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door GERARD RAVEN

Amersfoort wordt in 1028 voor het eerst vermeld, als de

bisschop van Utrecht de schenkingen bevestigt van zijn

voorgangers aan het klooster op de Heiligenberg (Leus-

den). Daaronder zijn de tienden van Amersfoort, 10%

van de oogst. Uit niets blijkt dat dit méér is dan een dorp-

je, zonder kapel. Aan verdediging hoeft men ook nog

niet te denken. Het glooiende terrein en het vele water

zijn natuurlijke hulpmiddelen in de strijd en er is ook nog

niet veel te halen.

EEN SCHOUT VAN DE BISSCHOP
Daarna groeit Amersfoort, door haar ligging aan de door-

gaande weg en een riviertje. Er ontstaat een markt en er

komen kooplieden wonen. De bisschop wijst intussen een

meier aan, die leiding geeft aan de ontginning van de om-

geving, waardoor boeren van elders hier komen wonen.

De meier gaat ook over de defensie en is schout, dus voor-

zitter van een rechtbank met enkele Amersfoorters als bu-

ren of schepenen. Het schoutambt vererft en deze familie

noemt zich in de 12e eeuw al Van Amersfoort. Het wordt

een aanzienlijk geslacht, met eigen gronden en de titel

ridder. Zij wonen in een hoeve die in 1203 voor het eerst

wordt vermeld; daar wordt ook de belasting in natura ver-

zameld. De boerderij heeft een kapel die ten slotte uit-

groeit tot de Sint-Joriskerk; de naam van de hofstede gaat

over op de Hof. En de nederzetting wordt versterkt, mo-

gelijk met een aarden wal. 

In de 13e eeuw wint de graaf van Gelre en Zutphen zo-

danig aan macht dat dit een bedreiging wordt voor het

grensgebied. In 1256 krijgt hij zelfs landerijen in handen

in Zuidoost-Utrecht. Aan Wouter van Amersfoort dus de

taak om daar wat aan te doen: hij begint in 1252 een voor-

uitgeschoven post te bouwen. Vermoedelijk is het een

woontoren, die de naam Stoutenburg (trotse burcht) krijgt. 

GEGROEID RECHT
Amersfoort brengt geld op voor de bisschop: belastingen

op markten, tol op scheepsvrachten als zout en gruit (voor

de bierbrouwerij), boeten van het gerecht. De schout

deelt de lakens uit, maar de inwoners doen het werk. Dat

wordt steeds onnatuurlijker en de Amersfoorters rekken

de grenzen op. Net als op het platteland groeit het ge-

woonterecht door uitspraken van het schepengerecht,

door verleende privileges en door stiekeme of ongemerk-

te wijzigingen. Een heel belangrijk stukje gewoonterecht

is dat je vrij man wordt als je een jaar en een dag in de

stad woont. In die tijd zijn boeren immers horigen! In de

stad ontwikkelt zich bovendien een koopliedenrecht, met

regels voor handel en ambacht en kortere procedures

INZ ICHTEN  EN  M ISVERSTANDEN  OP  E EN  R I J T J E

Het stadsrecht
van Amersfoort
Op 12 juni 1259 werd Amersfoort een stad, is de algemene voorstelling. 
Maar kun je dat eigenlijk wel zo zeggen? Had Amersfoort tevoren dan geen
rechten? Wat houdt stadsrecht eigenlijk in en waarom was dat belangrijk? 

Zegel van Hendrik van

Vianden (Stadsarchief

Utrecht 1122-1577
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dan het landrecht. Dit wordt de basis voor stedelijk be-

stuur. Rond 1100 gaan stedelingen in de Nederlanden

zich zélf bezig houden met bestuur, inning van belastin-

gen, defensie en rechtspraak, met eigen documenten en

zegels en soms zelfs met eigen munten. 

Pas de laatste jaren hebben historici die stadsrechtverle-

ningen bestuderen de aandacht gevestigd op de vloeien-

de verhoudingen tussen landsheren en hun steden. Nu be-

seffen we dat het Amersfoortse stadsrecht eerst groeide

en later door de bisschop is bevestigd. Die formulering vin-

den we ook in de oorkonden zelf (zie de cursivering in

het kader). Het is in deze periode dus niet zomaar van de

ene op de andere dag verleend. De oudst bekende beves-

tiging is voor Hoei (Luik, 1066). Daarna volgen steden in

Vlaanderen. Na Stavoren (Friesland, vóór 1068) is Utrecht

de tweede Noord-Nederlandse stad die een oorkonde

krijgt, tussen 1114 en 1122. Dat betekent dat het gebied

officieel uit het landrecht wordt gelicht. Maar vaak vindt

men pas zo’n document nodig als er geschillen over be-

voegdheden zijn; het recht kan al stilzwijgend geduld zijn

door de vorst, of mondeling verleend.

BEVESTIGING ALS 
POLITIEK INSTRUMENT
Waarom zou bisschop Hendrik van Vianden dat recht van

Amersfoort eigenlijk willen bevestigen? Het levert hem

maar tien pond zilver op, een symbolisch bedrag. Het gaat

dus om iets anders. Hendrik is een goede bestuurder die

met succes weet te verdelen en heersen. Hij speelt de

schout uit tegen de stad en bindt ze zo allebei stevig aan

zijn persoon. Amersfoort moet goed weten wie de baas

is. Een prima methode is dat zij hun eigen zaken mogen

regelen, maar daarover wel verantwoording afleggen.  De

bisschop laat zich op 12 juni 1259 letterlijk gelden door

zijn meegebrachte oorkonde plechtig te tekenen. Dat is

ongetwijfeld op de Hof gebeurd. 

Op dezelfde dag rekent de bisschop af met zijn schout

van Amersfoort en Eemland. Wouter van Amersfoort is

één van de belangrijkste Stichtse edelen, die teveel hun

eigen gang gaan. Wouters vader Hendrik is rond 1249

overleden, dus hij zit er nog niet zo lang. Het schoutambt

is nu niet langer erfelijk en Wouter moet verhuizen naar

Stoutenburg. Hij draagt zijn (nog niet voltooide) slot op

aan de bisschop en krijgt het weer van hem in leen. Mocht

hij of zijn nakomelingen de bisschop ontrouw worden, dan

moeten ze het ontruimen. Wouter staat immers ook onder

druk van de graaf van Gelre; al vier jaar later erkent hij

die als leenheer voor twee landgoederen in de omgeving.

In ruil krijgt Wouter tweehonderd pond zilver, die hij hard

VRIJE VERTALING VAN 
HET STADSRECHT
Wij, Hendrik, bij de gratie Gods bisschop van Utrecht,

maken bekend aan allen die deze oorkonde zien, en

verklaren hiermee openlijk het volgende. Onze be-

minde onderdanen, schepen, raden en inwoners van

onze stad Amersfoort hebben mij en onze kerk van

Utrecht trouw gediend en doen dat nog steeds met

alle toewijding en genegenheid. Op advies van onze

raad schenken wij hen daarom het recht en de goe-

de gewoonte die zij tot dusver hebben bezeten; en bo-

vendien het privilege en burgerrecht dat in de volks-

taal stadsrecht wordt genoemd, zoals onze stad

Utrecht dat al heeft. In afwijking daarvan moet

Amersfoort blijven deelnemen aan onze militaire

expedities. Bovendien moet Amersfoort tien pond

Utrechts [zilver] bijdragen wanneer de stad Utrecht

onze bede betaalt. Niemand mag inbreuk maken

op dit stadsrecht, op straffe van de kerkelijke ban.

Ter oorkonde hiervan hebben wij ons zegel aan deze

brief gehecht. Gedaan en gegeven te Amersfoort, in

het jaar des Heren 1259, op donderdag, het feest

van de heilige Odulfus de Belijder. 

Beeld van Hendrik van

Vianden in de OLV-toren

door Ton Mooy, 1995. 
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nodig heeft. In de 14e eeuw verliest de bisschop Scher-

penzeel en Hoevelaken aan Gelre. Bovendien zijn Wouters

nakomelingen zó arm geworden dat zij hun rechten en

landerijen aan andere Stichtse edelen moeten verkopen.

WELKE RECHTEN?
Nu willen we wel eens weten wat het stadsrecht precies

inhoudt. Maar dat valt tegen: dat staat helemaal niet in

de oorkonde! Er wordt alleen verwezen naar het recht

van de stad Utrecht. Van de Utrechtse oorkonde worden

we ook niet heel veel wijzer. De schepenen van Utrecht

mogen het marktrecht handhaven en de inwoners die

bijdragen aan de aanleg van de aarden wal worden

voortaan vrijgesteld van tol, mits hun goederen in de

stad worden verhandeld. De bisschop en zijn baas, de

keizer van Duitsland, vinden het veel belangrijker te rege-

len dat de Utrechtenaren trouw zweren. Dát is de werke-

lijke motivatie om de oorkonde te geven die de Utrechte-

naren zo graag willen hebben. Het stadsrecht is dus geen

wetstekst, maar een belofte met eed om elkaars belan-

gen te behartigen. Bovendien is er dan vermoedelijk nog

geen stadsbestuur, want dat wordt pas in 1196 voor het

eerst vermeld. Interessant is ook dat de bisschop rond

1250 toestaat dat de Utrechters niet meegaan op leger-

tochten; ze hoeven alleen hun eigen stad te verdedigen.

Ook kunnen zij voortaan alleen in hun woonplaats be-

recht worden. Daaraan zien we dat een stad ná de be-

vestiging doorgaat met het verzamelen van privileges voor

verder zelfbestuur. 

Ook in het Amersfoortse stadsrecht van 1259 staan voor-

al zaken die de bisschop belangrijk vindt. Hij vleit de be-

woners met hun trouw, maar eist dat zij hem wél troepen

blijven sturen als hij die nodig heeft. Het valt alleen op

dat hun aantal niet is vastgelegd. Het stadje wordt trou-

wens op[p]idum genoemd; het is dus enigszins versterkt.

Interessant is het dat Amersfoort niet alleen schepenen

kent, maar ook al beschikt over een gekozen raad. 

Uit andere bronnen weten we gelukkig wél waaruit de

privileges meestal bestaan hebben: zelfbestuur, defen-

sie, marktrechten, inning van belastingen en boeten, tol-

vrijdom in het gewest, burgerrecht, lage en in sommige

steden ook de hoge rechtspraak (doodstraf). Ook

mag een stad rekenen op hulp van de landsheer, bij-

voorbeeld in oorlogstijd. Maar de Amersfoortse rechten

kennen we dus niet precies. Hoe anders is dat met de

stadsrechtsoorkonde van Alkmaar uit 1254. Die is zeer

uitgebreid en voorziet zelfs in vaste inhoudsmaten en in

gevallen van stankoverlast, brand, schulden, vechten,

borg, doodslag en verkrachting! 

SNEEUWBALEFFECT
Het stadsrecht van Amersfoort is overgenomen van dat

van Utrecht. Dat schept ook nieuwe mogelijkheden: het

bestuur kan op hoofdvaart gaan, dus in Utrecht om advies

vragen voor een moeilijk vonnis of een leemte in de wet-

geving. Zo’n advies is bindend. En Amersfoort is niet de

enige. In die tijd wil elke stad wel zijn oorkonde hebben,

maar de bisschop is daarin veel later dan de andere gewes-

ten. Rhenen krijgt als tweede haar oorkonde tussen 1248

en 1258, in 1257 volgt Oudewater en dan Amersfoort. Van

het huidige Nederland zijn zij pas ongeveer de vijftigste op

de lijst. De stadsrechtbevestiging krijgt dan een sneeuw-

Het stadsrecht van

Amersfoort. Helaas is 

de oorkonde van 1259

verloren gegaan, maar 

er zijn verschillende

afschriften van. Dit is

het oudste exemplaar

van 1344, gemaakt 

kort na de stadsbrand

van 1340 waarbij het

origineel mogelijk 

verloren ging (Archief

Eemland, Stadsarchief

3520-089).
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baleffect: Vreeland,’t Gein en Wijk bij Duurstede (1265-

1300). In Eemland volgen rond 1350 nog Eembrugge,

Bunschoten, Baarn en  Eemnes. In die tijd komt het vaker

voor dat de vorst een stadsrecht uitvaardigt om de groei

van een dorp te stimuleren; lang niet altijd met succes.

NIEUWE PRIVILEGES EN PLICHTEN
Vol trots laat Amersfoort kort na de bevestiging haar

eerste stadszegel maken. Het randschrift is Sigillum civi-

tatis Amersfordie, alsof het al een civitas (grote stad) is!

Bovendien wordt de Hof blijkens opgravingen wel twee

meter opgehoogd, zodat de markt voortaan echt zonder

natte voeten kan worden bezocht. Ook daarna blijft

Amersfoort uitzien naar nieuwe privileges. Haar kans

komt met de haar welgezinde ridder Arnoud van IJssel-

stein, schout van Amersfoort en Eemland in de jaren

1315-1346. Hij regelt afschaffing van de tol op bier-

transport naar Amsterdam en een tweede jaarmarkt. In

zijn tijd krijgt de pastoor ook de hoeve waar de schout

eens woonde; dat duidt erop dat het nu zijn huis was.

Ook krijgt de Joriskerk een kapittel (een college van

priesters dat de getijden bidt), wat de stad extra aanzien

geeft. Arnoud gaat feitelijk zijn eigen gang en laat het

stadsbestuur redelijk vrij, maar na zijn tijd moet Amers-

foort zichzelf maar verdedigen. De bisschop is te zwak om

een leger te sturen en in de volgende twee eeuwen heeft

Gelre vaak vrij spel in deze omgeving.

Het stadsrecht brengt Amersfoort ook in het gewestelijk

bestuur. De stad Utrecht voert in het Kapittel-Generaal

(later de Staten) graag het woord namens de drie andere

steden Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede. In de

praktijk worden de drie ook weinig uitgenodigd en meest-

al vinden zij dat prima. Door hun afwezigheid ontlopen zij

rond 1500 zelfs het morgengeld (grondbelasting)! Amers-

foort is er wél geregeld bij; het is met zo’n 3000 inwoners

één van de 25 grootste steden van de Noordelijke Neder-

landen. Naast belasting is oorlog een belangrijk gespreks-

punt. Die kost al gauw schatten en er gaat bijvoorbeeld

een zucht van verlichting door de besturen als in 1713

de Vrede van Utrecht wordt gesloten. Om dat te vieren

laat Amersfoort een prachtig gegraveerde bokaal ma-

ken, die nu in het museum staat.

In 1798 worden de steden omgezet in gemeenten, maar

kort daarna wordt dat weer teruggedraaid. In 1811 ver-

liezen zij hun schepenrechtbank; daar komen dan de ons

bekende rechtbanken voor in de plaats. Pas met de Ge-

meentewet van 1851 verdwijnt het begrip stad als be-

stuursvorm. Sindsdien spreken we dus simpelweg van

gemeente Amersfoort. 
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Links: het eerste stads-

zegel (Archief Eemland,

Armen de Poth {beh.nr.

100} inv.nr. 962, 

d.d. 25 november 1342).

Boven: het tweede 

zegelstempel van

Amersfoort, 1367

(Museum Flehite).

Gerard Raven is 

conservator van 

Museum Flehite.

Op dinsdag 30 juni komt prof.em. Piet Leupen spreken over het Amersfoortse stadsrecht. 
Oudheidkundige Vereniging Flehite, Museum Flehite, 20 uur.
Zijn lezing verschijnt in december in het jaarboek Flehite. 
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