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‘COHIER VAN DEN DUYSENTSTEN PENNINCK OVER DE STADT 
ARNEMUYDEN’  
 
J. Simons Siereveld 
 
Wanneer je een archiefstuk in handen hebt met een dergelijke titel, frons je eerst je 
wenkbrauwen en komt er direct een prangende vraag boven drijven. Wat is een kohier en 
wat wordt er bedoeld met de ‘duizendste penning’?  
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: kohier is een oud woord voor 
belastingregister. De duizendste penning geeft aan, dat de aanslag één duizendste gedeelte 
- ofwel 0,1 procent - betreft van het gehele vermogen van iemand.  
In 1622 werd deze belastingheffing ingevoerd door de Staten van Zeeland, vooral omdat 
ons gewest geld nodig had voor de hervatte strijd tegen de Spanjaarden.  
In Arnemuiden, een stad met tegen de 2000 inwoners, werden 49 mensen geregistreerd en 
aangeslagen. Wie waren zij, wat was hun bijdrage en welke conclusies zijn er te trekken 
uit het kohier met betrekking tot de Zuid-Nederlandse immigranten, die hier in de 
decennia ervoor waren neergestreken?  
 
Vermogensbelasting. Bijna 400 jaar geleden besloten de hoogste bestuurders van Zeeland deze 
heffing voor het gehele gewest in te voeren. Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) - een ‘pauze’ 
die tijdens de Tachtigjarige Oorlog was overeengekomen - was verstreken waardoor de strijd 
weer oplaaide. Omdat oorlogvoeren zeer geldverslindend was, moest de schatkist worden 
aangevuld.  
Hoewel Zeeland en het noordelijk kustgebied van Vlaanderen waren bevrijd van de 
Spanjaarden, werd in het zeegebied toch hard gevochten. De in en om het gewest verworven 
zeggenschap wilde men uiteraard behouden. Eenmaal veroverde steden en gebieden moesten 
daarom zwaar worden verdedigd om ze niet te verliezen aan de vijand. Zeeland en het 
noordelijk kustgebied van Vlaanderen waren strategisch erg belangrijk in verband met de 
controle over de Westerschelde. De zeearm was van levensbelang.  
We lezen op de laatste pagina van de Notulen van de Staten van Zeeland uit 1622, dat er 
wederom een financieel zwaar jaar wordt verwacht. Het verkrijgen van extra inkomsten kon via 
de kapitaalkrachtigen onder de bevolking worden verwezenlijkt. 
 
De duizendste penning 
De conceptinstructie werd in de notulen van de Staten van Zeeland bekend gemaakt op 7 juni 
van het jaar 1622. De duizendste penning ging van kracht op 19 augustus van dat jaar met de 
volgende aanwijzing: ‘Instructie waer naer de Commissarissen in ’t doen van de tauxatie van 
de waerde van alle roerende en onroerende Goederen, Renten, Actien, Schulden, Crediten, 
Schepen, Koopmanschappen, Gelt, Vesselen, Juweelen, Meubelen, ende andere Goederen, geen 
uytgesondert, van de Ingesetenen van den Lande van Zeelant, zoo in de Steden, als ten platten 
Lande, derselver Landen, Gegoet of gestaet in Capitael, […] hun zullen te hebben reguleren’. 
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De instructie werd ondertekend door 
de heren Marcus de la Palma, bur-
gemeester van Middelburg, Mr. 
Jacob Scotte, oud-burgemeester van 
Middelburg, Geleijn Adriaensz. 
Bours, burgemeester van Vlissingen, 
Mr. Johan van Vosbergen, burge-
meester van Veere en Mr. Pieter 
Croock, secretaris van Middelburg. 
Zij waren als gecommitteerden 
(gevolmachtigden) benoemd door de 
Staten van Zeeland. 
In de twee onderstaande Arnemuid-
se stadsresoluties uit 1622 wordt 
beschreven, dat Lenaert Teerlinck is 
aangewezen als ontvanger-generaal 
van de vermogensheffing en dat er 
een kohier dient te worden gemaakt.  
 
16 september 1622 
Burchmeesters, Schepenen ende 
Raeden der stadt Arnemuyden 
hebben opt vol. (wel)behagen ende 
aggreatie van de Ed. heeren de 
Ghecomm. Raeden vande Ed. Mog. 
heeren Staten van Seellant tot 
Ontfanger van den duijsentsten 
penninck ende het hooftgelt over de 
stadt Arnemuyden ende resort van 
dijen gecomm. enz. mits dess 
Lenaert Teerlinck, jegenwoordich 
raet binnen de stadt Arnemuyden 
 

 
26 november 1622 
Opt schrijven van de heeren Staten van Seellt daer bij sijl. de magistraet dess stadt committeren 
ende absoluijtel. authoriseren omme het Cohier van de duijsentste penninck te dresseren ende 
volgende heurl. rechte wetenschap elck daerinne te stellen naer sijn rechte gesteltheijt van 
goederen Ten waere gemaent daer tegen hen wilde purgeren bij eede soo hooch nijet gegoet te 
wesen hebben Burchmeesters, Schepenen ende Raeden dess stadt tot redres ende sluijtinge vant 
voorss Cohier gecomm. enz. mits dess beijde de heeren dienende Burchmeesters Claes Sael 
d’oude ende Merten Adriaenssen mitsgrs. Nathaniel van Heussen, Schepen ende Lenaert 
Teerlinck, Raet mitsgrs. den Secretaris dess stadt Pieter Cannoije 
(website van de Historische Vereniging Arnemuiden). 
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Kohier van de 1000e  penning van Arnemuiden  
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Het kohier van Arnemuiden vinden we bijgevoegd achter in het document, dat als ‘Cohier van 
de duizendste penning voor Middelburg’ werd getiteld. Dit document maakt deel uit van het 
archief van de Staten van Zeeland, dat aan het Zeeuws Archief in bewaring is gegeven. Ook de 
parochies en ambachten Poppekerke, Melis- en Mariekerke, Grijpskerke en Poppendamme, 
Hoogelande, Buttinge, Brigdamme, Noordmonster en het Seisambacht, Sint Laurens, Hayman 
en het onder Arnemuiden vallende Nieuwerkerke werden op deze wijze bijgevoegd in het 
Middelburgse kohier. 
Op Walcheren zijn er dus veel economische gegevens te achterhalen vanwege dit belasting-
register. We krijgen hierdoor een beeld van de welvaart op Walcheren en tevens van de rijkdom 
van individuen, aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.  
 
Belastingplichtigen 
Wie worden er genoemd in het kohier van de duizendste penning van Arnemuiden? 
We vinden in de opsomming hieronder vooral magistraten, zoals burgemeesters, schepenen en 
raden, vermeld. Hun functies op het moment van het opstellen van het register in het jaar 1622 
staan aangegeven. Tussen haakjes staan de functies die eerder of later werden vervuld.  
Uiteraard zijn ook de dominees van Arnemuiden in het kohier te vinden. Hier en daar zijn 
andere beroepen zoals schoolmeester, schipper en brouwer vermeld. Er werden opvallend 
weinig ambachtslieden genoteerd. 
Het afdragen van een promille lijkt misschien een miniem gedeelte, maar alles van waarde 
moest mee worden gerekend. Zoals uit de instructietekst blijkt, was de duizendste penning een 
veelomvattende heffing. De cijfers achter de namen geven de hoogte van de aanslag aan, in 
Vlaamse ponden, schellingen en groten. Het vermogen werd dus geschat op duizend maal die 
cijfers. Het Vlaamse pond was de gangbare valuta in die tijd. 
Vervolgens staat aangegeven waar de persoon vandaan kwam en/of waar zijn voorouders hun 
oorsprong hadden. Staat daarover niets vermeld, dan mogen we aannemen dat het 
Arnemuidenaars waren.  
In het kohier treffen we achter bijna alle namen de term ‘liberaliter’ of ‘gift uit liberaliteit’. Dat 
wil zeggen, dat men zelf een schatting maakte en als het ware een ‘vrije bijdrage’ leverde. 
Waarom deed men dat? Was dat een tactische zet? Betekende het zelf zetten van de eerste stap 
de conversie van de bewijslast, ofwel de omgekeerde bewijslast?  
Naast ‘liberaliter’ komen we de term ‘getaxeerd’ tegen. We mogen aannemen dat in dat geval 
de overheid het initiatief had genomen. 
 
De heer burgemeester Nicolaes Sael de oude, 16 ponden 13 schellingen 4 groten. Amsterdam 
 
Jacob Reynoutssen, (schepen) 5.0.0. Middelburg 
Mr. Pieter Cannoije, secretaris 5.0.0 Arnemuiden (oorspr. Vlaanderen) 
Willem Adriaenssen Oostdyck, raad 5.10.0. Goes (oorspr. Holland) 
Wouter Maartenssen, raad 5.0.0 
Wouter Nachtegael, cum officio ( = met eer vermeld?), (burgemeester) 5.0.0. Dordrecht 
Mr. Wouter Buys, minister (= dominee) 5..0.0. Waarschijnlijk Holland 
Zijn aanslag werd geschat op 5.0.0, maar hij verdubbelde vrijwillig zijn bijdrage. Buys maakte 
hiermee zijn voorbeeldfunctie als predikant waar 
 
De heer burgemeester Merten Adriaenssen, 4.3.4 
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Boudewyn van der Goes, (burgemeester) 3.0.0. Waarschijnlijk Holland 
Joris Brechtssen, schipper 3.10.0 
Willem Jacobssen, schipper 3.0.0  
 
Adriaen Andriesse Twilt 2.13.4. Vertegenwoordiger van de kerkenraad in de commissie van 
‘Wet ende Raedt’. In 1602 ondertrouwd in Vlissingen en later naar Arnemuiden vertrokken 
Christoffel Spierinck, baljuw 2.0.0 
Capitein Cornelis Legierssen 2.0.0.. Waarschijnlijk Goes 
Jacob Michielssen, 2.0.0. Diksmuide 
Mr. Jacobus Miggrodius (van Migrode), minister (= dominee) 2.0.0. Gent 
Johan Sonnius, schepen, voor zichzelf 2.0.0. Arnemuiden (oorspr. Vlaanderen) 
Johan Sonnius, voor Maria Wouters, weduwe van mr. Heijndrick Sonnius 2.0.0 
 
Adriaen Baecklant, schepen 1.0.0. Kortrijk    
Adriaen van Beaumont, cum officio ( = met eer vermeld?), 1.6.8. Wijdverspreide familie 
Bastiaen Cornelissen, schepen 1.0.0. (waarschijnlijk dezelfde als Carstiaen Cornelisse, schepen 
1.0.0) Delft 
Boudwyn van der Goes, voor Maria van der Goes 1.0.0 
Cornelis Adriaenssen Licxen (schepen) 1.0.0 
Jan van den Broucke 1.0.0 
Janneken Stoffels, weduwe van Christoffel Govaerts 1.0.0. Romundt (verm. Roermond, dat in 
die tijd tot Spaans-Gelre behoorde)  
Jochem Trente, schepen 1.0.0. “uit het land van Pommeren”, een deel van Polen en Duitsland 
aan de Oostzee 
Lenaert Teerlinck (hij ondertekende met Lenert Tarlingh), raad. Benoemd als ontvanger-
generaal van de duizendste penning 1.0.0. Zowel Hollandse als Vlaamse familietak 
Marcus van den Broucke 1.0.0 
Nathaniel van Heussen, schepen 1.0.0. Edinburgh, Schotland (oorspr. Holland) 
Nicolaes Sael de jonge, raad, zoon van de gelijknamige burgemeester 1.0.0 
Philippe Lemiere, brouwer 1.0.0. Zuid-Nederland 
Pieter Souwens, raad 1.6.8. Middelburg 
Pieter Wijcksteen, Franse Schoolmeester 1.0.0 
Willem Michielssen, schepen 1.6.8 
 
Boudewyn van der Goes, voor Margriete van der Goes, weduwe van Bartelmeeus Cannoije 
(was secretaris en vader van de bovenstaande Pieter Cannoije, eveneens secretaris) 0.13.4 
Ferdinande de Bruyne 0.13.4 (Kind van oud-burgemeester De Bruyne) 
Jean Bourgeois, minister (= dominee) 0.13.4 Dominee van de Waalse gemeenschap. Zuid-
Nederland (oorspr. Frankrijk) 
Josyntgen, weduwe van oud-burgemeester De Bruyne 0.13.4 
 
Cornelis Jacobssen, raad 0.10.0 
Cornelis Janssen Maeseyck 0.10.0. Uit het Limburgse plaatsje Maaseik. 
Johan Sonnius, voor Maria Sonnius, zijn nicht 0.10.0 
Joris Clayssen, kleermaker 0.10.0. Eeklo 
Pieter Adriaenssen, bakker 0.10.0 



28 
 

Pieter Cornelisse Coeman, collecteur van de duizendste penning voor Arnemuiden. Hij werkte 
dus onder Teerlinck. (schepen) 0.10.0. Zowel Vlaamse als Brabantse familietak 
 
Grietken Pieters, weduwe van Marcelis Adams 0.6.8. Bergen op Zoom 
Jan Janssen van Swol, (schepen) 0.6.8 (oorspr. uit de stad Zwolle) 
Jan Leynssen, metselaar 0.6.8 
Jaques du Pre 0.6.8. Zuid-Nederland (oorspr. Frankrijk) 
 
Vincent van Onderdonck, schepen 0.0.0. Sluis (dat in die tijd bij Vlaanderen hoorde). Van 
Onderdonck kreeg vrijstelling om een niet nader genoemde reden 
 
In mei 1625 ondertekende Lenert Tarlingh als ontvanger-generaal het document van de 
duizendste penning, in opdracht van de Staten van Zeeland, waarbij het kohier werd 
aangeboden aan de eerder genoemde gecommitteerden.  
 
De totaalopbrengst van de opgelegde belasting in Arnemuiden was ruim 104 pond Vlaams, ten 
gunste van de Staten van Zeeland. Op 49 geregistreerde personen geeft dat een gemiddelde van 
iets meer dan 2 pond. Het gemiddelde vermogen was dus iets boven 2.000 pond Vlaams.  
De grote groep ‘armen der stad’ werd niet meegerekend, want zij hadden vanzelfsprekend geen 
vermogen. Ook personen met minder dan ongeveer 300 pond Vlaams werden gezien als 
onvermogend en waren evenmin belastingplichtig. 
Op basis van het kohier werd 1 op de 40 inwoners van Arnemuiden als vermogend beschouwd. 
Die verhouding was niet gunstig. Middelburg - hoewel een vergelijking eigenlijk niet terecht is 
- had een verhouding van 1 op 20. De kapitaalkrachtigen aldaar hadden bovendien een 
gemiddeld vermogen van ruim 3.000 pond. Toch moeten we die cijfers enigszins relativeren, 
want dat hoge gemiddelde werd hoofdzakelijk gerealiseerd door een kleine groep extreem rijke 
inwoners. Een dergelijke groep was er in Arnemuiden niet. De hoogst aangeslagene had een 
vermogen van ruim 16.000 pond Vlaams. Burgemeester Nicolaes Sael was hiermee de enige 
die boven een kapitaal van ongeveer 5.000 pond Vlaams uitkwam. 
 
Zuidelijke Nederlanders op Walcheren 
Het register is belangrijker dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Naast de opsomming 
van namen en cijfers geeft het een beeld van en verklaart het de invloed op de Walcherse 
samenleving van toen, met betrekking tot de sterk in onze eilandelijke samenleving genestelde 
Zuid-Nederlanders. Zij hebben de ontwikkeling van Walcheren aan het einde van de zestiende 
en het begin van de zeventiende eeuw mede bepaald. 
De immigratie van Zuid-Nederlanders is te verklaren. Na de aftocht van het Spaanse gezag 
begon al snel een vluchtelingenstroom uit de zuidelijke gewesten op gang te komen. 
Aanvankelijk bestond die stroom veelal uit arme mensen die om godsdienstige, maar zeker - en 
misschien wel hoofdzakelijk - om economische redenen naar Walcheren kwamen. Zij waren, 
gezien de onophoudelijke oorlogshandelingen thuis, op de vlucht naar het veiligere noorden. 
Na de Val van Antwerpen in 1585 veranderde die situatie voor een groot deel. Vele emigranten 
uit het door de Spanjaarden heroverde Antwerpen zochten hun heil op ons eiland. Het ging in 
dit verband voornamelijk om protestantse wetenschappers, kooplieden en kunstenaars. Hun 
kennis en rijkdom namen zij mee. We kunnen stellen dat de Gouden Eeuw op Walcheren was 
begonnen als gevolg van de ontwikkelingen in de metropool aan de Schelde.  
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Opleving stagneert 
Na het hevige geweld van 1572-1573 kwam het herstel van Arnemuiden geleidelijk op gang. 
Vooral na 1585 kwamen, relatief gezien, veel immigranten ook naar Arnemuiden toe en kon de 
voorspoed worden voortgezet, al was die lang niet zo omvangrijk als in de andere Walcherse 
steden. Het waren vooral modale handelaren en kooplieden die in dit deel van Walcheren 
neerstreken. Naast Antwerpen kwamen zij vooral uit Aardenburg, Brugge, Brussel, Eeklo, 
Gent, Oudenburg (tussen Oostende en Brugge) en Sluis. 
Zette de welvaart in Middelburg, Veere en Vlissingen vervolgens door en bleek deze van 
‘blijvende’ aard te zijn, in Arnemuiden gleed de voorspoed langzaam maar zeker af. Sterker 
nog, de meeste immigranten keerden de smalstad de rug toe.  
Tussen 1608 en 1611 werd geprobeerd om de nijverheid en daarmee de economie te stimuleren, 
maar het resultaat was marginaal. Uit verschillende windrichtingen werden mensen voor de 
textielindustrie ‘gelokt’.. Zo ontstonden de saainering en de bouratweverij. ‘Saai’ is een zuiver 
kamgaren wollen stof ; ‘bourat’ is een geweven stof met een ketting van zijde en een inslag van 
wol, die werd gebruikt in de zijdeweverij. Drapiers - dat zijn textielondernemers - en wevers 
vonden hier werk.  
We kunnen de opleving die tussen 1574 en ongeveer 1605 plaatsvond, beschouwen als een 
laatste stuiptrekking. We zien dan ook, dat er in het kohier van Arnemuiden uit 1622 relatief 
weinig Zuid-Nederlanders staan genoteerd. De meeste van hen zijn allang vertrokken naar 
elders. Van de overgebleven, kleine groep ‘Arnemuidse zuiderlingen’ moet bovendien nog 
worden opgemerkt, dat een aantal van hen niet in de periode ná 1574, maar al veel eerder naar 
het oosten van Walcheren was getogen. Het gaat dan over het begin van de zestiende eeuw, of 
zelfs daarvoor.  
Vanaf de eerste vermogensheffing van 1622 zou de toch al lage opbrengst in korte tijd met 
meer dan 50 procent dalen; van 104 pond in 1622 naar 48 pond in 1625. In 1626 werd door 
Arnemuiden het kohier niet eens meer afgeleverd bij de Staten van Zeeland, waardoor de 
afwikkeling van de duizendste penning werd ‘gedilayeert’ (vertraagd). 
De welvaart van weleer keerde in Arnemuiden helaas niet meer terug. 
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