
Hendrik van de Wall, burger van Arnhem

Op 2 februari 1776 trouwt de uit Heteren afkomstige molenaar van
de Witte Watermolen, Hendrik van de Wall, met de 20-jarige Anna Marga-
retha Breunisse uit Elst, om zich vervolgens enkele dagen later als ‘bur-
ger’ te laten inschrijven in het Arnhemse Burgerregister.

Niet iedere stedeling is in die tijd een ‘burger’. Er zijn ook ‘inwoners’. Die
hebben minder rechten dan een burger. Het burgerrecht verkrijgt men als de
ouders al ‘burger’ zijn; door een huwelijk met een burger of burgeres; of door
betaling in geld of natura (bijvoorbeeld een aantal brandemmers). 

Voor het verkrijgen van het stedelijk burgerrecht moet Hendrik van de
Wall eenmalig een flinke som geld betalen. ƒ 45,10 om precies te zijn. Omge-
rekend naar de huidige maatstaven komt dit neer op een bedrag van ca. 400
euro. Dit enorm hoge ‘entreegeld’ dient vooral om de toestroom van econo-
misch en sociaal zwakken tegen te gaan. 

Door het afleggen van de eed op het stadsrecht wordt Van de Wall een
volwaardig ingezetene van Arnhem en mag hij delen in de voorrechten die de
stad in de Middeleeuwen door stadsrechten had gekregen. Zo is hij bijvoor-
beeld vrijgesteld van tolgelden, mag hij lid worden van het molenaarsgilde en
kan hij gebruik maken van bepaalde voorzieningen van het burgerweeshuis en
de stedelijke gasthuizen. Ook mag hij als burger zijn vee laten grazen op de
gemeenschappelijke stadsweide. 

Het burgerschap kent echter niet alleen rechten maar ook plichten, zoals
het gezamenlijk onderhouden van dijken, bruggen en straten en het met eigen
wapens verdedigen van de stad. Hendrik van de Wall zal tot aan zijn dood op
25 maart 1800 actief blijven als molenaar op de Witte Watermolen.

Bron o.a. promotieonderzoek Frans Berkenvelder

Uit het Burgerboek
Hendrik van de Wall bij appointement van den 7 februarij 1776 tot het 
borgerschap geadmitteert sijnde en vervolgens aen den stads rentmeester de
geregtigheid daar toe staande ad 45-10-: betaalt hebbende heeft werkelijk den
borgereed afgelegt in handen van de heeren Tulleken vica judey van Hamel en
Bongart scheepenen actum 12 februarij 1776.


