
ALBERT
Tijdbalk

op de Korenmarkt

Namen:
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Feiten Toelichting Welke 
bron

Waarom past deze bron 
hier?

1191-1196 Zutphen krijgt stadsrechten 
van graaf Otto.

Zutphen lag strategisch gunstig aan de IJssel.

1200-1339 Zutphen was een
Middeleeuwse
handelsstad, de hoofdstad 
van het graafschap Gelre.

De stad werd bestuurd door schout en sche-
penen, die ook voor de rechtspraak zorgden. 
Kooplieden organiseerden zich in koopmans-
gilden of Hanzen, die al snel gingen samen-
werken met kooplui uit andere steden.

1339 In 1339 werd de graaf van 
Zutphen en Gelre
bevorderd tot hertog.

Zutphen was toen een belangrijke stad van 
het hertogdom Gelre. Het hertogdom Gelre 
was veel groter dat het huidige Gelderland 
en bestond uit vier kwartieren: het kwartier 
Arnhem, Zutphen, Nijmegen en Roermond.

1346 De koning van
Denemarken kent aan 
Zutphenaren bepaalde
vrijheden toe.

Verschillende steden hadden in Denemarken 
en/of Zuid-Zweden vitten. Een vitte was een 
stukje land met een nederzetting in een
ander land. De vitten werden bemand 
wanneer bijvoorbeeld de haring de Oostzee 
binnentrok. Zutphen had al een vitte bij 
Skanör. De meeste steden hadden toen maar 
één vitte.
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vanaf 1356 Zutphen stuurde regelmatig 
afgevaardigden naar de 
Hanzevergaderingen.

In 1356 werd het Hanzeverbond opgericht 
in Lübeck. Dit verbond was een vereniging 
van samenwerkende Noordwest-Europese 
handelssteden, die in de 14e en 15e eeuw 
op zijn machtigst was. Afgevaardigden van 
de steden vergaderden regelmatig over 
handelsvrijheden en onderlinge conflicten. 
Hanzesteden werden terecht gewezen als ze 
zich niet hielden aan gemaakte afspraken. 
Zutphen handelde in het bijzonder in haring, 
hout en zout.

1400 Albert Op de Korenmarkt 
wordt geboren in Zutphen.

Alberts vader en moeder woonden in
Zutphen. Alberts overgrootvader Roelof was al 
actief in de Rijnhandel. De handelstraditie zat 
dus al langer in de familie.

1431 Albert is burger van Danzig. Albert was samen met zijn broer Willem een 
Hanzekoopman. Ze handelden in hout, zout 
en pek. Het zout lieten ze in Frankrijk opha-
len. Uit het Oostzeegebied haalden ze pek 
en hout, dat ze onder andere naar Zeeland 
(Veere) verscheepten.

circa 1443 Albert keert terug naar
Zutphen. Hij liet zijn huis 
en zijn kinderen achter in 
Danzig. In Zutphen gaat hij 
wonen in het huis van zijn 
broer aan de Groenmarkt 
22.

Albert was in Danzig getrouwd met een 
onbekende vrouw, die was overleden. Albert 
regelde  een gouvernante voor zijn kinderen, 
die hij in zijn huis in Danzig achterliet. In 
Zutphen trouwt hij met Dorothea Iseren, een 
buurmeisje, met wie hij twee dochters (een 
tweeling?) krijgt.

1444 Albert en Willem Op de 
Korenmarkt lenen de stad 
Zutphen geld.

Het familiehuis van de Op de Koren-
markten staat nog steeds op de Groenmarkt 
22. Vroeger was het pand groter, het huis is 
later gesplitst in twee huizen.

1445 Albert wordt door zijn broer 
Willem gemachtigd de han-
delsbelangen te behartigen.

De twee broers werkten nauw samen. Willem 
verbleef in deze periode meestal in Danzig 
om de zaken te behartigen en Albert woonde 
aan de Groenmarkt in Zutphen.
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1446 Albert Op de Korenmarkt 
maakt afspraken met twee 
Kampenaren.

Voor de vastentijd was er veel vraag naar zout 
om vis te pekelen, waardoor de prijs omhoog 
ging. Albert wilde zijn zout dus met zoveel 
mogelijk winst verkopen.

1456 Albert Op de Korenmarkt 
geeft een lening aan de stad 
Danzig

Albert woonde weliswaar in Zutphen maar 
bleef burger van Danzig. Hij was blijkbaar ook 
vermogend genoeg om de stad te helpen.

1458 Albert Op de Korenmarkt 
sterft waarschijnlijk als 
gevolg van de pest.

Hij laat een vrouw en twee dochters na. Zijn 
Zutphense vrouw Dorothea Iseren sterft rond 
1525. Zij hadden twee dochters: Barbara 
trouwde met Jorden van de Hovelwijck. Zij 
kregen drie dochters. Hendrikje trouwde met 
de Gelderse edelman Hendrik van Keppel. Zij 
kregen een zoon Johan.

Albert Op 
de
Korenmarkt
1400-1458

Reconstrueer het leven van 
Albert Op de Korenmarkt. 
Plaats zijn leven tegen de 
achtergrond van de tijd 
waarin hij leefde.


