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i n l e i d i n g

In de stad Arnhem zijn in de periode vóór 1811 twee seriële bronnenreek-
sen aangelegd voor de overdrachtsregistratie en vestiging van rechten op
onroerend goed, namelijk de schepensignaten en de protocollen van be-
zwaar. De schepensignaten vormen de vroegste stedelijke registratie-
vorm van onroerend goed. De protocollen van bezwaar zijn zogenaamde
huizenprotocollen, een voorloper van het kadaster. In dit broncommen-
taar wordt de registratie van onroerend goed in deze twee nauw met el-
kaar samenhangende registers becommentarieerd.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

De vrijwillige rechtspraak kwam te Arnhem, in het bijzonder bij eigen-
domsoverdrachten, toe aan het stedelijk gerecht van de schepenen, of van
de richter en schepenen. Rond 1300 beoorkonden doorgaans twee of
meer schepenen, soms ook met de richter van de stad, onder meer de
overdracht van onroerend goed, verpandingen en verpachtingen, rente-,
erfpacht- en vruchtgebruikvestiging, huwelijksschenkingen, boedel-
scheidingen, testamentaire beschikkingen, minnelijke schikkingen (ma-
gescheid) en dergelijke meer tussen particulieren en particuliere instan-
ties. De daarbij opgemaakte oorkonden zijn de zogenaamde schepenkist-
oorkonden, die bewaard werden in de Arnhemse schepenkist.1 Een
dergelijke methode bestond ook te Kampen en Keulen.2 Deze wijze van
registratie werd zowel te Kampen als te Keulen vrij snel vervangen door
de inschrijving van deze oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, verle-
den voor de stedelijke schepenbank, in een register. Vóór 10 november
1312 is er te Kampen al sprake van een inschrijvingsregister, het niet meer
bewaard gebleven Liber Vetus.3 Wel bewaard is de zogenaamde Oudste Fo-
liant, een schepenregister waarin de oorkonden van de vrijwillige recht-
spraak voor de Kampense schepenbank opgetekend zijn.4 Elders in het
IJsselgebied, in Delden, Zwolle, Ommen en Deventer, blijken er vanaf het
midden van de veertiende eeuw stadboekoptekeningen als te Kampen te
hebben bestaan.5
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Hoe de overgang van de registratie op perkament naar registers zich vol-
trokken heeft te Arnhem is onduidelijk. Mogelijk is men er toe overge-
gaan, zoals voor Kampen wordt verondersteld, uitsluitend bezegelde
schepenbrieven als bewijsstukken te accepteren zonder enige registratie
in schepenregisters. Bij ontstentenis van een goed ontwikkeld notariaat te
Arnhem zal deze methode echter niet bevredigend zijn geweest.6 De Arn-
hemse registers van de vrijwillige rechtspraak, met de registratie van on-
roerend goed, duiken pas op in de loop van de vijftiende eeuw. Zij staan
bekend onder de naam schepensignaten. Het oudste register dateert uit
1423.7 Of er tevoren al een registratie van deze bronnen is geweest in een
algemeen register van schepenvonnissen of handelingen van schepenen
is onbekend. Het oudste register van de schepenrechtbank, het zogeheten
Statboeck van Ordelen, bevat vanaf 13 mei 1448 een vrijwel chronologische
reeks van vonnissen. Dit deel begint dus nà de gespecialiseerde registra-
tie van de vrijwillige rechtspraak voor schepenen.8 De registratie in de
schepenregisters of schepensignaten vond hoogstwaarschijnlijk plaats
onder verantwoordelijkheid van de stadssecretaris, als hij al niet zelf het
register bijhield. De schepensignaten zijn onder deze naam aangelegd
vanaf 1423 tot en met 1695.9 Vanaf 1695-1696 is de serie schepensignaten
als ‘registers van opdrachten en verbanden’ voortgezet tot het jaar 1811.

Deels parallel aan de registratie in de schepensignaten treffen we
vanaf 1618 de optekening van eigendomsverhoudingen, verpandingen,
hypothekeringen en andere belastingen en overdrachten aan in het zoge-
naamde protocol van bezwaar. In dit huizenprotocol zijn korte notities
geordend volgens een soort kadastrale intekening per wijk en per straat,
zoals ook in andere steden gebruikelijk was geworden.10

Aanleg van de schepensignaten

De titel van het schepensignaat uit 1424, dat bijeengebonden is in het
oudst overgeleverde register met de signaten van 1423 tot 1426,11 is vrij al-
gemeen. Gesproken wordt over een ‘boek’ betreffende verschillende aan-
gelegenheden.12 In het daarop volgende signaat van 1425 is het opschrift
explicieter: het betreft verpandingen, publieke verkopen, verkopen en
beslagleggingen.13 Terwijl in de oudste signaten de beslagleggingen of
peindingen samen met andere akten ondergebracht zijn, gaat men voor
deze categorie akten vanaf 1612 een aparte reeks registers aanleggen.
Deze registers zijn de actenboeken, archivalisch geregistreerd als ‘acten-
boek van peindingen’, en maken deel uit van het archief van de criminele
rechtspraak.14
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De naam schepensignaat wordt vanaf 1695 gewijzigd in ‘register van
opdrachten en verbanden’. Het betreft evenwel dezelfde bronnenreeks
met oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, die tot 1811 doorloopt.
Vanaf 1756 zijn er naast deze registers ook losse, niet ingebonden minu-
ten van opdrachten en verbanden bewaard.15 Deze minuten in extenso
werden ingeschreven in het ‘register van opdrachten en verbanden’.16 De
eerste minuut betrof een schuldbekentenis van 29 januari 1756 ‘coram no-
bis’, namelijk ten overstaan van twee schepenen. Deze schuldbekentenis
vindt men in extenso terug in het register van opdrachten en verbanden.17

De reeks schepensignaten tot 1695 is niet volledig overgeleverd. Een
aantal registers, met name die over de jaren 1449-1450, 1457-1468, 1496-
1500 (alleen een fragment van 1497), 1506-1513 en 1535 ontbreken. Over
de jaren 1551-1555 zijn twee registers overgeleverd, daarna overlappen
zij elkaar gedeeltelijk met af en toe een onjuiste chronologie.

De registratie is in hoofdzaak chronologisch, zij het dat af en toe een
verspringing optreedt. Een akte blijkt dan een week te laat te zijn inge-
schreven. Dit kan duiden op een praktijk van direkte inschrijving, gelijk-
tijdig, of vrijwel gelijktijdig aan de rechtshandeling of beoorkonding.
Deze chronologische indeling blijft gehanteerd tot 1612. Daarna wordt er
een indeling in een Wester- en Oosterkwartier ingevoerd. 18

Aanleg van de protocollen van bezwaar

In 1618 gaf het stadsbestuur opdracht te starten met de aanleg van leg-
gers met een perceelsgewijze inschrijving van onroerend goed, waarbij
de veranderingen in eigendom en bezwaring opgetekend werden. Stede-
lijke eigendommen zijn niet in het protocol van bezwaar opgenomen. Die
worden slechts vermeld wanneer zij in particuliere handen overgingen.
Voor deze registratie van onroerend goed in de protocollen van bezwaar19

ging men uit van een kwartierindeling. De stad zelf werd ingedeeld in
Binnenwester- en Binnenoosterkwartier en het schependom van Arnhem
buiten de muren werd geregistreerd in Buitenwester- en Buitenooster-
kwartier. Voor wat daarbuiten viel werd een Buitenregister opgesteld. In
elk protocol van bezwaar is voorin een kaart opgenomen van het betref-
fende kwartier. Het kwartier zelf is weer onderverdeeld in blokken, die
voorzien zijn van één letter, dan wel twee (A tot Y en AA tot XX of YY).20

De protocollen van bezwaar zijn in ongewijzigde vorm bijgehouden tot
1728. In een resolutie van 10 maart van dat jaar besloot het stadsbestuur
tot de vervaardiging van nieuwe leggers.21 Aanleiding tot deze hervor-
ming was de onoverzichtelijke staat en de onmogelijkheid om in een aan-
tal registers nog bijschrijvingen te doen. Alleen het register van het
Buitenoosterkwartier kon nog verder gebruikt worden. In de drie nieuwe
registers, het zogenaamde tweede protocol, hanteerde men weliswaar
dezelfde belettering van de blokken als in het oude protocol van bezwaar,
maar bracht men een betere opeenvolging aan van de huizen binnen de
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blokken. Dit zogeheten tweede protocol bleef, samen met het oude proto-
col van bezwaar van het Buitenoosterkwartier, in gebruik tot 1811.

Door de kolomsgewijze structuur is de indeling van de protocollen
van bezwaar zeer overzichtelijk. In de eerste kolom staat de datum van
de verrichte transactie, in de tweede de naam van degene die afstand
deed van het huis (door verkoop, schenking, vererving of boedelschei-
ding) of de bezwaring ervan aanging, en in de derde kolom de naam van
degene die het huis verwierf of de lening verleende, waarvoor het huis
tot onderpand was gesteld. Bij aflossing van de lening werd de zaak
doorgehaald, met in de marge aan de rechterzijde de vermelding door
wie en wanneer. De ligging van het huis in een bepaald blok (dat steeds
door vier straten wordt omgeven) wordt vaak alleen summier aange-
duid. Via de opgegeven datum kan men de transactie terugzoeken in het
schepensignaat, waardoor men soms extra gegevens verkrijgt. Ook met
de actenboeken (van peindingen) kan een relatie gelegd worden. De kop-
peling tussen het protocol van bezwaar en de actenboeken enerzijds en
schepensignaten anderzijds blijkt uit een verwijzing in het protocol van
bezwaar van het Binnenoosterkwartier.22 Dat begint in blok A met ‘het
huijs van Claes van Dortmont genaemt de Wildeman naest de Hal’. Op
dit huis drukte een rente van drie oude Frankrijkse schilden ten behoeve
van de pastorie en een van zes goudguldens voor de vicarieën van de
moederkerk, ongetwijfeld ver vóór 1618 daarop gevestigd. Op 30 maart
1658 staat een verwijzing naar het actenboek genoteerd.23 Met dit acten-
boek blijkt niet het schepensignaat over die periode bedoeld te zijn, want
daarin komt deze acte niet voor. Waarschijnlijk werd het ‘actenboek van
peindingen’ bedoeld. Daarna volgen nog zes inschrijvingen tot 1723. Op
dezelfde folio staat ook genoteerd: ‘het huijs van Bernt Janssen genaemt
het Vosken op St Johansplaetse’. In de ruimte daaronder staat op 2 okto-
ber 1620: ‘vercoft aen Willem Henrixen Soerlant’, met verwijzing naar A
fol. 48. Daaronder staat doorgehaald: ‘eodem die – belast met een rente
van 144 gl. jaerlix in behoeff van Bernt Janssen’, met verwijzing naar A
fol. 49. Beide registraties zijn terug te vinden in schepensignaat 416 op de
aangegeven pagina’s.24 De verkoop werd door Bernt Janssen met zijn
vrouw Henrisken ten Nijenhuijs verricht aan Willem Henrixen Soerlant
en zijn vrouw Adriaentgen Jacobsen en hun erfgenamen. Het betrof
‘haerluyder huysonge mitte plaetse, stal ende een deel van den hoff, ge-
naemt het Vosken, staende op St Johansplaetse, daer die gemeyne straet
gaende nae St Johanskerck ter ener ende het huys van de voerseide verco-
pers daerinne Baet Wemmers tegenwoidich woont ter andere sijden naest
gelegen sijn’. Bij de verkoop werden regelingen getroffen betreffende de
scheidsmuren tussen de twee percelen. De rentebelasting op het pand be-
trof de genoemde 144 gulden, waarbij vermeld stond dat het guldens be-
trof van 20 stuivers per stuk.
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

1a Omslag/begin van het schepensignaat van 1424.
1b Begin van het schepensignaat van 1425.
2a Minuut van een transport van een half huis op de hoek van de Turf-

straat en de Grote Markt bij de Eusebiuskerk door de verkopers on-
der andere gekocht van Jan van Leeuwen, koninklijk Pruisisch tolbe-
ziender, ten overstaan van de schepenen J. van Eck en G. van Zuylen
van Nievelt d.d. 31 januari 1756.

2b Twee pagina’s uit het register van opdrachten en verbanden van
1756, met in extenso de minuut van voorgaand transport.

3 Pagina uit het schepensignaat van 1613, waarin voor het eerst sprake
is van de indeling in kwartieren: het Wester- en Oosterkwartier en
het Binnenwester- en Binnenoosterkwartier. Hier de eerste pagina
van het Binnenwesterkwartier.

4a Pagina uit het protocol van bezwaar van het Binnenoosterkwartier
betreffende het huis van Claes van Dortmont, genaemt de Wilde-
man, naast de Hal en het huis van Bernt Janssen, genaemt het Vos-
ken.

4b Kaartje van het Binnen Ooster Quartier op het voorplat van het pro-
tocol van bezwaar van het Binnenoosterkwartier, ingedeeld in 22
blokken, met de Sint-Jans-, de Velper- en de Sabelspoorten, de Bak-
kerstraat en de Turfstraat, etc. Met hoofdletters worden de blokken
aangeduid: A= Janskerk en -kerkhof, R= Grote Kerk, X= Oostzijde
van de Markt, etc. 

4c Pagina uit het schepensignaat van 1620 met de renteverkoop van 144
gulden ten behoeve van Bernt Janssen op fol. 49, waarnaar in het pro-
tocol van bezwaar (zie 4a) wordt verwezen.

5 Pagina uit het tweede protocol van bezwaar van 1728.
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1a

Omslag/begin van
het schepensignaat
van 1424.
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1b

Begin van het
schepensignaat
van 1425.
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2a

Minuut van een
transport van een
half huis  
d.d. 31 januari 1756.
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2b

Twee pagina’s uit
het register van
opdrachten en
verbanden van 1756,
met in extenso de
minuut van voor-
gaand transport.
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4a

Pagina uit het protocol
van bezwaar van het
Binnenoosterkwartier.

3

Pagina uit het sche-
pensignaat   van
1613.
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4b

Kaartje van het
Binnen Ooster
Quartier.
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4c

Pagina uit het schepensignaat
van 1620.

41



5

Pagina uit het tweede
protocol van bezwaar
van 1728.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

De betrouwbaarheid van de schepensignaten en protocollen van be-
zwaar is waarschijnlijk groot door de wijze van ambtelijke registratie. Al-
leen bij de schepensignaten is de interpretatie, zoals bij oorkonden van
overdrachten en verkoop, niet altijd even gemakkelijk. Soms is het niet
uit te maken of het om huur dan wel om eigendom gaat. Ook de opgave
van de belendingen stelt de onderzoeker vaak voor problemen. Om deze
op te lossen is het noodzakelijk ander bronnenmateriaal te betrekken bij
de schepensignaten, zoals bijvoorbeeld de protocollen van bezwaar, de
actenboeken van peindingen, belastingkohieren, processtukken, vonnis-
sen bij eigendomskwesties en dergelijke meer. Bij het schepensignaat dat
de jaren 1551-1556 beslaat moet men er op bedacht zijn dat hier sprake is
van overlap met een onjuiste chronologie.25 Daarom dienen beide sche-
pensignaten ter controle te worden geraadpleegd.

Gerelateerde en toetsingsbronnen

Voor de periode vanaf 1618 zijn er voor de schepensignaten en protocol-
len van bezwaar diverse gerelateerde bronnen voorhanden. Afgezien van
de onderlinge relatie tussen beide bronnen zijn als gerelateerde bron de
‘actenboeken van peindingen’ te noemen. Daarin werden veelal de over-
eenkomsten en transporten in extenso opgenomen, waarnaar in de proto-
collen van bezwaar wordt verwezen. Vanaf 1706 zijn er tevens aparte re-
gisters van testamenten als uitsplitsing van de registers van procuratien
en personele verbintenisssen, waarin vererving van onroerend goed, lijf-
tochten en borgstellingen zijn opgenomen. Ook zullen sommige schepen-
bankvonnissen van de civiele rechtspraak, overgeleverd in de als ‘ge-
richtssignaten’ aangeduide registers, gerelateerd zijn aan de schepensig-
naten en de protocollen van bezwaar. Vanaf 1581 is er een niet complete
reeks van gerichtssignaten van de Lage Bank van Arnhem overgeleverd
tot 1811, met procesdossiers en bijlagen vanaf 1469. Vanaf 1596 zijn deze
er eveneens van de Hoge Bank van Arnhem.26

Een verder aan de protocollen van bezwaar gerelateerde bron is de
achttiende-eeuwse ‘Notitie der huijsen, schuuren, stallen, tuijnen, etc.
binnen de stad Arnhem, exempt agter de muur, met hun aandeel in het
onderhoud der straaten’.27 In 1762 en 1763 liet het stadsbestuur door land-
meter Frederik Beijerinck de gehele stad, straat voor straat en eigendom
na eigendom, opmeten in de Rijnlandse maat in quadraatroeden ten be-
hoeve van de bepaling van wat elke eigenaar moest bijdragen in het

43 De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem



onderhoud van de openbare ruimte. Per straat worden daarbij de eige-
naars opgesomd van de ene hoek van de straat met een andere straat tot
het volgende hoekhuis, in twee kolommen, de ene voor de rechterzijde
van de straat, en de andere voor de linkerzijde, gerangschikt per blok met
dezelfde letter als in het protocol van bezwaar. Bovendien wordt verwe-
zen naar het folionummer in het tweede protocol van bezwaar, zodat
daarmee de eigendomsveranderingen kunnen worden gevolgd over een
langere periode. Van het Binnenoosterkwartier is nog een apart register
bewaard gebleven onder de naam ‘protocol van straten’, eveneens over
de jaren 1762/1764,28 maar geordend naar de eigenaars, met vermelding
van de grootte in roeden en globale ligging binnen het blok. Zo staat er
onder blok A vermeld: ‘De commandeurie van St Jan met alle de kleijne
huijsjens in de Ruijterstraet, ... roeden, en daaronder: nog een hoff langs
tLand van de Marckt ... roeden’.29 Soms vindt men daarbij nadere gege-
vens, bijvoorbeeld onder blok D:30 ‘Johanna Rayers ’t huys in de Ketel-
straet met het agterhuys tegenover de binnenmolen op de beeck’. Tussen
1764 en 1772 zijn er nog zogeheten ‘kohieren of heffingsboeken voor het
stratengeld’ overgeleverd, waarin per blok en per wijk betalingsplichti-
gen zijn geordend, met af en toe een globale aanduiding van de ligging
der huizen.31

Als mogelijke toetsingsbron komen de Arnhemse stadsrekeningen in
aanmerking. Deze zijn vanaf 1353 in een vrijwel aaneensluitende reeks
tot 1851 overgeleverd. Soms bieden afzonderlijke posten in die rekenin-
gen de mogelijkheid om gegevens uit de schepensignaten en de daarop-
volgende registersoorten te controleren. Daarnaast staan vooral voor de
middeleeuwse periode in origineel of in afschrift overgeleverde oorkon-
den ter beschikking, over het algemeen bewaard gebleven in de archie-
ven van de geestelijke instellingen. Naast de stadsrekeningen en cartula-
ria zijn er bij diverse geestelijke instellingen (leen)registers, rekeningen
en kaartboeken overgeleverd, aan de hand waarvan de onroerendgoed-
gegevens uit de schepensignaten geverifieerd kunnen worden. Ook de
hierboven genoemde gerichtssignaten zullen in voorkomende gevallen
als toetsingsbron kunnen fungeren.

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

De raadpleegbaarheid van de schepensignaten wordt bemoeilijkt door
het ontbreken van indices op een aantal registers. De oudste registers –
over de jaren 1423 tot 1445 – zijn geïndiceerd en in de band geklapperd,32

het register over het jaar 1598 tot en met 1603 is geklapperd tot en met fol.
134,33 en de drie daaropvolgende registers over de jaren 1603 tot 1618 zijn
op persoonsnaam geficheerd.34 Het register over de jaren 1609-161235 bezit
tevens achter in het deel een index op voornaam.

Bij het gebruik van het zogenaamde tweede protocol, dat aangelegd
is in 1728, moet men er op bedacht zijn dat er ook registraties voorkomen
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van eigendomswisselingen en pandstellingen (verband of bezwaar gehe-
ten) van vóór 1728.

De schepensignaten en protocollen van bezwaar kunnen voor veler-
lei soorten onderzoek worden gebruikt: genealogisch en prosopografisch
onderzoek, bewoningsonderzoek, bebouwingsonderzoek, geschiedenis
van huizen en hun bewoners, c.q. eigenaars, onderzoek naar bezits- en ei-
gendomsverhoudingen, en dergelijke meer. In Arnhem is dit onderzoek
slechts sporadisch verricht en zijn de resultaten vooralsnog nauwelijks
gepubliceerd. Een gelukkige uitzondering betreft een studie van een huis
in de Koningstraat door Schulte.36
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n o t e n

1 De schepenkistoorkonden zijn een bij elkaar bewaarde serie van 318 onbeze-
gelde, op perkament gestelde oorkonden over de jaren 1293 tot 1334, met nog
een enkele oorkonde uit 1338, 1340 en 1348 (Arnhem, Gemeentearchief (GA),
Rechterlijk archief, inv. nr. 368). Regesten van deze oorkonden zijn gepubli-
ceerd door R.A.D. Renting, Regestenlijst van de schepenkistoorkonden uit het rech-

terlijk archief van Arnhem (met inleiding van D.P.M. Graswinckel, afzonderlijk
gepubliceerd in Nederlands Archievenblad 1929/1930) (’s-Gravenhage 1952).

2 H. Planitz, Die Kölner Schreinsbücher des 13. und 14. Jahrhunderts. Publikationen
der Gesellschaft fuer Rheinische Geschichtskunde 46 (Weimar 1937). J.A.
Kossman-Putto, Kamper schepenacten 1316-1354 (Zwolle 1955) 14-17.

3 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 17-18.
4 De Oudste Foliant loopt van 1318 tot 1345 met zo’n 900 schepenoorkonden

over 133 van de 263 folia van het register; fol. 2-134; J. Don, De archieven der ge-

meente Kampen. I: Het Oud-archief (Kampen 1963) inv. nr. 3 en bijlage A, 123. De
oorkonden zijn uitgegeven door Kossmann-Putto, Kamper schepenacten. In
1345 houden de intekeningen in de Oudste Foliant abrupt op, hoewel er nog
wel plaats genoeg was. Twee oorkonden uit 1351 en 1354 werden nog inge-
schreven, Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 20.

5 In Zwolle kon men rechten op erftijns bewijzen ‘myt openen breven of myt
der statboeke daer it inne screve si’ (Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 21

met verwijzing).
6 Of er in de periode van de schepenkistoorkonden te Arnhem ook notarissen

waren voor wie goederenoverdrachten en testamentaire beschikkingen en
dergelijke werden vastgelegd, is niet bekend. De vroegste vermeldingen van
notarissen stammen uit de jaren dertig en veertig van de veertiende eeuw.
Vóór 1348, de datum van de laatste schepenkistoorkonde, zijn er elf notariële
instrumenten overgeleverd van vijf notarissen, van wie vier met name ge-
noemd, J. Loeff, Het archief der commanderij van Sint Jan van Arnhem (’s-Gra-
venhage 1950) 76, 77, 84, 87, 92, 95,102 en 108. Na deze tijd lijkt het Arnhemse
notariaat niet opmerkelijk te groeien. Tussen 1350 en 1575 zijn in ongeveer 80

instrumenten zo’n 45 namen van notarissen overgeleverd die te Arnhem
werkzaam waren. Tot 1423 zijn er 22 instrumenten van dertien of veertien no-
tarissen bewaard gebleven. De meeste van die instrumenten waren bestemd
voor geestelijken of geestelijke instellingen, wat mede de reden zal zijn dat ze
bewaard zijn en overgeleverd in de archieven van die instellingen. Helaas zijn
er in Arnhem geen notarisregisters bewaard gebleven vóór 1811.
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