financieel parket bevond. Onder druk van de bisschop - en na een 

machtswisseling in de stad - besloot de raad van Utrecht in 1414 dat alle buitenbur

gers voor I mei binnen de stad moesten komen wonen op verlies van hun burger

schap. Een jaar daarvoor had men 13 I buitenburgers van hun rechten vervallen ver

klaard omdat ze hun geld niet hadden 

betaald. In 1417 klaagde de bisschop ech

ter opnieuw; ongetwijfeld hing zijn klacht 

; samen met de plotselinge stijging van het 

„,.. . aantal nieuwe burgers van 48 in 1415 naar 

104 in 1416. In 1418 waren er slechts 29 

nieuwe burgers zodat de bisschop in zijn 

opzet geslaagd schijnt te zijn49. 

Krijttekening uit Circo 1650 met de toren van de 

üuurkerk, het Duitse Huis en rechts het van kantelen 

voorziene huis Groenewoude aan de Oude Gracht Het 

heuvelachtige terrein op de voorgrond is natuurlijk gefan

taseerd. GAU, TA, Ba 48(2); neg. C 28.641. 
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Een plotselinge onverklaarbare stijging laat ook het jaar 1434 zien, misschien even

eens door een groter aantal buitenburgers. Op 7 april 1441 nam de stad een nieuw 

reglement op de buitenburgers aan, waarbij slechts de juridische steun tegen de 

maarschalk overeind bleef staan. Kort daarop ging het weer mis. Terwijl het aantal 

'normale' nieuwe burgers ver beneden het gewone niveau lag, kregen in 1448 en 

1449 maar liefst 195 man 'om gratie' en 366 man 'om hun dienst wil' het burger

schap. Nu zitten we hier wederom in een politieke crisistijd, compleet met een 

machtswisseling in Utrecht in het jaar 1449. Deze grote aantallen kunnen we dus 

verklaren door aan te nemen dat de Utrechtse machthebbers hun aanhangers wil

den belonen. In 1450 eiste bisschop Rudolf echter dat Utrecht geen burgers van 

'buiten' meer aan zou nemen. We kunnen er dus van uitgaan, dat het grootste deel 

van de gigantische aanwas in 1448 en 1449 uit buitenburgers bestond50. Verder zijn 

er echter geen aanwijzingen dat buitenburgerij in Utrecht veel verspreid was zoals 

dat in sommige Vlaamse of Brabantse steden het geval was. 

Ook nadat de invloed van de buitenburgerij op de inschrijving van nieuwe burgers 

verdisconteerd is, blijven we zitten met grote jaarlijkse schommelingen in de aantal

len. Zo vonden in 1488 en 1493 slechts vier inschrijvingen plaats. Soms is het moge

lijk een verklaring te geven voor de schommelingen. In 1421, midden in een oorlog 

met Holland en Gelre, is het aantal nieuwe burgers met 37 laag; de jaren erop met 

tussen de 105 en 120 erg hoog. Dat laatste is waarschijnlijk het gevolg van de bevol

kingspolitiek van bisschop Frederik, die met vrijgeleides zoveel mogelijk mensen 

naar het Nedersticht trachtte te lokken. Een hoogoplopend conflict om de bis

schopsstoel, gecombineerd met een opstand in de stad Utrecht, een hevige pestepi

demie en een dreigende oorlog verklaren het lage getal van 1456. Ditzelfde geldt 

voor de weinige burgers die Utrecht tijdens de burgeroorlog van 1481-1483 mocht 

inschrijven. Het moeizame economische herstel hierna, gecompliceerd door een 

nieuwe oorlog en slechte tijden verklaart het dieptepunt in de jaren rond 1490 en 

het decennium daarna. De politieke beslissing om grote groepen mensen rond 1450 

gratis het burgerschap te geven, leidde aan de andere kant weer tot een gering aan

tal kopers van het burgerschap in de jaren daarna. 

De ogenschijnlijke toename van het aantal nieuwe burgers na 1550 kan voor een 

deel worden verklaard uit het feit dat er plotseling veel meer slijkburgers werden 

aangenomen, vooral in jaren na pestepidemieën. In de vijftiende en het begin van de 

zestiende eeuw bedroeg het aantal slijkburgers gemiddeld 3 à 5 per jaar, zodat hun 

invloed op het totale aantal burgers gering was. Tussen 1550 en 1580 waren het er 

in totaal 224 (gemiddeld bijna 8 per jaar), hetgeen overeenkomt met ruim 16% van 

alle nieuwe burgers. Het ging hierbij zowel om nieuwkomers als om mensen die al 

lang in Utrecht woonden maar te arm waren om op de normale manier het burger

recht te verwerven. Na 1580 nam het aantal slijkburgers weer fors af. 
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Het aantal nieuwe burgers in Utrecht, grafisch per decennium weergegeven. 

Nadat we nu zicht hebben gekregen op de mogelijke vertekeningen van het beeld 

kunnen we ons wijden aan het trekken van enkele grote lijnen. Ook als rekening 

wordt gehouden met de vertekening door de buitenburgerij in deze tijd blijft het 

duidelijk dat de toestroom van nieuwe burgers in de decennia rondom 1400 groter 

was dan ooit daarna. Voorzichtig kunnen we concluderen dat Utrecht vooral tot 

1445 veel burgers heeft getrokken. Hun aantallen liggen dan ook hoger dan in bij

voorbeeld Leiden of Gouda. Na 1445 zakte het getal, om tussen 1464 en 1480 

weer toe te nemen. Na 1480 en zeker 1510 was het droevig gesteld met het aantal 

nieuwe burgers: ongeveer de helft van een eeuw eerder. De tijd tussen 1480 en 

1500 mag men met recht een economisch en politiek rampzalige periode noemen. 

Van herstel was slechts geleidelijk sprake. Ogenschijnlijk duurde het nog tot het 

midden van de 16e eeuw voordat de stad iets van haar aantrekkelijkheid terugwon. 

Stad, steden en platteland 

We zijn nu op het punt gekomen waarop we onze schattingen en hun implicaties op 

een rij kunnen zetten. We hebben bevolkingsaantallen van de stad Utrecht geschat 

voor de jaren 1400, 1481, 1577 en 1623, terwijl we daarnaast hebben aangegeven 

dat we de schatting van Visser voor omstreeks 1300 laag maar ook weer niet 
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onwaarschijnlijk achten. Op grond van de aantallen nieuwe burgers na 1385 kan 

vermoed worden dat de groei na dit jaartal vooral in de laatste decennia van de 14e 

en de eerste decennia van de 15e eeuw plaatsvond. De rampjaren 1437-1439, met 

honger en pest, zullen het einde van deze groeifase hebben ingeluid. Pas na 1460 

trok de groei weer aan om na 1480 abrupt afgebroken te worden. 

De laatste decennia van de 15e eeuw lijkt bevolkingsgroei uitgesloten, zodat 

Utrecht omstreeks 1500 nog evenveel inwoners telde als twintig jaar eerder. De 

bevolkingsgroei tussen 1481 en 1577 vond dus geheel na 1500 plaats. De ontwikke

ling van het aantal burgerinschrijvingen suggereert dat dit vooral een gelijkmatige 

ontwikkeling betrof, die wellicht na 1550 iets versnelde. Het tempo van de bevol

kingsgroei tussen circa I 500 en 1577 (0,5% per jaar) bleef in deze periode achter bij 

dat van de meeste steden in het noorden van Holland, die een stormachtige groei 

kenden. Daarentegen deed Utrecht het beter dan Gelderse steden als Arnhem en 

Nijmegen, of bijvoorbeeld Gouda en Maastricht31. Utrechts groeitempo lag, kort

om, rond het Nederlandse gemiddelde van die tijd. 

In de eerste fase van de Gouden Eeuw blijkt Utrechts bevolkingsgroei sterk ver

traagd te zijn. Stilstand of een toename met niet meer dan een paar duizend in bijna 

een halve eeuw (tot ruim 30.000 in 1623) betekent een groeipercentage van hoog

uit 0,2 à 0,3% per jaar. Daarmee hield Utrechts bevolkingsontwikkeling opnieuw 

het midden tussen de enorme groei van de steden in de kustgebieden (Holland, 

Zeeland en Friesland) enerzijds en de stagnatie en teruggang van veel van de bin

nenlandse steden in Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant anderzijds. Tegelij

kertijd raakte Utrecht haar positie als grootste stad van de Noordelijke Nederlan

den definitief kwijt. Amsterdam, Haarlem, Leiden en wellicht Middelburg waren de 

Domstad in deze periode qua inwonertal voorbijgestreefd; later zouden Rotterdam 

en Den Haag nog volgen. 

We kunnen tenslotte nog een poging wagen de mate van verstedelijking van de 

provincie Utrecht te schatten. Eerder hebben we het aantal inwoners van Utrecht, 

Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede tezamen in 1577 op 36.000 geschat. Als 

we daarbij nog een bevolkingsaantal van circa 1.000 voor Montfoort''2 optellen, dan 

komt de totale stedelijke bevolking van de provincie Utrecht (binnen de toenmalige 

grenzen) op 37.000. Van het platteland is bekend dat daar in 1632/1633 32.000 

mensen woonden". In 1577 zullen dat er beduidend minder zijn geweest. Uitgaand 

van een groeitempo van gemiddeld 0,4 tot 0,5% per jaar komen we voor 1577 uit 

op een plattelandsbevolking van 23-26.000 M. Dit betekent, dat het totale bevol

kingsaantal van de provincie Utrecht 60.000-63.000 bedroeg, waarvan ongeveer 

60% van de mensen in de steden woonde. Een halve eeuw eerder zal dat percenta

ge vrijwel gelijk zijn geweest, waarmee de provincie Utrecht qua urbanisatie ruim 

uitstak boven het landelijk gemiddelde van 3 I à 32% dat De Vries en Van der Wou-

de voor 1525 hebben geschat". Vlaanderen en Holland beschouwt men tot nu toe, 
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naast Noord-ltalië, als de meest geürbaniseerde gebieden aan het begin van de 16e 

eeuw, waar ongeveer de helft van de bevolking in steden woonde. Het valt aanne

melijk te maken dat ook in het begin van de 16e eeuw de urbanisatiegraad in 

Utrecht hoger was %. De conclusie kan dus luiden dat Utrecht de gehele 16e eeuw 

de meest verstedelijkte provincie binnen de Nederlanden was. 

Opvallend is tenslotte de dominante positie van de stad Utrecht: ze was ruim vier 

keer zo groot als de op één na grootste stad, Amersfoort, en meer dan twee keer 

groter dan alle andere steden van het Nedersticht bij elkaar. Juist de grootte van 

Utrecht in het verder kleine Nedersticht verklaart de zeer hoge urbanisatiegraad in 

het gewest met alle gevolgen van dien. Met recht noemde Guicciardini in zijn 

beschrijving van de Nederlanden de centrale ligging van Utrecht - naast haar werf-

kelders - als belangrijkste kenmerk. 

Epiloog 

We hebben in dit artikel een aantal schattingen van de Utrechtse bevolkingsomvang 

gemaakt. Door het gebruik van de inschrijving van nieuwe burgers hebben we 

getracht iets te weten te komen over het mogelijke verloop tussen de schattingsja

ren. Veel blijft echter nog onzeker en het is de vraag of die onzekerheid ooit weg

genomen zal kunnen worden. Wellicht dat een systematische studie in de rekenin

gen van de stadskameraars nog nadere inzichten kan opleveren. De tijd zal het 

leren. 

Bijlage 

Aantal nieuwe burgers in Utrecht (per decennium) 

Decennium aantal decennium aantal 

1381-1390 632* 1491-1500 243 
1391-1400 652* I50I-I5IO 396 
1401 -1410 868* 1511 -1520 296 
1411-1420 911 1521-1530 498 
1421-1430 662 1531-1540 274 
1431-1440 727* 1541-1550 350 
1441-1450 458 1551-1560 447 
1451-1460 380 1561-1570 461 
1461-1470 511 1571-1580 460 
1471-1480 707 1581-1590 448 
1481-1490 333 1591-1600 547 

Bronnen: Gegevens voor Utrecht ontleend aan GAU, SA I nrs. 16, 17 en 222-1 en -2, en SA II nr. 153. De cijfers voor de decennia 

gemerkt met * zijn gebaseerd op het extrapoleren van jaren met ontbrekende gegevens. Voor 141 1-1510 zijn in eerste instantie de 

gegevens uit nr. 222 gebruikt, aangevuld voor de jaren 1385-1412, 1429-1441, 1445, 1449-1450 en 1455 uit nr.1'6. Deze laatste bron 

was ook de basis voor de jaren 1481-1490 met uitzondering van 1483 en 1490. Beide bronnen zijn voor meer dan 50 jaar vergeleken; 

de verschillen per 10 jaar zijn te verwaarlozen. Tussen 1510 en 1580 zijn de cijfers uit nr. 16 afkomstig, waarbij ontbrekende jaren zijn 

aangevuld uit nr. 17. Vanaf 1580 is SA II nr. 153 geraadpleegd. 

In de statistiek zijn de hoge aantallen uit 1408-141 I en overige jaren wel meegeteld, omdat het niet mogelijk was een onderscheid te 
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maken tussen buitenburgers en gewone burgers. De 595 burgers uit 1448 en 1449 zijn niet meegeteld, omdat zij wèl duidelijk als spe

ciale categorie zijn opgetekend. Om politieke redenen verbannen burgers konden na een machtwisseling hun burgerschap terugkrijgen 

(bijvoorbeeld 45 in 1470). Voor zover we dit hebben kunnen achterhalen is deze groep is niet meegeteld. 

Gebruikte afkortingen 

GA Gemeente Archief 

GAU Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht 

JOU Jaarboek(je) Oud-Utrecht 

RAU Rijksarchief Utrecht 

SA Stadsarchief 

Bronnen 

Voornaamste archiefbronnen: 

RAU, Archief Domkapittel, nr. 4258 

RAU, Archief Staten uit de landsheerlijke tijd, nrs. 9, 19 en 368 

GAU, SA I, nrs. 13,16, 222, 223, 224, 590 en 634 

GAU, SAN, nr. 1243 

GA Amersfoort, Stadsarchief tot 181 I, nr. 146 
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Noten 

1 Cornelius Aurelius, 1727, 251 en 255': 'o Trajectum, civitas Dei'; 'civitas Sancti'; 'civitas gloriosa ... qui tot contines in te sancta 

canonicorum, monialiumque collegia, tot nobilium procerum et honestorum agmina civium'; 'o felix Trajectum ... civitas literarum 

et villa pulchritudinis. Te enim prae ceteris nostrae Bataviae urbibus et moralis pulchritudo et docta exornat relligio..' Voor de per

soon van Aurelius, zie Tilmans, 1988; voor de Apocalyps'ts, vooral daar, 44-47. Niet alleen de achtergrond van de paus kan Aurelius 

tot zijn bloemrijke lof hebben gebracht maar ook het feit dat Herman van Lokhorst, deken van Oudmunster, door Aurelius zijn 

maecenas wordt genoemd. Herman en Adriaan komen uit dezelfde Utrechtse parochie, en er bestaan meer verbindingen tussen 

beide dan Tilmans, 40-41 en 51 geeft. 

2 Guicciardini, 1612, 255 en 258. De oorspronkelijke uitgave van 1567 bevat de mededeling over de 26 steden nog niet; dit is waar

schijnlijk door de auteur in de tweede herziene en uitgebreide versie opgenomen. In Franse vertaling luidt de tekst van 1567 

(Guicciardini, 1567, 249-250): Mais eest chose merveilleusse que ceste ville est située en lieu du quel te partant en un iour, tu 

pourras aller (ie ne scay en quel autre endroict du monde on trouve les villes si pres l'une de lautre) a quelleque ce soit de soixan

te villes murées.... La cité est grande et puissante, & ha ses edifices très-beaux, & ornez avec très-beaux celliers par tout...' Voor de 

persoon van Guicciardini en zijn werk: Touwaide, 1975. Voor de Franse vertaling: Jacqmain, 1991 ; voor het verband van zijn werk 

met de traditionele lofprijzingen voor steden: Classen, 1991. 

3 Kemp, 1588, Liber III caput 28 schrijft: 'Urbs Trajectum est antiqua, dives et populosa...'. Van Buchel, 1906, 224 zegt over Utrecht 

het volgende: 'quem populosam ac praepotentem esse non negat Junius'. Het citaat uit RAU, Dom, nr. 4258. 

4 Tenhaeff, 1920, XIV. 

5 Hazemeijer, 1976, 9; Ramaer, 1921, 19 en 30-38; Alberts en Jansen, 1977, 89 en 263; Visser, 1985, 10-21; Houtte, Van, 1964, 130; 

Vries, De, 1984, appendix I; Rommes, 1990, 254 en 1991, 98; Mols, 1954-1956 II, 522; Blockmans e.a., 1980, 45; Struick, 1984, 

150; Van der Woude, 1980, 136. 

6 Blockmans, 1974, en Blockmans, 1988; Hohenberg en Lees, 1985; Russell, 1972, met name 15-38. 

7 Jansen, 1976, aangevuld door Zanden, Van, 1988; Blockmans, I 981 en Brûlez, 1986; zie het kaartje bij Blockmans e.a., 1980, 47. 

8 De gegevens: 5.500 parochianen in de Jacobsparochie rond 1480 en 8.000 tot 9.000 communicanten in de Buurkerkparochie in 

1569; Riemsdijk, Van, 1882, bijlage XXV, 296-297 en Rappard/Muller, 191 I, 49, 57 en 62. 

9 GAU, SA I, nr. 222-1, 125 en 183; ibidem nr. 13, 1572, f. I -3V; ibidem nr. 16, 1572, f. 83 en 85; Asch van Wijck, 1848, 131. Een tel

ling van alle mannen tussen 18 en 60 jaar zou ook in 1514 hebben plaatsgehad (Mols, 1954-1956 I, 63). 

10 Kuyse.a., 1983, 123. 

11 GAU, SA II nr. 2064; nadere beschouwingen hierover in de op handen zijnde dissertatie van Ronald Rommes. 

12 GAU, SA II nr. 121 ( l / l 1-1626). 

13 ' tHart , 1993, 37 tabel 2.1. 

14 Waale, 1990, 102; daarnaast leverde Utrecht nog 'genie'troepen, lieden die het vele graafwerk dienden op te knappen. Waale zelf 

( 107) geeft al aan dat de animo onder de Utrechters niet groot was, wat een verdere reden is om aan deze expeditie niet al te veel 

op te hangen. Verderop (170-171 en 253) geeft hij overigens op dat het stadsleger maximaal 1500-1800 man omvat kan hebben. 

Dit cijfer is echter waarschijnlijk ontleend aan een schatting van de algemene bevolking van de hand van Visser (zie noot 5 hier

voor). 

15 Tenhaeff, 1920,35. 

16 Zie hiervoor Muller Fz, 1883-1885, Inleiding 309-321 ; vergelijk voor Amersfoort: Maarschalkerweerd, 1991. De 'inwoenres' moes

ten wel aan alle stedelijke verbodsbepalingen gehoorzamen, maar bezaten niet dezelfde bescherming: de stad zou hen bijv. niet bij

staan wanneer ze buiten Utrecht terecht moesten staan. Bij doodslag op een 'inwoener' was de straf slechts laag: 6 weken gevan

genisstraf en een geldboete. 

17 RAU, Staten Landsheerlijke tijd nr. 368; voor de datering zie Vervaart, 1990, 52. Op de problemen die de interpretatie van deze 

zetting met zich meebrengt, kunnen we hier niet ingaan. Verreweg de grootste buurten waren de Bemuurde Weerd en het 

Lijnpad. De in totaal 41 5 namen doen vermoeden dat de bewoning aanmerkelijk minder dicht was dan in I 623 ( 1500-2000 inwo

ners?). 

18 Hieronder bevonden zich echter ook huurlingen en naar Utrecht gevluchte boeren. Deze getallen zijn daarom minder goed te 
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gebruiken. Cijfers afkomstig uit de kroniek van 1481, uit de kroniek van Thomas Basin en de Bourgondische hofschrijver Molinet 

(Tenhaeff, 1920, I 27; Basin, 1972, 170-171 ; daar ook het getal dat de kroniekschrijver Molinet noemt). Voor Basin in Utrecht: Van 

Vliet, 1991. Bij de laatste Utrechtse aanval op Ijsselstein in 1511 waren volgens Hollandse bronnen ongeveer 2.000 burgers tussen 

26 en 60 jaar betrokken. Zeker 43 I burgers hadden de stad echter een som gelds voorgeschoten en mochten thuisblijven (Van 

Kalveen, 1974, 173, 176 en 178 noot 105). De op zich interessante cijfers die de Kampense burgemeester Arend toe Bocop 

noemt, laten we hier buiten beschouwing. 

19 Overvoorde en Joosting, 1897, 10; door geen lid te zijn van een gilde kon men buiten de strikte gildebepalingen werken. Voor de 

militaire plichten van de gildeleden: CCIV-CCX; op dienstweigering stond een boete. Tot 1502 moest men lid van een gilde zijn 

om burger te kunnen worden; hierna was dit omgedraaid. Freiburg telde in 1445 64% niet-burgers, waar 80% van de Leidse immi

granten rond 1600 geen burgerrecht verwierven; in Neurenberg lag dit percentage in 1449 echter op slechts I 1% (Mols, 1954-

1956 11,364). 

20 GAU, SA I, nr. 13, 1522, f.84'. 

21 Met dank aan Llewellyn Bogaers voor deze informatie. In het Raads Dagelijks Boek en het Buurspraakboek valt over de eedafleg

ging in augustus niets te vinden. Op I 3 augustus 1536 werd een nieuwe regeling over de bewaking van de muren ingevoerd. Op 8 

oktober legde de volledige magistraat de 'geboirlicke eeden' nogmaals af om te 'regieren in justicie ende goeder pollecie nae ver-

moegen der ordonnatien dair aff gemaict'. Op 20 oktober volgde de publicatie van een andere belangrijke verandering, de ordon

nantie op de nieuwe versterking van Utrecht (Ibidem nr. 13, I 536, f. 65 en nr. 17, 1536, p. 106 en I 15). 

22 GAU, SA I nr. 224; hieraan zijn ook de volgende gegevens ontleend. Een nadere uitwerking van deze bron zal plaatsvinden in de 

dissertatie van Ronald Rommes. 

23 Zie ook de in noot 19 genoemde getallen voor enkele andere plaatsen. 

24 Van den Hoven van Genderen, 1987, 36. Het spotlied uit 1511 heeft het mislukte beleg van Ijsselstein door de Utrechters tot 

onderwerp. 

25 Robinson, 1969, 8. In Utrecht zal dit getal gunstiger hebben gelegen; bovendien draait het hier vooral om geestelijken met de hoge

re wijdingen. 

26 Reijmers, 1992,37. 

27 Floris Tzwynnen, de latere stadspensionaris werkte al drie jaar in Utrecht, toen hij gedwongen werd burger te worden. Hij was 

ook notaris, derhalve een clericus met zeker de lagere wijdingen. De voordelen van de geestelijke stand hebben hem waarschijn

lijk weerhouden om burger te worden. De Utrechtse raad had in de gespannen periode na 1477 echter meer controle over hem 

als burger. Over Tzwynnen; Blok, 1994. 

28 Van den Hoven van Genderen, 1991, 197-198 en 221 ; net zomin als toen is hier ruimte voor een uitgebreidere onderbouwing. 

29 Zie ook de constatering van Schaïk, Van, 1987, 141: 'De aantallen feitelijk gemobiliseerden kunnen derhalve geen afspiegeling zijn 

van de plaatselijke bevolkingsverhoudingen.' 

30 De geestelijkheid zou dan 7.5 à 8.5% van de bevolking hebben uitgemaakt, hetgeen een betrekkelijk normaal percentage is voor 

bisschopsteden in die tijd. 

31 Kalveen, Van, 1966; cijfers iets gecorrigeerd in Schaïk, Van, 1987. 

32 Voor het hiernavolgende: RAU, Staten Landsheerlijke tijd, nr. 9, 1577, f. I 3r-14r; ibidem nr. 19, ongedateerde brief van gecommit

teerden uit Amersfoort, Wijk en Rhenen dat ze geen volmacht hadden om in het haardstedegeld toe te stemmen 'alsoe 'tselve 

nijet egael en kan gevonden.'GAU, SA I, nr. 13, 1577, f.94', 98", I06--I07, 109, II I r en 129. Ibidem nr. 16, I 577, f. 183". 

33 Zie voor dit ingewikkelde onderwerp Mols, 1954-1956 I, 251 -259, vooral 253 en 257-259 en Arnould, 1976, 17-19, 28, 32-33, 43-

44 en 58-64. De opmerking van Schaïk, Van, 1987, 143, dat de stedelijke haardstedencijfers met de factor 4,5 vermenigvuldigd kun

nen worden, gaat voor de Utrechtse tellingen dan ook niet op. 

34 GA Amersfoort, Stadsarchief tot 1811, nr. 146. 

35 Mols, 1954-1956 I, 257-258 en III, 81; Faber, 1972, tabel 11.4 (vgl. tabel 11.25). Een haardstedentelling van Dordrecht uit 1555 biedt 

minder geschikt vergelijkingsmateriaal. Hier staan ruim 2200 mensen geboekt voor 5476 schoorstenen. Bijna een derde werd voor 

slechts I schoorsteen aangeslagen; bovenaan de lijst staat iemand met 18 stuks. Met ongeveer 9900 inwoners zouden hier 1,8 

schoorsteen per inwoner zijn (berekend op grond van Unger, 191 5, 957 en 977). We weten echter niet of alle inwoners in de tel

ling zijn opgenomen of dat er ook lieden waren vrijgesteld. Het totaal is daarom te onduidelijk om te gebruiken. 

36 Dagboek, 1959/60, diverse verwijzingen; Rooyen, Van, 1988. 

37 Zie Rommes, 1991. 

38 RAU, Staten Landsheerlijke tijd nr. 9, 1577, f. I 3'. Voor Wijk luidde de opgave: circa 382 haardsteden en daarnaast nog eens 37 in 

de stadsvrijheid. De getallen voor Rhenen en zeker Wijk zijn aan de lage kant: zie hiervoor het onder noot 40 genoemde bevol

kingscijfer voor Wijk. 

39 RAU, Staten Landsheerlijke tijd nr. 9, 1577, f. I 3. 

40 Wijk bij Duurstede telde in 1597 2385 inwoners (Rommes, 1989, 10). Dit betekent dat er ofwel sprake is geweest van een forse 

groei van bijna 50% sinds 1577 of dat het aantal voor I 577 te laag geschat is. 

41 Visser, 'Dichtheid', 14 noot 15. Overigens heeft ook Visser nergens zijn cijfers onderbouwd. De aantallen mensen per huis gaan 

waarschijnlijk terug op de Hollandse telling van 1514; of deze cijfers ook voor 1300 opgaan is maar de vraag; bovendien kent 

Utrecht een heel andere topografische ontwikkeling dan de meeste andere steden, wat een extra complicatie vormt. 

42 Met dank aan Martin de Bruijn voor zijn suggesties en bereidwillige antwoorden. Opvallend is dat ook in Kampen, gezien het grote 

aantal nieuwe inschrijvingen als burger, na I 320 een grote groei plaatsvond. 

43 Russell, 1972, 21-22. 

44 De omvang van het migratiesaldo was van cruciaal belang voor de bevolkingsontwikkeling van steden in de vroegmoderne tijd. Zie 
bijvoorbeeld De Vries, 1984, 175-249. 
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45 In tegenstelling tot wat Muller beweerde konden geestelijken (met de hoger wijdingen) in de 14e eeuw incidenteel het burgerrecht 

krijgen. Hierna komt dit niet meer voor. ook vrouwen komen we, op twee uitzonderingen na, niet tegen in de burgerlijsten. 

46 Zie bijvoorbeeld GAU, SA I nr. 222-2, p.l 13. 

47 GAU, SA I, nr. 16 genoemd jaar. Elders blijkt ook de hoogte van het inschrijfgeld invloed te hebben gehad op de aantallen nieuwe 

burgers. De voor Utrecht bekende cijfers, variërend van een gouden oud Frans schild tot zeven gulden, ontlopen elkaar echter 

weinig, voor zover dat beoordeeld kan worden, gezien de tijdspanne van meer dan 200 jaar daartussen. 

48 Zie Dekker en Van den Hoven van Genderen in de komende provinciegeschiedenis voor een samenvatting hiervan; in 1417 verde

digt de stad zich tegen de klachten van de bisschop over de toelating van buitenburgers door te wijzen op 'des groten onrechts 

wille, dat die maerschalken dagelix in den lande doen boven den lantbrief. Voor de overtredingen van hun competentie door de 

maarschalken en de buitenburgers in het algemeen zie Van den Hoven van Genderen, 1987, met de daar genoemde literatuur. 

49 Zie GAU, SA I nr. 16, 1408-1413, 1414 f. 4, 1415-1418, en Muller, 1883-1885, Inleiding, 310-311. 

50 GAU, SA I nr. 16, 1441 f. 46, en 1448-1450 en Muller, 1883-1885, Inleiding, 311. 

51 De Vries, 1984, appendix I ; Lesger, 1990, 223 tabel A.2. 

52 In 1559 zou dit stadje 199 huizen hebben geteld: Gaasbeek en Noordam, I 992, 3 I. 

53 Rommes, 1990, 256 tabel 2. 

54 Vergelijk het rurale groeicijfer voor Holland van 0,7% per jaar (Zanden, Van, 1991, 36 tabel 2.2). In Utrecht lag het groeitempo 

zeker lager door het ontbreken van omvangrijke inpolderingen. 

55 Vries, De, en Van der Woude, 1995, 85. 

56 Voor de kleine stadjes kunnen minimale cijfers van 1000 inwoners worden verondersteld (ongeveer de grootte van Bunschoten), 

voor Amersfoort misschien 4.000 bewoners, voor Utrecht 20.000. De bevolking van het platteland kan geschat worden door uit 

de telling van Eemland uit 1514 een bevolkingsdichtheid voor de zandgronden te berekenen en deze voor de hele Utrechtse heu

velrug toe te passen. Uit Holland stamt een telling uit datzelfde jaar die onder andere getallen geeft voor plaatsen langs de grens 

met het Sticht. Als we ervan uitgaan dat aan de andere kant van de grens de bewoningsdichtheid identiek was en dat deze, gezien 

de gelijke agrarische achtergrond, niet al te vee! verschilde van het overige Utrechtse platteland, kunnen we met enige omzichtig

heid ook de omvang van de Utrechtse plattelandsbevolking schatten. 
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