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I .Th . de SMIDT en 
A . H . H U U S S E N jr. 

De Grote Raad van Mechelen 
als hoogste rechtscollege 
in de Nederlanden 

Overzicht der geschiedenis van de Grote Raad 

De ontstaansgeschiedenis van de Grote Raad verliest zich in een duister ver
leden. Nog slechts weinige studies staan de moderne onderzoeker ten dien
ste 1 . In de loop van de vijftiende eeuw heeft zich in de centrale Bourgondi
sche instellingen door het ingewikkelder worden van de administratie - als 
afspiegeling van een gecompliceerder maatschappelijk leven en van de terri
toriale uitbreiding van het Bourgondische rijk - een voortschrijdende specia
lisering der overheidstaken voorgedaan 2 . In de Raad die hertog Filips de 
Goede in bestuurszaken bijstond en die met hem op zijn reizen meetrok, 
hield een afdeling zich met de rechtspraak bezig. Een soortgelijke specialisa-

1 E . Lameere, Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Bruxel-
les 1900. 
J. Stengers, Composition, procédure et activité du Grand Conseil de Marie de Bour
gogne pendant les trois premières années de son existence (1477-1480), in: Bulletin de 
la Commission royale d'histoire de 1'Académie royale de Belgique, C I X - C X (Bruxelles 
1944-45) p. 1-51. 
In deze leemte zal binnenkort worden voorzien door de studie van J. van Rompaey, 
hoogleraar te Gent, over de ontwikkeling van de Grote Raad tot 1477. 

2 A . Walther, Die burgundische Zentralbehörden unter Maximilian I. und Karl V . Leip-
zig 1909. 
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tie zien wij ook optreden in de curia regis van de Franse koning (Parlement 
van Parijs 3) en van de graven van Vlaanderen (Audiëntie 4) en Holland 
(Hof 5). 

Deze rechterijke afdeling van de curia ducis fungeerde in het kader van de 
centralisatiepolitiek van Filips de Goede als colege van beroep. De naam 
'Grand Conseil', waarmee ook de gehele Raad wordt aangeduid, kwam in 
deze tijd op. Van vonnissen van de regionaal hoogste rechtscolleges in 
Namen, Holland, Luxemburg, Rijks-Vlaanderen, de kasselrij van Rijssel, 
Douai en Orchies, Amiens en de Somme-steden kon men bij haar in appel 
gaan 6 . Voor de andere Bourgondische landen gold het Parlement van Parijs 
als hoogste rechtscolege - de Bourgondische hertog was immers voor een deel 
zijner landen vazal van de Franse koning - , totdat Karei de Stoute in 1470 
zijn onderdanen verbood in appel te gaan bij het Parlement. Het jaar daarop 
maakte de hertog het Parlement van Dijon tot hoogste juridische college 
voor Bourgondië en de Franche Comté 7 . 
Het jaar 1473 scheen van grote betekenis voor het succes van de centralisa
tiepolitiek der Bourgondiërs te zulen worden. Immers, op 28 juni van dat 
jaar gaf Karei de Stoute aan de rechterlijke afdeling van de tot dan toe am-
bulatoire Raad een eigen standplaats en wel te Mechelen. Bij de ordonnantie 
van Thionvile (23 december 1473) werd de regeling geconsolideerd en was de 
stichting van het nu sedentaire Parlement van Mechelen een feit. 
De nieuwe constellatie was echter niet van lange duur. Zoals bekend, werd 
aan Maria de Rijke het Groot Privilege (11 februari 1477) afgedwongen, 
waarbij een aantal ongewenste centraliserende maatregelen ongedaan werd 
gemaakt8. Onder meer werd toen bepaald dat de Grote Raad - in engere 
zin - in eerste instantie alleen kennis mocht nemen van zaken waarvan de 
gewestelijke Hoven geen kennis konden nemen. Verder dat de Grote Raad 
geen zaken zou mogen evoceren, d.w.z. processen die elders aanhangig waren 
eigenmachtig aan zich trekken, en dat in het algemeen inbreuken op de ge
westelijke privileges nietig zouden zijn. Tevens werd vastgesteld dat de pro
cessen voor de Grote Raad zouden worden gevoerd in de heersende taal van 
het gewest waar de verwerende partij vandaan kwam. 
3 G . Decoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice au XlIIe et X l V e 

siècles. Paris 1902. 
J. H . Shennan, The Parliament of Paris. London 1968. 

1 J. Buntinx, De Audiëntie van de graven van Vlaanderen. Studiën over het centraal 
grafelijk gerecht (c. 1330-c. 1409). Brussel 1949. 

5 T. S. Jansma, Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van 
Bourgondië. Utrecht 1932. 

0 Brabant en Henegouwen beriepen zich erop dat hun Hoven souverein waren en dat 
hun vonnissen daarom niet voor appel vatbaar waren. 

7 G . Chevrier, Les débuts du Parlement de Dyon, in: Annales de Bourgogne 15 (Dyon 
1954) p. 93-124. 

8 P. van Ussel, De regeering van Maria van Bourgondië over de Nederlanden. Leuven 
1943. 
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Het oude gebouw van de Grote Raad te Mechelen (thans stadsarchief) 
Foto: M. Koeken, Mechelen. 

In de nu volgende periode werd de gerechtelijke afdeling wederom ambula-
toir. Dankzij de datering der sententies en andere archivalia kunnen wij na
gaan in welke steden recht werd gesproken: sinds 1484 vaak in Mechelen, 
maar ook in Brussel, Brugge, Valenciennes, 's-Gravenhage, Leiden, Gouda 
enz.9 

Pas door de ordonnantie van 22 januari 1504 van Filips de Schone werd de 
gerechtelijke afdeling wederom, en nu definitief, tot een zelfstandig lichaam 
gemaakt. De Grote Raad werd in tweeën gesplitst: de 'Grand Conseil arresté' 
te Mechelen, die verder Grote Raad bleef heten, en de 'Grand Conseil estant 
chez le Prince', die 'Conseil Secrète' werd genoemd en die in 1531 werd ge
splitst in de Raad van State en de Geheime Raad 1 0 . Deze reorganisatie be
stendigde overigens slechts de in de praktijk der jaren vóór 1504 gegroeide 
arbeidsverdeling. 

° P. Schneiders, Itinerarium van de Grote Raad van Mechelen [1470-1504]. Amsterdam 
1962 (ongepubliceerde doctoraalscriptie). 

1 0 M . Baelde, De collaterale raden onder Karei V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot 
de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw. Brussel 1965. 
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Bevoegdheden en organisatie van de Grote Raad 

Bij de ordonnantie van 1504 werden ook de bevoegdheden en interne orga
nisatie van de Grote Raad vastgelegd. De Grote Raad fungeerde als hof van 
appel voor vonnissen der gewestelijke Hoven. Met de territoriale uitbreiding 
van het Bourgondische en Habsburgse rijk kreeg ook de jurisdictie van de 
Grote Raad een grotere omvang. Deze gebieden waren: Vlaanderen (dat ge
deeltelijk nog tot 1526 beroep had op het Parlement van Parijs), de Gou-
vernance van Rijssel en Artesië (idem), Henegouwen (sinds 1515), Holland 
en Zeeland (tot 1579), Friesland (1523-79), Utrecht (1529-79), Gelderland 
(1547-80) en het Overkwartier van Roermond (tot het einde der 18e eeuw), 
de stad Mechelen, Namen, Luxemburg (tot 1782), Doornik en het Doornikse 
(tot 1521 beroep op het Parlement van Parijs) en verder een aantal kleinere 
gebieden 1 1 . 
In eerste aanleg nam de Grote Raad kennis van geschillen tussen gewesten of 
steden onderling, tussen Vlies-ridders of leden van aanzienlijke geslachten, 
tussen functionarissen van het Hof en de Grote Raad zelve; van kwesties over 
de uitleg van privileges, betreffende de munt; van zaken waarbij vreemde 
kooplieden betrokken waren (bijv. Lombarden); geschillen over grenzen tus
sen gewesten of steden, over grafelijke beden, over kaapvaart; in de vrijwil
lige rechtspraak waarbij partijen zich door willige condemnatie lieten veroor
delen tot nakoming van een door hen gesloten overeenkomst, enz. 1 2 

De Grote Raad bestond uit een kanselier (sinds 1480 president) en een aantal 
raadsheren, in 1504 op 14 bepaald, van wie er negen leken waren en vijf 
geestelijken. Bekende voorzitters waren de kanseliers Rolin - vereeuwigd 
door Jan van Eyck en Rogier van der Weyden 1 3 - en Hugonet, en presidenten 
als Carondelet, Nicolaes Everaerts 1 4 en de raadsheren als Philips Wielant en 
Jerome Busleyden. Voorwaarden voor benoeming door de vorst waren: wettig 
kind, geboren in een der provincies en doctor of licentiaat in de rechten. 
Naast de eigenlijke leden van het rechtsprekend college zelf waren er nog 
een groot aantal functionarissen aan verbonden 1 5 . Allereerst is daar de figuur 
van de Procureur-Generaal die tot taak had de rechten van de vorst te ver-

1 1 Ontleend aan de samenvatting van een lezing door prof. dr. J. Gilissen, De Grote 
Raad van Mechelen. Algemeen historisch overzicht, gehouden te Mechelen op 11 ok
tober 1969. 

1 2 J. C. Andries, De ontwikkeüng van de Grote Raad als rechtscollege van 1477 tot 
1504. Amsterdam 1963 (ongepubliceerde doctoraalscriptie). 

1 3 W. Godenne en L . Th. Haes, Iconographie des membres du Grand Conseil de Ma
lines. Bruxelles-Malines 1951. 

1 1 L . J. van Apeldoorn, Nicolaes Everaerts en het recht van zijn tijd. 2e herz. uitg. A m 
sterdam 1939. Zie ook de afbeelding hiernaast. 

1 5 Door mevr. mr. A . J. M . Kerckhoffs-de Hey wordt een dissertatie voorbereid gewijd 
aan de functionarissen van het Parlement en de Grote Raad van Mechelen eind 15e 
en begin 16e eeuw. 
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Nicolaes Everaerts, 
president van het Hof 
van Holland (1509-28) 
en van de Grote Raad 
van Mechelen 
(1528-32). 
Gravure door 
A. Mireaus in het 
Gemeentelijk Museum 
van Anderlecht. 
Foto: Van Nijverseel, 
Brussel. 

dedigen en diens domeinen te beschermen. Hij trad in processen namens de 
vorst op. Hij diende er tevens op toe te zien dat aan het vorstelijk gezag op 
generlei wijze afbreuk werd gedaan. Daartoe was hij belast met de hand
having van de openbare orde en met de vervolging van vergrijpen daartegen. 
De P.-G. werd betiteld als 'conseiller' en werd dus nog tot de leden van het 
college gerekend. 
De burelen van de secretarissen en griffiers waren de spil waarom de admi
nistratie van de Grote Raad draaide. Ook in hun kanselarij was een speciali
satie ontstaan. Sommige secretarissen hielden zich bezig met het opstellen van 
juridische akten, andere ondertekenden mandementen aan deurwaarders, 
financiële stukken e.d. De griffiers woonden de rechtszittingen bij. Zij waren 
verantwoordelijk voor het opstellen van de minuten en grossen der sententies 
- waarover hierna meer. 
Tenslotte waren aan de Grote Raad een aantal deurwaarders van wapenen 
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verbonden die mandementen en sententies ten uitvoer legden en procespar
tijen dagvaardden ter zitting te verschijnen. Zij konden ook opdracht krijgen 
om verdachten te arresteren, gevangenen over te brengen, of - bij delegatie 
namens de Procureur-Generaal - belast worden met een onderzoek naar ge
pleegde strafbare feiten. 
Vanzelfsprekend werd ook toentertijd het goede verloop der werkzaamheden 
mogelijk gemaakt door een groot aantal onbekenden die als klerken, schrij
vers of boden bij de Grote Raad in dienst waren. 

De procesgang voor de Grote Raad 

De procedure in hoger beroep voor de Grote Raad liep in grote trekken als 
volgt 1 6 . Degene die zich bezwaard voelde door een vonnis van de lagere in
stantie richtte zich als appellant met een geargumenteerd request aan de vorst. 
Van deze ontving hij een mandement van appel, dat na betekening aan de 
tegenpartij (verweerders) door de deurwaarder rechtsingang gaf. Ter zitting 
werden partijen doorgaans vertegenwoordigd door gemachtigde procureurs. 
Allereerst vond een mondeling debat plaats waarin partijen hun conclusies 
van eis en antwoord, repliek en dupliek indienden. In opdracht van de pre
sident van de Grote Raad volgde dan een schriftelijk gedeelte waarin partijen 
van memorien en additien dienden. In sommige gevallen werd aanleiding ge
vonden om een informatie of enquête te doen houden. Hierbij werden getui
gen gehoord of anderszins ter plaatse door de raadsheer-commissaris en zijn 
adjunct een onderzoek naar de door partijen geponeerde feiten gedaan. Op 
het schriftelijke verslag van de informatie konden partijen nog reageren met 
reprochen en salvatien. Het proces was daarmee in staat van wijzen ge
komen zodat de Grote Raad vonnis kon vellen. 

De bewerking van het archiefmateriaal 

Er zijn twee gedeelten van het archief van de Grote Raad die hier onze aan
dacht vragen: de sententieregisters en de series procesbundels die bekend 
staan onder de naam Beroepen uit Holland en Eerste Aanleg 1 7 . Niet alleen 
voor de rechtshistoricus, maar ook voor de beoefenaar der lokale en regio-

1 6 Philips Wielant, Practijke civile [1519]. Heruitg. verzorgd door Eg. I. Strubbe. A m 
sterdam 1968. 
Mr. W. G . Ph. F. Wedekind bereidt een dissertatie voor over de invloed van het oud-
Franse op het oud-Nederlandse procesrecht. 

1 7 Over de omzwervingen van het archief van de Grote Raad: J. Th. de Smidt in zijn 
Inleiding bij: Inventaris en beschrijving van de processtukken (dossiers) behorende tot 
de Beroepen uit Holland, deel I (Amsterdam 1964) door J. C. Andries. 
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nale geschiedenis - in het bijzonder van Holland - biedt dit archief uniek en 
rijkgeschakeerd materiaal 1 8. 
De Nederlandse Organisatie voor Zuiverwetenschappelijk Onderzoek is de 
maecenas die ons in staat stelt al bijna 10 jaar lang te wroeten in de rijste
brijberg die het Grote Raad archief is. Dr. Maes schreef in 1949: 'Voor de 
vertering van dezelve biedt zich hopelijk nog eens een mensenleven aan' 1 9 . 
Ééntje is nauwelijks voldoende. In iedere geval is een groepje afgestudeerden 
en studenten onder leiding van ondergetekende en in nauw contact met prof. 
Strubbe en diens leerling en opvolger prof. Van Rompaey bezig de 100 regis
ters van de geëxtendeerde sententien en de ongeveer 1500 dossiers die op de 
Noordelijke Nederlanden betrekking hebben te analyseren. Dankzij de mede
werking van de Belgische Algemeen Rijksarchivaris wijlen dr. Sabbe en zijn 
opvolger dr. Wyffels krijgen wij alle archivalia op het Gemeente-archief te 
Amsterdam, waar alle registers op microfiche en ale dossiers op microfilm 
worden opgenomen. Van de analysering van de registers met de sententien 
vindt men de gedrukte neerslag in de zogenaamde Chronologische lijsten -
een Belgisch-Nederlandse coproduktie - waarvan deel I is verschenen 2 0 , 
deel II aan het verschijnen is, deel III wordt voorbereid en deel I V nog een 
vraagteken is. Van de bewerking van de dossiers ziet men de resultaten in de 
Chronologische lijst deel I en in de zeven kloeke banden 2 1 ; er zullen nog 4 
of 5 volgen. Deze dossier-beschrijvingen zijn niet gedrukt, maar op stencil of 
in offset vermenigvuldigd. Deze werken zijn niet in de handel, maar zijn te 
raadplegen op het A R A te Brussel en Den Haag en in verschillende rechts
historische instituten in Nederland en België. Onder het patronaat van de 
Koninklijke Commissie voor de oude wetten van België is een serie 'oude 
rechtspraak in België' gecreëerd. In die serie zou uiteindelijk de Grote Raad-
jurisprudentie gedeeltelijk in extenso gedeeltelijk in de vorm van regesten, en 
waar nodig van voetnoten voorzien, worden uitgegeven. 

I S Het hierna volgende is ontleend aan de tekst van een lezing die eerste ondergetekende 
hield te Mechelen op 11 oktober 1969. 

1 0 L . Th. Maes, De Grote Raad der Nederlanden en zijn arrestisten, in: Tydskrif vir 
hedendaagse Romeins-Hollandse reg 12 (1949) p. 58. 

211 J. Th. de Smidt, Eg. I. Strubbe, M . J. Abeling, J. C. Andries, J. van Rompaey, 
Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels (dossiers) 
berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, deel I (1966; verscheen 
in België en Nederland). 

2 1 Chronologische Lijsten deel I (zie vorige noot) p. 399-477. Inventaris en beschrijving 
van de processtukken (dossiers) behorende tot de Beroepen uit Holland, I (1964) door 
J. C. Andries (met Inleiding d. J. Th. de Smidt); II (1964) en III (1965) d. J. C. A n 
dries; IV (1967) en V (1968) d. A . H . Huussen jr.; V I (1969) d. A . J. M . Kerckhoffs-
de Hey. 
Inventaris en beschrijving van de Noord Nederlandse processtukken (dossiers) beho
rende tot de fondsen Aanzienlijke Geslachten, 'Procesbundels tot 1504' en Eerste Aan
leg, I (1968) d. A . H . Huussen jr. 
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1. De sententieregisters 18 

Bij het werken in de registers van de geëxtendeerde sententien - dat zijn de 
uitgebreide sententien in tegenstelling tot het dictum - voelen wij ons als de 
mol die volgens een Amsterdamse gevelsteen zegt ' A l wroetend kom ik er 
door'. Het analyseren van die registers die tussen de 1000 en 2000 pagina's 
bevatten, is daarom zo'n groot karwei omdat deze delen op geen enkele 
manier toegankelijk zijn; 'la plupart de ces registres aux sentences sont mal 
tenus et dépourvus de tables' staat lakoniek aangetekend in het inventarisje 
dat van het enorme archief van de Raad bestaat. Deze zogenaamde registers 
zijn niets anders dan verzamelingen van losse katernen - ieder katern één 
zaak - die achteraf op chronologische volgorde zijn gelegd en zijn ingenaaid. 
Die katernen zijn de minuten van de sententien. De minuut is in de regel het 
werk van een griffier die een getrouw verslag maakt van wat er gebeurt. Wie 
zijn de partijen; waarover procederen zij; wat hebben de schepenen beslist en 
wat zei het Hof; wat zijn de grieven van de appellant? Het belangwekkende 
is nu dat de griffier niet de lange lijsten van grieven, verweren, re- en duplie
ken, reprochen en salvatien opneemt, maar volstaat met een bloemlezing; 
alleen de - in zijn ogen - belangrijke overwegingen worden door de griffier 
opgeschreven. 

De 'poincten', 'memorien', kortom de pleitnota's waarin geen argumentje 
vergeten is, die worden door partijen op schrift gesteld en aan de griffier 
overhandigd, die ze aan het dossier van de zaak toevoegt. Moeten er getui
gen worden gehoord, dan vindt men dergelijke beschikkingen in het rol-
register; men vindt het rapport van de commissarissen die het getuigenver
hoor leidden, in het dossier en in onze minuut de neerslag van hetgeen als 
essentieel werd beschouwd. Niet ten onrechte vergeleek prof. Strubbe dit 
griffierswerk met een proces-verbaal2 2. Denkt niet dat een dergelijk verslag 
droog is. Men leze er slechts de door prof. Strubbe uitgegeven sententie in de 
zaak van Christine van Wijck vs. Arnolfini - beroemd door het schilderij van 
Jan van Eyck, de 'Hymne aan de echtelijke trouw' - op na om te constateren 
hoe levendig de list beschreven wordt die Arnolfini spande om Christine tot 
de zijne te maken en hoe listig daarna Christine Arnolfini financieel aan 
banden legde 2 3 . En wanneer partijen dan eindelijk zijn uitgepraat dan neemt 
de Grote Raad - of liever de vorst, want ale sententies staan op naam van de 
vorst - het woord. 'Doen te weten dat wij met rijpe deliberatie van rade' 
condempneren, doen te niet, absolveren of besluiten dat 'de sentencie waar
van geappelleert sorteren sal zijn vulcomen ende geheelen effecte, ende con
dempneren den voornoemde appellant in de costen. Gegeven in onser stede 

2 2 Chronologische Lijsten I, p. X I X . 
2 3 Een episode uit het leven van Giovanni Arnolfini, in: Handelingen van het Genoot

schap 'Société d'Emulation' Brugge, 89 (1952) p. 67-81. 
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van Mechelen op ten H e n dach van octobre int jaer ons Heeren duysent 
vijfhondert ende' zoveel. 
Het motiveren van de civiele vonnissen is pas door de cassatieprocedure -
die de rechter verplichtte de wetsartikelen, de gronden, waarop het vonnis 
steunde te vermelden - algemeen gebruikelijk geworden. Overigens mogen 
wij hier in herinnering brengen dat die in de Grondwet (art. 175) verankerde 
motiveringsplicht er in 1815 dankzij de Belgen in is gekomen. De Nederland
se minister van justitie Van Maanen voelde er niets voor. 'Ik zou over de 
materie niet gesproken hebben - aldus de minister bij de behandeling van 
de Grondwet 1815 - omdat ik het motiveren van civile vonnissen nietig, 
belagchelijk, althans onbeduidende vinde.' De Belgische afgevaardigde Gen-
debien zei echter 'het is wel zeker, dat de constitutie bij ons zal verworpen 
worden, indien dit principe niet aangenomen wordt'. 'Zal (de rechter) meester 
zijn van mijn eer en fortuin, zonder motieven van zijn opinie te geven? - dit 
kan nooit - wij zijn aan dit liberaal principe gewoon'. Bedenkt toch mijne 
heren - wij citeren nog steeds Gendebien: 'Er is geen verschrikkelijker magt, 
dan de regterlijke magt'. De geleerde Raepsaet merkte nog op: 'Voorheen 
motiveerden wij in Vlaanderen onze vonnissen niet; - ik was er altijd tegen, 
maar de ondervinding van 20 jaren heeft mij er mede verzoend; - en ik ge-
love dat gemotiveerde vonnissen de appellen verminderen.' 2 4 

Zijn oorspronkelijke mening is precies dezelfde als die van Philips Wielant 
die het zo kernachtig formuleerde: de rechter 'die de cause expresseert. . . 
wordt gehouden voer sot ' 2 5 . De motieven van de raadsheren én van de raad 
zijn het geheim van de raadkamer. In het dictum vinden we dus niet wat de 
rechter heeft bewogen; maar wel weten we welke argumenten de partijen in 
de strijd brachten en welke argumenten het opnemen in de sententie waard 
werden geacht. Zouden dat niet juist de pro's en contra's geweest zijn die het 
meeste gewicht in de weegschaal legden? 
In Engeland bestaat het gezegde: 'Het is de griffier ,die het recht geeft'. De 
Mechelse griffier speelt - we zagen het reeds - wel een grote rol, maar men 
onderschatte de rol van de raadsheer-rapporteur ook niet. De minuut van de 
griffier wordt zorgvuldig door een andere hand - kennelijk die van de raads
heer-rapporteur - gecorrigeerd. Soms wordt de argumentatie geheel doorge
haald en door een andere vervangen, die blijkbaar - achteraf bezien - beter 
op zijn plaats was. Soms is een hele bladzijde doorgehaald en overgemaakt; 
in één geval had de raadsheer zo intens zijn pen gehanteerd dat niemand er 
meer uitkwam en een geheel nieuwe minuut, waarin alle opmerkingen ver
werkt waren, werd gemaakt. Vindt men in dit gekriebel en in deze doorhalin
gen nu alleen de raadsheer-rapporteur aan het werk of vindt men hier de 

2 4 H . T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet. Bronnenverzameling, deel II 's-Graven-
hage 1909, p. 409. 

2 0 Wielant, Practijke civile (zie noot 16), p. 283. 
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neerslag van het behandelde in de raadkamer? Wij weten het niet; wel zien 
wij dat deze minuten de inhoud van onze registers uitmaken. Er moeten ook 
wel minuten zijn weggeraakt, want er zijn sententies waarvan wij wel de 
grosse kennen, maar waarvan de minuut ontbreekt. Ook hebben wij gecon
stateerd dat na het overlijden van een raadsheer de griffier de opdracht kreeg 
direct in het bureau te zoeken naar minuten en dossiers. A l zijn er dan hiaten, 
wat er nog over is, is zo aanzienlijk dat het zich leent tot het maken van 
statistiekjes. De lezer weet dat statistieken veel onthullen, maar veelal het es
sentiële verbergen. Zo ook hier; maar eerst dan het onthullende. 

Toen in december 1966 de Hoge Raad der Nederlanden zijn 10.000e arrest 
wees, waren 127 jaren verlopen 2 G . Voor de eerste 5000 arresten had de H.R. 
81 jaren nodig (1838-1919); in de jaren 1920-1966 - dus 46 jaren - werden 
nog eens 5000 arresten gewezen. Uit de 65 jaren rechtspraak van onze Grote 
Raad uit de jaren 1470-1534 - verder zijn wij nog niet - zijn door ons 3720 
geëxtendeerde sententien geanalyseerd. De H.R. der Nederlanden haalde dat 
aantal pas na 69 jaren rechtspreken. Wanneer wij rekening mogen houden 
dat vijf jaren rechtspraak verloren zijn geraakt en met de verliezen waarop 
wij daarnet doelden, dan liggen de gemiddelden van 78 per jaar bij de H.R. 
en 62 bij de Grote Raad niet zo ver van elkaar. Wij laten verder de Hoge 
Raad daar en keren terug tot de Grote Raad. In de jaren 1470-1500: 1240 
sententies, dat is 41 per jaar; 
1500-1510: 480, dat is 48 per jaar; 
1510-1520: 450, dat is 45 per jaar; 
1520-1530: 900, dat is 90 per jaar en tenslotte 
1530-1535: 650, dat is 110 per jaar. 
Men ziet: het gemiddelde van de eerste 50 jaren van 45 per jaar stijgt na 
1520 tot het dubbele en komt tenslotte zelfs op een gemiddelde van twee per 
week, waarbij met de vakanties geen rekening is gehouden. 

Nu is het door ons ook eens uitgezocht hoe het met het taalgebruik en met de 
plaats van herkomst van de procedure is gesteld. Bij het Groot Privilege van 
1477 i s _ zoals we reeds zagen - bepaald dat voortaan in de officiële stukken 
de taal van de geadresseerde zal worden gebruikt. Tot 1477 zijn alle senten
tien - of ze nu op het Franse of het Nederlandse taalgebied betrekking heb
ben - in het Frans gesteld. Op 2 december 1477 doet de Raad die op dat 
moment in Brussel zetelde, de eerste ons bekende uitspraak in het Nederlands 
(Chronologische lijst, 796.4). Het was een zaak waarbij de houder van de 
bank van lening in Kortrijk in beroep was gegaan van een uitspraak van de 
Raad van Vlaanderen die hem had gelast de miskelken van de kerk te Meule-

3 8 W. G . Ph. F . Wedekind, Bij het arrest van de Hoge Raad, rolnummer 10.000, in: 
Advocatenblad (1967), p. 489-497. 
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beke die de pastoor in pand had gegeven, voorlopig terug te geven. 
De cijfers leren dat het grote aantal in het Nederlands gestelde zaken in de 
jaren na 1477 in de loop van 25 jaren geleidelijk afneemt. Of anders gezegd: 
over de periode 1477-1504 bedroeg het aantal Nederlandse zaken 383/4% 
van het totaal (361 van de 931). In de volgende 30 jaren 1504-1534 ziet men 
echter een omgekeerde beweging. Van 1505-1514 is 47% in het Nederlands 
en 53% in het Frans; van 1515-1524 zijn de percentages resp. A%Vi% en 
51V2%, tewijl in de 10 jaren van 1525-1534 de cijfers voor het eerst een 
omslag vertonen; namelijk nu is 53% Nederlands en 47% Frans of wel 614 
zijn in het Nederlands en 547 in het Frans gesteld. De absolute getallen zijn 
zo groot dat het hier gegeven beeld in procenten wel betrouwbaar geacht 
mag worden. 
Overzicht percentages Nederlandstalige en Franstalige sententies: 

1477-1504: 38 3 / 4 % in het Nederlands, 6174% in het Frans 
1504-1514: 47 % in het Nederlands, 53 % in het Frans 
1515-1524: 4SVi % in het Nederlands, 51 Vz % in het Frans 
1525-1534: 53 % in het Nederlands, 47 % in het Frans 

Het Latijn speelt nauwelijks een rol. Slechts 2 sententies zijn in die taal ge
steld (807.52; 834.11). De ene was een geschil tussen de abt van het St. Be-
nedictus-klooster in Luxemburg en de administrateur van dat klooster uit 
1507! de ander is van 1534 en gaat over de verdeling van een nalatenschap 
in Duitsland, waartegen de familie Thurn und Taxis - de postmeesters van 
Europa - zich verzette. 
Wel bevinden zich in de dossiers notariële stukken die in het Latijn zijn ge
steld. Het rijkste dossier aan Latijnse stukken is dat van de procedure tussen 
de stad Gouda enerzijds en de bisschop van Durham en verschilende Engelse 
kooplui anderzijds. Een schitterende rechtszaak, die wij de lezer niet willen 
onthouden (Beroepen uit Holland doss. 109). In de zomer van 1477 - op de 
16e augustus om precies te zijn - werden op zee 2 Engelse schepen aange
houden door Jacob Juyst, kapitein van een door de stad Gouda uitgerust 
oorlogsschip. De lading bestaande uit stokvis en gezouten zalm behoorde toe 
aan de bisschip en kooplui, maar werd door Jacob Juyst voor buit verklaard. 
De bisschop eiste nu van de stad Gouda restitutie van de vis en vergoeding 
van schade, kosten en interessen. Geprocedeerd werd voor het Hof van Hol
land. 
De stad Gouda begon met te zeggen dat de bisschop niet tegen de stad maar 
tegen Juyst had moeten procederen. Hetgeen Juyst had gedaan was immers 
geheel in strijd met zijn instructies, die inhielden dat hij schepen van be
vriende en geallieerde landen met rust moest laten. Wanneer hij dan toch zijn 
boekje te buiten was gegaan, dan had hij buiten de kring van zijn bevoegd-
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heden gehandeld en was derhalve de stad G o u d a niet aansprakelijk. Dat be
toog faalt - aldus de bisschop - , G o u d a is te beschouwen als de 'meester ende 
mandateur' van Jacob Juyst en derhalve we l aansprakelijk; bovendien hebben 
Juyst en zi jn mannen de goederen verkocht en l iepen ze vrij rond i n G o u d a 
zonder dat G o u d a - ook toen de stad wist wat er was gebeurd - bestraffend 
optrad; dat is medeplichtigheid van de stad; een medeplichtigheid na de daad 
('accessary after the fact'). 
Ter loops vermeldde de stad nog dat de uitrusting van een oorlogsschip door 
de stad een vo lkomen legale zaak was, want i n r u i l voor het G r o o t Privi lege 
van februari 1477 hadden de Hol landse steden beloofd M a r i a de R i j k e te 
steunen i n haar strijd tegen de Franse koning . D e bisschop antwoordde dat 
hij niets had tegen het uitrusten van oorlogsschepen, maar dat je daarmee 
aleen maar vijanden en geen vrienden mag aanvallen, zoals nota bene uit
drukkel i jk nog bij de wet was bepaald. H i j doelde op een voorschrift dat 
echter van 26 november - dus 3 maanden na de bewuste zomerdag -
dateert. 

Genoeg over deze zaak. He t ging ons alleen maar o m a l het La t i j n dat van
wege de bisschop door Wi lhe lmus van Berendrecht 'doctor iure c ivi le ' , door 
verschillende Engelse notarissen en door de ' M a y o r and A l d e r m e n ' van de 
Londense C i t y werd geproduceerd. G o u d a waagde het tegen deze eerbied
waardige stukken in te brengen dat de Engelse notarissen hier te lande niet 
als zodanig bekend waren, waarop de bisschop antwoordde dat de akten 
geldig zi jn wanneer ze volgens de rechtsregels van de plaats waar ze opge
maakt werden, geldig waren. V a n dit ongeveer 40 stukken bevattende dossier 
zijn er 8 i n het La t i jn . 

W i j keren terug naar de taalverschuiving, naar dat toch wel intrigerend feit 
dat we na 1525 steeds meer Nederlandse dan Franse zaken tegenkomen. 
Missch ien is de verklar ing heel eenvoudig, namelijk deze, dat er steeds meer 
zaken komen uit het Nederlands sprekende gebied. L a t e n we het onderzoe
ken . 
Allereerste een globale verdeling i n zaken die op het Noorden , dat w i l i n deze 
tijd zeggen H o l l a n d en Zeeland, betrekking hebben en zaken die uit de Z u i 
delijke Nederlanden komen. Wi j nemen ongeveer dezelfde perioden van daar
net: 

1470-1476: 100 % Franstal ig, 7 3 % uit de Zuidel i jke Nederlanden 

1477-1504: 6 1 7 4 % Franstal ig, 6 2 % uit de Zuidel i jke Nederlanden 

1505-1534: 50 % Franstal ig, 6 1 % uit de Zuidel i jke Nederlanden 

Z o op het eerste gezicht l i jkt de tendens duideli jk; het aantal zaken uit het 
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Zuiden daalt; het aantal zaken uit Holand en Zeeland stijgt en daarmee is dan 
het stijgend percentage van de Nederlandse zaken verklaard. Laten wij echter 
die laatste 30 jaren wat nader bezien: 

1505-1514:53 % Franstalig ] 56% uit de Zuid. Ned. \ 
1515-1524: 51i /2% Franstalig ( 50%, 60% uit de Zuid. Ned. I 61% 
1525-1534:47 % Franstalig ) 68% uit de Zuid. Ned. \ 

Hierboven zagen wij dat in de jaren 1505-1514 47% Nederlands en 53% 
Frans was, terwijl in de jaren 1525-1534 53% Nederlands en 47% Frans 
was. Terwijl de Franse zaken van 53% tot 47% daalden, steeg het percen
tage zaken uit de Zuidelijke Nederlanden in die 30 jaren van 56% tot 68% 
(gemiddelde 61%). Dat betekent - dachten wij - dat juist voor de Zuid-
Nederlandse zaken steeds vaker aan het Nederlands boven het Frans de 
voorkeur werd gegeven. Wijst deze toename nu op een ruimer gebruik van 
het Nederlands in de Nederlands sprekende gebieden zoals Brabant, Meche
len, Antwerpen en Vlaanderen, dus van een verschuiving in die gebieden 
van het Frans naar het Nederlands? Of is het een verschuiving van zaken uit 
de Frans sprekende gebieden - Artois, Henegouwen, Namen en Luxemburg 
naar Vlaanderen en Brabant? Opnieuw zijn wij aan het tellen geslagen; daar
bij hebben wij speciaal gelet op de verhouding tussen Nederlandse en Franse 
zaken die op Vlaanderen betrekking hebben, en wel over de periode van 
1510-1530. 
Het resultaat is dat tot 1525 altijd meer Franse dan Nederlandse zaken be
stonden; na 1525 zijn er permanent meer Nederlandse zaken. Op de essen
tiële vraag 'Hoe komt dat?' moeten wij vooralsnog het antwoord schuldig 
blijven. 
Tot het jaar 1500 was het aantal zaken uit Vlaanderen het grootste; daarna 
is het aantal uit Holland en Zeeland groter dan dat uit Vlaanderen. Het 
absolute aantal zaken uit Vlaanderen, Holland en Zeeland bedraagt meer 
dan de helft van het totaal. 
Eén essentieel ding komt uit al deze cijfers en statistieken toch wel naar voren 
en dat is de enorme betekenis die de Grote Raad voor Holland en Zeeland 
heeft gehad, waaruit dan weer mag worden geconcludeerd dat het echt wel 
verantwoord is dat Nederlanders zich direct, of via de fiscus indirect, met de 
Grote Raad bezig houden. 

2. De procesbundels 

Het andere deel van het archief van de Grote Raad dat onze aandacht vraagt, 
is de inhoud van de bijna duizend dossiers der Beroepen uit Holland en de 

102 



ca. 500 dossiers uit de serie Eerste Aanleg welke - gerekend tot 1581 - op de 
Noordelijke Nederlanden betrekking hebben. Om te beginnen moeten wij op
merken dat het een grote bijzonderheid is dat procesbundels uit de 15e en 
16e eeuw in zo grote getale zijn overgeleverd. 
Het was vrij algemeen gebruikelijk dat partijen na het vonnis hun stukken 
konden meekrijgen; we zien zelfs dat de procureurs van partijen op het hart 
wordt gedrukt toch vooral de dossiers bij de griffie te komen weghalen. In de 
archieven van het parlement van Parijs en in die van de Hoge Raad of Hof 
van Holland zijn maar enkele dossiers bewaard gebleven. In het archief van 
de Raad van Vlaanderen zijn er nogal wat, maar dat zijn zeventiende-
eeuwse dossiers die, volgens Buntinx, eigenlijk niet tot het archief behoren 2 1 . 
De verzameling procesbundels uit de 15e en 16e eeuw van de Grote Raad 
is dan ook uniek. 
Hoe te verklaren dat in Mechelen wel en elders niet de dossiers bewaard zijn 
gebleven? Misschien is het te danken aan een bij de Grote Raad bestaande 
vorm van revisie, de zgn. 'propositie van erreur'. Nog 10 jaren na de uit
spraak mag men namelijk als er 'erreur van faite' is, een herziening van het 
vonnis vragen 2 8 . De griffier mocht in verband hiermee de stukken alleen dan 
teruggeven, wanneer de verliezende partij beloofde geen 'propositie van 
erreur' in te stellen. Terwijl overal elders de procureurs worden geprest toch 
alsjeblieft de stukken terug te halen, maakt de Grote Raad het ze wel erg 
gemakkelijk de stukken te laten liggen! 
De processen uit de Noordelijke Nederlanden zijn voornamelijk uit Holland 
en Zeeland afkomstig. Dit behoeft geen verwondering te wekken. Immers, 
deze beide provincies vielen van de aanvang af onder de jurisdictie van de 
Grote Raad, terwijl de andere gewesten, zoals we hierboven reeds zagen, pas 
in de loop van de zestiende eeuw onder centraal bestuur werden gebracht. 
Om enige indruk te geven van de onderwerpen die men zoal in de tot nu toe 
bewerkte dossiers kan vinden, geven wij hier een enigszins gesystematiseerde 
proeve: 
Staatsinstellingen: verhouding tussen lagere en hogere overheid (bijv. tussen 
steden, waterschappen); gelding van privileges (vis- en veerrechten); ambten; 
wetsverzetting; defensie; kaapvaart. 
Rechtspraak: competentie van wereldlijke en geestelijke rechter; te hoofde 
gaan; gijzeling; executie; confiscatie; rechtsterminologie. 
Economische aspecten: stadsfinanciën; buitennering; koers van de munt; ren
ten; accijnzen; tollen; beden; bierproduktie; lakennijverheid; stapelrecht; 
steenfabricage; convooiering haringvloot; prijzen. 
Sociale en culturele: boedelinventarissen; erfenissen; genealogie; positie van 

2 7 J. Buntinx, Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen, deel I (1964) p. 
41. 

' x Wielant, Practijke civile (zie noot 16) p. 321. 
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bastaarden; bigamie; huwelijk; belediging; losgeld; loterij. 
Kerkelijke zaken: ketterij; excommunicatie; ontheffing van kloostergelofte; 
prebenden; tienden; pastoorsambt; kosterij. 
Geografie: waterlopen; aanwassen; onderhoud van wegen en dijken; kaarten; 
houtvesterij. 
Daarenboven zijn sommige stukken in de bundels op zichzelf belangwekkend, 
bijv. een afschrift van een nog onbekend privilege. Zeer spectaculaire unica 
zijn wel de kaarten en situatietekeningen die in de dossiers zijn overgeleverd. 
Zo konden wij reeds de aandacht vestigen op een oude kaart van Leiden en 
omgeving 2 9 en op een tekening van de Huigendijk 3 Ü . Deze vondsten zijn 
daarom van zo groot belang, omdat in deze gevallen het organisch verband 
tussen kaart en dossier, dus de kwestie waartoe de kaart werd gemaakt, is 
blijven bestaan. Te vaak immers zijn in het verleden kaarten uit de dossiers 
gelicht en ondergebracht in zgn. kaartverzamelingen, waardoor herkomst, 
doel en datering meestal geheel duister zijn geworden. Het behoeft nauwelijks 
betoog dat de kaarten met bijbehorend dossier van groot belang zijn voor 
onze kennis van de regionale historische geografie. 
De door de advokaten namens partijen ingediende memorien en additien zijn 
een kapitale bron voor onze kennis van het recht van die dagen. Juist in de 
periode die wij bestuderen, de 15e en de 16e eeuw, vindt dat boeiend ver
schijnsel plaats, dat bestaat uit het binnendringen van het Romeins recht in de 
bestaande rechtsorden in Europa. Welke Romeins- en kanoniekrechtelijke 
auteurs werden geciteerd; welke plaatsen uit het corpus iuris civilis en het 
corpus iuris canonici waren favoriet; in wat voor soort gevallen doet men wel 
en in welke doet men geen beroep op het Romeins recht; zien we wellicht 
met de jaren verschuivingen optreden; zien we speciale advocaten als pleit
bezorgers van het Romeins of kanoniek recht? Bij dit onderzoek komt het 
'niet zozeer op de tekst van de vonnissen dan op de processtukken aan, want 
in die stukken is het, dat men de gezochte inlichtingen zal vinden' aldus 
Strubbe in een artikel over de receptie in Vlaanderen 2 1 . Zonder de bestude
ring van deze bronnen zal iedere studie over de receptie in de Nederlanden 
onvolledig zijn. 
Een bijzondere categorie van stukken in de procesbundels waarop wij nog de 
aandacht willen vestigen, zijn de getuigenverhoren, die wij hierboven reeds 
aanstipten. Deze zittingen van de raadsheren-commissarissen, die soms het 
karakter van 'hearings' aannamen, geven ons af en toe een boeiende kijk op 

2 9 A . H . Huussen jr., De kaart van Leiden en omgeving door Pieter Sluyter (1550), in: 
Leids Jaarboekje 61 (1969) p. 91-97. 

3 0 H . A . Diederiks, De Huigendijk. Enige opmerkingen naar aanleiding van een kaart uit 
1565 van de landmeter Laurens Pietersz., in: Holland 2 (1970) p. 11-20. 

3 1 Chronologische Lijsten I (zie noot 20) p. IX . 
Marijke Reinsma, Romeins recht in de praktijk van de Grote Raad omstreeks 1500, 
in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 34 (1966) p. 600-603. 
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onverwachte aspecten van het dagelijks leven. Voor de kennis van het onge
schreven recht zijn de zgn. turben van getuigen, waarbij door een aantal -
meest oudere - leden van de plaatselijke bevolking, het bestaan van een 
costume of rechtsgewoonte kon worden bevestigd, van belang. 
Een voorbeeld van zo'n hearing. De zestiende eeuwse steden in Holland had
den er groot belang bij dat zoveel mogelijk industrieën zich in de stad of in 
de onmiddellijke nabijheid van de stad vestigdenden. Maar hoe meer mensen 
de stad gaan bevolken, hoe meer mensen last zullen hebben van de hinder en 
stank die ook toen met de industrie gepaard ging. Wanneer men met de trein 
vanuit het zuiden de stad Leiden binnenrijdt, dan ziet men terwijl de trein 
vaart mindert een betonfabriek met ovens. Op die plaats en vlak onder de 
stad ter weerszijden van de Oude Rijn stonden ook al vier eeuwen geleden 
kalkbranderijen. Met zuidwesten wind werd de stank en de walm van de 
ovens in de stad als hinder ervaren. Dat was dan ook de reden dat burge
meester en schepenen van Leiden de bouw van een nieuwe oven onder de 
muren van de stad verbood. Toen ondanks het verbod de oven toch gebouwd 
werd, eiste de stad de sluiting van de branderij. De fabrikant verzette zich 
tegen deze overheidsmaatregel bij het Hof van Holland, die de stad in het 
gelijk stelde, hetgeen door de Grote Raad werd bevestigd. Immers, bij wes
tenwind 'een seer groote ende excessive onnatuerlicke lucht ende stanc comt 
in de voorsz. stadt, dewelcke de inwoonders node riecken ofte verdragen 
konnen, dewelcke lichtelick sieckten causeren soude ende bijsonder bange 
valt voor krancke personen' 3 2. De fabrikant liet echter door een notaris een 
aantal bewoners in de buurt van Voorschoten interviewen. Deze verklaarden 
allen - in zijn voordeel - dat de rook en andere uitwasemingen van geen 
invloed waren op de kwaliteit van de door hen bereide melk, boter en 
kaas 3 3 . 

Veel werk ten behoeve van enquêtes is als raadsheer-commissaris namens de 
Grote Raad verricht door de befaamde jurist Philips Wielant 3 4 . Van hem zijn 
uit de jaren 1500-1519 diverse enquêtes bekend, sommige in samenwerking 
met de Procureur-Generaal Jehan Roussel (Rousseau) gehouden. Zeer inten
sief zijn hun bemoeiingen geweest met het onderzoek naar de slechte toestand 
van bestuur en financiën in Haarlem (1501-1515): hieruit resulteerde Wie-
lant's 'Instructie voor de stad Haarlem' 3 S . Verder zien we hem in 1500 in 

3 3 Karei V , 14 november 1547: Handvesten, privilegiën enz. der stad Leyden, uitg. F . 
van Mieris. Leyden 1759, p. 36. 

3 3 A . H . Huussen, De kaart van Leiden (zie noot 29). 
3 4 H . P. Schaap, Philips Wielant en diens Corte instructie omme jonghe practisienen in 

civile zaken. Haarlem 1927, en de inleiding van de in noot 16 aangehaalde heruitgave. 
De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan een ongepubliceerd verslag van een 
onderzoek dat door mevr. mr. J. M . I. Koster-van Dijk werd ingesteld in de proces
bundels en dictaregisters. 

3 5 Instructie gegeven der stede van Haerlem enz. Uitg. J. A . Fruin, in: Nieuwe Bijdra
gen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving (1873) p. 377; (1874) p. 5 en 149. 
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Leiden optreden in verband met een geschil tussen de Vrouwe van Wassenaar 
en de Leidse magistraat over de jaarmarkten te Voorschoten en Leiden. In 
1504 deed Wielant een onderzoek naar de schouwing van de grachten in Sluis 
en trad hij te Alkmaar op in een nieuwe fase van de langdurige geschillen 
over het onderhoud van de Hondsbossche Zeewering. In 1508 bogen Wielant 
en Nicolaes Everaerts zich in Middelburg over het probleem van de begren
zing der competenties van wereldlijk en kerkelijk rechter in Zeeland. In 1516 
brachten Wielant en Tristrand de Lucenne een schikking tot stand in het ge
schil tussen Heinrick van Alcmade, poorter van Leiden, en de weesmeesters 
van Haarlem over het beheer van de goederen van Gherrit van Alcmade. 

De verleiding om nog meer specimina van belangwekkend materiaal uit het 
archief van de Grote Raad te tonen is groot. Het biedt waarlijk voor elk wat 
wils: een financieringsschandaal in Den Haag rond 1515, de graanprijs op de 
Amsterdamse markt in 1492, het Haarlems oproer van 1482 3 6 enz. Doch het 
zij genoeg. Wij hopen dat ook de beoefenaar van de lokale en regionale ge
schiedenis van Holland na lezing van deze inleiding en van de hierna volgen
de artikelen overtuigd zal zijn geraakt van het mogelijke belang van 'ons' 
materiaal voor zijn onderzoek, en dat hij zijn weg naar de gepubliceerde in
ventarissen der dossiers en de chronologische lijsten der sententies zal weten 
te vinden. Het adres van de Werkgroep 'Grote Raad' is p / a Gemeentelijke 
Archiefdienst, Amsteldijk 67 Amsterdam, alwaar inlichtingen verkregen kun
nen worden, en waar microfilms en microfiches der archivalia geraadpleegd 
kunnen worden. 
De onderzoeker dient er wel steeds op bedacht te zijn dat elders, vooral in de 
inventarissen der stedelijke en sommige particuliere archieven, aanvullende 
gegevens zijn te vinden 3 7 . De gidsen van Formsma en Alberts zullen hem 
daarbij goede diensten kunnen bewijzen 3 8 . 

3 0 J. R. H . en J. Th. de Smidt, Het Haarlems oproer van 22 juli 1482. Dossier van een 
Hollandse appèlzaak voor de Grote Raad, in: Verslagen en Med. Ver. tot Uitgaaf d. 
Bronnen v.h. Oud-Vaderl. Recht, deel X I I nr. 1 (1960) p. 217-280. 

3 7 Zie algemeen: J. L . van der Gouw, De geschiedenis en de amateur, in: Verslag van 
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Zuid Holland over 1969, p. 13-43. 

3 8 W. J. Formsma, Gids voor de Nederlandse archieven. Bussum 1967 (Fibulareeks 21). 
W. J. Formsma en B. van 't Hoff, Repertorium van inventarissen van Nederlandse 
archieven 2e dr. herz. door J. Meinema. Groningen 1965. 
W. J. Alberts en A . G . van der Steur, Handleiding voor de beoefening van lokale en 
regionale geschiedenis. Bussum 1968 (Fibulareeks 32). 
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A . J. M . K E R C K H O F F S - D E H E Y Een GorkUITlSe 
erfeniskwestie 

Verwijzingen naar het Romeinse recht in een 
15e eeuws proces over huwelijksgoederen-en erfrecht 

Vanaf ongeveer de 15e eeuw begon het Romeinse recht zich in onze streken 
te verbreiden. Dit verschijnsel noemt men de receptie van het Romeinse recht. 
Een belangrijke stimulans was hierbij de oprichting van de gewestelijke en 
centrale hoven door de Bourgondische hertogen; hierin hadden in het Ro
meinse recht geschoolde raadsheren zitting. Als centraal hof voor alle Ne
derlandse gewesten fungeerde de Grote Raad van Mechelen. 
Van de stukken die dit college naliet leveren de sententies (of eindvonnissen) 
voor de bestudering van de invloed van het Romeins recht slechts weinig op. 
De vonnissen werden nl. niet gemotiveerd. Volgens de rechtsgeleerde Wielant, 
die lid was van de Grote Raad, wordt 'de juge gehouden voer sot die de 
cause expresseert'1. 
Om een beeld te krijgen van de invloed van het Romeinse recht moeten we 
de procesbundels of dossiers bekijken 2 . Hierin bevinden zich de pleitnota's 
van de advocaten van de procederende partijen, de zgn. 'memoriën' of 
'scrifturen' en de aanvullingen hierop, de 'additiën'. Verder zijn daar de stuk
ken waarin men getuigen en bewijsstukken van de tegenpartij aan kritiek 
onderwerpt, de 'reprochen', en die waarin men deze kritiek tracht te weerleg
gen, de 'salvatiën'. 
Men vindt in deze stukken, ter adstruering van de aangevoerde argumenten, 
verwijzingen naar het Romeinse recht. Deze kunnen betrekking hebben op de 
tekst van het Romeinse Corpus Iuris Civilis, of op de 'glossen' (marginale 
aantekeningen) en de commentaren van rechtsgeleerde schrijvers uit de Mid
deleeuwen, als b.v. Bartolus en Baldus. Verder wordt ook naar kanoniek-
rechtelijke teksten of commentaren verwezen. Daarnaast treffen we herhaal
delijk passages in het Latijn aan, soms op bovengenoemde teksten geïnspi
reerd 3 . 

1 Ph. Wielant, Practijke Civile, photografische heruitgave met inleiding van Eg. I. 
Strubbe, Fontes Iuris Batavi Rariores, no. 3, Amsterdam 1968, p. 283. 

2 Eg. I. Strubbe, De receptie in de Vlaamse rechtbanken van midden veertiende tot 
einde vijftiende eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, dl. X X I X , 1961, p. 451: 
Tn werkelijkheid komt het dan ook bij een onderzoek naar het doordringen van Ro
meins recht in de rechtspraak van de middeleeuwen, niet zozeer op de tekst van de 
vonnissen dan op de processtukken aan, want in die stukken is het, dat men de ge
zochte inlichtingen zal vinden.' 

3 Vgl . Marijke Reinsma, Romeins recht in de praktijk van de Grote Raad omstreeks 
1500, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, dl. X X X I V , 1966, p. 600-603. 
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Voor één proces, dat voor het Hof van Holland en de Grote Raad gevoerd 
werd tussen 1485 en 1488, heb ik de inhoud van de citaten nagegaan. Zowel 
het dossier 4 als de sententie 5 zijn bewaard gebleven, hetgeen lang niet altijd 
het geval is. 
Het betreft hier de rechtsvraag of huwelijkse voorwaarden dan wel testament 
bij voorrang moeten worden toegepast. Met behulp van teksten uit het Corpus 
Iuris probeert de advocaat van eiser in dit proces aan te tonen dat huwelijkse 
voorwaarden, waarin een retourbeding ten behoeve van de familie van de 
echtgenoten is opgenomen, later niet meer bij testament mogen worden ge
wijzigd, ten nadele van de betreffende familieleden. 
Het merkwaardige is dat zowel het Romeinse recht als het costumiere of ge
woonterecht in deze zaak een rol speelt. Het opmaken van huwelijkse voor
waarden vond in die tijd in Holland plaats volgens costumiere regels. Even
min was er toen op het gebied van het ab-intestaat erfrecht - d.w.z. het erf
recht dat geldt wanneer geen testament is opgemaakt - sprake van Romeins 
rechtelijke invloed. Anders was het gesteld met het testamentaire erfrecht: 
het opmaken van een testament werd sterk bevorderd door de geestelijkheid, 
die onder Romeinsrechtelijke invloed stond; deze hoopte het doen van testa
mentaire beschikkingen ten gunste van de kerk te stimuleren. We zullen ech
ter zien dat niet alle Romeinsrechtelijke regels die golden voor het opmaken 
van een testament in ons land zijn gerecipieerd. 

De casus van dit proces was als volgt 6: 
Wendelmoet, dochter van Lambert Jansz. de Veer, afkomstig uit Gorkum, 
en Heinric Jansz. afkomstig uit Schoonhoven, waren in 1483 te Gorkum ge
huwd. Zij hadden huwelijkse voorwaarden gemaakt in aanwezigheid van ge
tuigen. Conform het Gorkumse recht waren deze binnen het jaar, nl. op 18 
juli 1483, ten overstaan van het gerecht op schrift gesteld. De betreffende 
bepaling is te vinden in het handvest van Otto van Arkel van 1382, artikel 2: 
'Item zoe en zal men noch en mach men geen voorwaerden noch gelooften 
maken, die vast ende gestade zyn zullen of moegen, men en maecktsse voer 
scepen tot Gorinchem, zonder alleen van hylick: ende daer mogen aff tughen 
binnen jaers dattet hylick geschiet, goede wittachtige knapen, die daerover 

4 Inventaris en Beschrijving van de Processtukken (dossiers) behorende tot de Beroepen 
uit Holland, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen 
Rijksarchief Brussel, deel II, door I. C. Andries, Amsterdam 1964, dossier 130. 

' Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels (dossiers) 
berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, deel I, 1465-1504, opge
steld onder leiding van J. Th. de Smidt en Eg. I. Strubbe, Werken O.V.R. III, 21, 
Utrecht 1966, p. 219 (Sent. 801.6). 

8 Deze gegevens uit dossier 130 b t /m g, de sententie van de Grote Raad (zie noot 5) 
en van het Hof van Holland (register 19 (V) no. 145 en 20 (W) no. 20, van de sen-
tentieregisters van het Hof van Holland, op het Algemeen Rijksarchief te Den Haag). 
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geweest hadden.'7. 
Bij deze huwelijkse voorwaarden spraken Wendelmoet en Heinric Jansz. af 
dat, wanneer één van hen binnen het jaar zou overlijden, zonder kinderen na 
te laten, de goederen zouden terugkeren naar de zijde waarvan zij gekomen 
waren 8 . De aanbreng van Wendelmoet bestond uit vier morgen land te 
Scheiwijk in het land van Arkel en een huis te Gorkum; de totale waarde be
droeg ongeveer 800 schilden. Heinric Jansz. had een 'lynwaen' met toebe
horen, getaxeerd op 350 schilden, en 300 schilden contant meegekregen. 
Wendelmoet overleed, kinderloos, binnen het jaar te Schoonhoven, waar het 
echtpaar zich na hun huwelijk had gevestigd. Zij had echter, toen zij zwaar ziek 
te bed lag, bij testament 300 schilden aan haar man vermaakt. Deze overleed 
korte tijd na haar. De erfgenamen van Heinric Jansz. - zijn broers en zusters, 
namens wie hun moeder Nanne optrad - eisten nu, naast de door Heinric 
Jansz. ten huwelijk gebrachte goederen, deze 300 schilden op. Zij daagden de 
vader van Wendelmoet, die zich met een beroep op de huwelijkse voorwaar
den hiertegen verzette, voor een geestelijk rechter, heer Evert Zoudembalch, 
kanunnik en thesaurier van de Dom van Utrecht, en proost van het kapittel 
van St. Servaas te Maastricht. Zowel Lambert de Veer als de stad Gorkum 
verzetten zich tegen deze procedure. Partijen kwamen daarop overeen de 
zaak voor het Hof van Holland te brengen. Toen Lambert de Veer bij sen
tentie van het Hof van Holland van 6 april 1487 in het ongelijk werd gesteld, 
ging hij in appel bij de Grote Raad, waar hij eveneens zijn zaak verloor 
(sententie van 5 september 1488). 
Uit de stukken blijkt dat Lambert de Veer als erfgenaam van zijn dochter op
trad, samen met de erfgenamen van haar moeder, wier aandeel hij later 
'omme eenen cleynen penninck' zou hebben gekocht. 
Deze wijze van vererving is in overeenstemming met het erfrecht van het land 
van Arkel, waarvan Gorkum de hoofdplaats was. Artikel 28 van bovenge
noemd handvest van 1382 luidt als volgt: 'Item waert oeck dat yemant sterve 
zonder wittachtige geboert after te laten, daer vader ende moeder beyde aff 
leefden, dat erve ende goet zouden zy temael opheffen ende nemen. Ende 
waert dat enich van vader off van moeder doot waren, welcke hoir datter 
leefden, die zal dat erve ende goed halff heffen ende bueren, ende die ander 
helft van dyen goede, dat zullen die naesten van wittachtiger geboerten hef
fen ende nemen van vader off van moeder, die daer doot waren.' 9. 
Volgens het erfrecht van Schoonhoven, de plaats van het sterfhuis, waar 

7 Gepubliceerd door H . Bruch, Middeleeuwse Rechtsbronnen van Gorinchem, Werken 
O.V.R., III, 8, Utrecht 1940, p. 26. 

8 'Item waert saecke dat enich van hem beyden dats te weten Heynrick off Wendelmoet 
voirsz. storven bynnen tsiaers sonder blijvende blijckende geboerte achter te laten, dat 
dan elck mit zijnen goeden uutgaen ende te vreden zijn zouden van dat zij aen mal-
canderen gebrocht hebben . . ." (dossier 130 e). 

0 Bruch, Middeleeuwse Rechtsbronnen van Gorinchem, p. 31 en 98. 
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Pagina 8 van de schrifturen van Lambert de Veer (A.R.A. Brussel, Grote Raad van 
Mechelen, Beroepen uit Holland, dossier 130 e). 

Foto: Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam. 
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schependomserfrecht gold 1 0 , zou de overlevende ouder niet in aanmerking 
kunnen komen, volgens het adagium 'Er komt niets van een die leeft'. De 
hoofdregel van dit in Zeeland en het Zuidelijk deel van het tegenwoordige 
Zuid-Holland geldende erfrecht was: 'Het goed moet gaan waarvan het ge
komen is.' Omdat de overledene niets van de nog in leven zijnde vader of 
moeder had geërfd, kon er ook niets naar deze teruggaan. 
De 'Usantiën en Costumen' van 1552 bepalen echter dat de onroerende goe
deren vererven volgens het recht van de plaats van ligging Zoals boven 
vermeld, waren door Wendelmoet vier morgen land in het land van Arkel en 
een huis te Gorkum ten huwelijk aangebracht, zodat, volgens bovengenoemde 
regel, het Arkelse erfrecht moet worden toegepast. 
De belangrijkste argumenten van Lambert de Veer zijn: 

1. het legaat is ongeldig want volgens de costumen van Schoonhoven mag 
iemand die 'in zijn vier stapelen ligt' d.w.z. zo zwaar ziek is dat hij het 
huis niet kan verlaten, geen testament maken; 

2. wat bij huwelijkse voorwaarden, of in het algemeen bij overeenkomst 
onder de levenden, is overeengekomen, mag men later bij testament niet 
meer ongedaan maken; 

3. door de retourclausule in de huwelijkse voorwaarden hebben de echtge
noten een beding ten behoeve van derden, nl. hun familie, gemaakt. De 
derden hebben hieruit een recht verkregen dat hen niet meer ontnomen 
kan worden; 

4. een eenmaal gesloten overeenkomst moet nagekomen worden: 'pacta 
servanda sunt'. 

Het le punt bevat een verwijzing naar de costumen van Schoonhoven. In de 
costumen van Schoonhoven, zoals die door Van Berkum zijn uitgegeven, heb 
ik niets kunnen vinden wat op een dergelijke bepaling wijst 1 2 . Deze zijn ech-

1 0 H . van Berkum, Beschryving der stadt Schoonhoven, Gouda 1762, p. 119-120 en 263-
264. Dit erfrecht is besproken door C. F . A . Milders, Het oude versterfrecht in Hol
land en Zeeland, ac.pr. Leiden 1888, p. 122-125. Zie verder hierover: Van der Vorm-
Blondeel, Verhandeling van het Hollands, Zeelands en West-Vrieslands Versterfrecht, 
p. 135 en 303-308; L . M . Rollin-Couquerque, Het Aasdoms- en Schependomsrecht in 
Holland en Zeeland, Den Haag 1898, p. 7 en 17 en D . P. Blok, Opmerkingen over 
het aasdom, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, dl. X X X I , 1963, p. 243 e.v. 

1 1 Van Berkum,Beschryving, p. 119-120: 
'Uytgezondert alle immobile eigen of erf gelegen buyten de voorsz. stede, ter plaatze 
daar men geen Zuydhollands recht en useert, want in zulken geval zoo useert men 
het binnen der voorsz. steede recht, dat men al zulke immobile eigen, ofte erf, suc-
cedeert naar de rechten van den lande, daar het voorsz. immobile goed, ofte erf ge
legen is, niet tegenstaande dat het voorsz. goed den sterfhuyze binnen Schoonhoven 
gevallen toe kwame, ten waare by huwelykze voorwaarden ter contrarie gedisponeert 
waare.' 

1 2 Van Berkum, Beschryving, p. 120, 3e al. 'Usantiën en costumen, ingebracht voor het 
jaar 1552.' Hierin staat over testamenten slechts dat deze 'naar hunnen teneur wor
den onderhouden, zoo verre die in behoorlyke forme gemaakt zyn, ten waar nogtans 
dat het selve testament 't recht en behoorlyke reede contrarieerde.' 
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ter pas in midden 16e eeuw op schrift gesteld. 
In het dossier evenwel bevindt zich een turbe van getuigen 1 3 , d.w.z. een ge
tuigenverhoor dat men hield om zekerheid te krijgen over het al of niet gelden 
van een costume in een bepaalde plaats of streek. De getuigen - 11 in getal -
bevestigen deze costume, maar volgens hen gold deze te Schoonhoven met 
één uitzondering: 'dattet guent dat men maict tot kercken aelmissen of anders, 
tot zijn armen magen of anders omme Goudswillen dat sulke besprekinge wel 
stadt gehouden hebben ende dagelicx stadt houden' 1 4 . 
Uit een van de stukken (nl. een getuigenverhoor, gehouden ten behoeve van 
de erfgenamen van Heinric Jansz. is) blijkt dat Heinric Jansz. veel geld heeft 
moeten uitgeven. Lambert de Veer wordt hier afgeschilderd als een gierigaard 
die zijn dochter nooit de erfenis van haar moeder had uitgekeerd, evenmin als 
de door hem als bruidschat beloofde goederen. Hij gaf haar alleen wat huis
raad mee toen zij ging trouwen. Hierdoor moest Wendelmoet al vóór haar 
huwelijk, toen zij nog bij haar vader woonde, schulden maken. Deze schulden 
zijn later door haar man betaald. Ook heeft deze laatste veel onkosten moeten 
maken toen zijn vrouw ziek geworden was. Dit alles heeft hij uit zijn eigen 
vermogen betaald, terwijl het vermogen van Wendelmoet onaangetast bleef 
en in zijn geheel aan haar erfgenamen zou komen. De getuigen verklaren dan 
ook dat zij dit legaat maakte om haar man de bedragen die hij tijdens hun 
huwelijk had voorgeschoten, te vergoeden. Misschien is dit de reden waarom 
het Hof van Holland en de Grote Raad dit legaat als geldig hebben be
schouwd 1 6 . 

Volgens het Romeinse recht moest een testament altijd een erfstelling bevat
ten en mocht men niet over slechts een gedeelte van de nalatenschap bij 
testament beschikken. Het testament van Wendelmoet bevatte echter slechts 
een legaat, geen erfstelling; over de rest van haar nalatenschap had zij geen 

1 3 Zie dossier 130 f (in het Frans) en B (in het Nederlands). 
Van iemand die 'in zijn vier stapelen lag' werden soms krachtproeven vereist, zoals 
het bestijgen van een paard of het hangen boven het vuur van een ketel vol water. 
Wie een dergelijke proef niet kon afleggen werd onbekwaam geacht een geldig testa
ment te maken. Op te merken valt dat in de sententie van de Grote Raad van 1488 
uitdrukkelijk vermeld staat dat Wendelmoet 'wel by haer sinnen wesende' dit testa
ment maakte. 
Reeds de thincx of affatomie uit de tijd van de volksrechten was ongeldig wanneer 
zij geschiedde door iemand in zijn 'vier stapelen'. Zie H . F . W. D . Fischer, De Voor
geschiedenis van het Testament in Nederland, in: 'Het Testament', een bundel mono
grafieën, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Broeder
schap der candidaat-notarissen, onder redactie van E. M . Meyers en J Eggens Arn
hem 1951, p. 25 le al. 

1 5 Dossier 130 C. 
1 0 Zie bovengenoemd artikel van Fischer, p. 28 2e al.: 'De kerk beschouwde immers 

behalve de giften 'ad pias causas' ook die ten behoeve van de langstlevende echtge
noot of anderen, ter vergoeding van schade of als beloning voor bewezen diensten, 
verricht met het oog op de dood, als voor het zieleheil gewenste handelingen, en 
streefde er dan ook al vroeg naar dergelijke makingen als geldig erkend te zien.' 
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beschikking gemaakt. Bovengenoemde regels waren in ons land niet ge
recipieerd 1 7 . 
Blijkens bovengenoemde getuigenverklaring heeft Wendelmoet dit testament 
vóór haar biechtvader, Dieric Jansz., 'compagnon' van de pastoor van Schoon
hoven, verleden. Verder waren de pastoor van Schoonhoven, Hendrik van 
der Does, en twee getuigen hierbij aanwezig. Dit is in overeenstemming met 
een decretale van Alexander III van 1173 1 7 waarin bepaald werd dat het 
voor een rechtsgeldige uiterste wilsbeschikking voldoende was wanneer deze 
ten overstaan van de pastoor en twee getuigen werd opgemaakt - in tegenstel
ling met het Romeinse recht dat de aanwezigheid van zeven getuigen eiste. 
Het testament is niet in het dossier overgeleverd (evenmin wordt het vermeld 
in de inventaris van de door Lambert de Veer bij de Grote Raad ingediende 
stukken). Waarschijnlijk was het een mondeling testament, welks bestaan 
door getuigen werd bewezen. 
Behalve op de ongeldigheid van het testament beroept Lambert de Veer zich 
op de stelling dat hetgeen men bij huwelijkse voorwaarden of andere over
eenkomst heeft afgesproken, niet bij testament ongedaan mag worden ge
maakt. Hiervoor haalt hij een tekst uit het Corpus Iuris 1 8 aan, en wel de 
authentica 'hoe locum' bij Codex 5, 10, 1: 

'De vrouw verliest het vruchtgebruik van de goederen van haar man als het gegeven of 
nagelaten is onder dit beding, dat het bij tweede huwelijk moet worden afgestaan: 
anders blijft de vrouw het houden, of het nu door haar man is nagelaten, of geschonken, 
in die gevallen waarin dit geoorloofd is. Maar het vruchtgebruik dat haar als bruidschat 
of voorhuwelijkse schenking is gegeven, kan de testateur haar niet meer ontnemen.' 

Het gaat hier om de laatste zin: heeft een man aan zijn vrouw als bruidschat 
of voorhuwelijkse schenking het vruchtgebruik van zijn goederen gegeven, 
dan kan hij dit haar later bij testament niet meer ontnemen. 
Lambert's volgende argument is dat het recht dat door twee partijen ten be
hoeve van een derde is bedongen - i.c. door de beide echtgenoten ten be
hoeve van hun familie - hem niet meer kan worden ontnomen. Hiervoor 
haalt hij vier teksten aan. De eerste is Codex 8, 54 (55), 3: 

'Wanneer iets met dit beding geschonken wordt, dat het na een tijd aan een ander ge
geven moet worden, dan bepaalde het oude recht dat als die ander niet tot de overeen
komst is toegetreden, bij niet nakoming de schenker of zijn erfgenamen de zaak kunnen 
terugvorderen. Maar daar later door een ruime wetsinterpretatie de keizers aan deze 
derde een actio utilis gaven, in overeenstemming met de wil van de schenker, wordt de 
actie die aan uw zuster, als ze nog zou leven, zou toekomen, aan u gegeven.' 

Wordt de last om de geschonken zaak aan een ander te geven, niet nage
komen, dan kan de schenker de zaak terugvorderen. Later, in de keizertijd, 
wordt aan de derde, ten gunste van wie bedongen is, de mogelijkheid gegeven 
1 7 Fischer, De Voorgeschiedenis van het Testament, p. 35 en 36. 
1 8 Editie Lugdunum 1627. De teksten heb ik in vrije vertaling weergegeven. 
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om de zaak op te eisen. Deze tekst bevatte evenwel geen algemeen beginsel, 
want in principe kan iemand volgens het Romeinse recht geen rechten ont
lenen aan een overeenkomst waarbij hij geen partij is geweest. De tweede 
tekst die hij aanhaalt is Digesten 23, 3, 5, 9: 

'Als iemand iets aan een ander geeft met het beding dat hij dit aan zijn dochter moet 
geven, dan is dit geen dos profecticia (een door de vader gegeven bruidschat): hij is nl. 
verplicht om het te geven en doet hij dit niet, dan kan de zaak worden teruggeëist. Het
zelfde geldt ook als een vrouw onder die voorwaarde iets aan haar man geeft, dat hij 
het als bruidschat aan hun dochter moet geven: in dit geval heeft de vrouw geen schen
king aan haar man gedaan (zeer terecht immers wordt er gezegd dat dit geen volgens 
civiel recht verboden schenking is, want zij geeft niet met de bedoeling dat hij het zelf 
houdt, maar aan hun schoonzoon voor hun dochter geeft; doet hij dit niet, dan kan 
daarom de zaak worden teruggeëist). Dit is daarom volgens de rechtsgeleerde Iulianus 
een dos adventicia (door een ander dan de vader gegeven bruidschat) en zo plegen wij 
dit te beschouwen.' 

Iemand schenkt een ander iets maar bepaalt hierbij dat de begiftigde het aan 
zijn dochter als bruidschat moet geven. Als deze last niet wordt nagekomen, 
dan kan de schenker de zaak terugvorderen. Evenals in de vorige tekst is hier 
sprake van een schenking onder een last, maar in tegenstelling daarmee wordt 
in dit geval geen actie aan de derde gegeven. 
Hierna citeert Lambert de Veer Digesten 18, 7, 8: 

'Er wordt gevraagd of, als iemand zijn slaaf verkocht heeft met de bepaling dat hij bin
nen zekere tijd moet woren vrijgelaten, en later van mening veranderde, maar de koper 
hem toch vrijliet, of hij dan uit dien hoofde een actie heeft. Het antwoord van de jurist 
Papinianus luidde dat, nadat de slaaf is vrijgelaten, de verkoper, ook al is hij van 
mening veranderd, geen actie meer heeft.' 

Iemand verkoopt een slaaf en maakt hierbij de bepaling dat hij binnen een 
bepaalde termijn vrijgelaten moet worden. Na de vrijlating kan de verkoper 
hier niet meer op terugkomen. Hier is sprake van een beding ten behoeve 
van een derde (de slaaf), zonder dat aan deze derde de mogelijkheid gegeven 
wordt om nakoming te eisen. 

Tenslotte nog de vierde en laatste tekst, Digesten 45, 1, 122, 2: 

'Flavius Hermes schonk een slaaf Stichus om hem vrij te laten en bedong het volgende: 
'als de slaaf Stichus waarom het hier gaat, en die ik u vandaag ten geschenke heb ge
geven opdat u hem zou vrijlaten, door u of uw erfgenaam niet in vrijheid zal zijn ge
steld, welk feit niet aan mijn kwade trouw zal zijn te wijten, dan zult u mij als boete 
50 (gulden) geven'. De vraag is nu of Flavius Hermes van Claudius kan eisen dat hij 
Stichus zal vrijlaten. De rechtsgeleerde Scaevola antwoordde bevestigend. Kan verder, 
als de erfgenaam van Flavius Hermes de bovengenoemde boete wil opeisen van de erf
genaam van Claudius, deze laatste Stichus vrijlaten om de boete niet te hoeven betalen? 
Scaevola antwoordde dat dit mogelijk is. Als de erfgenaam van Flavius Hermes de erf
genaam van Claudius niet om bovengenoemde reden wil aanspreken, moet dan toch 
krachtens bovengenoemde overeenkomst tussen Hermes en Claudius Stichus in vrijheid 
worden gesteld? Ook deze vraag beantwoordde Scaevola bevestigend.' 
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Aan iemand wie een slaaf wordt gegeven, wordt de verplichting opgelegd 
hem vrij te laten, op verbeurte van een dwangsom. De schenker kan eisen dat 
deze verplichting wordt nagekomen; de erfgenaam van de begiftigde is ver
plicht de slaaf in vrijheid te stellen. Ook hier is sprake van een schenking 
onder een last, zoals in de eerste van deze vier teksten; in tegenstelling met 
de eerste tekst wordt in deze drie andere plaatsen geen actie aan de door de 
last bevoordeelde gegeven. 

Tenslotte nog het laatste argument van Lambert de Veer, nl. 'pacta sunt 
servanda': overeenkomsten moeten worden nagekomen. Deze regel volgens 
welk van alle overeenkomsten nakoming kan worden geëist, is niet uit het 
Romeinse recht afkomstig. Onder invloed van kanoniek recht en natuurrecht 
is deze regel in ons land gaan gelden. 
Jammer genoeg zijn alleen de memoriën van eiser die hij bij het Hof van 
Holland indiende, bewaard gebleven. De argumenten die de erfgenamen van 
Heinric Jansz. hier tegen in brachten kan men heel in het kort terugvinden 
in de sententie van het Hof. Zij beroepen zich op de testeervrijheid, op het 
beginsel dat men alle testamenten moet uitvoeren, en zij stelden dat door de 
huwelijkse voorwaarden aan Wendelmoet de bevoegdheid om bij uiterste wil 
over haar goederen te beschikken niet was ontnomen. Bovendien, zo zeiden 
zij, had Wendelmoet, behalve de door haar vader ten huwelijk gegeven goede
ren, nog de nalatenschap van haar moeder, waarover zij vrij kon beschikken. 

Uit dit proces blijkt wel dat men niet schroomde om bij zo'n 'inheems' onder
werp als het hier behandelde, teksten uit het Corpus Iuris naar voren te 
brengen. In feite heeft geen van de aangehaalde teksten op deze casus betrek
king. De advocaat van Lambert de Veer geeft aan de door hem genoemde 
teksten een veel ruimere interpretatie. Hij beroept zich hierbij vooral op 
teksten die handelen over een ten behoeve van een derde gemaakt beding, 
hoewel het Romeinse recht in het algemeen aan de derde geen actie gaf 1 9 . 
De juristen uit de 16e, 17e en 18e eeuw, die gunstiger stonden tegenover het 
recht van de derde, zien net als Lambert de Veer in een in huwelijkse voor
waarden opgenomen retourclausule een beding ten behoeve van een derde 2 0 . 
Deze latere juristen trekken echter in het algemeen hieruit niet de conclusie 
dat deze huwelijkse voorwaarden daarom onherroepelijk zouden zijn. 
Het Romeinse recht kende verder een heel ander huwelijksgoederenrecht dan 
het onze. Daar gold (behalve bij het zgn. manushuwelijk) het dotale stelsel, 
1 8 Zie hierover: J. A . Ankum, De voorouders van een tweehoofdig twistziek monster. 

Beschouwingen over de historische ontwikkeling van het beding ten behoeve van een 
derde, inaug. rede Amsterdam, Zwolle 1967. 

2 0 Zo o.a. Nicolaes Everaerts, raadsheer en later president van de Grote Raad, die in 
zijn 'Consilia sive Responsa' (le druk Leuven 1554) veel van de door Lambert de 
Veer genoemde plaatsen aanhaalt. 
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waarbij de echtgenoten elk hun eigen vermogen behielden. 
Bovendien is de regel dat alle overeenkomsten nagekomen moeten worden, 
geen Romeins recht. Wel werd in het Justiniaanse, en tevoren al in het na-
klassieke recht, het contractenstelsel sterk uitgebreid, maar het bleef niette
min in principe een gesloten systeem. 
Ondanks al zijn aan het Romeinse recht ontleende argumenten werd Lambert 
de Veer zowel door het Hof van Holland als door de Grote Raad in het 
ongelijk gesteld. Zoals hierboven al is vermeld, werden de vonnissen niet ge
motiveerd, zodat we niet weten waarom hij zijn zaak verloor. Een aanwijzing 
hebben we wellicht in de korte weergave van de stellingen van partijen die in 
de sententie is opgenomen. Degene die deze sententie opstelde - waarschijn
lijk was dit de griffier - nam uiteraard alleen de door hem essentieel geachte 
punten over. Van de argumenten van Lambert de Veer vinden we in de 
sententie van het Hof van Holland alleen genoemd dat dit legaat in strijd was 
met de huwelijkse voorwaarden en dat een testament gemaakt door iemand 
die in zijn 'vier stapelen' ligt, ongeldig is. De hierboven genoemde argumen
ten van de tegenpartij hebben blijkbaar zwaarder gewogen. 

Behalve dit dossier zijn er nog talrijke andere die verwijzingen naar Romeins 
en/of kanoniek recht bevatten 2 1 . Afgezien van het reeds vermelde artikel 
van mejuffrouw Reinsma, die een kwantitatief onderzoek naar deze verwij
zingen heeft gedaan, wachten deze nog op nadere bestudering. Deze dossiers 
zijn de bron bij uitstek om ons inzicht in het verschijnsel van het binnendrin
gen van het Romeinse recht in onze jurisprudentie te verdiepen. 

2 1 Van de betreffende pagina's zijn fotokopieën gemaakt; deze bevinden zich op het 
Gemeentearchief te Amsterdam. 
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A H . H U U S S E N jr. Twee onbekende kaarten van 
de Schie ter hoogte van de 
Oostabtspolder (Delfland) 

Bij de processtukken afkomstig uit het archief van de Grote Raad van Me
chelen, in de vijftiende en zestiende eeuw het hoogste rechtscollege in de 
Nederlanden, bevindt zich het dossier van een interessant geschil over de 
kade van de Oostabtspolder langs de Schie. Daar in het verleden veelal kaar
ten uit de dossiers zijn gehaald en in 'kaartenverzamelingen' zijn onderge
bracht, is het een grote bijzonderheid in deze procsebundel een tweetal ge
detailleerde en gekleurde situatie-schetsen aan te treffen 1 . 
In oktober 1546 stelden de abt van Egmond 2 , de abdis van Rijnsburg 3 , Mr . 
Vincent Cornelisz., als ambachtsheer van Ketel, en andere ingelanden van de 
Broekpolder (Oostabtspolder 3 a ) bij het Hof van Holland een actie wegens 
bezitsstoornis in tegen de magistraat van Delft. Wat was het geval? 
Zoals bekend had Delft in 1389 van Hertog Albrecht van Beieren toestem
ming gekregen tot het aanleggen van een 'vrye vaert' vanaf de stad tot in de 
Maas 4 . De procureur van Delft, Mr . Willem Pietersz. Criep, deelt in zijn bij 

1 Het betreffende dossier is nr. 426 van de serie Beroepen uit Holland in het fonds: 
Grote Raad van Mechelen (Algemeen Rijksarchief te Brussel). De korte beschrijving 
van dit dossier is verschenen in: Inventaris en beschrijving van de processtukken (dos
siers) behorende tot de Beroepen uit Holland berustende in het archief van de Grote 
Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief te Brussel, deel V (nrs. 401-500) door 
A . H . Huussen jr., Amsterdam 1968. 

a Willem van der Goes (zie: P. A . Meilink, Het archief van de Abdij van Egmond. 
's-Gravenhage 1951). 

3 Marie van Tautenburg (zie: Bronnen voor de geschiedenis der Abdij Rijnsburg. Uitg. 
M . Hüfer. 's-Gravenhage 1951). 

3 a Z i e : L . F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van 
Zuid-Holland. Deel II, 's-Gravenhage 1908, p. 386-389. Ik moge hier de heer ir. A . 
Havinga te Rotterdam vriendelijk dank zeggen voor de waardevolle opmerkingen, die 
hij bij het doorlezen van het manuscript heeft gemaakt. 

4 Gemeente-archief Delft, le Afdeling nr. 99 (I. Soutendam, Inventaris der charters en 
previlegien berustende op het archief der gemeente Delft (1246-1599). Delft 1860, p. 
10). 
De tekst is gebrekkig uitgegeven door F . van Mieris, Groot Charterboek der graaven 
van Holland. Deel 3. Leyden 1755, p. 533-534. Het tekstgedeelte dat hier in het bij
zonder van belang is luidt: 
'ende dese vaert sullen si maken ses roede wijt drivens; ende vander aerde die uter 
vaert valt, sullen si maken op elke zide een dijc, beneden twe roeden wijt, ses voete 
hoghe ende boven ses voeten breet, twee deel loeps buten ende tderdendeel binnen 
toten ouden Maesdijc toe; ende vanden Maesdijc toter spoyen toe sullen si maken enen 
dijc op elke zide vander vaert beneden drie roeden wijt ende achte voete hoech, twe 
deel loeps buten ende ses voeten boven breet. Voert sullen si enen wech houden op 
elke zide vander vaert uter Scye ten ouden Maesdijc toe twe roeden breet.' Zie ook: 
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het Hof ingediende memoriën 5 mee, dat Delft destijds om die vaart ten 
zuiden van de Poldervaart 6 te kunnen graven een stuk broekland dat zich tot 
voorbij Overschie uitstrekte, had gekocht. Tevens had de stad, in verband met 
het feit dat 's winters de bierschepen 'mit den halse' naar de Maas getrokken 
moesten worden, op de dijk een voetpad aangelegd; naast deze dijk was een 
sloot, de Heijnincksloot, gegraven. Sindsdien was dit geheel de Delftse Kade 
gaan heten. De stad legde er voor het Hof de nadruk op dat zij altijd het on
gestoord bezit van de kade had gehad en dat zij beschikkingsdaden had ver
richt ten aanzien van de dijk en het voetpad en de helft van de Heijninck
sloot - zoals openbare verpachting voor het snijden van gras en riet - zonder 
dat hiertegen bezwaren waren ingebracht. Bewoners van de polder waren 
zelf de pachters geweest. 
Het principiële geschil tussen partijen betrof de waterstaatkundige betekenis 
van respectievelijk de Delftse Kade en de 'oude kade', welke op enige afstand 
van de Schiedijk liep. Directe aanleiding tot het proces waren enige uit die 
principiële opvatting voortvloeiende handelingen. 
Naar de mening van eisers, de abt van Egmond c.s., was de Delftse Kade de 
voornaamste waterkering van de polder. De 'oude kade' was naar hun zeggen 
later aangelegd als een extra-beveiliging. Toen de waterhuishouding verbeterd 
was, hadden zij de 'oude kade' op diverse plaatsen geslecht en met de afge
graven aarde de Delftse Kade versterkt - dit alles zonder dat daarop van de 
zijde van verweerder aanmerking was gemaakt. In 1545 hadden zij de rest 
van de 'oude kade' afgegraven; tevens hadden zij toen hun Molensloot 7 ver
beterd, zodat langs deze op de Schie kon worden geloosd. De stad Delft wees 
er van haar kant op, dat de Delftse Kade en de Heijnincksloot al meer dan 
veertig jaren vrij waren van alle polderlasten en dat de 'oude kade' dus be-

A . A . Beekman, De wateren van Nederland aardrijkskundig en geschiedkundig be
schreven. 's-Gravenhage 1948, s.v. Schie. 

8 Doss. 426 sub f. De memoden van eisers, de abt van Egmond c.s., zijn ons niet over
geleverd. Hun argumenten zijn echter terug te vinden in het mandament van appel 
dat de keizer hen op 19 juli 1547, nadat het Hof van Holland vonnis had gewezen, 
verleende (doss. 426 sub g). 

0 Dit kanaal is, waarschijnlijk omstreeks 1330, gegraven vanuit de Schie naar de Vijf
sluizen in de Maasdijk tussen Schiedam en Vlaardingen. Zie: A . A . Beekman, De 
'Fossa Corbulonis', in: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap, 2e serie deel 33 (1916), p. 820; L . Ph. C. van den Bergh, Handboek 
der Middelnederlandse geographie. 3e druk door A . A . Beekman en H . J. Moerman. 
's-Gravenhage 1949, p. 47; Th. F . J. A . Dolk, Geschiedenis van het Hoogheemraad
schap Delfland. 's-Gravenhage 1939, p. 538 en 541, waar hij de gedachte oppert dat 
de Poldervaart mogelijk een vergraving is van een smaller natuurlijk water. C. Hoek, 
Het graven van de Poldervaart (= afl. 3 van: Een stad ontstaat. Bijdragen tot de ge
schiedenis van Rotterdam van voor het einde van de veertiende eeuw), in: Rapport 
betreffende de werkzaamheden verricht door de Afdeling Oudheidkundig Onderzoek 
van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam, gedurende het derde en vierde kwartaal 
van 1966. 

1 Zie afbeelding kaart doss. 426 m. 

119 



Kaarten van een gedeelte van de Delftse Schie r, 
Coeraet Oelensz. 1546/47. (A.R.A. Brussel, Gr 
Holland dossier 426 1 - boven — en m - onder; r 

Foto: Gemeentelijke Archief 
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;hie met kade langs de Oostabtspolder, door 
I, Grote Raad van Mechelen, Beroepen uit 
der; resp. 102,5 x 29,5 cm en 85,5 x 30 cm), 
rchiefdienst Amsterdam. 
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schouwd moest worden als de polderkade. 
Het stadsbestuur liet onder meer een duiker aanbrengen in de Delftse kade, 
waardoor de polder 's winters gevaar van overstroming had gelopen 8 . Boven
dien had het aan pachters van de Oostabtspolder, die de Heijnincksloot had
den uitgediept en een aantal dammen daarin hadden verwijderd 9 , opdracht 
gegeven deze weer in haar oude staat terug te brengen. 
Deze maatregelen ervoeren eisers als bezitsstoornis. In oktober 1546 kregen 
zij van het Hof van Holland brieven van maintenue, waarna de gewone pro
cedure inzake complainte werd gevolgd 1 0 . Eisers vorderden dat Delft de 
Delftse Kade weer zou dichten, en alle andere handelingen die gevaar op
leverden, zou nalaten. Verweerders dienden op hun beurt bij het Hof een eis 
in reconventie in, welke inhield dat de abt van Egmond c.s., hun streksloten 
zouden afdammen en dat zij op geen enkele andere wijze de Delftse Kade als 
waterkering van de Oostabtspolder zouden laten fungeren. 
Het Hof van Holland velde op 21 juni 1547 een Salomo's oordeel: zowel de 
eis in conventie als de eis in reconventie werden toegewezen 1 1 . Hiermee zou 
dus de oude toestand van vóór 1545 moeten worden hersteld 1 2 . Het Hof 
ging niet in op de grief van de abt van Egmond c.s., die in het optreden van 
Delft, in het bijzonder tegen de pachters Joris en Pieter Post, een misbruik 
van haar jurisdictie zagen. Eisers meenden dat de stad zich ten onrechte als 
eigenares van de Delftse Kade gedroeg 1 3 . Volgens hun opvatting had Delft 

s Reeds in 1376 hadden de hoogheemraden van Delfland van Hertog Albrecht van 
Beieren toestemming verkregen een dergelijke 'heul' bij Overschie, die grote overlast 
bezorgde, te dichten. Privilege van 3 februari 1376 (75): Archief Hoogheemraadschap 
Delfland, Inv. no. 2510, afgedrukt bij Van Mieris, Groot Charterboek, deel 3, p. 303. 

11 Dit optreden en het verzoek van een aantal pachters aan Delft om de Heijnincksloot 
te laten schieten, werd door de stad uitgelegd als een poging om van de Heijninck
sloot de molensloot van de polder te maken. 

1 0 Hierover uitvoerig: P. Bort, Tractaet van complaincte, in: Alle de wercken, 3e druk, 
deel 2. Leyden 1730 (1731), p. 371-461. 

1 1 Het vonnis bevindt zich niet in ons dossier. Zie echter: Algemeen Rijksarchief te 
's-Gravenhage, Hof van Holland no. 1048; de grosse daarvan: G . A . Delft, Oud 
archief, le Afdeling nr. 170. 

1 3 In 1495 was tussen de ambachtsbewaarders van Vrijdorp, Beukelsdijk e.a., en Delft 
een dergelijk geschil ontstaan. Doordat Delft de dijk van de Schie, die zij krachtens 
het privilege van 1389 moest onderhouden, verwaarloosde, was het land van eisers 
onder water gelopen. Het Hof van Holland gelastte toen de stad haar verplichtingen 
na te komen en de dijk te herstellen. Zie: Dossier 165 van de Beroepen uit Holland, 
waarvan de beschrijving verscheen in de Inventaris en beschrijving (zie noot 1), deel 
II (nrs. 101-200) door J. C. Andries. Amsterdam 1964. 

1 3 Volgens de interpretatie van Beekman en Moerman, in Van den Bergh's Handboek, 
p. 48, werd met 'vrije' vaart in het privilege van 1389 bedoeld: 'een vaart waar het 
stederecht van Delft gold; de jurisdictie van Delft gold ook over een strook lands 
van 14 roeden ( ± 50 m) breed binnen de wegsloten. Feitelijk was dus de gehele 
Schie met de dijken, wegen en genoemde stroken een deel van Delft geworden.' Vgl . 
daarbij A . A . Beekman's uiteenzetting in de Catalogus van kaarten enz., betrekking 
hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland tusschen Maas en 
IJ. Leiden 1921, p. 137. 
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slechts een servituut van weg over deze dijk. Nu laten de bewoordingen van 
het privilege van 1389 wel enige ruimte voor twijfel: 'Voert sullen si enen 
wech houden op elke zide vander vaert. . .' De verdere bepalingen in het 
privilege gaven de stad belangrijke bevoegdheden: het verbod tot vestiging in 
een strook van 100 roeden breed langs beide zijden van de vaart, met uitzon
dering van hen die er al woonden en van degenen die de sluizen en andere 
waterwerken moesten onderhouden. Tevens kregen schout en schepenen van 
Delft het recht tot schouwing en werd hen de jurisdictie over een strook van 
14 roeden breed verleend, behoudens de rechten van de ambachtsheer 1 4 . 

Tot zover de belangrijkste gegevens die het dossier ons oplevert. De proce
dure werd voortgezet, omdat de abt van Egmond c.s. van het vonnis van het 
Hof van Holland, voor zover dit de eis in reconventie van Delft toewees, in 
appel ging bij de Grote Raad van Mechelen. Dit college bevestigde bij zijn 
sententie van 23 juni 1548 1 5 het vonnis van het Hof van Holland. Het appel 
van prelaat en abdis werd afgewezen en zij werden in de kosten van het 
proces veroordeeld, ter taxatie van de Grote Raad. Doordat slechts enkele 
stukken die voor de Grote Raad gediend hebben, ons zijn overgeleverd, is het 
verdere verloop van het proces in de bijzaak van de taxatie onduidelijk. 
Blijkbaar ging ook Delft nog in appel bij de Grote Raad. 
Op 7 juli 1548 bepaalde de Raad 1 6 in zake het geding tussen Delft als eiseres 
en de abt van Egmond c.s., dat de kosten waartoe de laatsten waren veroor
deeld, zouden worden vastgesteld overeenkomstig de door Delft ingediende 
declaratie, de diminuties van verweerders eventueel in aanmerking genomen. 
Anderzijds dienden de prelaat en de abdis begin 1549 van hun kant een 
kostendeclaratie in 1 7 . 
Hiermee had de zaak beëindigd kunnen zijn, ware het niet dat de abt van 

1 4 Tussen Delft en Delfland waren in de loop der tijden vele jurisdictiegeschillen gere
zen. Nog in 1565 wees Delfland erop dat de abt van Egmond kort tevoren ondanks 
Delfts bevoegdheden, krachtens eigen recht binnen 2 roeden van de Schie 'die execu
tie vanden galge' had toegepast; zie: Dolk, Geschiedenis Delfland, p. 168-169. 
Een uitvoerige beschrijving en inventaris van de processen die op deze jurisdictiege
schillen betrekking hebben, vindt men bij C. Dekker, Inventaris van de stukken van 
enkele belangrijke processen door het Hoogheemraadschap van Delfland in de 16e en 
17e eeuw gevoerd over de jurisdictie van het Hoogheemraadschap. (Delft 1960). 

1 5 A . R . A . Brussel, Grote Raad van Mechelen 849 (sententieregister) fol. 185-190. Deze 
sententie zal t.z.t. verschijnen in de serie: Chronologische Lijsten van de geëxtendeer
de sententiën en procesbundels (dossiers) berustende in het archief van de Grote Raad 
van Mechelen. Uitg. J. Th. de Smidt en Eg. I. Strubbe, waarvan deel I (1465-1504) in 
1966 verscheen; deel II (1504-1530) is ter perse. 

l n Dictum: doss. 426 k2. 
1 7 Doss. 426 k1. Dit 40 pagina's tellende stuk, door hun procureur bij de Grote Raad, 

mr. Gillis Reyns, ingediend, is voorzien van de diminuties, door de procureur van 
Delft, mr. Albrecht Bouwensz., daarop aangebracht. Het stuk geeft een bijzonder ge
detailleerd beeld van de proceshandelingen, betaalde salarissen en andere gemaakte 
kosten in de periode juni 1547 tot januari 1548. 
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Egmond c.s. weigerachtig bleven de bepalin gen van het vonnis van het Hof 
van Holland, dat de Grote Raad immers had bekrachtigd, uit te voeren. Na 
herhaalde sommatie van Delft, liet de stad het vonnis tenslotte door een deur
waarder executeren: de streksloten werden afgedamd en de andere nodige 
maatregelen om de Delftse Kade tegen het water van de Oostabtspolder te 
beschermen werden genomen. Vervolgens diende Delft in september 1551 bij 
de Grote Raad de eis in om de abt van Egmond c.s. te veroordelen haar de 
kosten van de executie te vergoeden. Deze eis werd op 24 september 1552 
door de Raad toegewezen 1 8 . Blijkbaar werd ook nadien het vonnis nog niet 
van harte nageleefd, want op 10 maart 1558 sloten enige bewoners van de 
Oostabtspolder met de magistraat van Delft een akkoord om de 'oude kade' 
weer in zijn oude staat te herstellen en als polderkade te laten fungeren 1 9 . 

Over het verloop van de 'oude kade', op korte afstand van de Delftse Kade, 
heerst onzekerheid; zij heeft zeker doorgelopen tot de Poldervaart. Dat was 
reeds bekend uit de zestiende en zeventiende-eeuwse kaarten. Ook de bij dit 
dossier gevoegde kaarten wijzen dit u i t 2 0 . Of deze 'oude kade' ook ten noor
den van de Poldervaart is doorgetrokken geweest, zoals Winsemius aan
neemt 2 1 , is onzeker. Onze kaarten geven hierover geen uitsluitsel. Een nieuw 
gegeven dat de beide kaarten opleveren, is het feit dat de kade reeds direct 
ten zuiden van de Poldervaart was afgegraven. Op de tweede kaart (m) 
immers lezen wij op de plaats waar de 'oude kade 'op de Poldervaart had 
moeten aansluiten: 'hier is die caede voir Gerijt Simonszoens lant geleeden 
omtrent X X V iaeren 2 2 wechgenoemen bij consent van die van Delft up see-
kere conditie ende belofte'. Dit gedeelte is naderhand blijkbaar niet her
steld 2 3 . Dat was ook niet nodig, want men had daar de 'oude kade' omge-

1 8 Over deze kwestie vindt men in ons dossier geen stukken meer. De grosse van de 
sententie van de Grote Raad bevindt zich op het G .A . te Delft, Oud Archief, le Af
deling nr. 170; minuut: A . R . A . Brussel, Grote Raad van Mechelen 853 (sententie-
register). 
Deze akte is opgenomen in een willige condemnatie tussen partijen door Hoogheem
raden van Delfland op 17 maart 1558 (57) uitgesproken; zie: Archief Hoogheem
raadschap Delfland, Inv. no. 4007. 

2 0 Doss. 426 / en m (zie afbeelding). 
2 1 J. P. Winsemius, De Zeven Ambachten en het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Delft z.j. (1962), p. 24-25: 'Met een kleine onderbreking ten noorden van de Polder
vaart, waar zij blijkbaar is afgegraven, kan de kade op die naar de Kandelaar hebben 
aangesloten. Het is evenwel niet uitgesloten dat de Oost-Abtspolder vanouds ook 
reeds Polderenburg omvatte. De westelijke dijk van de polder zou dan op het terpje 
van Kerkbuurt hebben aangesloten en dan van terp tot terp hebben gelopen.' Winse
mius gaat er, waarschijnlijk niet ten onrechte, van uit dat de strook land tussen de 
Poldervaart en de weg van de Groeneweg naar de Kandelaar - de 'heerwech' van 
kaart doss. 426 / - 'van nature' tot de Oostabtspolder behoorde. 

2 2 Dus omstreeks 1520. 
2 8 Winsemius, De Zeven Ambachten, p. 24-25: 'Er is hier trouwens meer vergraven. 

Zo bijvoorbeeld de oude kade van de Oost-Abtspolder, waarover hierna meer, welke 
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bogen en laten aansluiten op de Delftse Kade. Uitdrukkelijk staat op de kaart 
m, dat in het overblijvende stuk land tot de Poldervaart geen sloten maar 
slechts greppels liggen. 
Voor de veronderstelling van Winsemius dat de Oostabtspolder ook Polderen
burg omvatte, zou ook het feit kunnen pleiten dat Blaeuw op zijn kaart van 
Delfland (1640) de (Oost-Polder)Watering als een doorlopende lijn, slechts 
doorkruist door de Poldervaart, tekent. Daar staat echter tegenover dat de 
kaart van Cruquius (1712) een duidelijke discontinuïteit te zien geeft2 4. De 
bij het besproken dossier gevoegde kaarten geven geen directe aanwijzing dat 
de daar genoemde 'Watering' zou hebben doorgelopen. Doch hieruit mag niet 
geconcludeerd worden dat ze ook inderdaad niet doorliep. Wij wijzen erop 
dat op de kaart m nog te zien is dat de tekenaar in de schets de 'Watering' 
heeft doorgetrokken 2 5 . 
De bijgevoegde kaarten werden door Delft bij het Hof van Holland ingediend 
tussen oktober 1546 (instellen van de eis) en juni 1547 (vonnis van het Hof). 
In de inventaris der door Delft bij het Hof ingediende stukken (dossier 426 a 
pag. 2-3) heet het enigmatisch: 'Item tot verifficatie als voren produceren die 
voors. verweerders twee verscheijden quaerten, daervan die eene tot destruc
tie vanden eerste quaerte overgeleijdt wort, ende zijn beide gequoteert met 
D. ' Gezien de uitvoerige toelichting die op kaart m voorkomt, zal deze wel de 
definitieve zijn geweest. 
De landmeter-tekenaar was mij onbekend. Zijn naam komt niet op de kaar
ten of in de andere stukken van het Brusselse dossier voor 2 6 . Een gelukkig 
toeval vestigde echter mijn aandacht op een foto van een kaart in het Rotter
damse Gemeentearchief 2 7 . Die kaart, waarvan de verblijfplaats (weer) onbe
kend is, blijkt een kopie te zijn van een minuut van een der kaarten waaraan 
dit opstel is gewijd 2 7 a . Volgens de legende op die kopie-kaart werd ze in maart 

reeds bij Cruquius niet meer in het noorden doorloopt, maar zeker doorgelopen moet 
hebben.' Overigens geeft al de nieuwe kaart van Balthasar Florisz. (Amsterdam, Fred. 
de Witt, 1629) hetzelfde beeld van de 'oude kade' als onze kaart doss. 426 m (zie af
beelding); zie: Catalogus van kaarten (noot 13) p. 211 (nrs. 454, 455). 

2 4 L . J. Ruys, De oude kaarten van het Hoogheemraadschap Delfland, in: Het boek 23 
(1935-36) p. 195-209. 

2 5 Kaarten in kaartboeken van het Delftse Weeshuis (G. A . Delft, Arch. Weeshuis no. 4, 
door Jan Potter Jansz., 1570), Heilige Geesthuis, door Mathijs Jansz. de Been, ca. 
1600), Meisjeshuis (Arch. Meisjeshuis no. 728, door Johan van Beest, 8 augustus 
1642) en Gasthuis (Arch. Gasthuis, ad no. 77, ca. 1657) leveren in dit opzicht geen 
nadere gegevens. 

2 0 De rekeningen van Delft konden geen uitsluitsel geven aangezien ze, evenals de 
maanboeken, over deze periode ontbreken. 

2 7 G .A . Rotterdam, Topografische Atlas, X X X I 369.02.01. Ik dank de heren drs R. A . 
D . Renting, Gemeentearchivaris en P. Ratsma, conservator, die mij op deze foto we
zen. 

2 7 »De heer C. Postma, archivaris van het Hoogheemraadschap Delfland is zo vriendelijk 
mij erop attent te maken dat het origineel van de kopie-kaart van Pieter Florisz. van
der Salm (zie noot 27, 28) zich in het archief van het Hhr. bevindt onder nr. 4102/19 
en 20. 
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1658 vervaardigd door Pieter Floriss. vander Salm naar een tekening die hij 
in de papieren van zijn overgrootvader Coenraet Oelensz. had gevonden. Op 
die tekening stond vermeld, zo deelt Vander Salm mee: 'de caerte van Mees
ter Jan van Utrecht 2 8 bij de Poldervaart, anno X L V I ' 2 9 . 
Van Coeraet Oelensz. is bekend dat hij landmeter van Delfland en Schieland 
was 3 0 . Van hem zijn mij de volgende werkstukken bekend: 

1. Kaart van enige percelen land onder Honsholredijk, toebehorende Mijne 
Vrouwe van Loosduinen en het St. Aagtenklooster, nov. 1557 ( A R A 
Haag, Inventaris Hingman nr. 2357); 

2. Kaart van het ambacht Houweningen, 16e eeuw ( A R A Haag, Inv. Hing
man nr. 1958); 

3. Kaart van de Zuid-Hollandse Waard, voornamelijk met betrekking tot 
de visserijen van Almsvoet en Kort- en Lang Ambacht (1550), kopie 
door Jan Goers, 1698 ( A R A Haag, Inv. Hingman nr. 1892); 

4. Kaart van een stuk land met woning, 1541 ( A R A Haag; zie: A . H . 
Martens van Sevenhoven, Archief van het kapittel van St. Maria op het 
Hof te 's-Gravenhage, 1914, p. 20 nr. 114 en regest 502 = nieuw 603b, 
zie Supplement-inventaris in hs. A R A Haag, Leeszaal 49. Vgl . regest 
604d); 

5. Kaartboeken van de landerijen toebehorende aan het klooster Maria 
Magdalena in Bethaniën te 's-Gravensande, 1566 ( A R A Haag, Inv. 
Hingman onder letters S en SS; zie J. M . Sernée e.a. De archieven van 
kloosters en andere stichtingen in Delfland, 1920, pag. 207 nrs. 6 en 7; 
vgl. ook pag. 44 nr. 135 en pag. 380 nr. 12); 

2 8 Mr . Jan van Utrecht (t 1554) was tot 1536 dijkgraaf van Delfland. H . C. Hazewinkel, 
De hofstad Roderijs, in: Rotterdams Jaarboekje 1951 pag. 166 vv., alwaar als af
beelding ook een fragment van de kopie-kaart van 1658 - zonder bronvermelding -
is opgenomen. Jan van Utrecht was eigenaar van de hofstede, die men op de kaart 
ziet aangeduid als 'Meester Jan'. 

2 8 De legende op de kopie-kaart van 1658 luidt volledig: 'Caerte Copije gedaen ende 
gemaeckt bij mijn ondergheschreven naer zeeckere oude menuijte die gemaeckt was 
bij mijn overgroodtvader s. Coenraedt Olenss., gheswooren lantmeter van Delffland. 
doch ic (?) vinde dat deselve menuijte geen proportije vande maet en hout. ende [ic] 
en can oock volgens deselve menuijt geen perfecte caerte op de maet dezer van 
maecken, hoewel op deselve menuijt stont: de caerte van Meester Jan van Utrecht 
bij de Poldervaert. Anno X L V I . 
Ende hoewel deselve menuijt geen proportije en hadt, is mijn belast evenwel een 
copije sonder proportije daernaer te maecken volgens de teijckeningh die ick gevonden 
hebbe van mijn overgroodtvader s. die gedaen was anno 1546. ende hoewel daer 
eenige namen die daerop stonden, nijet wel te lesen waeren, hebbe [ic] hetselve soe 
naergedaen als mij docht dat het doendelijcken was omme met de voors. menuijt te 
accordeeren. te orconden deser geteijckent den (?) X X Maert 1658. Pieter Floriss. 
vander Salm, gheswooren lantmeter.' 

3 0 S. J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff, Geschiedenis der kartografie van Nederland 
van den Romeinschen tijd tot het midden der 19e eeuw. 's-Gravenhage 1947, pag. 34. 
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6. Kaart van de woning en landen van Mr . Willem van Alcmaer (1541), 
kopie door Floris Jacobsz., 1631 (Archief Hoogheemraadschap Delf
land nr. 1868, zie C. Dekker, Inventaris . . . Delfland (vgl. hierboven 
noot 14), pag. [112] nr. 73); 

7. Kaart van de landscheiding tussen Delfland en Rijnland vanaf het Hek 
aan de Zijdwinde tot de zee, 1554 (ibidem, Dekker, p. [99] nrs. 3 en 
74); 

8. Kaart van een gedeelte van de duinstreek onder Noordwijk of Wasse
naar (?), 1555 (Archief Hoogheemraadschap Rijnland, Kaartverz. A 1, 
zie C. H . Dee, Inventaris van de atlassen, kaartboeken, kaarten en teeke-
ningen in het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland, 1882, pag. 
1 nr. 1 en S. J. Fockema Andreae, De archieven van het Hoogheem
raadschap van Rijnland. Beknopte inventaris, 1933, pag 266); 

9. Kaart van de omgeving van Rotterdam en Delfshaven, ca. 1560 (Archief 
Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden, Fundatie Vrijvrouwe van 
Renswoude, te 's-Gravenhage; zie J. G. Avis, Inventaris van de reke
ningen, charters en papieren afkomstig uit de nalatenschap van Vrouwe 
Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude enz. (1939) nr. 
173; deze kaart was bij het afsluiten van de kopij niet beschikbaar); 

10. Kaart van een paar percelen land, gelegen aan de Kaswetering bij Was
senaar aan de noordzijde van de kerk, 23 september . . . (onleesbaar) 
(ibidem; zie Avis, Inventaris, nr. 238); 3 0 a 

11. Kaartboek van alle landerijen die h et Barbaraklooster in de verschillen
de ambachten bezat, 1553 ( A R A Haag; zie S. W. A . Drossaers, De 
archieven van de Delftsche Statenkloosters, 1916/17, pag. 234 nr. 26; 
vgl. ook pag. 262 regest 100); 

12. Kaart van de kadelboomgaardstienden en Heer Gerard de Bruijne's 
tienden in Monsterambacht, 1546 ( A R A Haag, Inv. Hingman le Suppl. 
nr. 4706; deze kaart was bij het afsluiten van de kopij niet beschikbaar); 

13. Kaart van twee blokken tienden, gelegen in het ambacht van Monster, 
genaamd de 'Raaphorster tiend' en de 'Gerrit de Bruijnen tiend', 1545 
( A R A Haag, Inv. Hingman 2e Suppl. nr. 222); 

14. Plattegrondkaart van Bolgerstein (1561), kopie door Mathijs Jansz. de 
Been, 1593 (G.A. Rotterdam, Topografische Atlas, II 11.01; overtrek 
aldaar: R.I. Schieland 31; zie Beekman, Catalogus van kaarten (noot 
13), nr. 886).3o b 

De zoons van Coenraet Oelensz., Jacob, Pieter en Odulphus Coenraetsz. 
waren ook als landmeter werkzaam. De traditie zette zich in de familie voort: 

30alk dank de heer H . E . E . Lagerwey, Rentmeester van de Fundatie, voor de vriende
lijke hulp bij het archiefonderzoek geboden. 

""bZie nog: De Navorscher (1870) p. 95 (kopie-kaart van de Lage Zwaluwe). 
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ook Floris Jacobsz. en diens zoon Pieter Florisz. vander Salm beoefenden het 
beroep van hun vaders. Van hen allen zijn werkstukken overgeleverd 3 1 . 
De beide kaarten van Oelensz. in het Brusselse dossier zijn, fraai in blauw 
groen en oker uitgevoerd, vroege specimina van de kartografische hulpmid
delen waarvan men zich, vooral bij processen, sinds het begin van de zes
tiende eeuw steeds meer ging bedienen. Ook hier 3 2 blijkt weer van hoeveel 
belang het is dat kaarten deel blijven uitmaken van het dossier waartoe zij 
organisch behoren 3 3 . 

8 1 Ik hoop daarop elders uitvoeriger te kunnen ingaan. 
3 3 Zie: A . H . Huussen jr., De kaart van Leiden en omgeving door Pieter Sluyter (1500), 

in: Leids Jaarboekje 61 (1969) pag. 91-97, en H . A . Diederiks, De Huigendijk. Enige 
opmerkingen naar aanleiding van een kaart uit 1565 van de landmeter Laurens Pie-
tersz., in: Holland 2 (1970) pag. 11-20. 

3 3 B. van 't Hoff, De kaartenverzameling van het Algemeen Rijksarchief. 's-Gravenhage 
1961, pag. 53. 
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P. A . H E N D E R I K X Het geschil tussen Amsterdam en 
Friesland over de heffing van het 
paalgeld (1551-1561)* 

Onder de archivalia van de Grote Raad van Mechelen bevindt zich een klein 
dossier met stukken betreffende een proces tussen de Staten van Friesland en 
de magistraat van Amsterdam over de heffing van het zogenaamde paalgeld, 
baken- en tonnengeld dat Amsterdam omdat het de bebakening van de vaar
routes via Vlie en Marsdiep verzorgt, van Friese schepen meent te mogen 
heffen, niet alleen in de Amsterdamse haven maar ook in Friesland zelf. De 
zaak speelt zich af in de jaren 1551-1561 1 . 
De bronnen voor dit geschil zijn uiterst schaars; het Mechelse dossier bevat 
slechts zeven stukken. Verder is er enig materiaal in het gemeentearchief van 
Amsterdam en in het archief van het Hof van Holland. Een sententie van de 
Grote Raad is niet te vinden 2 . 
Hoewel dientengevolge de resultaten van de bestudering der bronnen nave
nant mager zijn, zijn zij, daar tot nu toe alleen Ter Gouw deze zaak zeer ter
loops heeft genoemd, de moeite van het rapporteren waard 3 . Het geschil 
staat namelijk niet op zich zelf, maar vormt een belangrijke schakel in de 
geschiedenis van de Amsterdamse paalgeldpolitiek ten opzichte van de kleine 
Zuiderzeehavens waarover nog maar weinig bekend is. Mogelijk brengt on
derstaand relaas enig historicus op het idee de Amsterdamse paalgeldpolitiek 
als facet van de economische politiek van Amsterdam ten aanzien van de 
overige Zuiderzeesteden eens in den brede onder de loupe te nemen. 

* Dit artikel is gebaseerd op een in 1964 door mij geschreven scriptie in opdracht van 
prof. mr. J. Th. de Smit, alsmede op aantekeningen mij vriendelijk afgestaan door drs. 
H . A . Diederiks die zich enige tijd geleden eveneens met paalgeldproblemen heeft be
ziggehouden. 

1 Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief Grote Raad van Mechelen, Beroepen uit Hol
land, dossier 547. 

2 Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archief Hof van Holland, inv. 532 register van 
sententiën april-juli 1560 nr. 220, en inv. 5689 quaetclap deel C. 
Gemeentearchief Amsterdam, Stadsrekeningen 1555. Resolutiën van de Vroedschap 1. 
Losse stukken, archieflade P I , N 1 t /m 6. 
Het archief van de Staten van Friesland en het gemeentearchief van Harlingen bevat
ten geen gegevens over dit geschil. 
Op zoek naar een sententie van de Grote Raad in deze zaak zijn door enige leden van 
de werkgroep Grote Raad de sententieregisters van de Grote Raad doorgenomen over 
de jaren 1561-1575; echter zonder resultaat. 

3 J. ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam 1879-1893, deel 4, blz. 368. 
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De heffing van het paalgeld 

Vanouds zijn schippers en handelssteden rond de Zuiderzee bezorgd geweest 
om de beveiliging van de vaarwegen tussen de Noordzee en hun havens via 
het Vlie en het Marsdiep 4 . In de veertiende eeuw verzorgt Kampen als voor
naamste handelsstad de bebakening van de vaarwegen. Gedurende de vijf
tiende eeuw gaat ook Amsterdam zich met de bebakening bemoeien. Blijkens 
het handvest van Philips de Goede betreffende de heffing van het paalgeld uit 
1452 onderhoudt Amsterdam 60 tonnen en 4 bakens in de zeegaten 5 . Later 
blijkt dat Amsterdam de last van het tonnenleggen met Kampen deelt. De 
kostenverdeling tussen de twee steden wordt gedurig door verdragen ge
regeld 6 . Als compensatie voor de aan de bebakening bestede gelden heffen 
zowel Kampen als Amsterdam paaldgeld van via Vlie en Marsdiep aange
voerde goederen. 
In het begin van de zestiende eeuw wil Amsterdam de bebakening ge
heel aan zich trekken. Kampen dat als handelsstad steeds verder aftakelt heeft 
daar wel oren naar, zodat bij verdrag van 4 maart 1527 de tonnen aan 
Amsterdam worden overgedragen. Bepaald wordt dat door Amsterdam een 
ontvanger van het paalgeld in Kampen zal worden aangesteld 7 . De inning 
van het paalgeld te Amsterdam is in handen van het stedelijk college van 
paalmeesters; zij beheren de paalkist waarin de inkomsten worden geborgen. 
Alle schippers die door het Vlie en het Marsdiep naar Amsterdam varen be
talen voor zij hun lading lossen het paalgeld op het zogenaamde paalhuis op 
de Nieuwe Brug 8 . 
Vol gens de overeenkomst van 1527 behoeft Amsterdam de inning van het 

4 Zie voor de vaarroute's o.a, Sgrotens kaart van de Zuiderzee uit 1573, in: Christiaan 
Sgroten's kaarten van de Nederlanden, Leiden 1960. 

3 H . Noordkerk, Handvesten der stad Amsterdam, Amsterdam 1748, deel 1, blz. 28. 
° F. Ketner, Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw, Leiden 1946, 

blz. 109/110. 
7 T.a.p. blz. 110. Noordkerk 1, blz. 29/30. J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst 

enz., Amsterdam 1760-1767, deel 1, blz. 225, deel 3, blz. 21. (Z.a.), Het leggen van 
tonnen in de zeegaten der Noordzee door de stad Kampen, in: Verslagen en Mede-
deelingen van de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis (V.O.R.G.), 
derde stuk, Deventer 1865, blz. 1/34, met name blz. 30/34. 

8 Voor 1560 staat een houten paalhuis op het oosteinde van de Nieuwe Brug. N a de 
verbouwing van de brug in dat jaar wordt het bij dit artikel afgebeelde nieuwe paal
huis op het westeinde van de brug gebouwd. Wagenaar 3, blz. 21. Ter Gouw 5, blz. 
219. 
Een volledig overzicht van de paalgeldtarieven in het midden van de zestiende eeuw 
geeft de ordonnantie van het paalgeld waarvan een kopie is gevoegd bij de uitspraak 
van het Hof van Holland in het geschil tussen Amsterdam en Enkhuizen van 1560. 
G A . Amsterdam, Lade PI , N5. Het stuk is afgeschreven naar het Regystre van den 
assysen der stede van Amstetredamme. Een ander afschrift bevindt zich eveneens in 
het Amsterdamse archief, Lade P I , N3 , het is gehecht aan een brief van de Grote 
Raad. 
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paalgeld echter niet tot haar eigen haven te beperken. Er wordt immers be
paald: 'Maer alle de andere goeden tot Campen niet thuys behoorende 't sy 
die comen tot Campen, tot Amstelredamme oft elders paelgelt sullen geven 
tot behoef van de zelve stede van Amstelredamme' 9 . Wi l Amsterdam dit 
recht volledig uitoefenen, dan zal zij niet alleen in Amsterdam en Kampen, 
maar ook in andere Zuiderzeehavens ontvangers van het paalgeld moeten 
aanstellen. 
Dat Amsterdam inderdaad pogingen in die richting aanwendt blijkt niet alleen 
uit het proces met Friesland, maar ook uit processen met Westfriese steden 
in dezelfde periode. In het Amsterdamse archief is een uitspraak bewaard 
van de Grote Raad van 21 februari 1551 in het proces tussen schippers en 
regering van Enkhuizen en enige Westfriese dorpen aan de ene kant, en de 
magistraat van Amsterdam met de paalmeesters aan de andere kant. De 
partij van Enkhuizen is, zo blijkt uit dit stuk in beroep gegaan tegen een uit
spraak van het Hof van Holland uit 1545, waarbij aan de eis van Amsterdam 
om paalgeld te mogen heffen van haring die door de schippers uit de West
friese plaatsen via Vlie en Marsdiep wordt aangevoerd, wordt toegegeven. 
Enkhuizen vindt in Mechelen geen gehoor; de Grote Raad bevestigt de uit
spraak van het Hof van Holland, en geeft daarmee toe aan de verlangens 
van Amsterdam 1 0 . 

Toch blijven moeilijkheden bestaan en negen jaar later klaagt Amsterdam er 
bij het Hof van Holland over, dat zowel Enkhuizen als Hoorn weigeren ont
vangers van het paalgeld in hun steden toe te laten, waarop het Hof in een 
uitspraak van 17 oktober 1560 de Westfriese steden opnieuw beveelt niets 
aan het recht van Amsterdam in de weg te leggen 
Hoorn blijft echter tegenwerken. Teruggrijpend op een privilege van hertog 
Albrecht uit 1389, meent deze stad in bepaalde gevallen geen paalgeld te 
behoeven betalen. In dit privilege wordt namelijk aan de Denen toegestaan 
hun paarden, koeien, ossen en andere dieren binnen Hoorn te verhandelen 
zonder met meer dan een oude groot belast te kunnen worden. In een vonnis 
van 4 december 1563 stelt het Hof van Holland ook hier Amsterdam in het 
gelijk 1 2 . 
Tenslotte is ons bekend dat in deze periode een paalgeldovereenkomst bestaat 
tussen Amsterdam en Medemblik. In de resolutiën van de vroedschap van 
Amsterdam wordt namelijk meegedeeld dat op 18 november 1564 de nieuwe 
tarieven voor Hoorn zijn vastgesteld, welke worden vergeleken met die voor 
Medemblik: 'Ende dat byde pailmeesters zeker accordt es gemaeckt mit dien 

" Noordkerk 1, blz. 29. V.O.R.G. , blz. 32. 
1 0 G .A. Amsterdam, Lade PI , N I . A . R . A . Brussel, Archief Grote Raad van Mechelen, 

Beroepen uit Holland, dossier 456. 
1 1 G .A. Amsterdam, Lade PI , N5. 
1 2 Noordkerk 1, blz. 30/32. Wagenaar 1, blz. 270. 
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van Medenblick, als dat men aldaer van elck beest geeft een halfne stuver'13. 
Wanneer dit akkoord is gesloten, en of dit eveneens met moeilijkheden ge
paard is gegaan, verdient nader onderzoek. 
Met het begin van de opstand komt een einde aan het recht van het Spaans
gezinde Amsterdam om paalgeld te heffen. In 1573 draagt Oranje aan Enk
huizen op het onderhoud van de tonnen op zich te nemen. Het recht van 
paalgeld is hierbij inbegrepen. Weliswaar zoekt Amsterdam in 1578 rechts
herstel, maar Enkhuizen is juist twee dagen voor de satisfactie door de Staten 
van Holland in haar privilege bevestigd, zodat slechts een eindeloze juridische 
strijd het gevolg is 1 4 . 

De gang van het proces tussen Amsterdam en Friesland 

Van de moeilijkheden met Friesland vernemen wij voor het eerst iets in 1551. 
In het Mechelse dossier bevindt zich een brief van 9 april van dat jaar van 
de magistraat van Amsterdam aan de stad Harlingen 1 5 . De Amsterdamse 
heren betogen hierin dat hun stad het recht heeft 'kapen, boeken ende zee-
tonnen voor ende inden gaten van dezen lande' te onderhouden, en daarvoor 
paalgeld te heffen van de schippers die met hun schepen en goederen langs 
de afgebakende vaarwegen van zee binnenkomen. Voorts beklagen zij zich 
erover dat steeds meer schippers die met hun goederen in Harlingen arriveren 
nalaten Amsterdam 'hoeren behoirlicke paelgelt te zeynden of te doen be-
taelen, daer inne den rechte deser stede vercortende'. Het is dan ook om die 
reden, zo zeggen zij, dat zij paalmeester Dirck Reynersz. naar Harlingen 
sturen met de opdracht daar in samenwerking met de Harlingse overheid een 
persoon te benoemen die gerechtigd is van de binnenkomende schippers in 
Harlingen het vereiste paalgeld te heffen, gelijk, zo wordt daaraan toege-
voogd, in Hoorn en Enkhuizen reeds gebruikelijk is. 
Het antwoord van Harlingen op de eisen van Amsterdam is ons niet recht
streeks bekend, maar de strekking ervan is gedeeltelijk weergegeven in de 
Resolutiën van de Amsterdamse Vroedschap uit 1552 Daarin wordt na
melijk meegedeeld dat op 7 mei van dat jaar de burgemeesters met de 36 
raden van de stad vergaderd hebben over het voortdurend weigeren van de 
Friezen paalgeld te betalen. Volgens dit relaas verdedigen de Friezen zich 
met de bewering 'dat zy den zeetonnen nyet en behoufven oft en gebruycken'. 
Een vreemd argument waar toch aangenomen mag worden dat ook de Frie
zen gebruik maken van de routes via Vlie en Marsdiep. Mijns inziens ligt het 

1:1 G .A. Amsterdam, Resolutiën Vroedschap 1, 1564, fol. 260™. 
M G .A . Amsterdam, Lade PI , N6. Noordkerk 1, blz. 45. Wagenaar 3, blz. 21. 
1 5 A . R . A . Brussel, Archief Grote Raad van Mechelen, Beroepen uit Holland, dossier 

547. 
1 0 G .A . Amsterdam, Resolutiën Vroedschap 1, 1552, fol. 87. 
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argument veel meer in de sfeer van: 'wij hebben niet om die tonnen gevraagd, 
dus moeten zij ons ook niets kosten'. Het argument komt overigens in de 
latere processtukken niet meer voor. 
Tijdens dezelfde vergadering van 7 mei wordt door de Amsterdamse magis
traat besloten de zaak nu bij het Hof van Holland aanhangig te maken. Hoe 
de zaak zich verder heeft ontwikkeld blijkt uit een uitspraak van de Geheime 
Raad van 29 januari 1557, dus bijna vijf jaar later 1 7 . Gezien de schaarste aan 
bronnen in deze zaak, is deze sententie bijzonder belangrijk daar het eigen
lijke dictum wordt voorafgegaan door een heel overzichtelijk résumé van de 
procesgang in de afgelopen periode. Kort samengevat is deze als volgt: De 
Staten van Friesland, die optreden als suppliant - kennelijk hebben zij het 
voor Harlingen opgenomen, hetgeen trouwens ook de Amsterdamse resolutiën 
uit 1552 doen vermoeden - beklagen zich er in hun request bij de Geheime 
Raad over dat Amsterdam de oude Friese vrijheid geen paalgeld te behoeven 
te betalen voor goederen die geladen worden buiten Amsterdam en ontladen 
worden in Friesland zonder dat schepen in Amsterdam zelf komen, geheel 
negeert en in tegendeel het gepretendeerde recht met geweld probeert af te 
dwingen van Friese onderdanen binnen haar muren. Deze Amsterdamse acti
viteiten worden door Friesland als 'nouvelletéz', nieuwigheden, ervaren. De 
Amsterdammers antwoorden op dit request, dat zij wel degelijk gerechtigd 
zijn paalgeld te heffen van alle schepen die door het Vlie en het Marsdiep 
binnenkomen, zodat de Friezen, daar zij mede het vruchtgebruik van de ton
nen en bakens hebben, geen enkele reden tot klagen hebben. Hierop eisen de 
Friezen dat hangende het proces aan Amsterdam het aanhouden van Friezen 
wordt verboden - een verzoek dus om de clausule van surséance - , waarna 
Amsterdam zich beroept op een exeptie declinatoir: de Geheime Raad zou 
niet bevoegd zijn in deze zaak recht te spreken aangezien Hollandse onder
danen in eerste instantie alleen door het Hof van Holland berecht mogen 
worden 1 8 . Friesland verzet zich hiertegen, maar Amsterdam houdt vol. De 
Geheime Raad stelt uiteindelijk Amsterdam in het gelijk en verwijst de zaak 
naar het Hof van Holland via genoemde sententie. Wanneer de zaak bij de 
Geheime Raad aanhangig is gemaakt weten wij niet. Slechts is dank zij enkele 
posten in de stadsrekening van Amsterdam van 1555 met zekerheid vast te 
stellen dat in ieder geval in dat jaar reeds voor de Geheime Raad werd ge
procedeerd 1 9 . 

1 7 G .A . Amsterdam, Lade P I , N2. 
1 8 Vrgl . C. Cau, Groot Placaetboeck van de Staten Generaal enz., 's-Gravenhage 1658-

1797, deel 3, blz. 679. Ook in 1552 spreekt Amsterdam slechts over het Hof van 
Holland! 

1 9 Het gaat om twee door secretaris Jan Woutersz. gemaakte reizen naar Leeuwarden: 
de eerste op 2 mei, maakt hij om zeeckere stucken beroerende 't proces van de pael-
kist dezer stede te overhandigen aan mr. Pieter Dekema raad in Friesland; de tweede 
reis, niet nader gedateerd, heeft tot doel om aan Adriaen Michielsz. een van de ge-
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Het verloop van het proces voor het Hof van Holland waarheen de zaak nu 
is verwezen, kan eveneens slechts vagelijk aan de hand van enkele stukken 
worden gereconstrueerd. Op 7 juli 1559 beveelt de Geheime Raad aan het 
Hof van Holland het geschil tussen de twee partijen in behandeling te nemen, 
niettegenstaande het feit dat de uitspraak van 1557 verjaard is. Dit gebeurt 
op verzoek van Friesland dat zich voor het laten verjaren van de uitspraak 
excuseert met het argument dat Friesland destijds niet van de sententie op de 
hoogte is gesteld 2 0 . 
Dat het Hof van Holland de zaak inderdaad in behandeling heeft genomen 
blijkt uit een interlocutoire sententie van 12 juli 1560 2 1 . Het gaat hier om 
een appèl van Amsterdam tegen de op 28 juli 1559 door het Hof aan Fries
land verleende clausule van surséance, waarvan Amsterdam pas op 28 juni 
1560 in kennis is gesteld. Het Hof van Holland stelt Amsterdam in het gelijk 
en heft de surséance op, van welke uitspraak Friesland appeleert bij de Grote 
Raad van Mechelen. 
Wat de clausule van surséance in casu heeft ingehouden weten wij niet 
precies; ze zal betekent hebben dat hangende het proces alles bij het oude 
wordt gelaten, zodat Friesland voorlopig geen paalgeld hoeft te betalen. De 
uitspraak van het Hof is in ieder geval geen uitspraak ten principale in de 
twist over het paalgeld, maar slechts een interlocutoire sententie met betrek
king tot de surséance. 
Van het Friese appèl horen wij in het najaar van hetzelfde jaar. Op 20 okto
ber benoemen de Staten van Friesland mr. Anthonie Geniets tot hun procu
reur voor de Grote Raad 2 2 , en op 9 november 1560 bepaalt de Grote Raad 
in deze appèlzaak dat Amsterdam vijftien dagen de tijd krijgt voor het in
dienen van haar request, nadat Friesland zich heeft bereid verklaard om toe 
te staan dat Amsterdam gedurende het proces, buiten Friesland, wachtposten 
op de vaarwegen stationeert en de passerende Friese schepen noteert, om, 
wanneer de definitieve uitspraak de stad daartoe heeft gerechtigd, alsnog het 
achterstallige paalgeld te kunnen heffen 2 2 . Het appoinctement bevat ook de 
mededeling dat de burgemeester van Harlingen die dag in eigen persoon te 
Mechelen is aangekomen, zodat wij mogen aannemen dat het nog steeds 
vooral de Harlingse belangen zijn, die de Staten van Friesland verdedigen. 

deputeerden van de Staten van Friesland te overhandigen: zeeckere supplicalie by myn 
voorz. heeren die burgemeesteren aan myne heeren van den Secrete Raide overgege
ven tegens den gemenen Staten van Vriesland! beroerende 't paelgeldt dezer stede, 
mit zeeckere appoinctement daer opgestelt. G . A . Amsterdam, Stadsrekeningen 1555, 
respectievelijk fol. 65 en 71. 

2 0 Zowel het Friese verzoekschrift als het bevelschrift van de Geheime Raad in: A . R . A . 
Brussel, Archief Grote Raad van Mechelen, Beroepen uit Holland, dossier 547 

2 1 G . A . Amsterdam, Lade P I , N4. A . R . A . Den Haag, Archief Hof van Holland 532, 
register van sententiën april-juli 1560 nr. 220. 

2 2 A . R . A . Brussel, Archief Grote Raad van Mechelen, Beroepen uit Holland, dossier 
547. 
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Een half jaar later hangt de zaak nog steeds. Op 10 mei 1561 bepaalt de 
Grote Raad dat nadat beide partijen de stukken die zij tot hun verdediging 
aan willen voeren op de griffie van de Grote Raad zullen hebben gedeponeerd 
en aangevuld, de Grote Raad recht zal doen, of andersints naar behoren zal 
beslissen 2 2 . Opvallend in dit stuk is dat Amsterdam zich niet alleen moet 
verdedigen 'au principal d'appèl', maar ook 'aux pretenduz actemptatz'. Daar 
hierover in het vorige appoinctement niet wordt gesproken, mag men aan
nemen dat Friesland in de tussenliggende periode een nieuwe klacht tegen 
Amsterdam heeft ingediend in verband met moeilijkheden die deze stad de 
Friezen in de weg heeft gelegd. Waarschijnlijk is hier wederom sprake van 
gewelddadige aanhoudingen van Friese schippers door Amsterdam. 
Het appoinctement van 10 mei 1561 is voor zover bekend het laatst gedateer
de processtuk. Het feit dat de sententieregisters van de Grote Raad en het ge
meentearchief van Amsterdam geen sententie in deze zaak bevatten, maakt het 
waarschijnlijk dat er ook geen uitspraak is geweest23. Het proces kan, na 
misschien ook ten principale aan de Grote Raad te zijn getrokken, zijn blijven 
hangen en in de opstand zijn verzand. In het archief van het Hof van Holland 
wijst in ieder geval niets erop dat de zaak naar dat Hof is terugverwezen. 

Het proces in historisch perspectief 

Vatten wij de summiere gegevens die het weinige materiaal ons oplevert 
samen, dan zijn toch wel enkele aardige conclusies te trekken. De essentie 
van het meningsverschil tussen de twee partijen is in ieder geval duidelijk. 
Amsterdam meent op grond van het feit dat zij de bebakening verzorgt, van 
alle goederen die via de zeegaten worden binnengebracht, ook wanneer zij 
rechtstreeks naar Friese havens gaan, paalgeld te mogen heffen. Friesland 
beweert daarentegen dat het heffen van paalgeld van goederen die recht
streeks naar Friesland worden gebracht in strijd is met de oude vrijheid. Dat 
wij hier aan een oud privilege zouden moeten denken, is niet erg waarschijn
lijk. Uit de bronnen blijkt hiervan althans niets. Toch zijn de tegengestelde 
standpunten beiden goed te verklaren, en wel wanneer wij de historische ont
wikkeling van het Amsterdamse recht op paalgeld nagaan: bekijken wij de 
periode voor 1527, dan hebben wij - zoals beschreven - te maken met twee 
steden die het tonnenleggen verzorgen en paalgeld heffen, Kampen en Am
sterdam. 

In het handvest van 16 mei 1452 staat Philips de Goede de Amsterdammers 
toe voor het onderhouden van tonnen en bakens in de zeegaten één groot 
Vlaams aan paalgeld te heffen, 'dien sy moghen ontfangen of doen ontfaen 

2 3 Zie noot 2. 
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by haeren gestelden of gedeputeerden ter plaetsen, steden . . .'24. Duidelijk 
krijgt Amsterdam dus het recht ook buiten de eigen haven paalgeld te heffen. 
In de verdragen met Kampen is dat aanvankelijk niet het geval. De overeen
komst van 1463 geeft Amsterdam het recht in haar eigen haven paalgeld te 
heffen en spreekt niet over heffingen elders 2 5 . 
Dit verandert in 1484 wanneer het verdrag tussen Amsterdam en Kampen op 
de basis van 1463 in zoverre wordt uitgebreid dat Amsterdam nu ook het 
recht krijgt paalgeld te heffen van schepen en goederen die in West-Friesland 
komen. Vervolgens bevat het verdrag van 20 augustus 1514 de bepaling dat 
Amsterdam paalgeld zal mogen heffen van alle schepen en goederen die via 
Vlie en Marsdiep de Zuiderzee opvaren, behalve van schepen die aan burgers 
uit Kampen, Deventer, Zwolle en Hasselt toebehoren, en evenmin van sche
pen die aan de Oirt (Y-oort) last breken en van goederen die op de Zuiderzee 
of daarbuiten worden overgescheept 2e. Deze ontwikkeling loopt tenslotte uit 
op de overeenkomst met Kampen van 4 maart 1527; nadat daarin is vastge
steld dat Kamper goederen vrij van paalgeld zullen blijven, volgt de mede
deling: 'Maer alle andere goeden tot Campen niet t'huys behoorende, 't sy die 
komen tot Campen, tot Amstelredamme oft elders, paelgelt sullen geven tot 
behoef van de zelve stede van Amstelredamme' 2 7 . Uit dit verdrag blijkt dus 
dat Amsterdam afgezien van genoemde beperkingen, na 1527 gerechtigd is 
van alle via Vlie en Marsdiep binnenkomende goederen paalgeld te heffen. 
Het recht op paalgeld in deze haast onbeperkte vorm, komt ook naar voren 
in de ordonnantie van het paalgeld, waarvan een kopie is toegevoegd aan de 
uitspraak van het Hof van Holland in de kwestie met Enkhuizen van 1560 2 8 . 
Ook hier geldt als norm dat de goederen door het Vlie en Marsdiep binnen 
komen. Zo bijvoorbeeld de zin: 'Item ende alle andere goeden die hier niet 
gescreven en staen, commemde van over zee in 't Vlye oft in 't Maersdiep, 
zullen geven te paelgelt van elcke 25 guldens een stuver'. 
Tegen de achtergrond van dit klaarblijkelijk gelijk van Amsterdam doet het 
beroep van Friesland op haar oude vrijheden vreemd aan. Volgen wij de 
gegevens die uit de bronnen zijn overgeleverd, dan heeft Amsterdam in ieder 
geval sedert 1527 het recht van Friese schepen paalgeld te heffen. Daarnaast 
staat echter het feit dat Amsterdam dat al zo lang het recht van paalgeld 
heeft, pas in 1551 een paalmeester in Harlingen wenst aan te stellen. Zeer 
opvallend is bovendien de betrekkelijke gelijktijdigheid van de twisten tussen 
Amsterdam en Friesland enerzijds en anderzijds de moeilijkheden met Enk
huizen en Hoorn. Alle drie deze kwesties vallen in de periode tussen ca. 

2 4 Noordkerk 1, blz. 28/29. 
2= V.O.R.G. , blz. 6/7. 
3 0 V .O.R .G. , blz. 12, 18/19. 
-7 Noordkerk 1, blz. 29. V.O.R.G. , blz. 32. 
2 8 G .A. Amsterdam, Lade PI , N5 en N3. 
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1545 en 1563. In de periode voor 1545 daarentegen, blijkt niets van een 
systematische politiek ten opzichte van de paalgeldinning in de verschillende 
Zuiderzeesteden. Slechts van Kampen weten wij zeker dat Amsterdam er een 
paalmeester mocht aanstellen 2 9 . Het lijkt erop dat Amsterdam eerst na ca. 
1545 systematisch gaat proberen de belangrijke Zuiderzeehavens onder con
trole te krijgen. De moeilijkheden met Hoorn en Enkhuizen en waarschijnlijk 
ook de overeenkomst met Medemblik vallen in deze periode. Pas dan ook zal 
de stad proberen het ver weg gelegen Friesland binnen haar invloedsfeer te 
trekken. Overzien we dit, dan is ook duidelijker waarom Friesland het op
treden van Amsterdam als een nieuwigheid ervaart. Het beroep op de oude 
vrijheden is niets anders dan een beroep op de feitelijke situatie tot dan toe: 
tevoren heeft men immers nooit paalgeld betaald! 
Naar de oorzaak van het minder intensief optreden van Amsterdam voor 
1545 kunnen wij slechts gissen: van belang is zeker de politieke situatie in de 
eerste helft van de zestiende eeuw rond het Zuiderzeegebied, met name de 
Gelderse oorlogen, alsmede de oorlogen met Denemarken en de daarmee 
samenhangende sluitingen van de Sont, waardoor Amsterdam in grote econo
mische moeilijkheden geraakt. Pas wanneer de reeks oorlogen in 1544 is af
gelopen wordt een klimaat geschapen dat voor een weloverwogen paalgeld
politiek van Amsterdam gunstiger lijkt. De doorvaart door de Sont is nu ver
zekerd en Gelre voegt zich in 1543 onder de Habsburgse heerschappij, waar
door de Zuiderzee - tevoren onveilig gemaakt door Gelderse oorlogsschepen 
- nu definitief een Habsburgse binnenzee is geworden 3 0 . 
Duidelijk ook past de ontwikkeling van de steeds intensiever wordende paal
geldpolitiek van Amsterdam in de ontwikkeling der economische verhouding 
tussen Amsterdam en de andere Zuiderzeesteden in het algemeen. Van alle 
handelsactiviteiten der Zuiderzeehavens is de Oostzeevaart verreweg de be
langrijkste. Amsterdam neemt hier als stapelplaats voor graan de belangrijk
ste plaats i n 3 1 . Mag dan slechts 13,9% van de Nederlandse schippers die 
omstreeks 1500 de Sont passeren uit Amsterdam afkomstig zijn, - 78,1% 
komt uit de andere Zuiderzeehavens - de rol van het Amsterdamse kapitaal 
is in dit opzicht van meer betekenis. Zeer veel schippers uit Waterland, A m -
stelland en Gooiland en in mindere mate uit de verder van Amsterdam ge
legen gebieden, varen in dienst van Amsterdammers. Juist de afhankelijkheid 
van Amsterdams kapitaal versterkt de macht van deze stad. Sedert ca. 1540 
bevordert Amsterdam de concentratie van schippers binnen haar wallen en 

2 9 Het is overigens opvallend dat Kampen in tegenstelling tot Hoorn en Enkhuizen niet 
wordt genoemd als zetel van een paalmeester in de brief van Amsterdam aan Har
lingen uit 1551. Het is dan ook de vraag of die paalmeester daar lang is geweest. 

3 0 Algemene Geschiedenis der Nederlanden, (A.G.N.), Utrecht enz. 1949-1957, deel 4, 
blz. 98/99, 109 en 192. 

3 1 T.a.p, blz. 190/193. 
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verbiedt haar burgers aandelen te hebben in schepen uit andere havens. A l 
lengs wordt de concurrentie die Amsterdam de andere steden aandoet groter. 
In de zestiende eeuw zijn Hoorn, Enkhuizen en Medemblik inderaad nog 
belangrijke handelssteden met een behoorlijke Oostzeevaart, maar in de 
zeventiende eeuw vervallen zij alle drie tot landstadjes met slechts plaatselijke 
betekenis als marktcentra 3 2 . Hoezeer deze plaatsen te lijden hebben onder het 
opdringen van Amsterdam blijkt omgekeerd uit de grote maar kortstondige 
opbloei van de Westfriese steden in de jaren 1573/78, gedurende welke 
periode de Oostzeehandel voor het Spaansgezinde Amsterdam buitengewoon 
moeilijk is vanwege de kaperijen van Engelsen en Geuzen 3 3 . 
De aggressieve paalgeldpolitiek van Amsterdam en het verzet daartegen pas
sen goed in de hier vluchtig geschetste ontwikkeling. Wanneer de in de kleine 
Zuiderzeehavens aangevoerde goederen vrij zouden blijven van paalgeld, zou 
dit immers de concurrentiepositie van die steden versterken, hetgeen voor 
Amsterdam onduldbaar is. De oppositie tegen de eisen van Amsterdam is dan 
ook te zien als een onderdeel van de strijd op leven en dood tegen deze 
overmachtige concurrent. 
Wij weten dat de concurrentiestrijd door de kleine steden wordt verloren; 
met de paalgeldpolitiek van Amsterdam loopt het anders af. In 1573 immers 
verliest Amsterdam het recht aan Enkhuizen en - paradoxaal - in 1578 krijgt 
Enkhuizen toestemming van de Staten van Holland met geweld het paalgeld 
van naar Amsterdam varende schepen af te dwingen wanneer Amsterdam 
zou blijven weigeren een paalmeester van Enkhuizen binnen haar muren toe 
te laten 3 4 ! 

3 3 W. van Ravesteyn jr., Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling 
van Amsterdam gedurende de 16e en het eerste kwart der zeventiende eeuw, Amster
dam 1906, blz. 20 e.v. 

8 3 A . G . N . 4, blz. 214/215. 
3 1 Ter Gouw 7, blz. 384. 
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H . A . D I E D E R I K S Rechten van Nieuwpoort 
in het geding 

In het oktobernummer 1969 van dit tijdschrift (het 'Stedennummer') werd in 
bijlage een vragenlijst afgedrukt welke uitgangspunt was voor het onderzoek 
naar de ontwikkeling van de stedelijke autonomie in Nederland gedurende 
de middeleeuwen. In dit nummer, dat beoogt het belang te onderstrepen van 
het archiefmateriaal van de Grote Raad van Mechelen voor de regionale ge
schiedbeoefening, komt de stedelijke autonomie opnieuw ter sprake. 
Gezien de vele voetangels en klemmen, die ook in de zestiende eeuw nog op 
het pad van de stedelijke autonomie verborgen lagen, hoeft het feit dat we in 
het archief van de Grote Raad tal van processen rakende de steden en hun 
autonomie aantreffen, geen verbazing te wekken. Eén van de dossiers, Be
roepen uit Holland, nr. 624, waarin de aard van de stedelijke autonomie in 
het geding was, is hier onderwerp van beschouwing. Dat dit dossier de aan
dacht trok is ook mede te verklaren uit het feit dat bij de retroakten een 
afschrift van een handvest van Nieuwpoort aanwezig is, dat ouder is dan alle 
tot nu toe bekende afschriften en bovendien niet, als de edities, vertaald was, 
maar nog in de oorspronkelijke taal, het Latijn, was afgeschreven. Elders in 
dit nummer 1 wordt dit oudst bekende afschrift afgedrukt met een beschou
wing over de 'traditie' van het handvest. 

Dossier 624 bevat meer dan dertig stukken, die door beide partijen bij de 
Grote Raad zijn ingediend 2 . Wie waren nu de partijen en waar handelde de 
zaak om? 
Aanvankelijk waren de procespartijen twee poorters uit Nieuwpoort, Willem 
Lenaertsz. en Koen Pietersz. Jager, aan de ene en Jacob Dircxz. van Buyten 
uit Schoonhoven aan de andere zijde. De twee inwoners van Nieuwpoort 
hadden een vordering op Jacob Dircxz. en daar deze niet genegen bleek die 
te voldoen, lieten ze beslag leggen op goederen van de Schoonhovenaar, die 
zich in Nieuwpoort bevonden. Jacob Dircxz. had aan de overzijde van de Lek 
zijn vertegenwoordiger in de persoon van Floris Claesz., bakker te Nieuw
poort. Deze protesteerde bij de wet van Nieuwpoort tegen het beslag, maar 
toen het protest genegeerd werd wendde hij zich tot de magistraat van 
Schoonhoven omdat hij meende dat zaken betreffende poorters of goederen 

1 Zie artikel van C. L . Verkerk. 
2 Zie voor beschrijving van de aanwezige stukken: A . J. M . Kerckhoffs-de Hey, Inven

taris en Beschrijving van de Processtukken (dossiers) behorende tot de Beroepen uit 
Holland berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Deel VII . A m 
sterdam 1970. 
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van poorters van Schoonhoven voor schepenen van die stad behandeld moes
ten worden. De vierschaar van Nieuwpoort zou in deze niet competent zijn. 
Floris Claesz. vroeg namens Jacob Dircxz. daarom aan de magistraat van 
Schoonhoven brieven van 'renvooi' of 'afleidinghe', zodat schepenen van 
Nieuwpoort de zaak aan die van Schoonhoven zouden moeten overlaten. 
'Afleidinghe' is: het zenden of brengen van iemand naar zijn eigen rechter. 
De stad Schoonhoven hield een register bij van alle zaken, waar één van haar 
burgers bij betrokken was, en die van een ander gerecht naar de vierschaar 
van Schoonhoven werden overgebracht of 'afgeleid'. Dit recht heette het recht 
van 'renvooi'. Bij de akten in dossier 624 zijn een vijftal uittreksels uit het 
'afleidinghe-register' van 1541 tot 1543 door Jacob Dircxz. en Schoonhoven 
bij de Grote Raad ingediend om op die manier het recht van 'renvooi' te be
wijzen. 
Het verzoek van Floris Claesz. om de zaak in Schoonhoven af te doen werd, 
misschien vanwege uitstedigheid van Jacob Dircxz., ondersteund door zijn 
vrouw. Op 2 mei 1565 verleende de magistraat van Schoonhoven een brief 
van 'renvooi'. Op dezelfde dag echter verklaarde de vierschaar van Nieuw
poort dat deze brief niet van kracht was en dat het beslag op de goederen 
van Jacob Dircxz. rechtsgeldig was. 
De magistraat van Schoonhoven voegde zich nu bij Jacob Dircxz. als proces
partij en tekende tegen het afwijzen door Nieuwpoort van de brief van 
'renvooi' beroep aan bij het Hof van Holland. Hierop voegde zich aan de 
andere zijde de wet van Nieuwpoort bij Willem Lenaertsz. en Koen Pietersz. 
Jager. De zaak nam hierdoor een meer principiële wending en het onderwerp 
van geschil werd meer de competentiekwestie dan het beslag op de goederen. 
Het Hof van Holland liet partijen hun stukken indienen en zond ook een 
commissaris, Rombout Brandijn, om de zaak ter plaatse te onderzoeken en 
daarbij getuigen te horen. De magistraat van Nieuwpoort weigerde echter de 
commissaris toe te laten daar er in de schriftelijke opdracht, die deze van het 
Hof van Holland had meegekregen, sprake was van het 'dorp' Nieuwpoort 
en niet van de 'stad'. De gekrenkte Nieuwpoorters verklaarden op 1 septem
ber 1569 dat de commissaris wel toegelaten kon worden als het woord 'dorp' 
in 'stad' werd veranderd. Het is niet zeker of het Hof aan deze eis voldaan 
heeft; van een eventuele enquête, door deze commissaris afgenomen, is in 
de stukken geen spoor te ontdekken. Wel zijn andere getuigenverklaringen in 
het dossier te vinden: op 11 en 12 september getuigden inwoners van Nieuw
poort voor de schout van Nieuwpoort en voor schepenen van Langerak - het 
landelijke gebied ten oosten van Nieuwpoort - dat vroeger Nieuwpoort van 
vestingmuren was voorzien. 
Het Hof van Holland wees op 26 oktober 1569 vonnis; 'het voorschreven 
Hof, met rype deliberatie van Raden deurgezien en overwoogen hebbende 
alle 't gene ter materie is dienende, in den naam, ende van wegen des 
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Konings van Spanje, ende van byde Sicilien, als Grave van Holland, Zeeland 
en Vriesland, doet te niete het vonnisse in questie (nl. van Nieuwpoort), en 
doende dat de rechters, ter eerster instantie, behoorden gedaan te hebben; 
verklaart het affschrift ofte afleydinghe in questie van waarde, en dien vol
gende ranvoijeert de gedaagdens in de kosten van deze processe, ter taxatie 
ende moderatie van de voorschreven Hove, gedaan in den Hage' etc.3. 
Nieuwpoort was het natuurlijk niet eens met dit vonnis en ging in appèl bij 
de Grote Raad van Mechelen; op 29 november 1569 verkreeg het van dit 
hoogste beroepscollege mandement waarbij aan de deurwaarder werd opge
dragen Schoonhoven voor de Grote Raad te dagen. Daar tijdens een beroeps
zaak de werking van het vonnis van de lagere instantie, in casu van het Hof 
van Holland, werd opgeschort - dit werd bepaald in de 'clausule van in
hibitie' - kon Nieuwpoort rustig doorgaan met beslag leggen op goederen van 
poorters van Schoonhoven en met het berechten van die poorters. Daarom 
verzocht Schoonhoven de Grote Raad Nieuwpoort te verbieden hangende het 
proces beslag te leggen op goederen van Schoonhovenaars. Op 22 juni 1570 
werd dit verzoek door de Grote Raad ingewilligd. 
Mogelijk heeft de Grote Raad geen definitief vonnis geveld: de opstand in de 
noordelijke Nederaunden breidde zich in die tijd juist uit, tal van zaken 
bleven rusten en sommige kwesties werden na 1582 door de Hoge Raad van 
Holland overgenomen. In ieder geval is bij het doornemen van een aantal 
sententieregisters van 1570 en volgende jaren in het Algemeen Rijksarchief 
te Brussel een sententie in deze zaak niet aangetroffen. 

We keren nu terug naar de partijen en naar de omstandigheden die tot het 
proces leidden; een proces als dit immers, waarvan we in de stedelijke archie
ven van Nieuwpoort en Schoonhoven nog meer voorbeelden aantroffen, is 
maar één van de blijken van de werkelijke verhoudingen, van historisch ge
groeide rivaliteit, van economisch overwicht van de grotere stad ten noorden 
van de Lek, van de eigenaardige status van Nieuwpoort, door twee heren 
gegrondvest, van de talloze verwoestingen van Nieuwpoort etc. Aan de hand 
van reeds gepubliceerde gegevens en van archiefmateriaal zullen we een en 
ander aan een beschouwing onderwerpen. 
Waarschijnlijk zijn zowel Schoonhoven als Nieuwpoort in de tweede helft van 
de dertiende eeuw als steden gegrondvest. Schoonhoven door Jan van de 
Lede en zijn zoon Hugo Botter (van de Lede); Nieuwpoort mogelijk in na
volging van Schoonhoven door Herbaren van Berg, heer van Bergambacht en 
Liesveld, in samenwerking met Wouter van Langerak. In het laatste geval is 
duidelijk sprake van een stichting: de kunstmatige plattegrond doorsneden 
door de vaart, die via een sluis in de Lek uitkomt, waarbij het westelijke deel 

3 H . van Berkum, Beschrijving der Stadt Schoonhoven, Gouda 1762, pag. 278-283. 
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aan de heren van Liesveld en het oostelijke deel aan die van Langerak toebe
hoorde; ook de naam Nieuwpoort doet aan een stichting (in tegenstelling tot 
een langzaam gegroeide nederzetting, waaraan later stadsrechten werden ge
schonken) denken 4 . De westelijke helft van Nieuwpoort was naar alle waar
schijnlijkheid leenroerig aan Holland; dit zou kunnen blijken uit het feit dat 
Herbaren de jurisdictie van Gelkenes en van de helft van Nieuwpoort, zowel 
de hoge als de lage, aan de heer van Arkel opdroeg. De Langerakse kant, de 
oostelijke zijde, was waarschijnlijk leenroerig aan het Sticht, waardoor moge
lijk te verklaren is dat de Hollands-Utrechtse grens Nieuwpoort in tweeën 
deelde. Later is het Langerakse deel nog een leengoed van Arkel geworden; 
in 1599 komt het onder de van Boetzelaers weer onder Utrecht 5. 
De band met Utrecht blijkt ook uit een moeilijk te dateren stuk, dat ook in 
afschrift in ons dossier voorkomt; het betreft hier een extrakt uit 'een out 
registerken inhoudende verklaringhe van de Tolrecht tot Utrecht' ö; hier 
werd o.a. aan Amsterdam, aan 'dat lant van Leede ende Nyepoort ende 
Langeraeck ende tgherecht van Liesvelt' het recht geschonken te varen: 'op 
Stichts recht ende gheven half tot Geyn of op te vaert ende tot Utrecht varen 
sy vry'. De inwoners van Nieuwpoort hielden zich dus bezig met scheepvaart 
en dit wordt bevestigd door de 'informacie' van 1514: 'upt Ve articule seggen, 
dat zy hem generen mit schuytvaeren omme een vracht,. . . ' 7 . Veel meer dan 
deze aanwijzingen dat Nieuwpoorters zich met scheepvaart bezighielden, zijn 
er op het moment niet. Ongetwijfeld was Schoonhoven in deze veel belang
rijker, mede gezien het grote aantal processen dat er tussen deze stad en 
Dordrecht in de vijftiende en zestiende eeuw gevoerd zijn over het stapelrecht 
van de laatste stad. Van onenigheid hierover tussen de twee Leksteden is 
niets bekend. 
Wanneer we het uiterlijk van beide steden bezien en de oppervlakte verge
lijken - Nieuwpoort 10.5 ha en Schoonhoven 17 ha - dan mag hieruit, gezien 
de dichtheid van bebouwing in de middeleeuwen, wel tot een grotere bevol
king van de laatste stad besloten worden 8 . De gegevens aangaande de opper
vlakte hebben betrekking op de toestand zoals die door de landmeter Jacob 
van Deventer werd aangetroffen (ca. 1550) en in kaart gebracht. Een grotere 
bevolking kon natuurlijk ook economisch meer gewicht in de schaal leggen. 
Een gevolg hiervan was dat Schoonhoven zich inzake de rechtspraak ook 

1 J. C. Visser, Schoonhoven, de ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het ri
vierengebied gedurende de middeleeuwen. Assen 1964 (diss. Delft) pa. 72. 
C. H . Peters, De Nederlandsche Stedenbouw. Leiden 1909, pag. 190. 

3 A . A . Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland, Holland, Zeeland en West
friesland in 1300, Holland ten zuiden van het U . Den Haag 1920. Deel II. 

8 H . Noordkerk, Handvesten van Amsterdam. Deel I, pag 130. 
7 Informacie upt stuck der Verpondinghe, uitgegeven door R. Fruin. Leiden 1866, pag. 

399. 
8 J. C. Visser, Schoonhoven, pag. 130. 

143 



meer bevoegdheden kon aanmatigen. Deze overheersende positie werd nog 
begunstigd door de deplorabele staat waarin Nieuwpoort in de zestiende 
eeuw door een aantal oorlogen, die in en rondom de stad werden uitgevochten 
en die sterk afbreuk hadden gedaan aan het stedelijk aanzien, verkeerde. 
Schoonhoven beweerde zelfs bij gelegenheid van verschillende processen dat 
Nieuwpoort helemaal geen stad was. Nieuwpoort stelde natuurlijk hierop alles 
in het werk om het tegendeel te bewijzen. De stad brengt o.a. in een proces in 
de zestiger jaren over een andere 'afleidinghezaak' naar voren dat 'dezelve 
stede seven werffs soe metten brant, invasie van de vianden als met de pest int 
geheel gedevasteert ende bedurven es geweest als in den jaere 1514, 1516, 
1517, 1518, 1519, 1524 ende 1525; boven alle welcke extreme calamiteyten 
ende uuterste bederffenisse soe heeft noch de voorschreven stede als leggende 
op ten frontieren altijts moeten supporteren den eersten aenstoot van ruyteren 
ende knechten den naem van vrunden voerende'9. De hier aangehaalde ram
pen waren een gevolg van de Gelderse oorlogen. Ondanks brand, verwoesting 
van de stadswallen, ontvolking enz. heeft de magistraat van Nieuwpoort 
steeds het idee van een stad te zijn in gedachte gehouden. Zo haalt de stad, 
als in het derde kwart van de zestiende eeuw een proces voor het Hof van 
Holland wordt gevoerd over het oprichten van een oliemolen binnen Nieuw
poort, waarbij dit laatste door Schoonhoven als strijdig met haar eigen rech
ten werd beschouwd, allerlei voorbeelden van privileges en situaties uit het 
verleden aan waaruit het stedelijke karakter moet blijken; zo beweerde 
Nieuwpoort dat er vroeger verschillende takken van nijverheid binnen de 
veste werden beoefend, - er zouden o.a. in vroeger paren 32 bierbrouwerijen 
zijn geweest- dat er een weekmarkt gehouden werd en dat zich in Nieuwpoort 
een openbare waag bevond; bovendien zou het Hof van Holland op 24 april 
1567 bepaald hebben dat alle plakkaten en ordonnanties van het Hof ook in 
Nieuwpoort bekend gemaakt moesten worden; volgens de Nieuwpoorters 
rechten die slechts aan vrije en besloten steden waren voorbehouden 1 0 . 
Uit het bovenstaande mag gebleken zijn dat het mogen voeren van de titel 
'stad' voor de inwoners van grote betekenis kon zijn en dat de argumentatie 
van partijen niet als 'juristerij' beschouwd kan worden. Geschillen, als we 
boven zagen, waren geen juridische steekspelletjes, maar waren van groot 
belang voor de ingezetenen. Immers de rechtspraak was een belangrijk aspect 
van de stedelijke autonomie. En het feit dat Nieuwpoort tot in hoogste in
stantie heeft geprocedeerd over dit 'baas zijn in eigen huis' en de aanspraken 
op een soort extra-territoriaal recht van Schoonhoven binnen Nieuwpoorts 
muren over Schoonhovense poorters heeft bestreden, kan dit alleen maar 
onderstrepen. 

8 Gem. Archief Nieuwpoort, Oud-Archief Portefeuille II (Processen); geschreven in
ventaris aanwezig op de secretarie te Nieuwpoort en in Alg . Rijksarchief in Den Haag. 

1 0 Gem. Archief Schoonhoven, nr. 927V, inventaris in: Versl. Rijks Oude Archieven 
X L V I I I . Deel I, 1925 (pag. 839). 
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C. L . V E R K E R K Een afschrift van een handvest van 
Nieuwpoort, gevonden in het archief 
van de Grote Raad van Mechelen 

Sinds Hingman bij de inventarisering van het Nieuwpoortse archief je in 1902 
een afschrift door notaris Jan Dolre van een handvest van het stadje vond \ 
waardoor de datering van de Geer 2 definitief kon worden herzien in 1283 3 , 
en sinds Telting van deze oorkonde de uitgave had verzorgd in het daarop
volgende jaar 4 , is er met betrekking tot dit nederlandstalige handvest weinig 
toegevoegd. 
Bij zijn editie voegde Telting in de noten de redactionele verschillen van het 
Nieuwpoortse afschrift met een kopie van Antonius Matthaeus (f 1710) 5 toe 
en hij merkte in zijn inleiding op, dat 'beide lezingen . . . blijkbaar verschil
lende vertalingen van een Latijnschen brief' waren 6 . De Fremery nam in zijn 
Supplement de editie van Telting nauwkeurig over met de noten en de boven 
genoemde veronderstelling 7 . 
Nadat Ketner bij zijn editie in het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht 8 

1 J. H . Hingman is kort na de vondst overleden. De (geschreven) inventaris van Nieuw
poort is door A . Telting vervaardigd. 

2 B. J. Lintelo baron de Geer, De heerlijkheid van Langerak en hare rechten, in: Ver
slagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude 
vaderlandsche recht, deel III (1898) p. 163. 

3 Reeds M . S. Pols veronderstelde in hetzelfde deel van de Verslagen en Mededeelingen 
(III (1898) p. 322-325): Nog iets. over de oudste heeren van Langerak, op grond van 
andere oorkonden van rond 1280, waarin de beide heren van Langerak en Liesveld 
optreden, en op grond van een mededeling bij Mattheaeus, De jure gladii p. 264, dat 
1283 het juiste jaar moest zijn. 

1 A . Telting, Oude rechten van Nieuwpoort, in: Versl. en Meded. OVR, deel IV (1903) 
p. 17-47. De oorkonde van 1283 op p. 20-23. Dat de notaris, die het afschrift vervaar
digde, Jan Dolre was, is door Telting niet vermeld. lan Dolre was, naar hij daar zelf 
meedeelt, 'geadmitteert ende gesworen byden hove provintiael van Hollant'. Het af
schrift is geautentiseerd op het huis van Langerak. 

6 Handschrift in U .B . Utrecht nr. 1253, I p. 385-387 (= II p. 680-682). 
0 Telting p. 19. Dat het ging om een vertaling van een in het latijn gestelde oorkonde, 

zou onder andere door Telting kunnen zijn afgeleid uit het zestiende eeuwse keur-
boekje van Nieuwpoort (G.A. Nieuwpoort, port. I nr. 5). Daarin op p. 2 de notitie: 
'Den ousten datum van onser previlegie deser stede vander Nyepoort es gegeven byden 
heeren van Liesvelt ende Langeraeck Anno domini millesimo ducentesimo L X X X i i i " 
feria quarta post quasimodo'. Op zijn minst had Telting het verschil in datering moeten 
vermelden! 

7 J. de Fremery, Supplement op het oorkondenboek van Holland en Zeeland, 's-Graven
hage (1901) nr. 220. 

s F . Ketner, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, deel IV, 's-Gravenhage (1954) nr. 
2161. 
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Kaart van Schoonhoven en Nieuwpoort door J, 
de originele minuut. A.R.A. 's-Gravenhage, 

(Inv. Hingman 
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'oor Jacob van Deventener (ca. 1559/73). Naar 
tage, Kaartenverzameling coll. Van Deventer 
;nian nr. 3351). 
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in het kopregest had aangegeven, dat deze oorkonde als een vertaling be
schouwd diende te worden, drukte hij hem af naar het notarieel afschrift van 
1603 van Jan Dolre met varianten uit het handschrift van Matthaeus ver
werkt in de tekst en in de noten 9. Tevens kende Ketner nog een fragmenta
risch afschrift in een handschrift van Arnoud van Buchell (1565-1641) in het 
Rijksarchief van Utrecht 1 0 , dat hij kwalificeerde als: 'fragment naar bron 
van C', d.w.z. naar de bron gebruikt door Matthaeus. De varianten in het 
protocol en het eschatocol en in de tien fragmentarisch afgeschreven artikelen 
uit de inhoud werden echter niet in de noten weergegeven. 
Naast deze drie nederlandstalige afschriften is er nog een vierde in een hand
schrift van Adriaen van Winssen, heer van Hoenkoop (1583-1627) n . 
De door Telting, de Fremery en Ketner veronderstelde latijnse tekst is nu ge
vonden bij de voorbereiding van het zevende deel van de 'Inventaris en be
schrijving van de processtukken (dossiers) behorende tot de Beroepen uit 
Holland, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen' in 
dossier 624 1 2 . In katern c (volgens de dossierbeschrijving) volgen na dit hand
vest van 1283 drie oorkonden: twee privileges voor Nieuwpoort, van 1322 1 3 

en 1360, gegeven door de beide heren van Langerak en van Liesveld, beide 
afgedrukt door Telting 1 4 , en op de pagina's 8-18 een vonnis van 25 oktober 
1449 van de Raad van Holland, gewezen in een proces tussen Nieuwpoort en 
Hendrik van Liesveld als heer van half Nieuwpoort over het gebruik en de 
betaling van het veer van Gelkenes tegenover Schoonhoven en het overgeven 
door Nieuwpoort van 'copien auctentyck' van de privileges en rechten van 
de stad aan Hendrik van Liesveld 1 5 . 

0 Naar mijn mening geen juiste manier van oorkonden uitgeven. Ondanks grote nauw
keurigheid en een goede verantwoording in de noten, zoals Ketner heeft gedaan, kun
nen gemakkelijk oncontroleerbare onduidelijkheden ontstaan; bijvoorbeeld noot o) op 
p. 374 in Ketners editie van deze oorkonde, waarin B en C zijn verwisseld. 

1 0 R .A. Utrecht, handschrift nr. 358-1 f<> 14v. G . Brom, Regesten van oorkonden be
treffende het Sticht. Utrecht (694-1301), deel I, Utrecht (1908), nr. 2087, noemt dit 
handschrift nog 'Coll . v. Buchell in archief Hardenbroek B f . l4v ' . Het handschrift 
werd door het Rijksarchief van Utrecht in 1927 aangeworven uit het familiearchief 
Van Hardenbroek (naar vriendelijke mededeling van de heer C. Dekker). 

1 1 R .A. Utrecht, handschrift nr. 361-III fo 194r-195r (naar vriendelijke mededeling van 
de heer J. G . Kruisheer). 

1 2 Door A . J. M . Kerckhoffs-de Hey, Inventaris en Beschrijving van de processtukken 
(dossiers), behorende tot de Beroepen uit Holland, deel VII, Amsterdam 1970. 

n Telting p. 24 las daar de datering 'des anderen daechs nae Corsdach' en kwam zo op 
de tweede dag na Kruisdag (= 5 mei). H . Grotefend: Taschenbuch zur Zeitrechnung, 
geeft echter voor 'corsdach' in de Nederlanden Kerstdag (alleen in Skandinavië Kruis
dag) en op p. 18 voor 'des anderen daechs' de dag na het feest (crastino). Alleen in 
'de andere zondag na pasen' is de tweede zondag na pasen bedoeld (misesicordia). In 
katern c) van dossier 624 lees ik duidelijk 'des anderen daechs nae kersdach' en dan 
wordt de datering: 26 december. 

1 4 Telting p. 23-25. 
1 5 Het vonnis werd namens Philips de Goede gewezen door de stadhouder, de heer van 

Lannoy, en de raadsheren van het Hof (de Raad) van Holland, de heer IJssel-
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Aan het afschrift van de oorkonde van 1283 uit het archief van de Grote 
Raad van Mechelen zijn er verschillende voorafgegaan zoals blijkt uit de in
leiding op p. 1 van de katern en de opmerkingen na de derde oorkonde op 
pp. 7 en 8. Om met het laatste te beginnen: na de datering van de oorkonde 
van 1360 (7 oktober) volgt aansluitend, 'Ende want ic broeder Handrick 
Mullnaer prior des convents binnen Schoenhoven van onzer liever vrouwen 
broederen vanden berch van carmele deze drie bryeven voorscreven, een in 
latyn ende twee in duytsche, die my vander Nieupoirt gethoont hebben ende 
met meer brieve gansse ende gave, ongerazeert ende ongecanceleert ende wel 
bezegelt gesien ende gelezen hebbe, soe heb ick broeder Handrick Mullnaer, 
prior voirseit, myn amptszegel beneden aen dezen brief gehangen. Op sint 
andriesavont int jaer heeren duesent vier hondert neghen ende veertich' 1 6. 
Deze Handrick Mullnaer is terug te vinden in de uit de achttiende eeuw over
geleverde 'Catalogus interruptus R.R.P.P. Priorum' van het karmelietenkloos
ter van Schoonhoven 1 7 . Daarin volgt R.P. Henricus Molner de Lovenigh 
(Sacr. Theol. Lector, conventus Coloniensis filius) in 1449 Henricus Vlaer-
dinghen op en hij blijft prior tot 1456. 
In het vonnis van het Hof van Holland van 25 oktober 1449, dat eveneens 
in het katern is afgeschreven, werd de Nieuwpoorters onder andere bevolen 
aan Hendrik van Liesveld 'copien auctentyck' van hun privileges over te 
dragen. Het ligt voor de hand de op 29 november ('sint andriesavont') 1449 
gedateerde kopie met dit vonnis in verband te brengen en de vervaardiging 
ervan door prior Handrick Mullnaer te zien als de eerste stap van de Nieuw
poorters om het vonnis uit te voeren. 
Uit bovenstaand citaat komen twee zaken naar voren. Eerstens is door 
het 'eschatocol' van de prior en de daarin aangekondigde bezegeling met diens 
ambtszegel (zoals hierna wordt uiteengezet, is die bezegeling inderdaad ge
schied) een nieuwe oorkonde ontstaan en wel een wat merkwaardig gevormd 

stein, heer Lodewyck van Montfoort, heer Arent van Gendt, heer Gerrit van Zyl , 
meester Lodewyck vander Eycke, meester Gillis van Wissenkercke, Dirck van 
Zwieten, Gerrit Potter van Loo, en meester Anthonis Michiels, rentmeester-generaal. 
Het origineel is te vinden in G .A . Nieuwpoort, port. I nr. 14, op perkament met resten 
van zegel in rode was; ondertekend door de secretaris van het Hof van Holland, J. de 
Cleve. Hiervan in G .A . Nieuwpoort, port. II nr. 1 een afschrift d.d. 3 januari 1593 
door J. Genietes (?). Het vonnis is ook aanwezig in A . R . A . Den Haag, Inventaris Hof 
van Holland nr. 462, Sententieregister 1448-1450, nr. 156, f» 150^-153'' en met be
trekking tot het proces o.a. Inv. H . v. H . nr. 17, Memoriael 1449-1450, f" 6. Gezien 
de intitulatio is het vonnis is katern c) een afschrift naar het origineel (grosse); in het 
sententieregister bevindt zich de minuut. De verschillen zijn zeer klein. 

1 8 Ook door Telting p. 25, na zijn editie van de oorkonden van 1322 en 1360 volgens 
een afschrift van J. Ooms, stadssecretaris van Nieuwpoort in 1627, afgedrukt. Daar 
staat: 'int jaer ons heeren', hier is echter een o doorgehaald. 

1 7 Batavia desolata carmelitana, 1757, uitgegeven in: Bijdragen tot de geschiedenis van 
het bisdom van Haarlem, X X X V , (1912/13), p. 115 e.v. Voor de Catalogus inter
ruptus zie p. 131. 
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vidimus d.d. 29 november 1449 met daarin de insertie van de drie oorkonden 
van 1283, 1322 en 1360. Bij latere afschriften werden de drie dan ook als 
een geheel behandeld. Opmerkelijk is het, dat in de editie van Telting van de 
oorkonden van 1322 en 1360 volgens een afschrift van de Nieuwpoortse 
stadssecretaris J. S. G. A . Ooms uit juli 1627 de opmerkingen van Mullnaer 
zijn overgenomen, doch de latijnse oorkonde van 1283 ontbreekt1 8. 
De verklaring bleek eenvoudig. Ooms zelf meldt een afschrift van een af
schrift te leveren, en wel van stadssecretaris (J.) de Luwere d.d. 30 september 
1587. De Luwere zegt daarin in zijn onderschrift: 'Ende is huden deser lesten 
september 1587 naar collatie by my secretaris der voors. stede tegens een 
registre daer meer brieven geautentizeert is gescreven waeren bevonden tac-
corderen. (J.) de Luwere, secr.' Dat ook hier de oorkonde van 1283 ont
breekt, is te verklaren uit het woord op de verder blanco achterpagina: 
'Offleijdinghe'. In de twee oorkonden van 1322 en 1360 zijn de daarop 
slaande artikelen onderstreept en zonder twijfel mogen we dit afschrift in 
verband brengen met een dergelijk proces als hiervoor door H . A . Diederiks 
beschreven, waarbij de stadsrechten niet werden aangevochten 1 9 . 
Ten tweede blijkt uit het 'eschatocol' van de prior van de karmelieten in 
Schoonhoven, dat de Nieuwpoorters de oorspronkelijke, onbeschadigde en 
bezegelde stukken in november 1449 nog konden tonen, waardoor voor de 
verdwijning van de dertiende eeuwse oorkonde een datum post quem gegeven 
is 2 0 . 

Ook de volgende stap, opgedragen in het vonnis van het Hof van Holland, 
is door de Nieuwpoorters verricht. Zij hebben de 'copien auctentyck' aan 
Hendrik van Liesveld overhandigd, zoals blijkt uit notities van latere afschrij
vers in dit katern. Op de woorden van Handrick Mullnaer volgt aansluitend: 
'Onder stont gescreven aldus: Geextraheert uuyten registre vanden brieven 
roerende den huyse ende sloothe van Liesvelt met zyn toebehoiren.' Het 
kasteel van Liesveld en het register zijn in de loop der tijden verloren gegaan. 
Als we het register, waarover de Luwere spreekt in zijn onderschrift, be-

1 8 Telting p. 25, afschrift d.d. 23 juli 1627 in G .A . Nieuwpoort, port. I nr. 3. 
1 9 Onbegrijpelijk is het, dat Telting bij zijn editie geen gebruik maakte van het afschrift 

van de Luwere; ernstiger is het, dat hij, die het inventarisje vervaardigde, het bestaan 
van een ouder afschrift niet vermeldde! 

2 0 De oorkonde heeft dus de Arkelse oorlog overleefd, waarin Nieuwpoort in 1402 door 
Jan van Arkel ingenomen werd (A. J. vander A A , Aardsrijkskundig woordenboek der 
Nederlanden, Gorinchem 1846). In een request van Nieuwpoort aan Karei V om vrij
stelling van de bede voor 8 jaar (G.A. Nieuwpoort, port. nr. 5, fo 18-19) d.d. 1536 
melden de Nieuwpoorters in 1514 verwoest te zijn 'van huer eijgen vuer', in 1516 en 
1517 door de Geldersen verbrand en geplundert en opnieuw drie maal in 1524 en 
1525, waarbij in 1524 'die kercke, sacramenten, ornamenten ende boucken ende all 
datter inne was' verbrandde; het grootste deel brandde opnieuw af in 1533 'by 
vreemde lantlopers ende rauwbauwen'. In een noot nog, dat 58 huizen afbrandden 
op 6 april 1567 door toedoen van de knechten van de graaf van 'Maechden'. 
Het request was gekopieerd door de secretaris Henrich Braem Henrichs. 
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schouwen als het Liesveldse, dan was het 30 september 1587 nog voorhan
den. Duidelijke aanwijzingen ontbreken echter en het bestaan van zowel een 
Langeraks als een stedelijk Nieuwpoorts register is natuurlijk geenszins uit
gesloten. 
De tekst vervolgt: 'geautentyzeert den X V c n mey anno negen ende veertich 
by Adriaen de Ranthere ende naer voirgaende collatie es bevonden daer 
mede te accorderenen. In kennisse van my Henrick Braen Henricksoen, 
secretaris deser tot Nyenport, onderteyckent H . B . H . ' Na het afschrift van 
het vonnis van 1449 volgen gelijkluidende aantekeningen. 
Drie elkaar opvolgende afschriften zijn hieruit te lezen: na 1449 werd het 
vidimus opgenomen in een register van het huis van Liesveld, waaruit het in 
1549 door de stadssecretaris van Nieuwpoort Henrick Braen (of Braem) 2 1 

werd afgeschreven en door de als procureur aan de Grote Raad van Meche
len verbonden Adriaen de Ranthere 2 2 gecollationeerd. Een laatste maal werd 
het vidimus met de drie geïnsereerde oorkonden afgeschreven, nu samen met 
het vonnis van 1449 van het Hof van Holland, ten behoeve van het elders in 
dit nummer door de heer Diederiks beschreven proces tussen Nieuwpoort en 
Schoonhoven, en in dit katern bij de processtukken gevoegd. Wie de afschrij
ver is geweest, wordt niet vermeld en een onderzoek naar de verschillende 
handen is nog niet verricht. De collatie echter is gedaan door de secretaris 
van de Grote Raad (Porus) Des Mares, zoals hij eigenhandig vermeld heeft 
op p.18 van de katern: 'Gecollationneert dese twee copien tegens andere 
gelijcke copien beyde onderteeckent H . B . H . ende bevonden daer mede accor
derende. By my Des Mares ' 2 3 . 

Eén probleem blijft nog ter behandeling over, namelijk de inleiding op p. 1 
van de katern c). Onder het hoofd 'Copia copiae' staat daar als een soort 

2 1 Hendrick Braen(m) Hendricksz. is secretaris van Nieuwpoort na 1536 (zie noot 20). 
Elders heb ik hem niet teruggevonden. 

2 2 Adriaen de Ranthere treedt zeer vaak als procureur voor de Grote Raad van Meche
len op. Rond 1548/49 is hij o.a. terug te vinden in deel V van de Inventaris en Be
schrijving van de processtukken( dossiers), behorende tot de Beroepen uit Holland, 
door A . H . Huussen jr., Amsterdam 1968, in de dossiers: 460 C, 19 juli 1548; 463 k, 
18 augustus 1548; 496 b, 20 augustus 1549. 

2 3 Porus des Mares treedt op als secretaris van de Grote Raad van Mechelen vanaf 13 
februari 1551 (Beroepen uit Holland, deel V : 455 gg1). Dat het hier niet om mr. 
Jacob des Mares gaat, die secretaris van de Grote Raad was van 1507 november 22 
(J. C. Andries, Inventaris en Beschrijving van de processtukken (dossiers), behorende 
tot de Beroepen uit Holland, deel H L Amsterdam 1965, 221 c1) tot 1548 juli 27 
(A. H . Huussen jr., Inventaris Beroepen uit Holland, deel V , 460 d1), bleek 
uit handtekeningvergelijking. lacob des Mares komt nog voor als procespartij als 
gevoegde bij de Procureur-Generaal in 1515 (Chronologische lijsten van de geëxten
deerde sententieën, berustende in het archief van de Grote Raad van Mecheden, deel 
II, te verschijnen in 1970 of 1971, 815.15 (1515 september 7). Porus des Mares heb 
ik teruggevonden tot 9 mei 1576 (A. J. Kerckhoffs-de Hey, Inventaris Be
roepen uit Holland, deel VII, Amsterdam 1970, dossier nr. 640 m II). 
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kopregest: 'Vidimus oft copie autentyke onder tzegele vanden convente van
der minnebroederen binnen der stede van Schoenhoven gescreven in een rolle 
van parchemin inhoudende de previlegien ende handtvesten gegeven byden 
heeren van Liesvelt ende Langeraecke, Ridders, der stede vander Nieupoirt 
als heeren der voirnoemde stede.' 
Omdat er, voor zover bekend, geen minderbroederklooster in Schoonhoven 
is geweest, kunnen we hier de eerste vermelding van het bestaan van een der
gelijk klooster veronderstellen. Ook is het wellicht mogelijk, dat de bezegeling 
met het zegel van een minderbroederconvent te verklaren is als het bezegelen 
door een prior van een van de tertiarissenkloosters in Schoonhoven 2 4. 
Beide verklaringen zouden een afschrift méér betekenen dan uit de hierboven 
besproken naschriften is gebleken. Daar ze mij echter geenszins aannemelijk 
voorkomen, houd ik de vermelding van de minderbroeders op deze plaats 
voor een vergissing van een van de afschrijvers. Als dat zo is, dan komt alleen 
diegene in aanmerking, die een zegel heeft kunnen zien en na de zegels van 
de oorkonders, waarmee vanzelfsprekend geen vergissen mogelijk was, is er 
slechts het zegel van de prior van de karmelieten, waarbij de vergissing ge
maakt kan zijn 4 3 . In aanmerking komt dan alleen de onbekende, die het 
bezegelde vidimus van 1449 met de drie geïnsereerde oorkonden, 'een rolle 
van parchemin inhoudende de previlegien ende handtvesten gegeven byden 
heeren van Liesvelt ende Langeraecke, Ridders', heeft afgeschreven in het 
register 'vanden brieven, roerende den huyse ende sloothe van Liesvelt'. Ook 
de boven aangehaalde inleiding is dan van hem en is nadien uit het register 
mee afgeschreven. 

De traditio van de oorkonde is dan als volgt: 

A origineel d.d. anno domini millesimo ducentesimo L X X X I I L ferio quar-
ta post quasimodo (28 april 1283); volgens Handrick Mullnaer met de 
zegels van de oorkonders, evenwel niet in de oorkonde aangekondigd; na 
29 november 1449 verloren gegaan. 

2 4 M . Schoengen, Monasticon Batavum, deel I, Amsterdam 1941, p. 175 en D. de Kok, 
Supplement op deel I van het Monasticon Batavum, Amsterdam 1942, p. 142: ter
tiarissen van Sint Agnesklooster en van Sint Elizabethklooster binnen Schoonhoven 
en het tertianenklooster van Sint Michiel, echter buiten Schoonhoven in de Hem. Zie 
verder J. C. Visser, Schoonhoven, De ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in 
het rivierengebied gedurende de Middeleeuwen, Assen 1964, p. 158-161. 

2 , 1 Gelijkenis tussen conventszegels van de minderbroeders en het priorenzegel van 
Handrick Mullnaer heb ik niet kunnen vaststellen. Tn dat verband is het te betreuren, 
dat de serie 'Kloosterzegels van Nederlandse kloosters vóór 1600' (uitgegeven door 
W. A. Beelaerts van Blokland, D. P. M . Graswinckel, E . C. M . Prins, e.a., 's-Graven
hage 1935-1952) geen voortgang heeft gevonden. 
Is de vergissing mogelijk een aanwijzing voor afschrijving in het register van Liesveld 
ver na 1449? 
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B insertie naar A in het vidimus d.d. 'op sint andriesavont int jaer (onses) 
heeren duesent vier hondert neghen ende veertich' (29 november 1449), 
door Handrick Mullnaer, prior van het karmelietenklooster in Schoon
hoven; na het vervaardigen van afschrift C verloren gegaan. 

C afschrift naar B onder het hoofd 'vidimus oft copie autentyck' in een 
register van de heren van Liesveld, waarin oorkonden opgenomen waren, 
die het kasteel van Liesveld betroffen; ingeschreven na 29 november 
1449. Het register is na 15 mei 1549 verloren gegaan (zie D), mogelijk 
na 30 september 1587. 

D afschrift naar C d.d. 15 mei 1549 door de secretaris van Nieuwpoort, 
Hendrick Braen Hendrickssoen, gecollationeerd 2 6 door Adriaen de Ran
there, procureur bij de Grote Raad van Mechelen; niet meer voorhanden. 

E afschrift naar D, ingediend bij de Grote Raad van Mechelen na 29 no
vember 1569 (zie het artikel van H . A . Diederiks), gecollationeerd door 
Porus des Mares, secretaris van de Grote Raad van Mechelen; A . R . A . 
Brussel, archief van de Grote Raad van Mechelen, Beroepen uit Holland, 
dossier 624 c), pp. 1-4. 

De hierna volgende editie van de oorkonde van 1283 in het latijn (volgens 
E) is vergezeld van een van de nederlandstalige teksten. Gekozen is voor het 
afschrift van de heer van Hoenkoop (zie noot 11), omdat dat in vroegere 
edities van de vertaalde tekst niet was verwerkt. Mogelijk is het een afschrift 
van een vertaling, die ouder is dan die waar het afschrift van 1603 van Jan 
Dolre op is gebaseerd. Dat is echter moeilijk vast te stellen. Wel is het dui
delijk, dat de door van Winssen gebruikte vertaling dezelfde was - in ieder 
geval terug ging op dezelfde - als die welke door Matthaeus werd gebruikt. 
De beide afschriften verschillen slechts in spellingsopvatting, waarbij het mij 
voorkomt, dat Matthaeus zich nauwkeuriger hield aan de spelling van de 
oudere tekst. Van Winssen leefde evenwel voor Matthaeus en zijn afschrift 
moet bijgevolg voor dat van de grote Utrechtse geleerde gedateerd worden. 
Het fragmentarische afschrift in het handschrift van van Buchell gaat waar
schijnlijk, zoals Ketner ook opmerkte, terug op de door van Winssen en 
Matthaeus gebruikte bron, doch geeft in de weinige fragmenten van de be
langrijkste bepalingen uit het handvest vaak een verkorte weergave daarvan. 

In de tekst staat 'geautentiseert ende gecollationneert'. In hoeverre de Ranthere tot 
autentiseren bevoegd was, is onduidelijk. 
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1283 april 2 8, Arnoud van Liesveld en Gijsbrecht van Langerak geven 
rechten aan Nieuwpoort *. 

Universis presentes literas visuris Arnol-
dus de Liesvelda nee non Ghyselbertus 
de Langeraecke salutem et noscere veri-
tatem, 

cum patres nostri dominus Herbernus de 
Bergha nee non Walterus de Lange
raecke, milites bonae memoriae, liber-
tatem novae villae juraverint et dederint 
inter Ammers et Leckam interfossatam 
Arnoldi et Sigeri, 
nos dictam libertatem concedimus et 
juramus predictae novae villae inter pre-
dictas limites tali quidam conditione 
quod si super dicta carcula infra tres 
annos vel quatuor de consiüo nostro et 
scabinorum nostrorum aliquid melioris 
invenire possumus quod faciamus. 
Preterea si aliquis hominum venerit in 
praedicta nova villa et velit fieri opida-
nus ibidem, Heet miserabilis alicuius ho-
minis, et moram fecerit in predicta nova 
villa per annum sine molestatione, sede-
rit securus. 
Item si aliquis sit commorandus in prae
dicta nova villa et habeat ibidem here-
ditatem et moriatur ibidem et non 
habeat coheredes penes se, scabini pre-
dicti loei videbunt illam hereditatem et 
vendant eam, et si heres venerit infra 
annum, tune habebit illam hereditatem, 
si non venerit heres, nos Arnoldus et 
Ghyselbertus predictam hereditatem ob-
tinebimus. 

Item si nos discordiam ad invicem ha-
beremus, dicti opidani nostri sederent 
pacifice et quiete et non iuvarent nee 
unum nee alterum; et quicumque iuvaret 
nos de predictis opidanis, totaliter a pre
dicta villa decederet. 
Item damus ad opus villae nostrae com-
munitatem illam que iacet inter Achter-
dyck et Langeraecke et Ammers perpe-
tue possidendam, ita quidem quod illa 
communitas non debeat seminari; et si 
i l l i de Gravelant habeant necesse ita 
quod aliqua aqua eis posset obesse, pos
sent ibidem ponere aggerem sine alicuius 
contradictione. 
Item si aliquis homo quesierit domum 

Allen luyden die desen brieff zien sul
len of horen lesen ontbieden wy Aernt 
van Liesvelt ende Gizebrecht van 
Langheraeck saluyt ende kennen die 
waerheyt. 
Want onze vaders heren Harbaren van
den Berge ende her Wouter van Lange-
raeck, Ridders, hebben gegeven ende 
gezwooren eenne vryheyt der Nypoort 
Tusschen Ammers ende der Lecke, tus-
schen Aerntsloet ende Zeghers. 
Hierom zoo geven wy ende sweeren der 
Nypoort dese vryheyt tusschen die voor-
screven paelen mit zoo gedaenne voor-
waerden, of wy vander voorzeyder brieve 
binnen drie jaeren ofte vieren by onzen 
Raede ende scepenen yet goets vinden 
mochte, dat wy dat doen zouden. 
Hieromme waere eennich mensch die 
inder Nypoort quaeme ende dair poorter 
woude werden, al waere hy oock ymants 
eygen, ende een jair woonde dair in zon
der moeyinge, hy soude dair zeecker zit
ten. 
Item waere eennich mensche, woonende 
inder Nypoort, ende dair erve hadde 
ende dair storve ende gheen erfgenaem-
me by hen en hadde, soo sullen die 
scepenen vander Nypoort dat erve be
zien ende vereoopen, ende compt die 
erfnamme binnen siaers, zoo zal hy dat 
erve hebben, ende compt hy niet binnen 
siaers, zoo zal wy Aernt van Liesvelt 
ende Gizebrecht van Langeraeck dat er
ve behouden. 
Item hadden wy twist onderlinghe, onze 
poorters zouden zitten al stil dair toe 
ende en zouden den eennen noch den an
deren niet helpen; ende ware oock ymant 
die den eennen va nons holpe die soude 
altemael wt der Nypoort varen. 
Item soo geven wy der Nypoort die 
meent die dair leyt tusschen den Aftdyck 
ende Langeraeck ende Ammers euwe-
lick te gebruyeken, opdat men niet en 
sayt. Ende waert oock dat zaecke dat die 
van Gravelant noot hadden van eenigen 
water dat hen scaeden mochte, zoo 
mochten zy dair eennen dyck liggen zon
der ymants wederzeggen. 
Item ware dair ymant die den anderen 

154 



alicuius pugnando, solverit X lb. 

Item si aliquis homo proiecerit aliquem 
violenter in aquam et irato animo, sol
verit X lb. 
Item notorium vulnus, ita quod scabini 
sciant esse notorium, X lb. 

Item si aliquis verberaverit aliquem irato 
animo ad terram vel dederit palmam in 
facie, quod probari posset per duos op-
pidanos, ita quod unus viderit et alius 
per veritatem diceret, solvet X X lb 2. 

Item quotidianos bannos nostros damus 
ad tres solidos. 
Item aream unius domus habens quatuor 
virgas solvet tres solidos annuatim ad 
censum in die Martini hiematis, vel in 
sequenti die duplicem censum. 
Item si aliquis tenuerit falsam mensuram 
de annona vel butyro et hoe probari 
posset cum duobus opidanis, solvet quin-
que solidos. 
Item Everardus Corfas habet octo vir
gas pro tribus solidis. 
Item quicumque voluerit fieri opidanus 
in praedicta nova villa dabit i i solidos. 
Item Gyselbertus habebit transitum a-
quae suae per slusam novae villae omni 
tempore quando habebit necesse. 

Item dicimus quod nullus oppidanorum 
nostrorum vel bona eorum possint ar-
restari in nostra jurisdictione extra no-
vam villam preter nos nisi de parvis 
dampnis scilicet cum vaccis et iumentis 
et huiusmodi et non de alys dampnis; 

et si aliquis habeat adversus aliquem 
oppidanum, veniat in nova villa coram 
iudice nostro et recipiat ibi quod dicta-
verit iuris ordo 3. 
Item oppidani nostri ibunt sicut triecten-
sis vadit coram theolonys per diocesim 
traiectensem. 
Item dicimus si necesse habemus contra-
dicere aquam super Achterdyck. 

Item quicumque emerit hereditatem in 
nova villa legittime coram septem sca-
binis et iudice nostro et proprietatem 
habeat, ita quod scabini sciant, quando-
cumque per annum habuerit, quod nul
lus eum potest in dicta hereditate de-

vechtende thuys zochte, die zoude gel
den X pont. 
Item ware ymant die den anderen int 
water worpe mit crachte ende mit toor
nen moede, die verbueerde thien pont. 
Item een openbare wonde, dat scepen 
kennen dat een openbare wonde is, dat 
is X pont. 
Item ware ymant den anderen ter aerde 
sloech mit toornen moede ofte mit hant 
int aensicht, dat men betuygen mach 
mit twee poorteren als dat die een ge-
sien hadde ende die ander voor waer 
seide, die soude gelden twintich stuvers. 
Voort zoo setten wy onze daegelixe boe
ten op drie stuvers. 
Item een huys dat vier roede heeft sal 
gelden i i i stuvers jaerlix te tinsse op zin-
te martynsdach inden wynter ofte inden 
dage naestcomende twyvoudige zyns. 
Item hielde ymant valsche maedt van 
koorn ofte van botter ende men dat be-
tughen mach mit twee poorteren, sal 
gelden V stuvers. 
Item Everaet Coeyefaes heeft achte roe
den om drie stuvers. 
Item soo wie poorte inder Nypoort wor
den wil die sal geven i i stuvers. 
Item Gysebrecht van Langeraeck sal 
hebben eennen wtganck door der sluysen 
van zynen water in die Nypoort tot al-
retyt als hys te doen heeft van noots 
wegen. 
Item soo geven wy, dat niemant onzer 
poortergoet besetten en mach noch onse 
poorter buyten der vryheyt in onzer 
landtscap zonder ons, het en zy van cley-
nen scaede als van coeyen ofte beesten 
of desgelycx, ende niet van anderen 
scaede. 
Item ware ymant die yet hadde tegens 
eennige poorter die sal comen inde Ny
poort voorden Richter ende sal dair 
recht ontfaena. 
Item onze poorters die sullen tolvry va
ren gelycken die van Utrecht in die Ge
sticht van Utrecht. 
Item soo zeggen wy, hadden wy des 
noot, dat wy dat water vanden After-
dyck wederseggen mochten. 
Item zoo zeggen wy, ware ymant die 
erve cofte inden Nypoort wittelycken 
voorden Richter ende vii scepenen, ende 
eygendom dairoff had, alzo dat scepe
nen wysden ende wisten, hoe eer hyt 
een jair gehadt hadde, dat hem niemant 
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bilitare. 
Item dicimus nos Arnoldus et Ghisber-
tus quod si aliquis hominum nostrorum 
de nostro dominio intraret opidum no
vae villae et ibidem violentiam fecerit 
alicui minus juste quicumque obstaret 
illam violentiam vel factum quod nul-
lum dampnum incurrerent; 
quicumque querimoniam de hereditate 
alicuius opidani fecerit in nova villa et 
super hoe deciderit quod solvet omnes 
expensas super hoe factas4. 
Datum anno1 domini millesimo ducente-
simo L X X X I I I " feria quarta post quasi-
modo 5 . 

dair in crencken en mach. 
Item waer eennich man in onzer her-
scappyen, die inde Nypoort quaeme en
de dair ymant mit ongelyck deede, zoo 
wie dat holp keeren, die en zoude dair 
ghenen scaede by lyden. 

Item zoo wie op eennige poorters erve 
claege maeckede ende dair off onder-
gaet, die gelde alle die cost die dair op 
gedaen werde 4. 
Gegeven int jair ons heeren M o CC° 
LXXXiii» des donredaegs alsmen singet 
quasi modo. 

1 Over de vroegst bekende heren van Langerak vooral het artikel van P. G . F . Ver
mast, De Heeren van Goye. Deel III, De heerlijkheid Langherake en de heeren van 
Langherake, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 67, 1950, kolom 165 ev. en kolom 
194 ev. 
De heren van Liesveld zijn in de genealogieën van de Arkels terug te vinden. 
In de latijnse tekst is steeds e opgelost in ae; in de nederlandse tekst is overal waar ij 
stond y gebruikt. 

2 Uit de vertaling blijkt, dat hier solidos bedoeld is. 
: ! In alle teksten van de vertaling (behalve in de fragmenten van Van Buchell, waar dit 

artikel ontbreekt) wordt dit artikel gesplitst in twee, beide beginnend met 'Item'. 
4 Als 3. Alleen het notariële afschrift van 1603 van Jan Dolre geeft hier 'dicimus nos 

Arnoldus et Ghisbertus' in de vertaling weer. 
5 Alle nederlandstalige teksten geven als datering donderdag na quasimodo (29 april), 

terwijl het latijn woensdag (feria quarta), dus 28 april, aangeeft; ook de datering in 
het latijn in het Nieuwpoortse keurboekje (G.A. Nieuwpoort, port. I nr. 5, p. 2). 

C O N T R I B U T I E B E T A L I N G 1970 

Ter voorkoming van onnodige extra werkzaamheden van de penningmeesters van 
de verenigingen die dit blad uitgeven, verzoeken wij u, indien u dit nog niet deed, 
de contributie 1970 over te willen maken op de betreffende rekeningen. Voor de 
Historische Vereniging voor Zuid-Holland is dit postgiro 33 91 21 t.n.v. de pen
ningmeester te Vlaardingen. Voor de Stichting Contactcentrum: postgiro 90 13 
t.n.v. de Algemene Bank Nederland, Breestraat, Leiden, met vermelding van 
'Contactcentrum'. 
De contributie voor gewone leden van de Zuid-Hollandse Historische Vereniging 
en voor aangeslotenen van de Stichting Contactcentrum bedraagt ƒ 15,- per jaar. 
Indien u ƒ 10,- overmaakte verzoeken wij u beleefd het resterende bedrag alsnog 
te willen aanvullen. 
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