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VOORBERICHT

Deze bundel oefenteksten voor de lessen in het ambtelijke nederlands vóór 1700 bestaat uit
twee afdelingen.
De teksten in de eerste afdeling waren oorspronkelijk bestemd voor de aspirant-middelbare
archiefambtenaren, die in de tweede afdeling voor de aspirant-hogere archiefambtenaren.
Omdat de praktijk heeft uitgewezen, dat de grens hier niet scherp te trekken is en sommige
teksten uit de tweede groep in de leergang voor de aspirant-middelbare archiefambtenaren
gebruikt kunnen worden, terwijl er bij de aspirant-hogere archiefambtenaren belangstelling
ook voor de teksten uit de eerste groep bleek te bestaan, zijn beide groepen nu in één bundel
verenigd.

ALGEMENE REGELS VOOR HET MAKEN VAN DE VERTALINGEN
Deze teksten moeten zo letterlijk als mogelijk en zo vrij als onvermijdelijk is worden vertaald.
Enerzijds moet blijken, dat de gehele inhoud begrepen is en alle grammaticale vormen
(verbuigings- en vervoegingsuitgangen) zijn herkend, anderzijds moet het resultaat vloeiend
en gangbaar hedendaags nederlands zijn.
Aan het latijn of het frans ontleende woorden of uitdrukkingen behoeven niet vertaald te
worden, wanneer het gebruikelijke of moeilijk vervangbare termen zijn; combinaties van
synoniemen kunnen door middel van één woord of uitdrukking worden weergegeven.
Namen van munten of geldsoorten, maten en gewichten zn in de regel niet in de noten
verklaard; zie hiervoor:
- H. Enno van Gelder, De nederlandse munten, 1965 (Aula);
- W.C.H. Staring, De binnen- en buitenlandse maten, gewichten en munten van vroeger en
tegenwoordig;
- J.H. van Swinden, Verhandeling over volmaakte maaten en gewigten.
De beide laatstgenoemde boeken zijn niet meer in de handel verkrijgbaar maar in bibliotheken
te raadplegen.
Omschrijvingen van dateringen moeten worden opgelost aan de hand van:
- H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters (Hahnsche
Buchhandlung, Hannover)
of:
- E.I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de
Nederlanden.
Tijdens de lessen zullen aanwijzingen worden gegeven voor het gebruiken van deze boeken.
Onbekende woorden of uitdrukkingen worden in de noten éénmaal verklaard.
Achter de laatste tekst volgt nog een alfabetische lijst van alle woorden, die meer dan
éénmaal in de teksten voorkomen.

EERSTE AFDELING

TEKST I
Uit aantekeningen van Reinier Moons, advocaat bij het Hof van Holland, over zijn leven en dat van zijn
familie.
Dit fragment beschrijft een jeugdherinnering, n.l. aan de strijd tussen Karel V en de hertog van Gelre,
Karel van Egmond.

Bron: Familiearchief - Van Persijn, Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling.
Upten VIen martii 1) martii XVcXXVII stilo curie Hollandie 2) quamen de Gelderschen ende
Uuytrechtschen verraetsgewijs zonder ontseggen 3) in den Hage, dien zij plonderden, ende
namen mijn vader gevangen ende brochten hem tot Uutrecht, daer hij drie weeeken lanck
gevangen was, te weeten de eerste weeck in boyen 4), ende was jammerlicke getracteert 5),
ende d'ander twee weeeken was hij tot Lubbert de Waele in huescher gevangenisse 6), ende
rantsoende 7) hem selver voer dryehondert philippus-guldens,
ende hadde an oncosten van schencke 8), bonnetten 9), sluyer 10) ende montcosten 11)
tsamen DXXVIII philippusguldens, belopende tsamen vijfhondert vijf ende dertich ponden van
XL groten vlaems 't pont, ende de
Geldersche namen mijn vader daerenboven een groote somme van penningen 12), die hij in
zijn tassche hadde, met zijn ende zijns huysvrouwen 13) clederen, lijnwaet ende anders.
Upter selven tijt namen de Gelderschen mijn oick een fluwelen tasken, daer vijf hollantsche
penningen 12) in staecken ende een mijte 14), ende omdat ick daer schreyde ende huer luyd
dieven hiete 15) stieten sij mij mette voet in 't vier 16), daer ick van een vrouwe, die bij
gelucke daer bij quam, wederomme uuytgetogen 17) wert.
In 't eynde wilden sij mijn oick gevangen nemen, mer omdat ick zeer jong ende cleyn was ende
mijn minne 18) seyde, dat ick noch vader noch moeder en hadde,
lieten zij mijn weederomme gaen.
1) martius (lat.) = maart; 2) stilo curie Hollandie (lat.) = naar de stijl van het Hof van Holland,
d.w.z. de Paasstijl; 3)ontseggen = de oorlog verklaren; 4) boyen (boeyen) = boeien, ketenen; 5)
tracteren = behandelen; 6) huesch (hovesch, hoosch, huefsch, heusch) = beleefd, in huescher
gevangenisse = in gevangenschap met veel bewegingsvrijheid; 7)rantsoenen = tegen een
losprijs vrijkopen; 8) schenc = geschenk; 9) bonnet (bonette) = hoed of muts; 10) sluyer =
sluier of dunne doek in het algemeen; 11) montcosten = kosten van levensmiddelen; 12)
penningen = a. penningen (munten), b. geld in het algemeen; 13) huysvrouwe = echtgenote;
14) mijte = een munt; 15) heten = noemen; 16) vier = vuur; 17) uuyttiën = uittrekken; 18)
minne = voedster.

TEKST II
Leenakte van de graaf van Ligne, heer van Wassenaar, voor Aernt van Duvenvoorde.
In het leenstelsel gaf de leenheer aan de leenman de beschikking over één of meer goederen of
rechten, oorspronkelijk als beloning voor bewezen diensten,
later om zich van zijn steun te verzekeren.
Het leen was doorgaans erfelijk en kon ook verkocht of weggeschonken worden; in die gevallen moest
het opnieuw "verheven" worden.
Bij elke verheffing was een vast bedrag, het "heergewaad" verschuldigd.

Bron: Huisarchief Duivenvoorde, Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling.
Jacob, grave van Lingne, ende van Falckquenberge etc., als vader ende veucht van joncker
Phillips van Lingne, mijnen zoen, heere van Wassenaer, burchgrave 1) tot Leyden, etc., doen
condt allen luyden, dat wij, behouden ons ende eene yegelicken zijns rechts, verlijdt 2) ende
verleent 2) hebben, verlijen ende verleenen mits dezen onsen brieve 3) Aernt van
Duvenvoorde de perceelen 4) van leenen hyernae volgende, hem angecomen 5) bij 't
overlijden van heer Jan van Duvenvoorde, ridder, zijnen vader, te weeten:
eerst de wooninghe ende hoffstede van Duvenvoorde mit hondert margen 6) lants, de
coorenthienden 7) tot Voorscoeten, de lammerthienden 7) ende halff de smalthienden 7) tot
Voorscoeten, de coorenthienden tot Eyckenduynen, Scevelinge 8) ende Wateringe ende de
smalthienden aldaer, ende noch een ander thiendeken tot Wateringe, geheten de Sondige
Thiende, de smalthienden tot Rijswijck,
item 9) uuyte scoeten 10) van de Ketel vier pondt zesthien scellingen hollants tsjaers, item
uuyten thol tot Vlaerdingen vijff pondt hollants 20 tsjaers,
item 't veer ter Wadding over den Rijn gelegen aen Doedinxlaen, ende noch zeker bosch,
liggende in Scakelbosch westwaart aen 'tselve bosch, welcke bosch toebehoort heeft 't lant,
dat hyer voortijts bij eenen heer Arent van Duvenvoorde, ridder, gecoft es van Pieter
Wiggersz, met het wilt ende coninen daerop zijnde;
noch zeeckere veenlant gelegen in Hillegem, ... (dit alles) ... in leen te houden van ons, onssen
erven ende naecommelingen, heeren ende vrouwen van Wassenaer, de voornoemde Arent
van Duvenvoorde voor hem, zijnen erven ende naecommelingen tot sulcken leen ende recht
als de voornoemde heer Jan van Duvenvoorde, ridder, dezelve leenen gebruyct 11) ende
beseten heeft, al nae uuytwijsen 12) die oude brieven 3), registeren ende handvesten 13)
daervan zijnde, ente te verheergewaeden alse vervallen naer uuytwijsen derzelver registeren.
Ende hyervan heeft ons de voornoemde Aerent van Duvenvoorde huldt, eedt ende manschap
14) gedaen als 't behoert.
Daer bij, aen ende over 15) hebben geweest heer Geerijt van Lochorst, ridder, meester
Cornelis de Jonge, heemraedt 16) van Delflant, rentemeester van onssen huyse van
Wassenaer, leenman der graeffelicheyt van Hollant, ende Aerent Baerentsz van Mosschel,
leenman van onssen huyse van Wassenaer.
In oorconde 17) van desen hebben wij onsen zegel hyer aengehangen den 28sten dach in
augusto voor de middach anno 1500 vijff en veertich.
1) burchgrave (borchgrave, borchgreve) = burggraaf, slotvoogd, een soort stadhouder van de
landsheer, doorgaans zetelend op een burcht in of bij een stad; 2) verlijen (verliën), verleenen
= in leen geven, belenen met; 3) brief = akte; 4) perceel (parceel, parcheel) = deel, stuk; 5)
ancomen (aencomen) = (hier)komen aan, toevallen; 6) margen (mergen, morgen) = een
landmaat; 7) thiende (tiende) = tiende deel van de opbrengst van landbouw of veeteelt,
meestal verschuldigd aan de kerk, smalthienden = kleine tienden, n.l. van kleinvee, vruchten,

groenten, tegenover grove tienden = korentienden, novale tienden = aanwinst van land; 8)
Scevelinge = Scheveningen; 9) item (lat.) = evenzo, gebruikelijk voegwoord bij opsommingen;
10) scot (schot) = collectieve belastingomslag in een dorp; 11) gebruycken (gebruken,
gebroeken) = genieten, uitoefenen, de beschikking hebben over; 12) nae uuytwijsen = zoals
blijkt, uitwijzen; 13) handvest (hantveste) = akte waarbij een recht wordt toegekend;
14) huldt, eedt ende manschap = leenhuldebetuiging van trouw van de leenman aan de
leenheer; 15; bij, aen ende over = aanwezig als getuige; 16) heemraadt (hemeraet, heimraet,
hiemraet) = lid van een college dat de waterschapsbelangen behartigt; 17) in oorconde van =
tot getuigenis van.

TEKST III
Notarieel testament van de chirurgijn Goessen Jacobsz te Rotterdam.
Bron: Archief van het klooster Naria Magdalena in Bethanië te 's-Gravenzande, Algemeen R ksarchief,
Derde Afdeling.

In nomine Domini 1) Amen.
In 't jaer des gheboerten ons Heren duysent viefhondert vier ende viertich ter tweede indictie
2), den neghenden dach novembris omtrent drie uren nae noen 3), paus wesende doer die
verhenghenesse 4) Goets den alderheylichsten vaeder in Christo Paulus, den derden van dien
naem, het elfste jaer sins pausdoms, regnerende 5) den alderonverwinlixten keyser Kaerll, den
vieften van dien naem, het vieftiende jaer zijnre croninghe, es gecompareert 6) in persoen voir
mij, notario publico 7), ende ghetuyghen hiernae bescreeven, den eersamen ende
voersichtighen 8) meester 9) Goessen Jacobsz, cyrurgin 10), woenachtich nutertijt in die stadt
van Rotterdam, ghesont zijns lichaems ende machtich zijnre vief sinnen ende verstants,
overdenckende die cortheyt des menschenleeven ende datter niet onsekerer en es dan die
uure des doets, begherende daeromme te verhuyden alle twiste ofte gheschille, datter nae
overlyeden van hem saude moeghen oprijsen 11) tuschen zijne kinderen ofte erven in 't
deylen van zijne achterghelaeten temporeel 12) goeden, hem van God verleent, opdat hij niet
intestatus 13) en saude sterven, heeft te kennen ghegheeven zijn uterste wille ende
begheerte, maickende ende ordinerende 14) zijn testament in maniren hiernae volghende.
In den eersten bidt denselven meester Goessen, testateur 15) voerscreeven, God van
hemelrijck zijne zyel te wyllen neemen in ghenaeden bij zijne ghebenedide 16) moeder ende
alle dat heemelsche heer 17), als sij van 't lichaem sal weesen versceyden 18).
Item sijn lichaem begheert hij te moeghen worden begraven in 't convent 19) van sincte
Agnieten binnen die steede van Rotterdam.
Voert aenghaende zijne tijtelicke 20) goeden heeft begheert ende wyl, dat diezelve goeden
'tsij roerende of onroerende, gheleegen binnen off buyten die steede van Rotterdam off
elders die nae sijn doet bij hem zullen worden bevonden wyl dat dieselve sullen worden
ghedeylt in drie deelen, te weeten een deel tot behoeff van zijnen zoen, meester Gherijt, ende
het anderde deel tot behoeff van meester Cornelis, oeck zijnen zoene, beyde cijrurginen 10),
ende instituert 21) haer beyden in deese deelen zijne heredes 22) ofte erven; het derde deel
van sijne achterghelaeten goeden als boven, mobel off immoebel 23), begheert hij ende wyl,
dat men sal laeten volghen 24) eenen Cornelis Jacobsz van Peelgheest, zoene van Eertgen
zaligher, desselves testateurs dochter was, ende sal dit derden deel voernoemt toe worden
gheleyt 25) denselven Cornelis Jacobsz als coheredi 26) met die twee voernoemde zoenen des
testateurs, off als donatio inter vivos 27) off als legatatio 28) off uyt enighe andere maniren
van rechten, daer deese sijne uterste wille alderbest streck 29) mach ende effect sorteren 30),
ende gaet met deesen denselven testateur te buyten 31) zijne weederroepinghe van deesen;
meede, indien enighe van deese drie perticipanten 32) offlivich 33) worden voer meester
Goessen, testateur vurscreeven, sonder blivende off blijckende gheboerte 34) van haren lijve,
soe zullen die lancklevenste of den lancks leevende tsaemelick off alleen respective
aengaende deesen succederen 35) ende van melcanderen erven.
Item begheert voert denselven testateur aenghaende zijne dochter, zuster Lysbeth in 't
beghinencloester sinte Agnieten te Rotterdam, dat nae zijn doet haer off haer cloester sal
volghen 36) alzulcke makinghe 37) als hiervoermaels 38) es gheschiet, diewelcke hij met dit
teghenwoirdighe testament confirmeert 39).
Voert casseert 40) hij ende maickt te niete allen anderen testamenten of maickinghen, die

hiervoermaels bij hem moeghen weesen gheschiet.
Item den Heylighen Gheest 41), het gasthuys ende het ghylde van sinte Cosmas ende
Damianus 42) binnen Rotterdam maickt 43) hij elcks eens 44) iiii pont hollants, het cloester te
Preekers 45) aldaer iii derselver ponden eens; item die heylighe kerck tot Rotterdam acht pont
hollauts eens.
Ende opdat deese zijne uterste wylle ende testament mach worden volbrocht 46), soe maeekt
hij zijne executeurs heer Dijrck van Poelgheest, canonick 47)tot Naeldwijck, den pater van
sinte Agnieten dan in der tijt weesende ende Cornelis Volpartsz.
Deese voerscreeven ordinantie 48) heeft meester Goessen, testateur voernoemt, gheseyt te
weesene zijne uterste wylle ende begheerte, willende, dat dit sal hebben cracht, valeur jure
testamenti of codicillorum 49) off van enich ander recht, daer leste wille me behoert effect te
sorteren 30).
Van allen welcken articulen voernoemt meester Goessen, testateur als boeven, heeft
begheert van mij, notario publico, hier gheschreeven, te willen maicken een off meer
openbaar instrumenten 50), in 't 51) van noede waer 52), in de beste forme als sulxs mach
gheschien.
Dit 's aldus gheschiet binnen Naeltwijck ten huyse van mij, notario, in tegenwoirdicheyt van
Jan Jansz van Buyten ende Anthonis Claesz, gheswoerens 53) binnen den ambocht 54) van
Naeltwijck, ghetuyghen hiertoe gheroepen, in 't jaer, indictie 2). dach, maent, uure etc. als
boven.

1) In nomine Domini= in de naam des Heren; 2)indictie = aanduiding van het jaar volgens de
plaats in een cyclus van 15 jaren; 3) noen (noene, none) = drie uur in de namiddag;
4) verhanghenesse = toestemming, toelating; 5) regneren = regeren, heersen; 6) compareren =
verschijnen; 7) notarius publicus (lat.)= openbaar notaris; 8) voersichtich = vooruitziend (hier
een aanspreekvorm terwille van de beleefdheid); 9; meester = hier: lid van het gilde met de
rang van meester; 10) cyrurgin (chirurgijn, cyrgijn, syroergien) = heelmeester, arts;
11) oprijsen = ontstaan; 12) temporeel = tijdelijk, hier: aards; 13) intestatus (lat.) = zonder een
testament gemaakt te hebben; 14) ordineren = verordenen, beschikken, regelen; 15) testateur
= hij die een testament maakt; 16) ghebenedijt = gezegend; 17) heer = leger, dat heemelsche
heer = de engelen en de heiligen; 18) versceyden = afzonderen, afscheiden; 19) convent =
klooster; 20) tijtelick =tijdelijk, hier: aards; 21) institueren aanstellen, benoemen; 22) heredes
(lat.) = erfgenamen; 23) mobel of immobel = roerend of onroerend; 24) laten volghen =
toewijzen, toekennen; 25) toelegghen = toekennen; 26) coheres (lat.) = mede-erfgenaam; 27)
donatio inter vivos (lat.) = schenking onder de levenden; 28) legatatio (lat.) = legaat; 29) streck
= strecken (schrijffout!) = hier: gediend worden; 30) effect sorteren = rechtsgeldige gevolgen
hebben; 31) te buyten (bueten) gaen = hier: afstand doen van; 32) participant (participant) =
deelgerechtigde; 33) offlivich (aflivich) = dood; 34) gheboerte = hier nakomelingen, blivende
off blijckende geboerte = kinderen, die bij de dood van één van de ouders nog in leven zijn;
35) succederen = opvolgen; 36) volghen = hier: laten volgen, zie 24; 37) makinghe = uiterste
wilsbeschikking; 38) hiervoermaels = hiervóór (eerder); 39) confirmeren= bevestigen,
bekrachtigen; 40) casseren = nietig, ongeldig verklaren; 41) de Heylighe Gheest = hier: tafel
van de Heilige Geest, een liefdadigheidsfonds; 42) sinte Cosmas en Damianus =
schutspatroons van de artsen en apothekers; 43) maken = hier: vermaken, legateren; 44) eens
= voor eenmaal; 45) het clooster te Preekers = het klooster van de Predikheren (Dominicanen);
46) volbringen (volbrengen) =uitvoeren; 47) canoniek (canoonc, canuenc) = kanunnik,
geestelijke, die lid is van een kapittel; 48) ordinantie = beschikking, regeling;

49) jure testamenti of codicillorum (lat.) = volgens het recht, dat geldt voor testamenten of
codicillen (codicil = uiterste wilsbeschikking betreffende een onderdeel van de nalatenschap);
50) instrument = akte, in het bijzonder notariële akte; 51) in 't (indat) = ingeval dat, indien; 52)
van noede = nodig; 53) gheswoeren = hier: gemachtigde van een dorpsgemeenschap tot het
dagelijks bestuur; 54) ambocht (ambacht, ambt) = hier:rechts- en bestuursdistrict op het
platteland, voorloper van de hedendaagse gemeente.

TEKST IV
Brief van Andries van Bronchorst, baljuw van Brielle en Voorne, aan de stadhouder van Holland, de
graaf van Hoogstraten, waarin hij verslag uitbrengt over wat er voorgevallen is bij de landing van
Deense kapers op Goedereede.
Bron: Stukken afkomstig van ambtenaren van het Centraal Bestuur tijdens de regering van Karel V
gedeponeerd ter Charterkamer van Holland, Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling.

Hoghe edele vermoghende 1) heer, ic ghebye mijn 2) tot uwer edelheyt zoe ic meest mach.
Vermoghende Heer, op huyden ben ic ghecomen ter Goederee daer mijns heeren genaede
mijn gesonden heeft ende hebbe aldaer bevonden 3) vier groete scepen van oerloghe,
daerof die cappeteynen hem zeyden te weesen in den dienst van den coninck van
Denemercken, ende hebben bij hemluyden twee cleene scepen, die prysen 4) sijn, ende
hebben oec veel ghevanghen binnen haere scepen. Die cappeteynen hebben een van
hemluyden ghesonden an den coninek van Denemercken ende laeten die fame 5) gaen, dat
den coninck in parsone eomen sal ter Goederee.
Sij hebben meede een ghesonden tot Amsterdam om te hebben meer vollecxs ende vytaelye
6), want sij hebben veel zyeke parsonen ende haer meeste vollec sijn Scotten, die sij niet zeer
betrouwen, ende zouden gaerne zoeveel vollecxs hebben van deese landen, dat sij die Scotten
machtych waren 7).
Sij hebben ghebreec vytaelye, zoedat sij alle die scepen,.die Valckee 8) of comen, mit vytaelye,
anhalen, zoedat ic op huyden hebbe ghesyen, dat sij een scyp mit byer ghelaeden,.comende
van Delleft ende woude weesen tot Brouwershaven, mit crachte 9) mit haer boeten an
hebben ghehaelt ende al zijn byer ghenomen; mar of sij 't hebben betaelt of niet en weet ic
niet, mar eneghe hebben mijn gheseyt, dat sij dat byer hebben betaelt.
Ic hebbe bevonden veel van die prinssepale 10) uut die scepen bynnen der steede ende
verstae 11), dat die van der stat, als burghemeester ende scepenen ende andre ghaen
daghelijcxs maecken guwer zyer 12) binnen die scepen mit hemluyden.
Die cappeteynen zouden gaerne vercopen die guweeden, die sij ghenomen hebben ende noch
bynnen haere scepen sijn, die zeer groet sijn, om vytaelye te comen 13), ende sijn oec veel
coepluyden, die die goeden gaerne zouden copen ende hebben mijns raet ghevraecht, daer ic
hem gheen antwort hebbe ghegheven, mar gheseyt, dat ic gaerne mijn genadige vrouwe ende
uwer moghentheyt daerof zoude adverteren 14).
Die van der stat hebben mijn gheseyt, dat die cappeteynen van hemluyden hebben begeert
gheleye 15)aldaer te legghen ter tijt tuwe, dat sijluyden antwort hadden van die coninck van
Denemercken, ende begeerden niet verdar consent dan dat die cappeteynen mochten
opcomen 16) mit iii of iiii parsonen; segghen voerts, dat dieselleft cappeteynen segghen, dat
hemluyden belast is van die conync van Denemercken tot gheene plaetsen ende landen der
keyserlijcken majesteyt an lant te ghaen noch gheen conversacyen 17) aldaer te hebben
zonder ecxspres consent 18) ende geleye van den offycyer 19) ter plaetsen, daer sij arryveren
suyllen, ende dat sij niet zoe cloec 20) en zouden sijn, ellecxs op haer lijf 21), enighe
ondersaeten 22) der keyserlijcke majesteyt te misduwen te watere of te lande, mar die voer te
staen 23)daer sij moghen.
Waerof van als ic uwer genade hebbe wille adverteren, begherende in als uwer ghenade
antwort, huwe uwer edelder gheliefte 24) is in als ende in wat manieren ic mijn voert sal
draghen 25).
Hoghe edele vermoghende heer, God die spare u in ghesonde 26).
Ghescreven ter Goederee den xxviiien in augusto anno xxv.
Al uwe onderdanighe dienaer

A. van Bronchorst

1) vermoghende = machtig; 2) hem ghebyen (gebieden) = zich aanbevelen; 3) bevinden =
aantreffen, constateren; 4) pryse (prise) = buit, hier: buitgemaakt schip; 5)fame (faem)
= gerucht; 6) vytaelye (vitaelge, victaelge) = victualiën, proviand; 7) machtych sijn = de baas
zijn; 8) Valckee = Flackee, het water tussen Voorne-Putten en Overflakkee, tegenwoordig
Haringvliet; 9) cracht = geweld; 10) prinssepale (principale) = voornaamste personen;
11) verstaen = vernemen; 12) guwer zyer (goeder sier) maken = de bloemetjes buiten zetten,
feestvieren; 13) comen = bekomen, verkrijgen; 14)adverteren = op de hoogte brengen,
mededeling doen van; 15) gheleye = bescherming, vrijgeleide; 16) opcomen = te voorschijn
komen; 17) conversacye (conversacie) = omgang; 18) consent = toestemming; 19) offycyer
(officier) = rechterlijk ambtenaar, schout; 20) cloec = listig; 21) op haer lijf= op verbeurte van
hun leven; 22)ondersaeten = onderdanen; 23) voerstaan = iemands partij kiezen, aan iemands
kant staan; 24) gheliefte = welbehagen, believen; 25) hem draghen = zich gedragen; 26)
ghesonde = gezondheid.

TEKST V
Gerechtelijke akte van overdracht van een huis te Alkmaar.
Bron: Stukken van het Centraal Bureau voor de Genealogie, in bewaring op het Algemeen Rijksarchief.

Wij, Jordaen van Foreest ende Wouter Cornelysz, scepenen in Alcmaer, oerconden ende
kennen 1), dat voor ons ghecommen is meester Gerryt Piersz ende bekende voor hem ende
zyn erffven vercoft te hebben ende vercoopt mids desen Jan Jansz bailiu 2) van der
Nijenburch, een vrij huys met zijn erff, staende ende leggende binnen der stede van Alcmaer
an de noortzijde upte Nyeuwe sloot, daernaeste lendens 3) off zijn die voors. Jan Janz, bailliu,
an de westzijde, ende Lauris Woutersz an de oostzijde, van welcke vercopinge die voors.
meester Gerryt Piersz bekende hem van de voorn. Jan Jansz, bailliu van der Nijenburch, al
voldaen ende wel betaelt te wesen den laesten pennynck mitten ersten, beloevende
daeromme 't voors. huys met zijn erff te vrijen 4) ende te waren 4) als men een vrij huys met
zijn erff schuldich is te vrijen ende te waren nae der stede rechten van Alcmaer, daeronder
obligerende 5) alle zijn gueden, jegenwoordich ende toecommende, gheen uuytgesondert,
subject 6) te wesen 't recht van custinge 7), willekeur 8) ende maecxel 9).
Al sonder fraude. T' oorconde onse zegelen hier beneden aengehangen upten XIIIen februarii
anno XVc zes ende veertich nae gemien scriven 10).

1)kennen = getuigenis geven, verklaren, in een akte vastleggen; 2) bailliu = baljuw, ambtenaar
voor de hogere rechtspraak; 3) lende = naastgelande, belending, eigenaar van het
aangrenzende stuk grond; 4) vrijen ende waren = vrijwaren, de vrije eigendom verzekeren,
voor de nieuwe eigenaar opkomen; 5) obligeren = hier: verbinden als onderpand; 6) subject =
hier: onderworpen aan; 7) custinge = hypothecaire lening ter voldoening van een koopsom
onder verband van het verkochte goed; 8) willekeur = hier: gerechtelijke beslaglegging; 9)
maecxel = hier: roerende of onroerende zaak, aangewezen om door de rechter te worden
verkocht ten einde uit de opbrengst aan de schuldeiser de toegewezen vordering te voldoen;
10) nae gemien scriven = volgens de gebruikelijke jaarstijl.

TEKST VI
Akte van vestiging van een "erfpacht" op een stuk land onder Muiden, 1437, met akte van overdracht
van deze "erfpacht", 1439; transfix.
Onder "erfpacht" werd in vroeger tijd niet altijd hetzelfde verstaan als tegenwoordig. Hier betekent het
"grondrente", d.w.z. een rente onder verband van een onroerende zaak, waarbij geen aflossing is
overeengekomen.
Bron: Aanwinsten, Rijksarchief in Noord-Holland.

Jan Meer Glaessoen, scout, Aernt Hoep, Volmer Heyn scoutensoen, scepenen in der stede van
Muden, oirconden ende kennen 2), dat voir ons quam in 't gherecht Jonghe Gherijt Claes de
Ruesen soen ende ghelyede 3) voir hem ende voir sine nacomelinghe jaerlics sculdich te
wesen Jonghe Jan de Meer Claessoen of sinen nacomelinghen enen goeden gouden
gwillelmusschen hollantschen schilt, goet van goude ende zwaer van ghewichte, gheslaghen
voir datum des briefs, tot enen ewighen erfpachte, welken voirss. pacht staen sal op anderhalf
merghen lants, gheleghen in die Breede Maet, aldair naestghelant 4) is aen die zuutside
Aeltgijn Gherijt Symonzoens dochter ende op die noirtside naestgheleghen is Claes Ghijsen.
Ende dit voirs. lant gheloeft Gherijt Claeszoen voirs. te vrijen ende te waren 5) ende alle
voercommer 6) af te nemen.
Ende desen voirs. pacht sal men betalen alle jaer op Sinte Jansdach in den somer of viertien
daghe daerna ombegrepen 7).
Ende waer 't sake, dat Gherijt voirss. of sine nacomelinghe desen voirs. pacht niet en
betaelden op den voirss. termijn, so mach Gherijt voirs. of sine nacomelinghe dit voirs. ghelt
noch viertien daghe daernae houden, elkes daechs om enen ouden boddragher. Ende waer 't
sake, dat Gherijt voirs. of sine nacomelinghe dan niet betaelden, so sal die rechter mitten
scepenen pandinghe 8) gheven als pandinghe recht is uut desen voirs. lande om dachgelt 9)
ende hoeftghelt 10), houder des briefs, maenre des ghels bi Jan Meren wil.
Alle dinc sonder.arghelist. In kinnessen der waerheit 2) so hebben wi, scout, scepenen voirs.
onse zeghelen aen desen brief ghehanghen.In 't jaer ons Heren dusent vierhondert
seven ende dertich ghescreven op Sinte Jansdach te middesomer.
Peter Heynrixsoen, scout, Aernt Jacobssoen ende Volmer Heynrixsoen, scepenen in der stede
van Muden, orconden ende kennen, dat voer ons quam Jonghe Jan die Meer Claessoen ende
ghelyede voer hem ende voer sijn nacomelinghe, dat hi opghedragen ende te goede
gescouden 11)heeft Jacop Hermanssoen of sinen nacomelingen enen pachtbrief, die hi hadde,
sprekende op Jonghe Gheert Claes de Ruesen soen, ruerende 12) van enen gouden gwilielmus
hollantschen scilt tsjaers tot enen ewighen erfpachte, staende op anderhalf merghen lants,
gheleghen in die Breede Maet, daernaest ghelant is aen die zuutside Aeltgijn Gheerit
Symonsoens dochter ende op die noortside Claes Ghisen, te betalen in allen manieren ende
vorwaerden als die voersereven pachtbrief, daer dese brief doerghesteken is, inhout.
In kinnessen der waerheit so hebben wij, scout ende scepenen voers., desen brief doer den
anderen voers. brief ghesteken ende bezeghelt mit onsen zeghelen hieraen hanghende.
In 't jaer ons Heren dusent vierhondert neghen ende dertich op den sesten dach van meye.

1) oirconden = getuigen, verklaren; 2) kennen = getuigen, verklaren, in een akte vastleggen; 3)
ghelyen (geliën) = belijden erkennen; 4) ghelant sijn = grond bezitten; 5) vrijen ende waren =
vrijwaren; 6) voercommer = een van vroeger op een zaak drukkende last; 7) ombegrepen
(onbegrepen) = te goeder trouw, zonder in gebreke te blijven; 8) pandinghe = het verhalen van

een niet betaalde schuld op de opbrengst van een zaak door tussenkomst van een rechter; 9)
dachgelt = rente wegens niet tijdige nakoming van een verblntenls; 10) hoeftghelt =
hoofdsom, kapitaal; 11 )te goede scelden = kwijtschelden, kwijting geven voor de koopsom;
12) rueren van = betrekking hebben op.

TEKST VII
Verordening van het stadsbestuur van Haarlem betreffende het beheer van de eigendommen van
weeskinderen en het toezicht daarop, 1407.
Bron: Keurboek, hs. A., Gemeentearchief Haarlem.

In 't jaer ons Heren MCCCC ende seven op onser vrouwen avont assumptio 1) soe
overdroeghen 2) scout, scepene ende rade der stede van Haerlem mit der vroescap ende mit
der rijchede 3) der stede voornoemt ende hebben geordineert ende ghekoort 4) dese
navolgende punten, inhoudende van die weeskindere, die bestorven 6) sijn in der stede
voorscreven:
Van den weeskindren.
In den eersten sullen die rade der stede voorscreven, die nu sijn of namels 7) wesen sullen,
alle jaere kyesen vier goede knapen 8) opten palmendach 9), die elc gegoet sullen wesen tot
driehondart nobelen of daerboven ende tien jaer poorter 10) geweest hebben in der stede
voorscreven ende ooc, die tot horen viertich jaren gecomen sijn, die sitten sullen ter
rekeninghe over die weeskinder goet, in derselver machte 11) alsof daer die rade van der
stede selve bi saten, tenwaer of 12) si daer selve bi sitten wouden.
Item, so wie dat weeskinder goet of brieve onder hevet, die sel van alle dien goeden ende
brieven alle jaer tusschen meyendach ende sint-Jacopsdach rekeninghe daerof doen ende
betoech 13) voor die rade van der stede of voor die vier goede knapen, die si daertoe
gheordineert ende gheset 14) hebben.
Ende soe wie sijn rekeninghe niet en dede binnen der tijt voorscreven, die sel inleggen 15) ter
tijt toe, dat hi sijn rekeninghe begheert te doen.
Ende waer dat sake 16), dat hi hierenboven uutghinghe 17), dat waer op die boete van drien
ponden, die een helft tot ons liefs heren behoef van Hollant ende die ander helfte den
gherecht van Haerlem, mar die boete en sel niement verboren 18) tensi dat hem die scout
begaet 19) mit II scepenen. Ende dat sel wesen bi wille ende consent 20) der rade van der
stede voornoomt.
Item, waer 't, dat yement van onsen poortren storve, die weeskinder afterliet, so sullen die
oudste ende die naeste, die der weeskinder goet beseten hebben, rekeninge doen binnen vijf
weken voor dier kinder bestorven 6) mombaers 21) ende voor die vriende ende maghe 22), so
men die naest crigen mach, ende voor die rade van der stede of voor die vier goede knapen,
die si daertoe gecoren hebben.
Ende waer 't, dat si gene rekeninghe en deden binnen der voornoemder tijt, zo sullen sij
inleggen, totdat si rekeninghe begheren te doen.
Ende ghinghen si hier en boven uut, dat waer op die boete van drien ponden, in derselver
manieren als voorscreven staet.
Item, also lange als die weeskinder in der weeskinder boec staen, en sullen si gheen goet
vercopen moghen noch in gheenre wijs vervreemden noch versetten 23), tensi bi haers
mombars hant, ende dat bi wille ende consent der rade van der stede vorscreven.
Ende so wie hem gelt of anders wat liende of comanschap 24) daerjegen hantierde 25),
hogher dan V scellingen, buten orlof 26) haers mombaers ende goetduncken der rade, daer en
soud men in gheenre wijs recht of doen also langhe als si in der stede boec staen, ooc hoe out
dat si van jaren sijn.

1) onser vrouwen avont assumptio = de dag vóór Maria ten Hemelopneming; 2) overdraghen =

overeenkomen, afspreken, besluiten; 3) die vroescap (vroetscap) ende die rijcheit = de wijze
en de rijke burgers; 4) coren (cueren, curen, keuren)= verordenen; 5) punten = hier:
bepalingen; 6) bestorven sijn = door de dood familieleden verloren hebben, bestorven mom
baer = voogd wegens overlijden van de ouders; 7) namels (namaels) = later, naderhand;
8) knape (cnaep, cnaept, cnappe) = hier: jonge man; 9) palmendach = palmzondag; 10) poorter
= iemand, die het burgerrecht heeft; 11) machte = bevoegdheid; 12) tenwaer of = tenzij;
13) betoech = verantwoording; 14) setten = hier: aanwijzen, aanstellen; 15) inleggen = in
gijzeling gaan; 16) waer dat sake = ingeval; 17)uutgaen (utegaen) boven = te buiten gaan,
overtreden; 18) verboren (verbueren)= verbeuren, oplopen, als straf verschuldigd zijn;
19)begaen = hier: achterhalen, in rechte van schuld overtuigen; 20) consent= toestemming;
21) mombaer (montbaer, montboor, montber, montbore, momboor, momber) = voogd,
gemachtigde; 22) maech (mage)= verwant; 23)versetten = belenen, verpanden;
24.) comanschap (coopmanschap, comenschap, comeschap) = handel, handelstransactie;
25) comanschap hantieren (hanteren) = handel drijven; 26) orlof = verlof, vergunning,
toestemming.

TEKST VIII
Contract van verpachting van een gedeelte van de stadswal door het stadsbestuur van Gouda aan een
touwslager, 1409.
Bron: Verhuerboeck van de stad Gouda, Streekarchief Midden-Holland.

Verpachtinge van een vesten 1) voor de oude schuttersdoelen voer xxxiii jaer.
Scoud, borgermeystere, scepene ende raed der stede van der Goude doen cond allen luden,
dat wij van der stede weghen 2) verpacht hebben Jan Arndssoen ende zijn nacomelingen der
stede vesten, op te spinnen, dierre leyt tusschen der steghe 3), diere gaet voer der ouder
scuttersdoelen ende ons genadichs heren hof van Hollant, xxxiii jaer lanc duerende na onser
vromven dage te Lichtmisse naestcomende, tsjaers om xl st. hollants buerzegelt 4), te betalen
alle jaer d'een helft op den meyedach ende d'ander helft op alreheyligendach mit gelde of mit
panden 5), als recht is van der stede goet.
Vort soe zijn 't vorwerden, dat Jan of zijn nacomelinge moghen doen maken een huus ende
een loedze beneden op die vesten xv roedevoete 6) verre van der muer nederwerts, gheliken
die timmeringe 7), dierre nu ter tijt staet, ghetimmert staen ende niet naerre der muer noch
den doelen. Ende die vesten boven an die muer mach hi bruken ende bezyghen 8) zonder
timmeringe sijn touwe op te slaen ende zijn gaeren op te spinnen tot alre tijd als die stede des
gheen doen en heeft 9), ende die stede nyement anders die vesten te verpachten binnen dese
tijd voers. dan te houden tot haers selfs behoef.
Voert soe zijnd verwerden, waer dat sake dat die stede last opquaem 10) binnen desen jaren,
soe mach zij alzulke timmeringe als beneden op die vesten ghetimmert staen bruken ende
bezyghen tot haren wille onverseyt 11) van yement. Ende als die stede weder in rusten is soe
sel Jan voers. of zijn nacomelingen weder aenvaen 12) dese vesten ende bruken in allen
manieren ende vorwerden als dese brief inhoud ende begrepen heeft 13).
Alle dinc zonder arghelist. In kennesse der waerheyt 14) ende onser stede segel hieran
ghehangen. Ghegeven op den kersavond in 't jaer ons Heren mcccc ende neghen.

1)vesten (veste, vestene) = bolwerk, stadswal; 2)van wegen = uit naam van; 3) steghe = weg,
straat, pad, steeg; 4) buerzegelt (borsegelt) = hier: gangbare munt, ook wel: kleingeld; 5) pant
= hier: een voorwerp, dat een zekere waarde vertegenwoordigt; 6) roedevoete = een
lengtemaat, onderdeel van de door de stad geykte roede; 7) timmeringe = gebouw;
8) bezyghen = gebruiken; 9) gheen doen en hebben + genitief = niet nodig hebben; 10)last
opcomen = moeilijkheden overkomen; 11) onverseyt (onverseget) = zonder dat er bezwaar
tegen kan worden gemaakt; 12) aenvaen = in gebruik nemen; 13) begrepen hebben =
bevatten, inhouden ; 14)in kennesse der waerheyt = ter bevestiging van de geloofwaardigheid.

TEKST IX
Rentebrief van de stad Leiden voor Ghijsbrecht Jacopsz, burger van Amsterdam, 1485.
De stad verkocht om aan geld te ko men een rente, d.w.z. ze nam de verplichting op zich de rentekoper
op vaste tijden een overeengekomen bedrag uit te betalen en ontving als koopsom een veelvoud
van die rente, in dit geval het vijftienvoud; de rente bedroeg 16 pond 13 schellingen 4 penningen, de
koopsom 250 pond. Men beschouwde dit niet als een lening, omdat de rentenier niet het recht had
zijn rente op te zeggen en zijn koopsom terug te vorderen.
Bron: Collectie Van Oyen, Algemeen Rijksarchief Derde Afdeling.

Scout, burgemeesteren, scepenen ende raide der stede van Leyden doen condt allen luyden,
dat wij bij raide ende goetduncken van der gemeenre vroescip van der stede van der voirs.
stede wegen vercoft hebben ende sculdich sijn Ghijsbrecht Jacopsz, poorter tot Aemstelredam
ende sijnen erven sestien pont dertien scellingen ende vier pennyngen groot vlaems tsjairs
erflike renten te betalen alle jair tot Sinte Pancraes dage den twaleften dach in meye in
Hollant dair die rechte ontfanger woenachtich wesen sal, ende wair 't sake, dat die rechte
ontfanger in eniger wijs woenachtich wair buyten den palen van Hollant, soe soud men dese
voirs. renten vrij ende commerlois 1) leveren in eenre stede 2), gelegen binnen twie milen na
den uutcant der palen van Hollant dair 't den ontfanger best genuecht buyten sijnen coste, mit
voirwairden, dat wij dese voirs. renten lossenen mogen van den voirs. Ghijsbrecht of sijnen
erven tot wat tijden dat wij willen elc pont groot mit vijftien pont groot vlaems als voirs. staen
ende mitten beloep van der tijt, die van den renten voirs. Ghijsbrecht Jacopsz of sijnen erven
voirn. alsdan verschenen sullen wesen 3), ende dese renten hebben wij van der stede wegen
voirs. versekert, geloeft ende bewijst 4) te versien 5) an alle die goeden, die de stede van
Leyden heeft, ende gebrake 6) dair yet an, dat soude die houder des briefs verhalen an enen
ygeliken onsen poorteren 7) of an sijne goeden, wair die gelegen sijn of wair men die bevinden
8) mach, 'tsij binnen den palen van Hollant of dairbuyten.
Ende worde yement van onsen poorteren hierom beschadicht 9), dat geloven wij hem van der
stede wegen voirn. op te rechten 10) ende te beteren 11).
Voort worde yet versuymt in der betalinge der renten voirs. soe sel die ontfanger der renten
voirn. mogen verteren elck pont groot ter weke vijf comans groot 12) totter tijt toe, dat dese
renten ende leystinge 13) voirs. volcomelijck ende wel betaelt sijn. Ende dese geloften hebben
wij geloeft ende loven van der stede wegen voirn. voir ons ende voir onsen nacomelingen
mede poorteren wel te houden ende te voldoen ende ons des niet te verweren mit enigen
rechte of vertreck 14), 'tsij geestelic of wairlic 15), tot wat tijden die houder des briefs bij des
ontfangers wille genuecht arresteringe 16) te doen of recht te vorderen op dese voirwairden
voirs. behoudelic, dat die rechte ontfanger of sijnen gewairden bode 17) dese renten eerst
manen sel binnen Leyden den burgemeesteren of dengenen, dien dat gemachticht wort van
der stede wegen uut te reycken, ende binnen viertien dagen na dier maninge en sel die stede
geen schade lijden mer t'eynden die viertien dagen voirt te varen 18) op die voirwairden soe
voirs. staet.
Ende hierof belieden wij ons totter stede behoif wel voldaen ende betaelt den lesten pennync
mitten eersten.
In kennisse der wairheyt soe hebben wij desen brieve bezegelt mitter stede groeten zegele
van Leyden, uuthangende.
Gegeven in 't jair ons Heren duysent vierhondert vijf ende tachtich upten elften dach in meye.

1) commerlois = onbezwaard, vrij van lasten; 2) stede = stad, ook: plaats, plek in het algemeen;

3) mitten beloep van der tijt, d1e van den renten alsdan verschenen sullen wesen =
met inbegrip van het reeds verstreken deel van de lopende termijn; 4) bewisen = hier: zaken
aanwijzen om een schuld te verhalen; 5) versien = hier: verhalen (een schuld); 6) gebreken =
ontbreken, te kort komen mankeren; 7) poortere = burger, inwoner van een stad, die het
poortrecht bezit; 8) bev1nden = aantreffen; 9) beschadigen = benadelen, duperen;
10) oprechten = hier: herstellen, vergoeden; 11) beteren = vergoeden; 12) vijf comans groot =
vijf groten koopmansgeld, in de handel gangbaar geld; 13) leystinge = vrijwillig en op eigen
kosten in gijzeling gaan; 14) vertreck = uitstel, oponthoud; 15) wairlic = wereldlijk;
16) arresterlnge = beslaglegg1ng (op zaken) of vasthouding (van personen); 17) gewairde bode
= gemachtigde; 18) voirtvaren = voortgaan, uitvoering geven aan een overeenkomst.

TEKST X
Privilege van hertog Jan van Beieren voor de stad Gorinchem, waarbij een deel van de opbrengst van
de grafelljke accijnzen voor een bepaalde tijd aan de stad verpacht wordt.
Bron: Leenkamer van de grafelijkheid van Holland, Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling.

Johan etc. doen cont allen luden, dat wij aengesien 1) hebben last, schult ende kommer 2), die
onser stede van Gorinchem aenleecht 3) overmids grote sterft ende oirloge, dat hem lange
geduert heeft, ende om hemluden dairin te baten 4) ende te hulpen te comen, soe hebben wij
van goeder gunsten, die wij hebben ende dragen tot onser stede voirs. derselver onser stede
verpacht ende verpachten mit desen brieve onse deele van onsen assijsen, grote ende cleyn,
die wij hebben binnen onser stede ende scependom 5) van Gorinchem, acht jair lange, die
ingaen up alre-goeds-heyligendach lestleden, elcs jairs om vierhondart goeder gouden
wilhelmus hollants scilde, te betalen die een helft dairaf upten meydach ende die ander helft
up alre-goeds-heyligendach off binnen veertien dagen na elken termijne voirs., dair die yerste
termijne ende betaaldach afwesen sall opten meydach naestcomende, ende soe voort van
termijne tot termijne dese voirs. acht jair lang duerende.
Voirt hebhen wij onser stede voirs. gegonnen ende geconsenteert, gonnen ende consenteren
mit desen brieve, dat sij die assijse voirs. dese voirs. acht jair lange duerende hoghen ende
leghen moghen tot hoiren orber, wille ende genuegen sonder wij ons des in eniger wijs te
kroeden7) of hem hynder dairin te doen.
Voert oft also viele ende bijqueme 8), dat dese assijse voirs. sonder te legen of af te setten 9)
binnen desen acht jairen voirs. min gouden 10) samentlic dan achtehondart hollants schilde
voirs., soe en sall onse stede voirs. ons dan niet meer gheven noch sculdich wesen van dien
termijne dan die rechte helft 11), dat die assijsen voirs. dan tsamen gegouden hadden.
In oirconden etc. gegeven Tordrecht upten yersten dach in decembri in 't jair voirs.

1) aensien = overwegen, in aanmerking nemen; 2) kommer (comer, cummer, comber) =
nadeel; 3) aenliggen + datief = opgelegd zijn, treffen; 4) baten = helpen; 5) scependom =
rechtsgebied van schepenen; 6) hoghen = verhogen, leghen = verlagen; 7) hem kroeden = zich
bemoeien met, hinderen in; 8) bicomen = gebeuren; 9) afsetten = hier: de waarde
verminderen (in het bijzonder van geld); 10) gelden = hier: waard zijn; 11) die rechte helft =
precies de helft.

TEKST XI
Uit de.Kroniek van Holland van de "clerc uten laghen landen bi der see".
Dit fragment vertelt over de samenzwering van een aantal edelen tegen graaf Floris V.
Bron: Handschrift in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht.

Ende in deser tijt nam hi heren Ghijsbrecht van Aemstel ende Harman van Woerden tot sijnre
vriendscap ende sijn heymelike rade 1)te wesen, omdat si claerliken mit hem versoent waren
ende up hem geen misdaet dencken 2) en woude. Mar Harman van Woerden, die sinen nijt 3)
niet vergeten en konde, brochte overlanc 4) heren Ghijsbrecht dairtoe, dat hi hem mit Harman
verbant tegen grave Florys. Thant 5) na desen overdroeghen si mit Gheryt van Velsen, dat hi
tooch an 6) den coninc van Englant, an den hertoge van Brabant ende an den grave van
Vlaendren ende gaf hem te kennen, hoe dat si hem verbonden hadden mit malcanderen ende
warens te rade geworden 7), dat si grave Florys vangen souden ende levende gevangen
senden den coninc in Englant, dien in ewigher 8) vangenisse houden soude, ende dan joncher
Jan, grave Florys' zoon, die des voirs. conincs dochter te wive 9) hadde, grave van Hollant te
maken. Die coninc, wanttet him mede ginc, so gaf hi hier sijn consente 10) toe. Die hertoge
van Brabant ende die grave van Vlaendren, dies niet lief en hadde 11), souden doer die
vingeren sien 12) ende beloofden hem in deser verraderie te starcken 13).
Corts hierna, alse 14) in den jaer ons Heren mccxcvi maecte dese edel grave een reyse tot
Utrecht om te versoenen die twydracht, die was tusschen dien van Zulen ende dien van
Aemstel ende van Woerden voirscreven. Ende anderen dages des morgens ginc hi te kerken
mit sommige van sinen ridderen ende knapen 15) als die van geenre verradenisse en wiste ...
1) heymelike rade= vertrouwelijke raadslieden; 2) een misdaet dencken up = een misdaad van
plan zijn tegen; 3) nijt = wrok, verbittering; 4) overlanc = mettertijd; 5) thant (te hande)=
onmiddellijk, dadelijk; 6) tiën an = zich wenden tot; 7) te rade werden = besluiten; 8) ewig =
hier: voortdurend, permanent; 9) wijf = hier: echtgenote, gemalin; 10) consente =
toestemming; 11) lief hebben = hier: gaarne zien; 12) doer die vingeren sien = een oogje dicht
doen; 13) starcken (sterken) = steunen; 14) alse = hier: namelijk, te weten; 15) knape = hier:
schildknaap, edelman, die niet tot ridder is geslagen.

TEKST XII
Gedeelte van een rekening van de baljuw van Beverwijk en Noordwijk, gedaan aan de heer van Blois,
een verwant van de graven uit het Henegouwse huis, die verscheidene onroerende zaken en rechten,
verspreid over het graafschap Holland, had verworven, welke later weer aan de grafelijkheid
terugkwamen.
De baljuw is een rechterlijk ambtenaar voor de hogere rechtspraak. Hier verantwoordt hij de
ontvangsten van boeten en geldbedragen die bij wijze van schikking betaald werden voor strafbare
feiten.
Bron: Grafelijke rekeningen en rekeningen van de Rekenkamer der Domeinen, Algemeen Rijksarchief,
Derde Afdeling.

Ontfaen 1) van der baeliuscap van der Wijc 2) ende van Noertwijc:
In den eersten ontfaen van Willem Willemsz ter Wijc op 't
Zee, die bastaert was 3), xxix libra 4) comans ghelt 5) facit 6)
Item Jan Mathijsz, omdat hi zijnre dochter enen man
ghegeven heeft ende een deel van hoere moeder erve 8)
ghehouden heeft buten der moeder maghe 9), sal 't beteren
10) met
Item van enen knaep, gheheten Jacop Symonsz, die ic
ghevanghen hadde, daer die vrienden met mi dadingheden
11) van mijns liefs heren weghen, sal 't beteren met
Item Jacob Claesz, omdat hi enen onnoselen 12) vrede
ghebroken heeft, sal 't beteren met
Item Willem Jansz, omdat hi enen onnoselen vrede
ghebroken heeft, sal 't beteren met
Item Jan van der Heef, sal 't beteren minen heer van zijns
wijfs weghen van onnutten 13) woerden, die zijn wijf
ghehadt heeft, met
Item Symon Heyn van onnutten woerden
Item Mathijs van Delft van ener hofvaert 14) die hi bestaen
15) hadde
Item Heynric van der Loet van denselven
Item Daneel van vechten
Item Claes Gheryts Heynrixz, dat hi Jacop messen stac een
koerwonde 16) ende des in ghenaden ginc 17, sal 't beteren
met
Item Gheryt Aerntsz, dat hi ghevochten heeft
Item den buren 18) van Noertwijc van tween hofvaarden,
daer zi in bevallen 19) zijn
Item Tonys in der Wijc becommert 20) was als van Krompen
doet, daer hi ballinghe of gheleit 21) was, als van enen
zevendeel 22)
Somma 23) van der baeliuscap

xxi libra xv solidos 7)
xx libra

xv libra

vi libra
vi libra
xvi libra

v libra
v libra
v libra
v libra
vi libra

v libra
xv libra
x libra

cxl libra xv solidos

1) ontfaen = ontvangen; 2) Die Wijc = Beverwijk; 3) die bastaart was: de landsheer had recht

op een deel van de nalatenschappen van bastaarden; 4) librum (lat.) = pond; 5) comans
(coopmans, comens) ghelt = in de handel gangbaar geld; 6) facit (lat.) = maakt, hier: bedraagt;
7) solidus (lat.) = schelling; 8) erve = hier: erfdeel, erfgoed; 9) maech (mage) = verwant; 10)
beteren = vergoeden, hier: boete betalen; 11) dadinghen = hier: een schikking treffen; 12)
enen onnoselen vrede breken = een vrede verstoren, waarvan men geen weet heeft;
13) onnutte = hier: onbehoorlijk, schandelijk; 14) hofvaert = hier: proces in hoger beroep; 15)
ene hofvaert bestaan = een proces in hoger beroep voeren; 16) koerwonde (coorwonde) = een
wond van bij een keur (core) bepaalde grootte, waarop een bijzondere straf was gesteld; 17)
in ghenaden gaen = zich onderwerpen aan een straf, die krachtens een bijzonder voorrecht
kan worden opgelegd; 18) buren = hier: de inwoners van een ambacht die zeggenschap in het
bestuur hadden; 19) bevallen = in het ongelijk gesteld worden; 20) becommeren = hier:
arresteren; 21) ballinc (banlinc) leggen = verbannen of buiten de wet stellen; 22) zevendeel =
zevende deel, in het bizonder van het zoengeld voor een doodslag; 23) somma (lat) = totaal
bedrag.

TEKST XIII
Akte van scheiding en deling door Gheryt de Craen en Ghijsbert de Kraen Roeloffsz van de
nalatenschap van hun ouders.
Bron: Familiearchief Heereman van Zuidwijk, Algemeen Rijksarchief Derde Afdeling.

Alle denghenen die desen brieff zellen sien off horen lesen, doe wij verstaen Gheryt ende
Ghijsbert de Kraen Roeloffs soenen, ghebroeders, dat wij belijen ende bekennen voir ons ende
voir onsen erffnamen also dat wij samentlick, mynlick 1 ), duechdelick ende well ghelaet
2)ende ghedeylt hebben dese goede erven ende renten als hierna besereven staen, alsoe ons
die eensdeels onse vader zaligher ghedachten voirtijts in hylixvoirwairden ghegheven heeft
ende onse moeder, sijn wijff, die Godt ghenedich sij , oeck eensdeels na ons vaders doet ons
voir den schout ende schepenen t' Utrecht in 't gherechte overghegheven heeft, diewelcke wij
malcanderen voir denzelven schout ende schepenen voirscr. gheloeft hadden the laeten 2)
ende the deylen nae inhout alle die brieve die dairvan sijn,
des mij, Gheryt de Kraen voirgen., mitten rechten laete 3) ghevallen is dese goede hiernae
bescreven:
- in den eersten een huysinghe ende hoffstede van voir tot after mit allen horen
thoebehoren, alsoe als die gheleghen is after Sinte Jacops t' Utrecht, dair Ghijsbert de
Kraen voirscreven boeven ende Anderyes de Verwer beneden naestgheleghen sijn op
een loet zulvers 4) 's jaers erffrenten, die de heren van Sinte Marryen t' Utrecht, ende
op achtendetwyntich stuvers 's jaers, die Jacop Otten soen uut dese voirs. huyjsinge
ende hoffstede erffelicken hebben, behoudelicken Peter van Heemskerck sijn lijftochte
6) aen die voircamer aen der stat straet mitter plaetse soe in den voirs. eyghendom
geleghen is na inhout Peters brieve ende na dode Peters voirs., soe sell Gheryt voirs.
deselve camer mede hebben;
- item noch een huysinghe ende hoffstede alsoe als die gheleghen is in Sinte
Katrijnenstraet aen die oestsijde van derzelver straeten, dair Peter Heymericxsoen
boeven ende Jan over de Vechte beneden naestgheleghen sijn;
- item noch achtendeveertich schillinghe 's jaers uut eenre huysinghe ende hoffstede
gheleghen in die Koestraet t' Utrecht ende Jacop Schout voirtijts in erffpacht hadde;
- item noch drye pont 's jaers erffrenten stat paey 7)van Utrecht uut eenre huysinge
ende hoffstede gheleghen in die Hantsteghe ende Jan Wouters soen de Lauwer in
erffpachten heeft, ende van dyen drye panden voirs. zell Gheryt voirs. uutreycken ende
betalen Heynrick de Witten erffnamen off dair sij 't mit recht ghelaten hebben een
pont ’s jaers;
- item noch dre marghen lants alsoe alse die gheleghen sijn op Reyerskoep in een weer
van zess marghen ghemengder voeren 8) mit dat convent van Bedlehem bij Utrecht
ende Geryt Breye op dese tijt bruyct;
- item noch zesse marghen lants gheleghen in Reyerskoep voirs. op die Vliet ende
Willem Dirck Schinckels soen op dese tijt bruyckt;
- item noch acht hont ende die twedeel van twe hont lants alsoe groet ende alsoe cleyn
alse dat gheleghen leyt in den gherechte van den Oestveen bij der sluyse ende
Ghisbert de Craen onsen neve nu bruyct;
- item noch die helfte van zesse marghen lants alsoe als die gheleghen sijn in
Gheenkensdorp ende bruyct op dese tijt Beernt Ghijsbertssoon, behoudelieken die
papelicke proeven 9) tot Brueckelen hoir acht vleemsche die sij hebben uten zes

marghen lants voirs.
Ende soe is mij Gheryt de Kraen voirsereven mitten rechten loete ghevallen dat recht
vierendeell van dat aendeel van al alsulcke goede ende erffenisse alse Lijsbeth Roeloff de
Craenen wedue, onse moeder voirs., aenghecomen ende bestorven mach wesen van ende
overmits dode Splynter Beren soen, dair Jutte Egbert Oemen wijff, die des voirs. Splynters wijff
the wesen plach, aen ghelijftocht 6) is, soe dat die lootbrieff 10) ghemaect tusschen Weerner
Gherytssoen, Dirck Gherytssoen, Lijsbeth Roeloff de Craenen wedue voirs. ende Jacop Otten
soon, roerende van der eerffenisse van Bartraet - die Gherijt Weerners soens wijff was ynhoudet ende begrepen heeft.
Ende Ghijsbert de Kraen voirghenoemt is mitten rechten loete ghevallen dese goede die
hierna besereven staen:
- in den eersten een huysinghe ende hoffstede mitter camer dair after aen alsoe als die
gheleghen is opten zuythoeck van ende in Sunte Jacopssteghe dair Willam
Garbrantsoen mit sijnen medewerckers boeven ende dieselve steghe beneden naest
gheleghen sijn;
- item noch zesse pondt dertyen schillinghe ende vier pennynghe stat paey van Utrecht
's jaers erffelicke renten aen der stat voirseyt;
- item noch acht cameren mit allen horen toebehoren alsoe die aen malcanderen
gheleghen sijn aen der voirs. stat zinghell bij den Heylighen Sacrament op eynen
Aernemsschen gulden vijftyen cromstert voir den gulden gerekent 's jaers erffrenten
die Zweer van Deenmarcken mit sijnen medewerckers dairuut heeft;
- item noch vier aernemsche gulden paeyments voirsereven 's jaers uut enen hoff
gheleghen aen der stat zingheli bij den Heylighen Sacrament voirs. ende Peter Kraeck
in erffpacht heeft;
- item noch die rechte helfte van negen marghen lants gelegen in Reyerskoep voirs.
ende Aerntgen Heynrick Janssoens weduwe op dese tijt bruycket, behoudelick dat
Gijsbert voirs. uut die helfte van den negen marghen lants voirs. betalen sel die
zielproeven 11) Sunte Johans t' Utrecht een pont stat paey ende een hoen van enen
stuver;
- item noch twe margen ende een vierendeel van enen margen gelegen op Reyerscoep
ende Aerntge voirs. bruyct;
- item noch zeven hont lants gelegen tot Alenderp ende Jan Aelbertsz. op dese tijt
bruyct, ende dairtoe noch die rechte driedelen van dat aendeel van alsulcke goede
ende erfenisse alse Lijsbeth onse moeder voirs. aengecomen ende bestorven is van
ende overmits dode Splynter Beren soen, dair Jutte Egbert Oemen wijff voirs. aen
ghelijftocht is, soe dat in Gheryt de Craenen loetinge voirs. benoemt staet.
Ende in alle dese voirsereven goede, die ons ellicx mitten rechten loete ghevallen sijn als
voirsereven staet, dair geloeven wij die een den anderen in te vestigen 12) over all ende in
allen gherechten soe wair die gheleghen sijn, soe dat elcx sijn deel dat hem mitten loete
gevallen is vast ende zeker wesen sel.
Soe wanneer wij off onse erffnaemen ofte nacomelongen des d' een den anderen vermanen
ofte vermanen doen ende mit deser loetinge voirscreven sellen die een van de anderen
ghescheyden wesen van den goede die ons vader ende moeder ons ellicx ghegheven hebben
soe voirsereven is ende gheloeven mede d' een den anderen dair vorder gheen moeyenisse in
the doen ofte doen doen in gheenrewijs, alle dinck sonder argheliste.

In kennisse der waerheyt soe hebben Gherijt de Kraen ende Ghijsbert de Kraen, ghebroeders
voirscr., samentlick ghebeden Adryaen van Lantscroen ende Ghijsbert de Craen Gherytssoen,
onsen neve, desen brieff over ons te besegelen mit horen seghelen, want wij op dese tijt zelve
ghene zeghellen en hebben.
Ende wij Adryaen van Lantscroen ende Ghijsbert de Craen Gherytssoen voirs. hebben om
beden wille Gherijt de Kraen ende Ghijsbert de Kraen, ghebroeders voirscreven, ellicxs onse
zeghell aen desen brieff ghedaen.
Th' enen oirconde ghegheven in 't jair ons Heren dusent vierhondert zess ende tseventich op
Sunte Maethijsavont apostel.
Deser brieve sijn twe alleens sprekende 13).

1) mynlick = minnelijk, in der minne, in goede verstandhouding; 2) laten = loten, door loting
verdelen; 3) la = lot; 4) een loet zulvers = een zeker gewicht aan zilver; 5) de heren van
Sinte Marryen = de kanunniken van het kapittel van Sint-Marie; 6) lijftochte = vruchtgebruik;
7) stat paey, wijze van betaling, zoals in de stad gebruikelijk is; 8) ghemengder voeren =
onmiddellijk grenzend aan (oorspr. vermoedelijk oud-Germaans: mede-eigendom); 9)
papelicke proven = fondsen, waarvan de inkomsten voor de geestelijkheid bestemd zijn; 10)
lootbrieff = akte van verdeling door loting; 11) zielproeven = fondsen ter bekostiging van
missen ter nagedachtenis van gestorvenen; 12) vestigen = bevestigen in het bezit, het recht
erkennen van; 13) alleens sprekende = gelijkluidend.

TEKST XIV
Besluit van bisschop Jan van Arkel en de raad van de stad Utrecht om de orde in de stad te herstellen
na twisten tussen twee partijen - de Lichtenbergers en de Gunterlingen, 1346.
Bron: Archief van de raad der stad Utrecht, Gemeentearchief Utrecht.

Wi, Johan, bi der ghenaden Goods bisscop t'Utrecht, maken cont allen luden, dat onse lieve
ghetrouwe, die borghermeysters, scepene, raet, oudermanne 1), oud ende nywe, ende die
ghemene ghilden van Utrecht met ons ende wi met hem des eendrachtelike overdraghen sijn:
Waer enich parsoen, man of wijf, van buten of van binnen, die om des stoots 2) wille, die
gheviel 3) in onser stat van Utrecht des woendaghes voer sinte Katrinendach, die
naestgheleden is, om enigher zaken wille, die daerof roeren, ummermeer4 wrake dade op ons
of dieghene, die mit ons waren, daer die stoot gheviel, op die stat jof 5) op die borghers van
Utrecht, dat wi dat rechten 6) sullen ende rechten willen an sijn lijf 7) ende aen sijn goet, waer
men 't vonde in der stat of in den lande van Utrecht.
Ende yemant, de daer mede ware an vare of an velde 8), an rade yof an dade, daer willen wij 't
mede an rechten, ghelike of hi handadich 9) of aenleyder 10) daerof ware. Ende hyrin sellen wi
die stat ende die mene ghilden voorseyt ende si ons helpen ende starken, wi na onser macht
ende si na hore macht. Ende opdat dit vast ende stade 11) ende onverbroken blive so hebbe
wi onsen seghel an desen brief ghedaen.
Ghegeven in 't jaer ons Heren dusent drehondert ses ende viertich op sinte Thomaesavont.

1) ouderman = opziener, bestuurder van een corporatie of een stad; 2) stoot = botsing, geschil,
twist, rel; 3) ghevallen = voorvallen; 4) ummermeer = voortaan, ooit nog;
5) jof = of; 6)rechten = recht doen, berechten; 7) lijf = hier: leven; 8) met enen an vare ende an
velde sijn = iemands medeplichtige zijn bij een vechtpartij; 9) handadich (hantdadich) =
handtastelijk, gewelddadig; daadwerkelijk betrokken; 10) aenleyder = hoofddader,
initiatiefnemer; 11) stade = betrouwbaar, zodat men er staat op kan maken.

TEKST XV
Contract van huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Waardenburg en Aleyt van Heukelum, 1475.
Bron: Familiearchief Heereman van Zuidwijck, Algemeen Rijksarchief Derde Afdeling.

In den naem der Heligen Dryevoldicheit 1) soe hebben wij, here Johan van Dronghelen,
lantcommenduer 2) der balyen 3) van Utrecht, here Wyllem van Bruychusen van
Werdenborch, canonyck ten Doem t' Utrecht, meister Gerit Folpertsz, pastoir tot Aspern, ende
Sweder van Werdenborch vanwegen Johans van Werdenborch, here van Gansoyen aen die
een zijde, ende wij, Ott van Arkel, here van Hoeckelem, Ott ende Walraven van Aspern ende
van Vuren, gebruderen, Gijsbert van Haifften van Renoy ende Ott van Gellynchem wegen
Adamme van Hoickelem myt juffrou Aleyten sijnre erffdochter aen die ander zijde een
wittelijck hilick gededynckt 4) ter eren Gaids ende hoirre zyelen selicheit tusschen Johan van
Werdenborch ende juffrou Aleyten voirscr. in maten ende voirwairden hyrna bescreven.
Dat is te weten, dat Johan van Werdenborch voirscr. nemen sal tot enen wittelijken getrouden
echten wijve juffrou Aleyten van Hoickelem, Damen voirscr. erffdochter, ende desgelijx sal
juffrou Aleyt voirscr. Johan van Werdenborch voirscr. tot enen witteliken getrouden echten
man ende malkanderen dair in te doen na den rechten der heliger kercken als dat behoirliken
is.
Ende des sal Adaem van Hoickelem voirscr. geven Johan van Werdenborch voirscr. myt juffrou
Aleyten voirscr. tot eenre rechten medegaven ende in rechten hilixvoirwairden die dagelixse
herlicheyde 6) te Romde ende te Gellynchem mytter molen ende gemail in allen rechten sij
van ouds gelegen is ende mytten derdendeel van de Hoghlantsen tyenden mytter
smalretyenden te Gellynchem, alsoe men dat van den here an Hoickelem te leene houdende
is, rechtevoirt aen te vanghen 7), behelteliken Adamen voirscr. ende juffrou Ulent, Damen
voirscr. husfrouwe, beyde hoir lijftucht aen dat een dordendeel van den Hoghlantsen myjtten
smalen tynden te Gellynchem te besitten ende te gebruycken hoirre twyer leven lanck ende
nyt langer.
Noich sal Daem van Hoickelem voirscr. geven Johan van Werdenborch myt juffrou Aleyten
sijnre dochter voirscr. een huyss bynnen Hokelem gelegen, geheiten Leyenborch, rechtevoirt
aen te vanghen, ende vyertich morgen lands gelegen op Hoickelem, geheiten dat Ruubroick
alsoe groit, cleyn als men dat van der herlicheit van Hoickelem te leen houdende is, mit
alsulker voirwairden, dat Daem voirscr. zijn lijfftucht halden ende hebben sal an den voirscr.
lande.
Ende off 't zaick weer, dat Daem voirscr. afflivich 8) woirde ende storve eer ende voir Otten
sijnen outsten bruder, soe sal Johan van Werdenborch voirscr. nemen Otten voirscr. in sijnen
kost.
Ende weer 't zaick, dattet dan Johan offte Otten voirscr. enych van beyjden nyet en gelieffden
myt malkanderen om te gaen, so sal Jan voirscr. doen Otten voirscr. bij den gerycht van
Hoickelem dair hij een eerlijck gehoudt 9) van kost ende clederen aff hebben mach.
Noich zijn 't voirwairden, dat Jan van Werdenborch voirscr. na doiden Damen ende Otten
voirscr. geven ende betalen sal den cloester tot Dyepenveen twehondert rijnsche gulden.
Item so sal Otto van Aspern van Vuren voirscr. geven Johan van Werdenborch myt juffrou
Aleyten z:ijnre erffdochter dat huyss ende slait tot Romde myt allen sijnen toebehoren soe
groet ende cleyn als 't dair buten dijcks myt vysscherijen ende myt tween hoffsteden dairaen
liggende gelegen is ende dairtoe acht morgen lants dairaen bynnen dijcks gelegen ende
dairtoe die dagelixse herlicheit tot Enspijck alsoe men dat van den harthouge van Gelre te leen

houdende is, rechtevoirt aen te vangen.
Ende des so sal Jan van Werdenborch voirscr. nemen ende halden Otten voirscr in sijnen kost
zijn leven lanck ten weer zaick, dat enich van hem nyet en gelieffden myt malkanderen om te
gaen, soe sal Jan voirscr. jairlix geven Otten voirscr. vijff ende twyntich rijnsche gulden sijnen
oirber 10) mede te doen.
Vort zijn 't voirwairden, dat Daem van Hoickelem ende Ott van Vuren beyde voirscr. die
bryeven van den voirscr. gueden terstont voir mannen van leen Johan voirscr. overgeven ende
in sijne handen leveren zullen ende hem dair hant ende mont toe te doen an den leenheren,
wanneer hij des begeerde ende hem gesynnende is.
Welcke gueden Johan voirscr. alsdan ontfangen sal als vaght ende mombair 11) juffrou
Aleyten voirscr. Voirt zijn 't voirwairde, dat Jan van Werdenborch voirscr. tuchtigen 12) sal
juffrou Aleyten voirscr. aen zijn huss ende hoffstat bynnen Aspern gelegen ende dairtoe aen
vijftich rijnsche gulden 's jairs bynnen der herlicheit van Aspern.
Ende off 't zaick weer, dat enych van hem beyden storve sonder wittachtige blijckende
gebeurte van hem beyden achter te laten, soe sal elc guet gaen den wech dien 't gecomen is,
behelteliken juffrou Aleyten hoirre tuchten 13), margengave 14) ende jufferliker clenoden 15).
Ende noich zijn 't voirwairde, dat alle verkregen gueden van hem beyden deyjlbair wesen
zullen elcx halff ende halff ende al argelist uutgescheyden.
Ende wij, Johan van Werdenborch, here van Gansoyen, Adaem van Hoickelem ende Ott van
Aspern ende van Vuren voirscr., omdat wij willen, dat alle punten ende voirwairden ende elc
bijsonder van onss vast, stede ende onverbreckelijc geheel ende al gehouden ende voltagen
sal wardden, soe hebben wij onsse zegelen aen desen apenen brieve ende hilixvoirwairden
gehangen.
Ende wij, here Johan van Drongelen, lantcommenduer der balijen van Utrecht, here Willem
van Bruychuysen ende van Werdenborch, canonyk ten Doem t' Utrecht, meister Gerit
Folpertsz., pastoir tot Asperen ende Sweder van Werdenborch aen die een zijde ende wij Ott
van Arkel, here tot Hoickelem, Walraven van Aspern ende van Vuren, Gijsberth van Haiften
van Renoy ende Ott van Gellynchem aen die ander zijde voirscr.; omme dat wij hyer aver ende
aen onthalt zijn gewest als maghen ende vriende ende rechte dedynxlude 16) alle deser
hilixvoirwarden ende punten voirscr., soe hebben wij elc bijsonder onsse zegele aen desen
apenen brieve gehangen tot enen getuge der warheyt.
Gegeven in den jair onss Heren dusent vyerhondert vijeff ende tsoventich opten sonnendach
in die vasten als men synget in der heligen kercken Oculi etc.

1) Dryevoldicheit = Drieëenheid; 2) lantcommenduer = landcommandeur, landelijk hoofd van
een ridderorde; 3) balije = provinciaal rechtsgebied van een ridderorde, in het bijzonder van
de Duitse Orde; 4) dedingen (dadingen) = door onderhandelingen tot stand brengen; 5) in
maten = op de wijze, manier; 6) herlicheyt = heerlijk gezag, dagelijkse heerlijkheid (in
Gelderland) = lagere jurisdictie; 7) aenvanghen = aanvaarden; 8) afflivich = gestorven, dood; 9)
gehoudt = inkomen; 10) oirber = voordeel, profijt; 11) mombair = voogd; 12) tuchtigen = een
lijftucht geven; 13) tucht = lijftucht, vruchtgebruik; 14) margengave = schenking, die een
bruidegom aan zijn bruid deed op de dag na de voltrekking van het huwelijk; 15) clenoden =
klein geschenk, in het bizonder sieraad; 16) dedynxlude = bemiddelaars.

TEKST XVI
Gerechtelijke akte van transport van land onder Hemert, d.i. Ophemert in de Tielerwaard, 1405.
Bron: Verzameling Mackay van Ophemert, Algemeen Rijksarchief Tweede Afdeling.

Wij, Arnt die Koe ende Jan Doelnoet Heynrics soin, scepen in Tuel 1), tugen dat voir ons comen
is Gheryt Gerrardus soin ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich gouden gulden guet
ende gheve 2), die hij ghiede 3), dat hem betaelt sijn, een vierdel van dordenhalven margen
lants, alsoe groet ende alsoe cleyn als sij gelegen sijn in den ghericht van Hemert opten
uterdijcke 4), geheyten 't Sant, tusschen Mechtelt Rutghers ende Hubert Tayen, voirt van twe
hont ende van enen dordel van enen hont lants, gelegen in denselven gericht in die voirs. stat
5) tusschen Hubert Tayen an beyden syden, Hubert van Loen, bastaertsoin Gerardus Coters, in
enen eygendom sonder tijns 6) ende sonder dijcke 7) erfeliken te besitten, ende Gheryt
Gerardussoin voirg. verteech op dit vierdel van den lande voirs. ende geloefde daerop doin te
vertyen allen dieghene, die daer mit recht op vertyen sullen, ende geloefde oec te waren 9)
Hubert van Loen voirs. dat vierdel van den lande voirs., jaer ende dach 10) als recht is, voir
allen dieghene, die ten rechte comen willen ende alle voirplicht 11) af te doin van denselven.
In orconde onser littere 12) gegeven in 't jaer ons Heren dusent vierhondert ende vive des
manendages nae Sinte Ponciaensdach.

1) Tuel = Tuil; 2) guet ende gheve = ongeschonden, gaaf; 3) giën = erkennen; 4) uterdijcke =
buitendijk of buitendijks land; 5) stat = plaats, plek; 6) tijns = rente of vaste betaling uit een
goed ter erkenning van gezag of eigendom; 7) dijcke = hier: de plicht om in het onderhoud van
de dijk bij te dragen; 8) vertiën = afstand doen van; 9) waren = vrijwaren; 10) jaer ende dach =
verjaringstermijn; 11) voirplicht = van vroeger op iets drukkende last; 12) littere = brief, hier:
akte.

TEKST XVII
"Buurspraak" van de burgers van de stad Tiel, ca. 1500.
Notulen van een vergadering, waarin door de "buren", de voornaamste burgers, besluiten genomen
werden. De hertog van Gelre verzocht om hulp tegen het leger van Maxiruiliaan van Oostenrijk, de
hertog van Bourgondië,
met wie hij op dat moment in oorlog was.
Bron: Hs. "Van buerspraken en borgerscappen", Streekarchief Tiel-Buren-Culemborg.

Wairt den burgeren enen brieff gelesen van mijns genedigen lieven heren gnaden, dairinne
sijn gnaden dienst begeerden voir der Nyerkerck, soe die vyande dat ontsetten wolden.
Wairt den burgeren gevraicht, wat sij bij sijnen gnaden doin wolden; antworden sij semptlick
1), sij wolden doin gelijck andere steden ind ass guede getrouw ondersaten oeren rechten 2)
geboeren lantforst schuldich weren t' doin; ind soe die ien helft van der stat hierbevoerens 3)
voir Beesde gedient hadden, dat die ander helft nu nae 4) oick alsoe voir der Nyerkerck deden.
Gaven sij doe 5) semptlick over 6), dat men twe guede mannen 7) uyt elken loit 8) nemen
solde ind die solden bij den raide uyter helft van der stat, die tvoiren niet gedient en hadn,
uytsetten 9) vijftich gueder rascher 10) gesellen 11), waill getuycht 12), ende gewapent, die de
halff stat acht daige lanck verplegen 13) solden ind versolten 14); ind legen sij langer,dat sulde
dan die heel stat voirt gelijck dragen ind gelden; ind sij en solden oick niet eer reysen nae der
Veluwen, die vyande en weren yrst over 15) ind hedden 't hoift 16) na der Nyerkerck.

1) semptlick = tezamen, gezamenlijk; 2) recht = hier: rechtmatig, erkend; 3) hierbevoerene =
eertijds, hiervóór; 4) nu nae = nu, op dit ogenblik (in tegenstelling tot hierbevoerens);
5) doe = toen; 6) overgeven = hier: zich verbinden, zich verplichten; 7) guede mannen =
gegoede, aanzienlijke mannen, hier: scheidsrechters; 8) loit = lot, hier: door loting gevormde
groep van burgers; 9) uytsetten = beschikbaar stellen; 10) rasch = flink, krachtig; 11) geselle =
jonge man; 12) waill getuycht = van het nodige voorzien, goed uitgerust; 13) verplegen =
verzorgen; 14) versolten = tegen soldij in dienst nemen, bezoldigen; 15) over sijn = ter plaatse
zijn; 16) hoift maken = front maken, de aanval richten.

TEKST XVIII
Verslag van een samenkomst van hertog Arnold van.Gelre met zijn zoon Adolf ten tijde van het beleg
van Venlo in 1459 door een ooggetuige.
Er hadden zich twee partijen in .het hertogdom gevormd, waarvan de ene Adolf tot hertog wilde
maken in plaats van zijn vader. De bedoelde samenkomst moest dienen om een verzoening tot stand
te brengen.
Bron: Hertogelijk archief, Rijksarchief in Gelderland.

Ende alsoe heeft zich mijn here tot deser vergaderynge bij rade des heren van Gemen ende
meer sijnre reede ergeven 1), dat mijn here seir noede 2) gedaen hedde, dan 3) mijn heer van
Gemen mit meer sijnen reeden dairtoe drongen, allet in goeder meyningen 4) ende op haep,
dat dairuyt voirder .guets solde komen ende 't bloet als vader ende kint wercken solde.
Ind mijn here ende joncker sijn aldus elck mit 12 perden bijeenkomen op eyn vierdell weechs
5) by Stralen op sente Bartholomeusdach ende mallickanderen geleyde gegeven, welke
geleyde van mijns heren sijden bezegelt hedden heer Henric, here tot Ghemen, ende Gerart
van Bernsvelt, ind van mijns jonckeren sijden here Thijs van Eyll ende Henric van Bylant.
Ind als sij dair op eyn halff steynwerps wege bijeen sijn komen rijden, so is mijn here stille
bliven halden ende bedecks hoefftz tusschen mijnen heren van Gemen ende mijnen joncker
van Egmont.
Ind mijn heer had voirt bij hem Derick van der Horst, amptman 6), Gerart van Bernssvelt ende
Sander van Egeren als reede, want here Johan van Arendaill kranck worden was, die dair
anders mede bij geweest solde hebben. Ind mijn joncker was bloethoeffs mit eyn
willigenkrenssken dairop ind had bij hem heren Thijs van Eyll, Henric van Bylant ind Derick van
der Horst als reede, ind is so tot sinen vader komen rijden, dair hij hielt in mathen vorseit 7),
ind heeft hem die hand gebaden, die hem mijn here doe gaff, ind mijn joncker gaff oick mijns
heren reeden alle die hant, dan mijn here neeghden die anderen vorseit eyns toe mitten hoeft
sonder voirder waerde off hantgiefft.
Soe heeft mijn joncker gesacht: "Here, 't ainsicht steet u overmaten zuyr ende verdweerss 8);
wilt u wat vrolijken ende laetet ons op eynen lochten syn stellen 9), off wij ons ondereyn 10)
gescheyden 11) konnen". Dairop zwege mijn heer ind doe sijn sij beyde affgestaen 12) bijeyn,
ind doe heeft mijn joncker noch eyns gesproken als voirseit is, ind mitten woird 13) is Derick
van der Horst dairbij comen gaen.
Doe heeft mijn here gesacht: "Adolph, woe 14) koemdy hyrtoe, dat gij u tot deser dwalingen
brengen hebt laten ende verderft mij ende mijn land ende u selven mede, want wij niet dan
een land en hebben ende wanneer dat verdorven is so mogen wij onsser naberen 15) knapen
16) werden, dair wij nu heren sijn".
1) sich ergeven tot = zich begeven naar; 2) noede = met tegenzin; 3) dan = maar, echter; 4) in
goeder meyningen = met een goede bedoeling; 5) op eyn vierdell weechs = op een vierde deel
van de afstand (n.l.tussen Straelen en Venlo, waar Adolf vandaan kwam); 6) amptman
(amman) = een rechterlijk ambtenaar, elders drost of baljuw genoemd; 7) in mathen vorseit =
op bovenvermelde manier; 8) verdweerss = nors, stuurs; 9) 't op eynen lochten syn stellen =
het luchtig opvatten; 10) ondereyn = onderling, met elkaar; 11) hem (ge)scheyden = tot een
vergelijk komen; 12) affstaen = afstijgen, afstappen; 13) mitten woird = meteen, toen hij dat
gezegd had; 14) woe = hoe; 15) naber (nabuur, nabur) = buurman; 16) knape = hier: dienaar,
knecht.

TEKST XIX
Fragmenten uit het toneelspel "Mariken van Nieumeghen", geschreven tussen 1490 en 1510.
De hoofdlnhoud van het stuk is de verleiding van een jong meisje door de duivel. Zij heet Mariken,
maar neemt als zij in de macht van de.dulvel is de naam "Emmeken" aan.
De hier volgende fragmenten laten iets horen van de felle reacties van een tijdgenote op de politieke
gebeurtenissen in Gelre, waarover ook tekst XVIII handelt.

(Aldus es Mariken van haer oom ghescheiden 1) ende tot Nieumeghen gegaen, daer si cochte
van als dat haer oft haren oom nootelijc 2) wesen mochte.
Ende opten selven dach, dat si te Nimeghen comen was, so hadde haer moeye 3) tegens vier
oft vijf vrouwen ghekeven om des hertoghen Adolf wille 4), die sijnen vader hadde doen
vanghen, als dat si bat 5) scheen dul 6) oft een verwoede duyvelinne te sine dan een kersten
mensche 7). Want si metten jonghen hertoge pertijde 8) ende vermoorde namaels haerselven,
doe si hoorde, dat dye oude hertoghe uuter ghevancknissen verlost was bi toedone van den
casteleyn 9) van den Grave, ghel ck ghi hierna horen sult .....).
(Hoe Marikens moeye haerselven dye kele afstack)
Binnen dese middelen tijde heeft die casteleyn van den Grave den ouden hertoghe Arent
uuten ghevancknisse ghelaten, hem leedende in die stadt van 's-Hertogenbossche, daer hi
seer feestelijc ontfangen was van den heeren van derselver stadt. Dwelcke dese Marikens
moeye horende wert daerom so toornich in haer fenijnich herdt, dat si naelicx 10) gheborsten
hadde van quaetheden, seggende:
"Hulpe leveren, longeren ende milten,
Tanden, hoofden 11)! wat ic al leets ghewinne!
Den spijt sal mi doen bersten of smilten,
Want ie swelle van quaetheyt als een spinne.
Verwoet, dul werdt ic ende buyten sinne
Doer die nieumere 12), die ic daer hebbe verstaen.
D'oude dief, die te Grave op 't slot lach in die rinne 13),
Die is verlost ende laten gaen.
Och, nu es alle mijnen troost ghedaen,
Want ons jonghe hertoghe, bi wien ic blive,
Sal nu, ducht ick, zijn hant op 't bloote slaen 14).
Ic bender so inne beroert, dat ic mi saen 15)
Overgheven soude met siele, met live
Ende roepen alle duvels te mijnen verstive 16).
DIE DUVEL
Ha, ha, van dien bedrive 17) soudic profijt hebben!
Die siele es mijn, mach ic den tijt hebben
Van een half ure omtrent haer te sine.
EMMEKENS MOEYE
Eest oock niet spijtich?
DIE DUVEL

Jaet, ende grote pijne
Voer dengene die den jonghen hertoge hout 18) zijn.
EMMEKENS MOEYE
Om waer segghen wie sout zijn
Hi en soude ghenoechte 19) in sulcken gheselle maken?
Al soude ick er eewelijc om in die helle blaken,
So sal ick miselven die keele afsteken uut spijte,
So werd ic van deser ongenoechten quijte.
Och, adieu, orlof 20), jonghelinck ghepresen!
Moechdi hierna noch hertoghe wesen,
Ic en achts niet, dat ie mi dleven corte.
Daermet steeck ic dien opsteker 21) in mijn storte 22).
Met dien horte 23), dat ick mi verniele.
Paertiscap verdoempt menige siele.
DIE DUVEL
Ten helschen ghecriele, in een eewich verseeren 24)
Wil ic die siele onder Luycifer broen 25)
Wat dwasen menschen, dat si om princen 26) oft heeren
Oft uut partiscap hemselven verdoen 27)
Al onse, al onse, die in dit opinioen 28)
Hemselven houden so versteent 29)!
Partie ende nidicheit baet der hellen menich millioen
Van zielen, eer 't jaer lijt 30), wie dat beweent. 31)

1) scheiden = weggaan, afscheid nemen; 2) nootelijc (nodelijc, notelijc) = nodig; 3) moeye
(moye, muye) = tante; 4) om des hertoghen Adolf wille = vanwege de zaak van hertog Adolf; 5)
bat = veeleer; 6) dul (dol) = zot, dwaas; 7) een kersten mensche = een christen; 8) pertijen
(paertiën, partiën) = partij kiezen; 9) casteleyn (castellein, castelain) = slotvoogd, burchtvoogd,
burggraaf; 10) naelicx = bijna; 11) hulpe, leveren, enz., = vloeken bij de lichaamsdelen van de
heiligen; 12) nieumere (nieumare, niemare) = tijding, nieuws, bericht; 13) rinne = kerker;
14) zijn hant op 't bloote slaen = aan het kortste eind trekken; 15) saen = spoedig, dadelijk; 16)
te mijnen verstive = om versterking; 17) bedrijf = handeling, praktijk, hier: gedrag;
18) hout = gunstig gezind, getrouw, toegewijd; 19) ghenoechte = vreugde; 20) orlof = hier:
vaarwel; 21) opsteker = dolk; 22) storte = strot; 23) horte = stoot; 24) verseeren = ellende,
smart; 25) onder Luycifer broen = in de hel duwen; 26) prince = vorst; 27) hem verdoen = zich
van kant maken; 28) opinioen = hier: partijkeuze; 29) versteent = hardnekkig; 30) liden (liën) =
hier: voorbijgaan; 31) beweent = wie daarom ook treurt.

TEKST XX
Akte, waarbij Johan Albertsz op zich neemt het ambt van pastoor in de kerk van Heemse in Overijssel,
die aan het klooster Zwartewater bij Hasselt toebehoort, te vervullen, ca. 1525.
Naast de gewone kerken bestonden in de Middeleeuwen de zgn. "eigen kerken", die gesticht waren
door een particulier persoon of een instelling; de stichter en zijn erfgenamen bezaten dan het
patronaatsrecht, wat onder meer inhield het recht om de pastoor voor te dragen. De kerk te Heemse
was een "eigen" kerk van het klooster Zwartewater.
Daar dit klooster bovendien onder de bijzondere persoonlijke bescherming van de bisschop stond, was
de "institutie", d.w.z. de bevestiging van de voorgedragen persoon in zijn ambt, onttrokken aan de
aartsdiaken, in dit geval de proost van het kapittel van Deventer.
Bron: Archief van het Benedictinessenklooster Mariënberg of Zwartewater, Rijksarchief in Overijssel.

Ick, Johan Albertsz, priester, bekenne, betughe ende lye 1) myt mijner selves hantscrift 2)
ende der erbarer luden ende vrommen mannen, Herman Johansz ende Herman Holterman,
hyr beneden op 't spatium 3) ghesath, die wij vulkennen 4) als die notarius instrumenten ende
subscriptiën 5) ende vulmechtich 6) wesen sullen desghelijx in desser saken, dat mij die
erweerdighe heer praefst 7), vrouwe 8) ende ghemene jufferen des convents to Sunte
Mariënberghe, anders ghenoemt Zwartenwater, die kerke to Hemys geverliken 9) om
Gadswillen gegeven hebben in dessen vorwerden nabescr.:
- In den yrsten wil ick staen als een conventuael priester onder ghehoersamheit ende
correctie 10) des weerdighen heren praefsts in der tijt ende des convents voirg.,
neetteghenstaende die institutie des weerdigen praefstes des capittels van Deventer
off enich hulpreden 11), die der ghehoirsamheit ende correctie voirscr. tegenstaen 12)
magen. Ende dede ick des neet, of enich wrevelicheit 13) doir mij of ander personen
dairteghens to hulpe neme ende dairynne twie of drie wijse 14) vermanet war, sal
moeghen die weerdighe praefst ende convent voirg. mij amoviren 15) ende van der
kerken setten ende enen anderen conferiren 16) sunder mijns off enighes anders
wederseggen 17).
- Ten anderen lave ick, heer Johan voirscr., myt desse voirg. lude, ofte ick seeck off
onnutte der kerken worde, offte mij verbeteren koude ende wolde, dat ick die kerke
nymant geven off averleveren sall, in enigher manyren, dan alleen an handen des
voirscr. praefst ende convents resigniren 18) vrij ende los sunder argelist ende sunder
ymans wederseggen.
- Ten derden lave ick, heer Johan voirscr., myt desse voirg. lude, dat ick na al mijnen
vermoegen die kerke voerg. dem praefst ende convent voirscr. in alle oiren
rechticheiden 19), heirlicheiden ende guederen bewaren will, ende neet vermynderen
noch vercorten 20), dan na mijnen vermoegen vermiren ende promoviren 21), ende
daer nimmers teghen to staen, to spreken off hinderlick wesen in enigher manyren,
dan altijt der kerken ende den caloestere tho helpen tot oiren rechten, heerlicheiden
22), guederen ende besith to holden sunder argelist.
- Ten vyrden, offte die praefst ende convent voirg. in enigher tijt van mij eyscheden
desse voirg. punten to kennen 23) voir enen notarius ende tughen, ende dairvan een
off twee instrumenten to maken, dat ick dairtho bereit sal wesen sunder wederseggen,
ende comen op die stede, daer men mij dan sal eyschen tho comen op mijnen kost 24).

1) liën (liden) = erkennen, verklaren; 2) hantscrift = hier: handtekening of door een
handtekening bekrachtigde akte; 3) spatium = open ruimte op een blad, waarop een akte is

gesteld; 4) vulkennen (volkennen) = erkennen; 5) subscriptie = onderschrift; 6) vulmechtich
(volmachtich) = volledige rechtskracht hebbend; 7) praefst (provest, provoost, proofst, profst,
proost, pravest, praest) = proost, hier: plaatsvervanger van de abt van het klooster; 8) vrouwe
= hier: priorin; 9) geverliken = als gift; 10) correctie = tucht; 11) hulpreden = argument, hier:
uitvlucht, voorwendsel; 12) tegenstaen = in strijd zijn met; 13) wrevelicheit = brutaliteit,
overmoedige daad; 14) twie of drie wijse = twee of driemaal; 15) amoviren = verwijderen,
afzetten, ontslaan; 16) conferiren = voor een benoemivoordragen; 17) wederseggen =
tegenspraak, protest; 18) resigniren = afstand doen van; 19) rechticheid = hier: recht (op iets) ;
20) vercorten = afbreuk doen aan; 21) promoviren = bevorderen; 22) heerlicheyt = hier: gezag,
heerlijk recht; 23) kennen = getuigenis geven, verklaren, hier: in een akte vastleggen; 24) op
mijnen kost = op mijn eigen kosten.

TEKST XXI
Akte van décharge van de bisschop van Utrecht voor de kastelein van Coevorden, ambtman en
rentmeester van Drenthe, inzake zijn rekening en verantwoording over 1501-1502.
Bron: Archief van de heren van Almelo, Algemeen Rijksarchief.

Wij, Friderich van Goits gnaden bisschop t' Utrycht, geboren marckgreve van Baden, maken
kondt allen luden, dat uns unse lieve, getruwe raidt, castelleynn 1) unses sloites tot Covorden,
amptman 2) ende rentmeister unses landes van Drenthe, Aloff van Rechteren, guede,
bescheiden rekenynge ende bewijsinge gedaen hefft van allen upboren 3) ende uuthgheven
hij van unser weghen upgeboert, untfangen ende weder uuthgegeven hefft van unsen ampte
ende rentampte van Coverden ende unses lants van Drenthe, beginnende des saterdages nae
Sant Jacobsdaghe in 't jair unses Heren dusent vijffhundert ende een thent 4) des saterdages
nae Sant Jacobsdaghe in 't jair unses Heren dusent vijffhundert ende twee lestleden, welcke
rekeninge van den jaire voirs. bij unsen raden gehoert ende doirsien uns wail genoicht 5), die
lovende 6) ende van werden heldende nae uutwijsinge van den registeren ende rekenboecken
uns dairvan overgelevert.
Ende bekennen myt desen brieve, dat uns daernae Aloff voirs. dairaff guetlick ende waill
betailt, vernoicht ende voldaen hefft, wairomme wij hem quijtgescholden hebben ende
quijtschelden myt desen unsen brieve voir uns ende unse naecomelinge, bisschoppe t'
Utrycht, van der rekeninge als voirs., uns des bedanckende gueder rekenynge, bewijsinge 7)
ende betalinge, beholtlicken uns ses ende tsoeventich arnemssche gulden drie kroemstert
ende drie oert kroemstert, die hye uns in dese laitste rekeninge schuldich blijfft, ende in sijnre
rekenschap van den tokomende jaire van unsen ampte ende rentampte 2) voirs. bewijsen 8)
ende bescheiden 9) sall sonder argelist.
In oirkonde 's brieffs myt unser handt geteikent ende besegelt mit unsen segell.
Gegeven up unsen sloite Vollenhoe in 't jair unses Heren dusent vijffhundert ende drie upten
vijffthienden dach in julio.

1) castellijnn = slotvoogd, burchtvoogd, burggraaf; 2) amptman = landsheerlijk ambtenaar, die
elders drost werd genoemd; 3) upboren = innen, ontvangen; 4) thent = tot aan;
5) genoegen = behagen, voldoen, tevreden stellen; 6) een rekening loven = goedkeuren; 7)
bewijsinge = verantwoording; 8) bewijsen = verantwoorden; 9) bescheiden = omschrijven,
uiteenzetten.

TEKST XXII
Akte waarbij Hendrik van Rechteren zijn echtgenote Walraven van Rossum het vruchtgebruik van een
aantal goederen toekent voor het geval dat hij vóór haar zal overlijden, 1547.
Bron: Archief van de heren van Almelo, Algemeen Rijksarchief.

Wijnandt van Breill, Duytschen Oirdens landtcompthuer der balien Biesen ende vanwegen
Roemscher keyserlicke majesteyt onses allergenedichsten heren, in affwesen dess edelen
ende waelgeboeren heren, heren Maximiliaen van Egmondt, grave van Bueren ende Lerdam,
etc., stadtholder van Vrieslandt, Overijssell, Groninghen ende der Omlanden, doen kondt ende
bekennen dat voir ons, als een constituyrde 1) stadtholder der leenen ende landen van
Overijssell, ende voir mannen van leene naebescreven in eigener personen erschenen unde
gekoemen is die erentveste 2) Henrick van Rechteren ende kande, dat juffrouwe Walraven van
Rossum, sijne echte lieve huysfrouwe, hem sonderlingen getrouwen dienst unde vrundtscap
bewesen hefft ende noch voirder doende ende bewijsende wurth ende om andere redelicke
3) oirsaicken hem dairtoe bewegende, unde hefft dairom juffrouwe Walraven, sijnre lieve
huysfrouwen (off sij hem overleeffden nae den wille dess Heren) in desse naebescreven
guederen unde leenen getuchtiget 4):
irstlicke hefft Henrick van Rechteren juffrouwe Walraven vurss. gelijfftuchtiget 5) in unde aen
dath huyse tot Almeloe mith allen den erven ende guederen dairtoe behorende, mit den
hagen, visscherie, vogeleriën, gaerdens, boemgardens, nyet uthbescheden 6), dairtoe
behorende, mit der ganscher heerlicheit unde opkomingen 7), het sij watermoelens offte
windtmoelens, accijse, tijnsse, mansschapen 8), leenen, tollen, wechgelt, mit der
botterrenthen op Almelerveene 9) unde voirt mith dat zwanenvloth 10) unde den theinden to
Luttenberch undt Daerle, groff unde smaell, mitten tween erven to Luttenborch unde dat erve
to Wechterholte, liggende in den kerspell van Wije unde mith allen sijnen gerechticheit, nye
unde alde, toebehoren, nyth utbescheiden in allen mathen 11) gelijck dat Henrick van
Rechteren unde sijne olderen ende voirolderen van den heeren dess stichtes van Utrecht t'
ontfangen plegen unde hij nu van keyserlicker majesteyt ontfangen hefft nae inholt der brieve
unde dess leenboicks, unde Hendrick van Rechteren hefft van onse als verardente stadtholder
begert (so het sijne uterste wille aldus wass) dat wij alsulcke lijfftucht als vurss. in stadt 12)
ende vanwegen Roemscher keyserlicker majesteyt om billicher oirsaicken also gedaen,
togelaten, bewilliget ende bestediget 13) hebben, toelaten, bewilligen ende bestedigen
jegenwordelicken also, dat juffrouwe Walraven van Rossum aen dat vurss. huyse unde
guederen in aller mathen als die vurgescreven staen oir leven lanck tuchsterwise t' besitten
ende t' gebruyken, getuchtiget ende gerechtiget sall sijn, unde dath sonder wederseggen
Henricks van Rechteren, sijner erven off nakomelinghen, voirbehalden in 't ghene vurs. is
onsen alregenedichsten heeren Roemschar keyserlicker majesteyt ziner Majesteyt recht ende
hoocheit.
Dith allet woe vurss. sonder aregelist.
Dair dit aldus geschieden, waren mit ons over ende aen als mannen van leene meister Gerlich
Doyse, raidtzhere, Johan van Dotynchem, Marthen Buecke, Jorien Wernynckhoff unde meer
ander mannen van leene genoich.
Oirkondt 's briefs mit onsen zegell besegelt. Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhundert
soeven ende virtich op gunsdach nae den sondach Judica.

1) constituiren = machtigen; 2) erentveste = standvastig, als betiteling: eerwaardig, achtbaar;

3) redelick = billijk, rechtmatig; 4) tuchtigen = een lijftucht toekennen; 5) lijfftuchtigen = een
lijftucht (vruchtgebruik) toekennen; 6) uthbescheden = uitgezonderd; 7) opkominge =
geldelijke inkomsten, opbrengst in geld; 8) manschap = leenmanschap, ook wel: bepaalde
jaarlijkse opbrengst of levering door de leenman aan de leenheer; 9) Almelerveene =
Vriezenveen; 10) zwanenvloth = zwaandrift, het recht om zwanen te houden; 11) in allen
mathen = op dezelfde manier; 12) in stadt = in plaats van; 13) bestedigen = bevestigen.

TEKST XXIII
Notariële akte waarbij een minnelijke schikking wordt getroffen in een geschil over de bebouwing door
de huurder van een erf, toebehoren de aan het klooster Koningsveld, 1537.
Bron: Archief van het klooster Koningsveld, Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling.

In den naem ons Heeren, amen. Allen denghenen die dit jegenwoerdighe instrument sullen
zien ofte hooren lesen, zij kennelijcken ende openbaer, dat in 't jaer van der geboerten des
selven Heers duysent vijfhondert ses ende dertich nae scriven 't hoeffs van Hollant, des
thiende indicties, upten vierden dach januarii omtrent negen uuyeren des morghens,
regnerende den alderonverwinlijcxsten prince ende heere Kaerel die vijfte, keyser der
Romeynen, onse erfheere, in 't sevende jaer zijnder majesteyts coronatiën 1) in zijnder
genaden rijck van Roomen, compareerden in haeren properen personen 2) voer mij, notarys
ter presentie van den naegescreven getuygen die eersaeme voorsienige Vranck
Bartholomeesz, Dirck Jansz Olyslager, poorters der stede van Delf, ende Pouwels Cornelisz
uuyt Hoedenpijl als arbitratoers 3) ende minlijcke daencxluyden 4) tusschen den convente van
Conincvelt ende Symon Pietersz, woenachtich up Dijcxhoern buyten Delft, des selfs convents
lantpachter, ter eenre ende Anthonis Willemsz in den Elstuyn ter andere zijden upte questie
van een zeecker erfgen bij den voern. Anthonis van des voorss. convents lant gedolven, groot
omtrent vier roeden lanck ende twee roeden breet, ende buyten consente van denselven
convente een huys up gestelt ende getimmert hadde, van welcke erfken oick 'tselve convent
questie ende proces gehadt hadden, in welcke zij getriumpheert 5) hebben gehadt
jegens eenen Adam Claesz, poorter der stede van Delft.
Alzoe dese saick an hem, comparanten, gesubmitteert 6) ende ghebleven 7) was, soe hebben
zijluyden achtervolgende 8) dieselve submissie haer arbitraye 9) ende uuytspraeck ofte
minlijcke accoordt gedaen, gepronuntieert ende geseyt, ghelijck zij uuytspreecken,
pronuntieren ende verclaeren mits desen, dat dieselve voers. Anthonis Willemsz ongehouden
zal wesen ende hem quijtgeschouden sullen blijven alle die verloopen pachten van 'tselve
voerss. erfken verschenen ende vervallen totten jaere ses ende dertich toe excluys, ende dat
hij voortsaen betalen zal denselven voerss. Symon Pietersz als principael 10) huyerman van
den voerss. convente tsjaers twaleff stuvers van den huyere van 'tselve erfken, daervan 't
eerste jaer es kersmisse anno vijfthienhondert ses ende dertich ende zoe voorts van jaere tot
jaere, elcke kersmisse gelijcke twaleff stuvers geduerende zoe langhe die voerss. Symon
Pietersz noch huyer ende pacht van den voerss. convente hebbende es ende nyet langer.
Ende voorts aengaende 't voerss. huys, barch 11) ende anders bij denselven Anthonis Willemsz
up 'tselve erfken getimmert, dat dieselve Anthonis tselve altijts zal moeten ofdoen 12) ende
breecken tot wille van den voerss. convente van Conincvelt ende die al achtervolgende 8) die
registeren 9) van denselven convente. Mit welcke alle verclaringe, arbitramente ende
uuytspraecke dieselve arbitratoers verclaerden de voerss. partijen vereenicht ende goede
vrunden, begheerende hiervan bij mij, notarys, gemaect ende gelevert te worden tot behoeff
van denghenen dies van noode wesen zal een instrument ofte meer instrumenten in der
bester forme.
Aldus gedaen binnen Delft an de Haeverbrugge in 't jaer, maent, dach etc. als boven in
jegenwoerdicheyt van den eersaemen Cornelis Claesz wantsnijer 13) in de Bellert ende Reyer
Heynricxz als getuygen, tot kennisse ende getuygenisse van al 'tgunt dat voersz. staet
gheroepen ende bijsonderlinck ghebeden.
Ende want ick, Govert Simonsz Walenburch, uuyter heyliger paeuselijcker ende keyserlijcker
machten bij den Hoeve van Hollant gheadmitteerde notarys, bij al 'tgunt dat voersereven staet

jegenwoerdich gheweest zij ende 'tselve al alsoe gheschyende mitten voerscreven ghetuyghen
ghesyen ende ghehoert hebbe, soe hebbe ick daervan dit jegenwoerdighe instrument bij eens
anders hant gescreven, ghemaict, gepubliceert ende in desen publique ende ghemeen forme
gestelt tot kennisse ende ghetuygenisse van al 'tgunt voerscreven staet gheroepen ende
bijsonderlinck gebeeden.

1) coronatie = kroning; 2) in haeren properen personen = in eigen persoon; 3) arbitratoers =
arbiters, scheidsrechters, bemiddelaars; 4) daencxluyden = bemiddelaars, scheidsrechters; 5)
triumpheren (in een proces) = het proces winnen; 6) submitteren = onderwerpen, voorleggen;
7) bliven aen = onderworpen worden aan het ocrdeel van; 8) achtervolgende = ingevolge, in
overeenstemming met, krachtens; 9) arbitraye = waarschijnlijk verschrijving voor: arbitrage;
10) principael huyerman = hoofdhuurder; 11) barch = hooi- of korenberg; 12) ofdoen =
verwijderen, wegnemen; 13) wantsnijer = lakenkoper.

TEKST XXIV
Verklaring van het stadsbestuur van Amsterdam betreffende een geschil tussen de vrouw van Dirck de
Haen en de Karthuizers bij Delft en de regeling van de bemiddeling daarin, 1522.
Bron: Archief van het klooster van de H. Bartholomeus in Jeruzalem, Algemeen Rijksarchief, Derde
Afdeling.

Allen dengheenen die dese onse letteren zullen zien of horen lesen, saluyt ende onsen
goedwilligen dienst eenen yghelijcken nae zijnen state, condicie 1) ende toebehoren, doen wij,
schout, burgermeesteren, schepenen ende rade der stede van Aemstelredamme, te wetene,
certificerende mit kennisse der waerheyt, dat op huyden voor ons in heuren properen persone
gecomen ende gecompareert zijn wijse ende voorsyenighe Floris Janszoen, Clement
Wolfertszoen, Simon Claeszoen ende Jacop van Campen Ghijsbertszoen, all onse mede
raetsbroederen, ende hebben tesamen ende elck bezonder bij den eede, die zij in 't annemen
heurder officie 2) gedaen hebben, geseyt ende verclaert.
Ende eerst de voirn. Clement Wolfertsz, dat omtrent voor achte daghen bij hem geweest zijn
Reynst coman Aernts wijff mit Aechte heure dochter, huyssvrouwe van Dirck de Haen,
seggende tot hem: "Heer burgermeester, ghij zijt een out man ende hebt cortelijcken sieck
geweest, zoedat u gheen moyten en dyenen 3)", sonder hem te bidden 4), dat hij 't beste
zoude willen doen in de sake tusschen heure voirs. dochter ter eender ende de Chartroysen
buten Delft ter anderen zijden, ende hadde zij hem ghebeden ende daertoe versocht, hij
zoude 't beste ghaerne hebben helppen doen.
Ende de voirn. Simon Claeszoen zeyde bij eede ende in der manyren als boven, dat voor
omtrent achte daghen gheleden voor zijn brouwhuys bij hem quam Reynst coman Aernts wijff
mit noch een vrouwe persoon, die hij nyet en kende, seggende: "Heer burgermeester, ick
bidde u, dat als de pater van de Chartroysen buyten Delft hier compt, 't beste wilt helppen
doen in der sake tusschen mijn swagher ende 't voirss. convent", daer hij, deposant 5) inne
consenteerde, ende dat hij omme zulcx te doene op den eersten maendach nae Assumptionis
Marie lestgheleden van heur noch nyemandt anders daertoe versocht en wordde, maer is
waer, dat hij dincxdaechs daernae daertoe versocht wordde, dat hem doen nyet bequaem 6)
en was, overmits dat hij sieckelick was, ende dat hij heur daernae, als hij weder uuytghinck,
dede weten, dat hij ghaerne 't beste zoude helpen doen, indien hij daertoe versocht wordde.
Ende de voirss. Floris Janszoen zeyde by zijnen eede als vooren, dat op huden voor de noene
tot versoecke van den voirs. pater van den Chartroysen buyten Delft is doen roepen voor hem
als op desen tijt burgermeester ende voor noch twee schepenen deser stede Reynst coman
Aernts wijff mit Aechte heure dochter.
Ende dat dien achtervolgende de voirs. partiën an beyden compareerden ende bij
tusschenspreken 7) zoeveell deden, dat de voirn. Simon Claeszoen ende Jacop van Campen
arbiters oft segxluden 8) zouden wesen vanweghen de pater voirss., ende Clement
Wolfertszoen ende meester Frans van Delft, notarius, arbiters van weghen Reynst ende heur
dochter, daer de voirs. Reynst heur bespreck 9) op begheerde, seggende, dat zij den pater
voor twaelff uren op den middach ten huyse van Jacop Goess bescheyt zoude laten weten.
Ende de voirn. Jacop van Campen zeyde bij zijnen eede als boven, hoe waer is, dat de voirs.
pater op maendach nae Assumptionis Marie lestgeleden des morghens voor de noene
tusschen thien ende elff uren quam bij Claes Gerits Deymans zoen, op desen tijt
burgermeester der voirs. stede, ende hem, deposant, begherende, dat zij zouden willen 't
beste helppen doen in de sake tusschen hem vanwegen 't convent van de Chartroysen buyten
Delft ter eender ende Reynst coman Aernts wijff mit heure dochter ter andere zijden,

daeraf de dach zoude dyenen 10) op den voirs. maendach, ende dat de voirs. Claes Geritszoen
ende hij, deposant, daerinne consenteerden, ende dat nochtans op denzelven maendach noch
daernae tot date van desen gheen verghaderinghe omme de voirss. partiën te scheyden
gheweest en is ende wel gesien heeft, dat de voirs. pater altijt ernstelick vervolcht 11) heeft
omme vergaderinghe 12) te hebben ende gheen ghebreck 13) hem gheweest en heeft.
Soe waerlijcken most hen, deposanten, tesamen ende elck beszondert in 't zijn Godt helpen
ende alle zijne heylighen.
In kennisse der waerheyt hebben wij, schout, burgemeesteren, schepenen ende raede voirn.
der voirs. stede van Aemstelredamme zeghell ten saken 14) hier beneden an doen hanghen.
Gegeven op den drie ende twyntichsten dach van augusto in 't jaere ons Heren duysent
vijffhondert twee ende twyntich.

1) condicie = maatschappelijke positie, status; 2) officie = ambt; 3) zoedat u gheen moyten en
dyenen = zodat u niet in de gelegenheid bent; 4) bidden = verzoeken; 5) deposant = iemand,
die een verklaring in rechte aflegt; 6) dat hem nyet bequaem en was = wat hem niet gelegen
kwam, waartoe hij niet in staat was; 7) tusschenspreken = bemiddeling; 8) segxluden =
scheidsrechters; 9) bespreck = overleg, beraadslaging; 10) dyenen = hier: aan de orde gesteld
worden (nl. van een rechtszaak); 11) vervolgen = aandringen; 12) vergaderinghe =
bijeenkomst; 13) ghebreck = tekortschieten; 14) zeghell ten saken = klein zegel.

TEKST XXV
Akte van erfrente van de stad 's-Hertogenbosch voor Thomas, zoon van Coenraet van Beerze, 1470.
Bron: Stukken afkomstig van de Nederlandse Minderbroedersprovincie. Rijksarchief in Noord-Brabant.

Wij, scepene, geswaren raidslude 1), die men noemt ledige lude 2), dekene van den
ambachten, een deel der goeder knapen ende alle die gemeyn stad van 's-Hertogenbosch
doen cont allen luden, dat wij vanwegen ende in name der voirs. stat wittelijc 3) ende wael
vercoft hebben Thomas, wittige soen wilnen Coenraets van Beerze, die nastelineker 4), dat is
te weten een jairlike ende erflike renthe van sess gouden penningen, cronen gemeynlic
genoemt, der munten 's coninx van Vranckrijck, vierendetwentich penningen stuvers
gemeynlic genoemt, of die werde dairvoer in anderen paymente bynnen deser stat gemeynlic
ter boersen loepende 5), te rekenen voir elke der cronen voirs., diewelke erfrente van den
sess gouden penningen, cronen genoemt, wij kennen, dat se die voirs. Thomas wael ende
wittelijc gecoft tegen ons met sijnen gereden penningen 6) sonder fraude of argelist.
Welke penningen om die voirss. sess gouden cronen erfeliker renthen wij kennen, dat se die
voirss. Thomas ons betaelt heeft ende witteliken volgouden 7) ende dat wij se hebben beset 8)
ende bekeert 9) in openbaren noetoirbair ende proffijte van ons ende van deser voirs. stat,
diewelke erfrenthe van den zess gouden cronen wij hebben geloeft ende geloven ende elc van
ons voir all in goeden trouwen te gelden ende te betalen den voirss. Thomas of zijnen sekeren
bode 10), brenger van desen letteren of van den transscrifte 11), bezegelt met enen zegel
autentyke, in enen wyssel 12) bynnen deser voirs. stat op onsen cost ende op onse aventuer
13), dat is te weten alle jair erffelijc in den hoochtijt 14) der gebourten van sinte Jan baptisten
ende vor den iersten termijn van betalingen in den hoochtijt der gebourten van sinte Jan
baptisten naestcomende ende alsoe voirtaen van jare tot jaren ende van termijne te termijnen
erffelijc ende ewelijc durende, in wat staet of habite 15) hij wesen sal, eest in ordinen 16) of
dairbuten, met sulker vorwarden, weer 't, dat wij weren in ennighen gebreke van geldenen die
voirs. erfrente tot ennighen termijne den voirs. Thomas off zijnen oir, erve ende nacomelingen
nae hem oft horen zekeren bode 10), brenger van desen letteren of van den transscrift 11) in
all oft in deele na den iersten dach van paymente gevallen ende hij 't dan versocht hedde in
den wyssel bynnen deser voirs. stat of dan dair ennige were ende of dair egenen wyssel ende
wair aen die borgermeesteren der voirs. stat ten tijde wesende of men die vonde ende of men
die niet en vonde aen heur woenstat of des enen van hen in orconden van twe scepenen der
voirs. stat, die gehouden sijn sullen ten versueke des voirs. Thomas zijnre oir ende
nacomelingen of heurs zekeren bode, brenger van desen letteren of van den transscrift mede
te gaen totten borgermeesteren voirs. oft hore woenstat oft des enen van hen die voirs.
maninge te horen ende ofs noet were getugenisse dairaf te dragen 17),
soe willen wij ende consenteren met onsen volcomenen wille, dat die voirs. Thomas oft die
brenger van desen letteren of van den transscrifte vierten nacht leden nae elken termijne
mach verteren op ons ende op dese voirs stat elx daigs dat wij in gebreke weren van geldenen
die erfrenthe voirss., dat is te weten van elken vijf scillingen enen penninc, denwelken enen
penninc van there 18) van elken dage, dat wij in gebreke weren als voirs. is van geldenen tot
elken termijne wij hebben geloeft ende geloven in desen brieve ende elc van ons voir all in
goeden trouwen op te richten 19) ende te betalen den voirs. Thomas, zijnen oir ende
nacomelingen nae hem oft horen zekeren bode tot horen wille sonder enich wederseggen
ende sonder die principael 20) erfrenthe dairbij yet te mynderen.
Ende weer 't sake dat die voirs. Thomas of zijn oir ende nacomelingen nae hen of die brenger
van desen letteren of van den transscrifte hieraf hedden of deden hierenboven ennigen cost,

there oft scade, weer 't in ghelovenen 21) landsheren, baelyuwen, meyeren 22) oft ennighen
anderen richteren, geestelijc cff werlijc 23), of weer 't in gedinge in geesteliken hoven of in
werliken of andere, in wat manieren dat dat weer, om hen voirs. erfrenthe te hebben ende te
gecrigen, allen dien cost, there, gift, myndernisse 24) ende scade hebben wij geloeft ende
geloven op te richten ende te betalen den voirs. Thomas, zijnen oir ende nacomelingen nae
hen of horen zekeren bode brenger van desen letteren of van den transscrifte 11) tot horen
redeliken seggen, sonder ander proeve 25) dairaff te doen ende sonder die principaal
erfrenthe dairbij yet te mynderen.
Ende om allen die voirs. voirwarden ende geloeften wael ende getruwelic te houden ende te
voldoene, soe hebben wij verbonden ende verbynden in desen brieve ons, onse oir ende onse
nacomelingen ende elc voir all alle onse guede van ons, van onsen oiren ende van onsen
nacomelingen, hoe ende wair die gelegen sijn, die wij nu hebben ende namaels vercrigen
moegen, voir alle heren ende richteren geestelijc ende werlijc, ende bidden ende versueken
alle heren ende rechteren, geestelijc ende werlijc, dat sij ons dwingen ende doen dwingen met
onsen lijve ende met onsen gueden om te houden ende te voldoen alle die vorwerden, die in
desen letteren bescreven staen.
Ende hiervoir hebben wij vertegen 26) ende vertyen voir ons, voir onse oir ende voir onse
nacomelingen op alle excepciën 27) ende decepciën 28) van pleyten 29), van boesheiden 30)
ende van gedinge, van tijde, van steden ende van personen, van munten niet gehadt, niet
getelt 31) off niet ontfaen, ende alsoe, dat wij niet seggen en sullen moegen in ennigen tijde,
die toecomen sall, die penningen, die wij ontfaen hebben, om die voirs. errfelike rente, zij en
sijn beset ende bekeert, wael ende wijsselijc in openbaren gemeynen nootorbair ende
proffijte van ons ende van deser voirs. stat alle privilegiën van crucen 32) gegeven of te geven,
alle andere privilegiën ende letteren van den paeus van Romen, van zijnen legaten 33) of van
ennigen prince, wie dat zij, ende vertyen der excepciën, dat men seegt, dat gemeyn
vertijenisse niet en diedt 34), alre heren ende richteren, hulpe, geestelijc ende werlijc, ende
sunderlinge alle andere dingen, welke die sijn, die ons helpen muchten, ende den voirs.
Thomas oft zijnen oir, erve ende nacomelingen nae hem oft den brenger van desen letteren
oft van den transscrifte letten 35) of deren in enniger maniren tegen dese letteren of tegen
ennige van den vorwerden ende punten, die in dese letteren bescreven staen, met sulker
voirwarden ende bespreck in desen toegedaen, dat wij in name ende vanwegen der voirss.
stat altijt als 't ons gelieven sall die voirss. erfrenthe sullen moegen lossen ende afquijten, dat
is te weten elken penninc met vijfthien dergeliker penningen van der werden ende prijze voirs.
ende metter renten van dien jair als men lossen sall ende metten afterstelle 36) of dair ennige
tafter stonden ende onvergouden wair.
Ende oeek eest vorwerde ende bespreck als dat die voirs Thomas noch sijn oir ende
nacomelingen nae hen die voirs. erfrenthe nyemanden vercopen, opdragen 37), overgeven
noch mechtich maken 38) en sullen dan alleen horen medepoirteren ofte den ingesetenen der
meyeriën 39) deser stat.
Ende of 't sake wair, dat dese tegewordige lettere in ennigen tijde worden gestolen, gestoert
40), verbrant of geargert 41) in enniger maniren, soe geloven wij den voirs. Thomas ende
zijnen oir ende nacomelingen nae hen, dat wij hen dan sullen geven ende verlenen een andere
lettere bezegelt metten selven zegel dair dese lettere mede bezegelt is na den transscrifte
bynnen eenre maent nae dien dat wij des versoent sullen wesen van hore wegen.
Ende omdat wij willen, dat allen die punten ende voirwerden, die in dese letteren bescreven
staen, vast ende stede sullen blijven sonder wederseggen oft dairtegen yet te doen in enniger
maniren, soe hebben wij dese lettere bezegelt metten groten gemeynen zegel der voirs. stat
van 's-Hertogenbossche.

In kennisse der wairheit gegeven opten vierthiensten dach der maent van julio in 't jair ons
Heren duysent vierhondert ende tseventich.

1) geswaren raidslude = het stadsbestuur bestond uit veertig leden, van welke negen
schepenen waren; de laatst afgetreden schepenen waren gezworen, dus had de stad zeven
gezworenen, en de overige waren raden; 2) ledieh = ambteloos, niet een door de stad
bezoldigd ambt uitoefenend; 3) wittelijc = wettig; 4) nastelineker = maker van veters of
rijgsnoeren; 5) ter boersen loepende = gangbaar; 6) gerede penningen = contant geld; 7)
volgouden = afbetaald, geheel voldaan; 8) beset = gevestigd (op een onroerende zaak als
belegging; 9) bekeren = aanwenden, besteden; 10) bode = gemachtigde; 11) transscrifte =
afschrift; 12) wyssel = wisselkantoor; 13) op onse aventuer = op ons risico, voor onze
verantwoordelijkheid; 14) hogetide = kerkelijke feestdag; 15) habijt = (eigenlijk: kleding, hier:)
uiterlijk voorkomen; 16) ordine = geestelijke orde; 17) getugenisse dragen = getuigenis geven,
afleggen; 18) penninc van there = geld om te verteren; 19) oprichten = vergoeden; 20) die
principael erfrenthe = de hoofdsom van de erfrente; 21) gheloven = hier: berusten in de
uitspraak van; 22) meyer = rechterlijk ambtenaar; 23) werlijc = wereldlijk; 24) myndernisse =
waardevermindering; 25) proeve = bewijs; 26) vertiën = afstand doen van, afzien van; 27)
excepcie (exceptie) = verweermiddel voor het gerecht, bestaande in het aanvoeren van een
grond van ontvankelijkheid; 28) decepcie (deceptie) = bedrog; 29) pleyt = (hier:) list,
kunstgreep; 30) boesheit = slechte daad; 31) (munten) niet getelt = niet meegerekend; 32)
privilegie van crucen = recht om in hoger beroep te gaan; 33) legaat = pauselijk gezant; 34)
dieden = (hier:) van kracht zijn, gelden; 35) letten = schaden, benadelen; 36) afterstelle =
achterstallig bedrag; 37) opdragen = overdragen in eigendom; 38) mechtich maken =
machtigen, volmacht geven;. 39) meyerie = rechtsgebied van de meyer; 40) storen = (hier:)
vernielen; 41) argeren = bederven, beschadigen.

LIJST VAN IN DEZE TEKSTEN VOORKOMENDE WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
I

Nederlands

aencomen (ancomen) = komen aan, toevallen
aenleyder = hoofddader, initiatiefnemer
aenliggen (gevolgd door een datief) = opgelegd zijn, treffen
aensien = overwegen, in aanmerking nemen
aenvaen, aenvanghen = in gebruik nemen, aanvaarden
achtervolgende = ingevolge, in overeenstemming met, krachtens
afdoen = verwijderen, wegnemen
afflivich = gestorven, dood
afsetten = de waarde verminderen (van geld)
afterstelle = achterstallig bedrag
affstaen = afstijgen, afstappen
alleenssprekende = gelijkluidend
alse = namelijk, te weten
ambacht (ambocht, ambt) = rechts- en bestuursdistrict op het platteland, voorloper van de
hedendaagse gemeente
amptman (amman) = een rechterlijk ambtenaar, elders drost of baljuw genoemd
argeren = bederven, beschadigen
ballinc (banlinc) leggen = verbannen of buiten de wet stellen
barch = hooi- of korenberg
bat = veeleer
baten = helpen
bedrijf = handeling, praktijk, gedrag
begaen = achterhalen, in rechte van schuld overtuigen
begrepen hebben = bevatten, inhouden
bekeren = aanwenden, besteden
becommeren = arresteren
bequaem, dat hem nyet - en was = wat hem niet gelegen kwam, waartoe hij niet in staat was
beschadigen = benadelen, duperen
bescheiden = omschrijven, uiteenzetten
beset = gevestigd (op een onroerend goed als belegging)
bezyghen = gebruiken
bespreck = overleg, beraadslaging
bestedigen = bevestigen
bestorven sijn = door de dood familieleden verloren hebben
bestorven mombaer = voogd wegens overlijden van de ouders
beteren = vergoeden, boete betalen
betoech = verantwoording
bevallen = in het ongelijk gesteld worden (in een rechtszaak)
bevinden = aantreffen, constateren
bewijsen (bewisen) = 1. verantwoorden; 2. goederen aanwijzen om een schuld te verhalen
bewijsinge = verantwoording
bidden = verzoeken
bicomen = gebeuren

bliven aen = onderworpen worden aan het oordeel van
bloote (zijn hant op 't - slaen) = aan het kortste eind trekken
bode, gewairde bode = gemachtigde
boeyen (boyen) = boeien, ketenen
boesheit = slechte daad
brief = akte
buerzegelt (borsegelt) = gangbare munt, kleingeld
boersen (ter - loepende) = gangbaar (van geld)
buyten (bueten) (te - gaen) = afstand doen van
burchgravc (borchgreve, borchgrave) = burggraef, slotvoogd, een soort stadhouder van de
landsheer, doorgaans zetelend op een burcht in of bij een stad
buren = de inwoners van een ambacht die zeggenschap in het bestuur hadden
bij, aen ende over = aanwezig als getuige
c >> k
dachgelt = rente wegens niet tijdige nakoming van een verbintenis
dadinghen (dedingen) = door onderhandelingen tot stand brengen, een schikking treffen
daencxluyden (dedynxlude) = bemiddelaars, scheidsrechters
dan = maar, echter
dencken (een misdaet - up) = een misdaad van plan zijn tegen
dieden = van kracht zijn, gelden
dyenen = aan de orde gesteld worden (van een rechtszaak)
dyenen (zoedat u gheen moyten en -) = zodat u niet in de gelegenheid bent
doe = toen
doen (gheen - en hebben) (gevolgd door een genitief) = niet nodig hebben
draghen (hem -) = zich gedragen
Dryevoldicheit = Drieëenheid
dul (dol) = zot, dwraas
dijcke = de plicht om in het onderhoud van een dijk bij te dragen
eens = voor eenmaal
erentveste = standvastig, als betiteling (b.v. in de aanhef van een brief:), eerwaardig, achtbaar
ergeven (sich - tot) = zich begeven naar
erve = erfdeel, erfgoed
ewig = voortdurend, permanent
ghebyen (gebieden) (hem -) = zich aanbevelen
gheboerte = nakomelingen (blivende of blijckende - = kinderen, die bij de dood van een van de
ouders nog in leven zijn)
gebreken = ontbreken, tekortkomen
gebruycken (gebruken, gebroeken) = genieten, uitoefenen, de beschikking hebben over
gehoudt = inkomen
ghelant sijn = grond bezitten
gelden = waard zijn
gheleye = bescherming, vrijgeleide
gheliefte = welbehagen, believen
ghelyen (geliën) = belijden, erkennen

gheloven = berusten in de uitspraak van
ghenaden (in - gaen) = zich onderwerpen aan een straf, die krachtens een bijzonder voorrecht
kon worden opgelegd
ghenoechte = vreugde
genoegen = behagen, voldoen, tevreden stellen
geselle = jonge man
ghesonde = gezondheid
gheswoeren = gemachtigde van een dorpsgemeenschap tot het dagelijks bestuur
getelt (munten niet -) = niet meegerekend
getugenisse dragen = getuigenis geven, afleggen
getuycht (waill -) = van het nodige voorzien, goed uitgerust
ghevallen = voorvallen
geverliken = als gift
giën = verklaren
guede mannen = gegoede, aanzienlijke mannen, scheidsrechters
guwer zyer (goeder sier) maken = de bloemetjes buiten zetten, feestvieren
guet ende gheve = ongeschonden, gaaf
habijt = kleding, uiterlijk voorkomen
t'hant (te hande) = onmiddellijk, dadelijk
hantdadich (handadich) = handtastelijk, gewelddadig, daadwerkelijk betrokken bij een gevecht
hantscrift = handtekening of door een handtekening bekrachtigde akte
handvest (hantveste) = akte waarbij een privilege wordt toegekend
heemraedt (hemeraet, heimraet, hiemraet) = lid van een college dat waterschapsbelangen
behartigt
heer = leger, dat hemelsche heer = de engelen en de heiligen
herlicheijt = heerlijk gezag, jurisdictie (dagelijksche heerlijkheid = (in Gelderland) lagere
jurisdictie
Heylighe Gheest = tafel van de Heilige Geest, een liefdadigheidsfonds
heymelike rade = vertrouwelijke raadslieden
heten = noemen
hierbevoerens, hiervoermaels = eertijds, hiervoor
hofvaert = proces in hoger beroep (ene hofvaert bestaen = een proces in hoger beroep
voeren)
hoghen = verhogen
hogetide = kerkelijke feestdag
hoiftmaken = front maken, de aanval richten
hoeftghelt = hoofdsom, kapitaal
horte = stoot
hout = gunstig gezind, getrouw, toegewijd
huesch (hovesch, hoosch, huefsch, heusch) = beleefd (in huescher gevangenisse = in
gevangenschap met veel bewegingsvrijheid)
huysvrouwe = echtgenote
huldt, eedt ende manschap = leenhulde, betuiging van trouw van de leenman aan de leenheer
hulpreden = 1. argument, 2. uitvlucht, voorwendsel
inleggen = in gijzeling gaan
in 't (indat) = ingeval dat, indien

jaer ende dach = verjaringstermijn
jof = of
kennen = getuigen, verklaren, in een akte vastleggen
kennesse der waerheyt (in -) = ter bevestiging van de geloofwaardigheid
kersten (een - mensche) = een christen
cleinoot = klein geschenk, in het bizonder: sieraad
cloec = listig
knape = 1. (jonge) man; 2. schildknaap, edelman, die niet tot ridder is geslagen; 3. dienaar,
knecht
koerwonde (coorwonde) = een wond van een bij een keur (core) bepaalde grootte, waarop
een bijzondere straf was gesteld
comans (coopmans, comens) ghelt = in de handel gangbaar geld
comanschap (coopmanschap, comenschap, comeschap) = handel, handelstransactie
comenschap hantieren (hanteren) = handel drijven
comen = bekomen, verkrijgen
kommer (comer, cummer, comber) = nadeel
commerlois = onbezwaard, vrij van lasten
coren (cueren, curen, keuren) = verordenen
kost (op mijnen -) = op mijn eigen kosten
cracht = geweld
kroeden (hem -) (gevolgd door een genitief) = zich bemoeien met, hinderen in
custinge = hypothecaire lening ter voldoening van een koopsom onder verband van de
gekochte zaak
lantcommenduer = landcommandeur, landelijk hoofd van een ridderorde
ledich = ambteloos, niet een door de stad bezoldigd ambt uitoefenend
leghen = verlagen
lende = naastgelande, eigenaar van het aangrenzende stuk grond
letten = schaden, benadelen
liden (liën) = voorbijgaan
liën (liden) = erkennen, verklaren
liefhebben = gaarne zien
lochten (op 't eynen - sijn stellen) = het luchtig opvatten
loet (een - zulvers) = een zeker gewicht aan zilver
lootbrieff = akte van verdeling door loting
loit = lot, door loting gevormde groep
loven (een rekening -) = goedkeuren
lijf = leven (op haer lijf = op verbeurte van hun leven)
lijftochte = vruchtgebruik
lijftuchtigen = een lijftocht (vruchtgebruik) toekennen aan
maech (mage) = verwant
maecxel = roerende of onroerende zaak, aangewezen om door de rechter te worden verkocht
ten einde uit de opbrengst aan de schuldeiser een toegewezen vordering te voldoen
machte = bevoegdheid
mechtichmaken = machtigen, volmacht geven

machtych sijn = de baas zijn
maken = vermaken, legateren
makinghe = uiterste wilsbeschikking
manschap = leenmanschap, bepaalde jaarlijke opbrengst of levering door de leenman aan de
leenheer
maten (in -) = op de wijze, manier
meester = lid van een gilde met de rang van meester
meyningen (in goeder -) = met een goede bedoeling
meyer = rechterlijk ambtenaar
meyerie = rechtsgebied van de meyer
myndernisse = waardevermindering
mynlick = minnelijk, in der minne, in goede verstandhouding
minne = voedster
mombaer (montbaer, montber, montboor, montbore, momboor, mober) = voogd,
gemachtigde
montcosten = kosten van levensmiddelen
morgen (margen, mergen) = een landmaat
margengave = schenking, die een bruidegom aan zijn bruid doet op de dag na de voltrekking
van het huwelijk
moeye (moye, muye) = tante
moyten (zoedat u gheen - en dyenen) = zodat u niet in de gelegenheid bent
mijte = een munt
naelicx = bijna
naber (nabuur, nabur) = buurman
namels (namaels) = later, naderhand
nastelincker = maker van veters (nestels)
nieumere (nieumare, niemare) = tijding, nieuws, bericht
noede = met tegenzin
noede (van -) = nodig
nootelijc (nodelijc, notelijc) = nodig
nu nae = nu, op dit ogenblik
nijt = wrok, verbittering
ofdoen >> zie: afdoen
offlivich >> zie: aflivich
onbegrepen (ombegrepen) = te goeder trouw, zonder in gebreke te blijven
ondereyn = onderling, met elkaar
ondersaeten = onderdanen
onnutte = onbehoorlijk, schandelijk
ontfaen = ontvangen
ontseggen = verklaren (de oorlog -)
onverseyt (onverseget) = zonder dat er bezwaar tegen kan worden gemaakt
oirber = voordeel, profijt
oirconden = getuigen, verklaren
oorconde (in - van) = tot getuigenis van
opdragen = overdragen (in eigendom -)
opcomen = tevoorschijn komen

opcomen (last -) = moeilijkheden overkomen
opkominge = geldelijke inkomsten, opbrengst in geld
oprechten (oprichten) = herstellen, vergoeden
oprijsen = ontstaan
opsteker = dolk
orlof = 1. verlof, vergunning, toestemming; 2. vaarwel
ouderman = opziener, bestuurder van een corporatie of een stad
over sijn = ter plaatse zijn
overdraghen = overeenkomen, afspreken, besluiten
overgeven = zich verbinden, zich verplichten
overlanc = metterijd
palmendach = palmzondag
pandinghe = het verhalen van een niet betaalde schuld op de opbrengst van een zaak door
tussenkomst van een rechter
pant = een voorwerp dat een zekere waarde vertegenwoordigt, onderpand
papelicke proven = fondsen, waarvan de inkomsten voor de geestelijkheid bestemd zijn
penningen = l. penningen (munten); 2. geld in het algemeen
penninc van there = geld om te verteren
penningen (gerede -) = contant geld
pleyt = list, kunstgreep
poortere = burger, inwoner van een stad die het poortrecht bezit
proost (praefst, praest, pravest, provest, provoost, profst) = 1. hoofd van een kapittel; 2.
plaatsvervanger van de abt van een klooster
Preekers = Predikheren (Dominicanen)
prince = vorst
punten = bepalingen
rade (te - werden) = besluiten
rasch = flink, krachtig
recht = rechtmatig, erkend
rechte (die - helft) = precies de helft
rechten = recht doen, berechten
rechtich = recht (op iets)
redelickeit = billijk, rechtmatig
rinne = kerker
roedevoete = een lengtemaat, onderdeel van de door de stad geijkte roede
rueren van = betrekking hebben op
saen = spoedig, dadelijk
sake (waer dat -) = ingeval
(ge)scheyden (hem -) = tot een vergelijk komen
scheiden = weggaan, afscheid nemen
scelden (te goede -) = kwijtschelden, kwijting geven voor een koopsom
schenc = geschenk
scependom = rechtsgebied van schepenen
scot = belastingomslag
scriven (nae gemien -) = volgens de gebruikelijke jaarstijl

segxluden = scheidsrechters
semptlick = tezamen, gezamenlijk
setten = aanwijzen, aanstellen
sluijer = sluier of dunne doek in het algemeen
stade = betrouwbaar, zodat men er staat op kan maken
starcken (sterken) = steunen
stat = plaats, plek
stadt (in -) = in plaats (van)
statpaey = wijze van betaling zoals in de stad gebruikelijk is
stede = stad, ook: plaats, plek in het algemeen
steghe = weg, straat, pad, steeg
stoot = botsing, geschil, twist, rel
storen = vernielen
storte = strot
strecken = gediend worden
tegenstaen = in strijd zijn met
thent = tot aan
thiende (tiende) = tiende deel van de opbrengst van landbouw of veeteelt, meestal
verschuldigd aan de kerk (smaltienden = kleine tienden, nl. van kleinvee, vruchten, groenten,
tegenover grove tienden = korentienden)
tiën an = zich wenden tot
timmeringe = gebouw
toelegghen = toekennen
tucht = lijftucht, vruchtgebruik
tuchtigen = een lijftucht toekennen
tusschenspreken = bemiddeling
tijns = rente of vaste betaling uit een zaak ter erkenning van gezag of eigendom
tijtelick = tijdelijk, aards
upboren = innen, ontvangen
uthbescheden = uitgezonderd
uterdijcke = buitendijk of buitendijks land
uutgaen (utegaen) boven = te buiten gaan, overtreden
uytsetten = beschikbaar stellen
uuyttiën = uittrekken
uuytwijsen (nae -) = blijkens, krachtens
vare (met enen an - ende an velde sijn) = iemands medeplichtige zijn bij een vechtpartij
verboren (verbueren) = verbeuren, oplopen, als straf verschuldigd zijn
verdoen (hem -) = zich van kant maken
verdweerss = nors, stuurs
vergaderinghe = bijeenkomst
verhenghenesse = toestemming, toelating
vercorten = afbreuk doen aan
verlijen (verliën) = in leen geven, belenen met
verleenen = in leen geven, belenen met
vermoghende = machtig

verplegen = verzorgen
versceyden = afzonderen, afscheiden
verseeren = ellende, smart
versetten = belenen, verpanden
versien = verhalen (een schuld)
versolten = tegen soldij in dienst nemen, bezoldigen
verstaen = vernemen
versteent = hardnekkig
verstive (te mijnen -) = om versterking
vertiën = afstand doen van, afzien van (rechten)
vertreck = uitstel, oponthoud
vervolgen = aandringen
vesten (veste, vestene) = bolwerk, stadswal
vestigen = bevestigen in het bezit, het recht erkennen van
vier = vuur
vierdell = een vierde deel
vingeren (doer die - sien) = een oogje dicht doen
voeren (ghemengder -) = gemeenschappelijk bezittend met een ander (grond)
volghen (laten -) = toewijzen, toekennen
volgouden = afbetaald, geheel voldaan
voercommer, voirplicht = van vroeger op iets drukkende last
voersichtich = vooruitziend (aanspreektitel)
voerstaen = de partij kiezen van, staan aan de kant van
voirtvaren = voortgaan, uitvoering geven aan een overeenkomst
vrede (enen onnoselen - breken) = een vrede verstoren waarvan men geen weet heeft
vroescap ende rijcheit = de wijze en de rijke burgers
vrijen ende waren = vrijwaren, de vrije eigendom verzekeren, voor de nieuwe eigenaar
opkomen
vulkennen (volkennen) = erkennen
vulmechtich (volmachtich) = volledige rechtskracht hebbend
waer (ten - of) = tenzij
wairlijc (werlijc) = wereldlijk
wantsnijer = lakenkoper
waren = vrijwaren, de vrije eigendom verzekeren, voor de nieuwe eigenaar opkomen
wederseggen = tegenspraak, protest
wegen (van -) = uit naam van
willekeur = gerechtelijke beslaglegging
wyssel = wisselkantoor
wittelijc = wettig
woe = hoe
wrevelicheit = brutaliteit, overmoedige daad
wijf = echtgenote, gemalin
wijse (twie of drie -) = twee- of driemaal
zeghel ten saken = klein zegel
zevendeel = zevende deel, in het bizonder van het zoengeld voor een doodslag
zielproeven = fondsen ter bekostiging van missen ter nagedachtenis van gestorvenen

zwanenvloth = zwaandrift, het recht om zwanen te houden

II Latijn en Frans ofaan het Latijn respectievelijk het Frans ontleend
adverteren= op de hoogte brengen, mededeling doen van
amoviren= verwijderen, afzetten, ontslaan
arbitratoers= arbiters, scheidsrechters, bemiddelaars
arresteringe = beslaglegging (op goederen) of vasthouding (van personen)
assumptio (onser vrouwen avont -) = de dag vóór Maria ten Hemelopneming
aventuer (op onse -) = op ons risico, voor onze verantwoordelijkheid
bailliu = baljuw, ambtenaar voor de hogere rechtspraak
balije = provinciaal rechtsgebied van een ridderorde, in het bijzonder van de Duitse Orde
bonnet (bonette) = hoed of muts
canonick (canoonc, canuenc) = kanunnik, geestelijke die lid is van een kapittel
casseren = nietig, ongeldig verklaren
casteleyn (castellein, castelain) = slotvoogd, burchtvoogd, burggraaf
chirurgijn (cyrurgin, cyrgijn, syroergien) = heelmeester, arts
coheres = mede-erfgenaam
compareren = verschijnen
condicie = maatschappelijke positie, status
conferiren = voor een benoeming voordragen
confirmeren = bevestigen, bekrachtigen
consent(consente) = toestemming
constituiren = machtigen
convent = klooster
conversacie (conversacye) = omgang
coronatie = kroning
correctie = tucht
decepcie (deceptie) = bedrog
deposant = iemand, die een verklaring in rechte aflegt
donatio inter vivos = schenking onder de levenden
effect sorteren= rechtsgeldige gevolgen hebben
excepcie (exceptie) = verweermiddel voor het gerecht, bestaande in het aanvoeren van een
grond van onontvankelijkheid
facit = maakt, bedraagt (geld)
fame (faem) = gerucht
ghebenedijt = gezegend

heredes= erfgenamen
indictie = aanduiding van het jaar volgens de plaats in een cyclus van l5 jaren
institueren = aanstellen, benoemen
instrument = akte, in het bizonder notariële akte
intestatus = zonder een testament gemaakt te hebben
item = evenzo (gebruikelijk bij opsommingen)
jure testamenti of codicillorum = volgens het recht dat geldt voor testamenten of codicillen
(codicil = uiterste wilsbeschikking betreffende een onderdeel van de nalatenschap)
legaat = pauselijk gezant
legatatio= legaat
librum = pond
littere = 1. brief; 2. akte
martius = maart
mobel of immobel = roerend of onroerend
noen (none) = drie uur in de namiddag
nomine (in - Domini) = in de naam des Heren
notarius publicus= openbaar notaris
obligeren = verbinden als onderpand
officie = ambt
officier = rechterlijk ambtenaar, schout
ordinantie = beschikking, regeling
ordine (in -) = in een geestelijke orde
ordineren = verordenen, beschikken, regelen
parceel (parcheel, perceel) = deel, stuk
participant (perticipant) = deelgerechtigde
partiën (paertiën, pertijen) = partij kiezen
principale (prinssepale) = voornaamste personen (principael erfrenthe = hoofdsom van de
erfrente; principael huyrman = hoofdhuurder)
privilegie van crucen= recht om in hoger beroep te gaan
proeve = bewijs
promoviren = bevorderen
properen (in haeren - personen) = in eigen persoon
pryse (prise) = buit, buitgemaakt schip
rantsoenen = tegen een losprijs vrijkopen
regneren = regeren, heersen
resigniren = afstand doen van
solidus = schelling
somma = totaal bedrag

spatium = open ruimte op een blad waarop een akte is gesteld
stilo curie Hollandie = naar de stijl van het Hof van Holland, nl. de Paasstijl
subject = onderworpen (aan)
submitteren = onderwerpen, voorleggen
subscriptie = onderschrift
succederen= opvolgen
temporeel = tijdelijk, aards
testateur = hij die een testament maakt
tracteren = behandelen
transscrifte = afschrift
triumpheren (in een proces) = het proces winnen
vitaelge (vytaelye, victaelge) = victualiën, proviand

TWEEDE AFDELING

TEKST I
Akte waarbij het stadsbestuur van Utrecht aan de vijf hoofdkapittels van het bisdom toezegt ze in hun
rechten en inkomsten te zullen handhaven, waartegenover de kapittelgeestelijken beloven de
godsdienstoefeningen, die ze tijdelijk gestaakt hebben, te hervatten.
Na de dood van bisschop Frederik van Blankenheim was er onenigheid ontstaan over de opvolging. Er
waren twee kandidaten: Zweder van Culemborg en Rudolf van Diepholt. De stad Utrecht steunde
Rudolf, maar Zweder werd aanvankelijk door de paus benoemd.
Tengevolge van een overwinning van gravin Jacoba van Beieren, die met Rudolf sympatiseerde, werd
Zweder uit de stad verdreven en liet het stadsbestuur Rudolf in de stad toe. Zweder werd door de
stan–den geschorst, maar legde een interdict op de stad. Hij had de geestelijkheid tegen zich inge–
nomen door de stad Amersfoort aan de hertog van Gelderland te verpanden; de kapittels zochten
daarom toenadering tot het stadsbestuur, waarvan de hier volgende overeenkomst het voorlopige
resultaat was.
Bron: Archief van het Fürstentum Münster, Staatsarchiv Münster/Westfalen.

Wij borghermeysteren ende raede, oude ende nye, der stad van Utrecht doen kundich allen
luden ende bekennen mit desen brieven:
Want die eerbare ende voerzichtighe prelaten, capittule, canoniken ende vicarii van den vijff
collegiaten kerken bynnen onser stad ende wij mit hem als ghehoerzamme kindere des
hilghen stoels van Romen heren Sweder van Culenborch na den ghebaden ons hilghen vaders
des pauwes tot enen bisscop ontfanghen hebben ende tot alle zinen rechten ende zoe
ghenoech ghedaen den pauwes ende zinen ghebaden ende alle zinen executeren ende
richteren.
Ende zij overmids onser onderdanicheit in den zaken en gheen moeghe meer en hebben over
ons enighe banne of interdicten te legghen, ende aanziende die groete crachte,
bloetstortinghe, ghewelde ende onrecht der kerken van Utrecht, der ridderscop, onser stad
van Utrecht ende van Amersvoert ende allen anderen des ghestichtes steden, landen ende
luden van heren Sweder biscop vorscreven tot ewigher verderfnisse ghe daen ende aen–
gheleecht baven ende thegens horen ende onsen rechten ende thegens gheloften ende eden
heren Sweders biscops der kerken, ridderscap, onser stad, steden, landen elken ghedaen ende
dat wij daeromme van allen processen ende gheboden der executoers vorscreven ons hieren–
boven mit aldus apenbaren onrechten anghelecht gheappelliert hebben tot onsen hilghen
vader den pauwes vorscreven om hem deze onrechten ende ghewelden te verkondighen ende
daer af te verloest te werden bi der hulpen Godes ende des pauwes ghenaden.
Ende want wij onse appellacie verkondicht hebben den prelaten, capittulen ende heren
vorscreven ende daerof in vervolghe zijn, zoe zin zie ons na den vorscreven rechte ende na
statuten ende ghewoenten der kerken van Utrecht vorscreven, der zi altijt zoe ghebruuct
hebben ende ghebruken, schuldich te adheriren ende niet te viciren noch daeromme te
cessiren, ende nochtans die prelaten, capittule ende heren vorscreven om hem te beraden
een wijltijts cessiert hebben ende nu wel beraden zijn horen zang ende dienst Gades in den
apenbaren hieromme ende omme onser rechtveerdigher, oetmoedigher bede willen weder
anghenamen hebben, daer wij Gade van loven ende zij van bedanken, soe heb wij, om Gade
ende den rechten ghenoech te doen ende omme alle twivelinghe ande vreemde ghedochten
neder te legghen, gheloeft ende ghelaven mit dezen brieve voer ons raden, onse borgheren
ende onderzaten, thegenwordich ende toecomende, in gueden truwen, dat wij die prelaten,
capittule ende heren van den vijff collegiaten kerken ende alle ander gheesteliken,
gheordenden ende onghoerden personen, mannen ende wiven, den vorscreven collegiën
bijblivende, mede singhende, zamentlic ende bijzonder, hyrin bistandich, truwe ende gheheel

te wezen ende te bliven ende hyrof schadeloes te hoelden ende ontheffen van allen lasten,
die hem hierof comen zellen.
Ende zij te helpen, dat zij hoer ende hoerre kerken rechten, renten, vruchten, teenden, tinse,
paehte ende al oer guede, gheleghen in den lande van Utrecht of daerbuten, die wij oflanghen
1) moeghen, ghebruken zullen ende hem, hoerren dienren ende baden daerin ende daertoe
sterken mit onsen moeghen thegens yemant, die hem daer hinder, krot, weer ofte ghewelde
in doen zellen willen.
Ende sonderlinghe theghens alle die personen van hoerre ofte anderen kerken, die hem ende
ons hyromme ontghanghen zijn ende van hem ghescheyden zijn, die in onser stat niet te liden
noch in te comen laten, sie en zullen ierst die smetenisse, onrechten ende confusie horen
kerken, deken ende capittulen vorscreven (betern).
Oec en zelle wij bynnen onser stat niet ghehenghen, dat ymant an der kerken ofte gheestelike
personen live ofte guede hem krot of hinder doen en zel, mer der kerken daermede omme
laten gaen na horen rechten ende gueden ghewoenten zonder ymant anders berechte ende
hem die werlike hant of doen.
Ende weer 't zake, dat enich van den heren prelaten, canoniken ende personen vorscreven
ghepriviert worde of were van zinen dignitaten, provenden off beneficiën, dat wij ommer niet
en hopen te geschien, den zelle wij mit al onsen vermoeghen ende machten houden,
beschudden ende beschermen in digniteyten, provenden ende beneficiën ende in den bezitte
teghens alle denghenen, die hem daer hinderlic in wezen zullen.
Ende dieghene die de privaeie ghedaen heeft, doen zell off doen doen ende daer daets of
raets an schuldich zin off wezen zellen, die en zulle wij in onse stat niet laten comen of bliven
buten wille ende consent desgheens off dergheenre, die priviert were of zellen wezen, ende hi
ende zij en hadden ierst die privacie ofghedaen ende den schade ende die moynisse
ghebetert.
Voert en zellen die heren noch wij van alle dezen zaken noch gheen van hem mit bisscop
Sweder noch mit nyemant anders van dezen zaken en gheen dedinghe, soen, vorwarde noch
make nemen, gheven noch anghaen, die een buten den anderen, eendrachtelic in enigher
wijs.
Voert en zellen die prelaten, capittule ende heren vorscreven nyemant van al horen kerken
personen, die hem hyromme ontghanghen zin ende van horen capittulen vorscreven
vorscheiden ende niet weder bynnencomen en willen ende beteringhe doen als vorscreven is,
en gheen proven off renten noch absencie gheven, zenden noch uutreycken voer der tijt, dat
zie weder bynnen zijn in der voghen vorscreven, want wij hem als zie beteren willen in der
manier vorscreven gheerne gheleide ende velicheit gheven willen ende zie beschermen.
Voert, wan enich gheestelic persoen, gheordent off ongheordent, die van den vijf collegiaten
kerken niet en were, die den collegiaten kerken vorscreven niet bijblivich en ware noch mede
zinghen en wolde, mer erroer buten desen kerken hem ende ons te maken, dat die
doemdeken als overste prelate ende priester die daervoer toespreken ende onderwizen zal
moeghen ende die daervoer houden, sluten ende lljflic tueven of daervoer uutwizen. Ende
ymant die hierom aldus uutghezet worde oft were of voerruemde, die en zal niet weder
bynnen onser stat comen, hi en had ierst ghebetert der ecclesie ende ons in allen maniren
vorscreven.
Ende hier zulle wij hem inne behelpen ende bijstandich wesen in allen manieren vorscreven.
1) aflanghen = uitreiken?

TEKST II
Memorie van grieven van de drie Staten van Utrecht tegen bisschop David van Bourgondië, [1481].
Bron: Archief van de Raad der stad Utrecht, Gemeentearchief Utrecht.

Dit zijn alsulke gebreken als die drie Staten des gestichts van Utrecht hebben, etc., dair zij
zwaerlick bij belast ende vercort zijn.
In den yersten, dat vele personen des gestichts van Utrecht van den drien Staten voirseyt, soe
geestelick zoe weerlick, tegen alle privilegiën, lantrecht, oude geweenten ende den lantbrieff
gevangen zijn geweest, hair guet genomen ende afhendich gemaict ende buten der stat ende
den gestichte van Utrecht gehouden zijn geweest sonder die eerst mit recht te bespreken ofte
verwinnen dair dat behoirde.
Item, dat die leenmannen dess gemeynen stichts van Utrecht ende voert ander leenmannen,
die hair leenen van onsen gnedigen here voirgenoemt niet en houden, zwaerlick belast zijn
gheweest mit ongewoenliken heerghewaden opten leenen voirseyt the zetten ende anders
tjegens allen lantrecht, reden ende ouden heercomen.
Item, dat die gedeputierde van den drien Staten van den lande op die scouwinghe van den
Rijn ende van der Vecht op der schouwinghe voirseyt na ouder geweenten in dess ghemeen
lants oerber wesende uut sonderlinge beveell ons gnedigen heren bij sinen maerschalck
ghevangen ende gebrocht zijn geweest binnen Wijck, hare gelden hemluden uuthandich
gemaict ende wederom op oervede ende gevangen thuis gesant, dair zij noch inne staen, ende
ander rechters ende schouwers op die voirseyde ende ander wateringe ende nye cameraers
opten Leckedijck ende ander plaetzen ende voert andere ampten buten consent der
ambachtsheren settende ende bevelende tegen allen rechten, privilegiën ende oude
gewoenten.
Item noch soe zijn die dre Staten van den lande zwaerlick belast geweest mit een recht,
ghestelt binnen Utrecht bij onsen gnedigen here, geheten die schive, te weten, dat die
ecclesie, ridders, knechten ende steden dess gemene stichts dair the rechte geroepen worden,
'twelck merkeliken tjegen den lantbrieff ende oude gewoenten dess gestichts geweest is,
niettjegenstaende die voirseyde personen van den drien Staten voirseyt rechtelike dairoff
declinierde ende begeerde hemluden recht te laten gescien ende te wedervaren dair zij van
rechts wegen behoirde the rechte te staen, 'twelck hem niet en heeft geholpen noch mogen
geboeren.
Item hyrenboven die rechters, gestelt in der sciven voirseyt, alle declinacie van der voirseyder
schive niet aengesien, hebben binnen der mundaten van den vijf goidtshusen binnen Utrecht
den voirgeruerder kercken personen ende gueden mitten panders belast ende gearrestiert
ende wechgevoert ende genomen mit hem uut der mundaten sonder enich consent ofte wille
der capittelen van den goidtshuzen voirgeruert, tjegen allen privilegiën, gewoenten ende
vriheyden der kercken voirgeruert.
Item voert soe hebben die heren van der schive voirgeruert hoir jurisdictie willen verbreyden
recht onderwonden the wijsen op alsulke beroepinghe alss ghesciede van slitinge voir
scepenen, voir raiden ende voir oudermans dess stats van Utrecht tegen gewoenten ende
ouden heercomen dess voirseyden stats, 'twelck nie gehoert noch gesien is geweest.
Item noch soe zijn die borgers ende ingesetenen des stats van Utrecht voirgeruert bij den
scout van den voirseyder stat aldair bij onsen gnedigen here om te vangen gestelt 1), twelck
niet the wesen en pleecht; noch en heeft oic die schout voirseyt zinen eedt voir den raide niet
gedaen alss gewoenlick pleech the wesen, twelc tjegen allen ouden haercomen ende
gewoenten is des stats voirseyt.

Item voert so plegen die scepen van der stat van Utrecht als men die gecoren heeft van
stonden aen hoeren eedt yerst opten raithuise the doen ende dairnae op ons gnedigen here
hoff, twelc oick in sekeren jaeren naestverleden niet gheschiet ofte gehouden en is geweest,
oick tjegen ouden costumen ende gewoenten.
Item voert soe en zijn die vier overste ende die scepen van Utrecht in sekeren jaeren nu
lestverleden niet gekoeren ende die ampten alss van die vive ende andere niet geset geweest
na oude gewoenten van der stat Utrecht.
Item oick mede als ampten ende andere diensten verscenen zijn geweest in die jaeren voirseyt
soe en hebben die overste off die stat van Utrecht die niet moigen vercopen off die geven tot
des raits oerber ofte profijt oick tjegen allen gewoenthen.
Item oick soe en heeft die stat van Utrecht hair watergangen ende wegen niet moten doen
scouwen ende maken na ouden haercomen, dair zij swaerlick bij vercort zijn gheweest.
Item voirt soe en heeft die stat van Utrecht hoir brueken niet moigen gebruken ende die in
haeren oerber kieren gelijck zij van outs ghewoinlick zijn geweest the doen.
Item noch soe zijn veele borgeren des stats van Utrecht aen onss gnedigen heren hant
gesekert ende veroerveet sonder hemluden van sulken brueken als men hem overseggende
was the rechte te stellen dair dat behoerde tegen den lantbreff ende gewoenten des
ghestichts van Utrecht.
Item voert soe heeft onse gnedige here zine amptluden geset ende hemluden sloten bevolen,
die uutheemsche luden waeren ende niet in den gestichte geboeren.
Begheren oic mede, also die heren ende landen alle hieromtrent gelegen ende onse nabueren
van ouden heercomen pleghen rade the hebben, in den lande geboeren ende bij denselven
die heeren geraeden ende die landen geregiert the werden, gelijcx hudensdages sulcx overall
hieromtrent geschiet, dat onse gnedige heere ons in gelijcken stucken versyen ende zinen
rade van ingeboren tlants ordinieren ende bij denselven dat lant regieren will laten, die dess
gestichts ende lants privilegiën, costumen ende gewoenten kennen ende die die begheren
t'onderhouden.
Item van den tol tot Maersen, die ny geweest en heeft, dyen af te stellenen.
Item van den tol tot Renen ende van der munte van goude.
De preposito sancti Johannis.
De preposito sancti Salvatoris.
Ende want in 't lange alle gebreken the verhalen, die bij quader ende slinker informacie van
enigen onsen gnedigen heere ghedaen wij meenen gheschiet the wesen, the zwair ende te
lange vallen soude, soe geven die dre Staten voirseyt op een verbeteren dese voirseyde
punten op 't cortste nu te kennen om onsen gnedigen heere dairvan the onderwijsen, dat
voertan zulcx verhuet moige werden ende denghenen, die te cort ghesciet ofte misdaen is
geweest bij zinen gnaden ofte zijnre gnaden dienres, gerestitueert moigen werden, ende off
zine gnaden hem vermeten wess te zeggen hebben opten genen, die die restitucie begerende
zijn, zine gnaden bespreke, die mit recht na den lantbrieff, denwelken die drie Staten begeren
te houden ende nae the volgen, dair zij rnit recht hoeren besproiken the werden.
1) Hier moeten enige woorden uitgevallen zijn.

TEKST III
Dingtalen in een "kenninge" voor het gerecht van de stad Leiden, 1555.
Gewoonlijk werd een proces eerst mondeling in de vierschaar gevoerd. Werd nader onderzoek nodig
geacht, dan kwamen partijen vrijwillig overeen hun geschil verder in rechte te vervolgen met een
"kenninge", d,w.z. eiser en verweerder leverden elk een schriftelijk pleidooi, een "dingtaal" in, waarna
schepenen eveneens schriftelijk een vonnis gaven. Schepenen "kenden", d.i. verklaarden, dat de
redenering van een van de beide partijen in overeenstemming met het recht was. Het aangaan van de
overeenkomst tot het houden van een "kenninge" heette "de kenninge cnopen".
Bron: Kenningboek van de stad Leiden, Gemeentearchief Leiden.

Ambrosius Goes, van Antwerpen, eysscher, is zijn dingtael op die besette persoon van Dirck
Noutez van Montfoirt, verweerder, zeggende, dat hij, gedaichde, schuldich ende gehouden zal
wesen hem, eysscher, betalinge te doen van tweehondert XIIII karolusguldens ende XIII½
stuver ter cause van zeecker leergelt, montkosten, verscoeten penningen, verleyt gelt ende
laecken, des gedaichdes zoon gedaen, verleyt ende verteert, als eensdeels blijcken zal bij
obligatiën ende 't register ende scultbouck dairvan zijnde.
Ende dat hem mitsdyen dese kenninge mede zal gaen ende den verweerder tegens,
begerende eerst mit vorder bescheyt hierup gehoirt te worden ende alsdan vonnisse van
schepenen.
Actum ende gecnocht den eersten martii anno XV c LV ende den IIIIen derzelver rnaent bij den
eysscher ingebracht. Talman meester Dirck van Crimpen.
Dirck Nout van Zonnevelt, verweerder, es zijn dingtale up ende tegens Ambrosius in stadt van
Antwerpen, eysscher, seggende ongehouden te wesen in den eyssch van den eysscher om
hem zoe juyst ende gestrict betalinck te doen die somme van tweehondert XIIII karolusguldens
ende XIII½ stuver, gemerct, dat den verweerder den eysch ontkent zoeveel sculdich te wesen,
dan alleen presenteert met den eysscher te rekenen bij guede mannen ofte schepenen, wair
hij nae recht in gehouden es te betalen ende vorder nyet, want hij den eysscher nyet belast
noch dairin geconeenteert en heeft zijn voorseyden zoon zoeveel te lenen ofte betrouwen,
want duer zoeveel betrouwens hij hem bedorven heeft ende van hem, verweerder,
geweecken, geaufugeert ende ontloepen is.
Dairbij gevoucht zoe en mach des eysschers register ofte rekenbouck in dit cas geen effect
sorteren, alsoe hij, verweerder, ontkent hetzelffde in dese zaicke deuchdelick te wesen, want
hij, eysscher, hier voortijts den verweerder tot twe maelen toe alhyer heeft doen arresteren
ende eens beclaecht ende een kenning dairom gedongen ende verloeren heeft, welcke
arresten ende clachten in als discorderen als 't schepenen blijeken zal. Seyt den verweerder
ende concludeert mits dyen, dat hij volstaen sal met zijnder voirgaende presentacie ende hem
die kenninge mede zal gaen ende den eysscher tegens, begherende eerst met zijn voirder
bescheyt ende meer zeggen hierup gehoirt te wesen, alsdan vonnisse van schepenen,
maickende eysch van costen.
Actum den eersten martii anno XV c ende LV, gecnoft ende den VIIen derzelffder maent bij
den verweerder ingebracht. Davidt Egbertsz, voorspraicke.
Schepenen, gesyen ende gehoort al dat perthijen hebben willen allegeren ende produceren,
hebben den verweerders gecondempneert ende condempneren mits desen den eysscher te
betalen de somme van LXXXVII gulden van XL groten, mits bij den eyscher bij eede
verclarende, dat Dirck Dircxz van Zonnevelt, eertijts zijn dyenaer, zoe lange tijt verledt heeft
zijn werck, dat het - 's daichs tot twye stuver - bedragen zoude XXV gulden, ende voorts, dat
hij neghen gulden anno XL voir denzelffden Dirck Dircxz verleyt heeft volgende zijn declaratie
ende noch anno XLI voor denzelffden XV gulden an perchelen, die hem bij enige schepenen

verthoont zullen werden, ende voorts, dat hij den barbyers om den voorseyden Dirck Dircxz te
cureren verleyt heeft acht gulden zes stuivers ende mede Jan Goos acht gulden acht stuvers
betaelt heeft voor denzelffden Dirck Dircxz ter cause van teercosten tot deszelffdes huyse
verteert, ende absolveren den verweerders van den vorderen eysch, reserverende den
eysscher zijn actie van 't gunt hij verder pretendeert den voornoemden Dirck Dircx zijn
dyenaer verleyt ofte geleent te hebben ende denzelffden zijn defentie ter contrarie, ende
compenseren schepenen de costen zoe van dese zaicke als van der kenninge om zaicken
hemluyden dairtoe moverende.
Actum den Yen dach in julio anno XV c ende vijffenvijftich.

TEKST IV
Fragment van de stadsrekening van Rotterdam 1426-1427, bevattende de uitgaven voor dienstreizen.
De kwesties over betaling van soldijen houden verband met de strijd tussen Jacoba van Beieren en Phi
lips de Goede, waarin Rotterdam een strategisch centrum vormde in deze jaren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam.

Uutgeven van reysen binnen desen jaren.
- Item upten eersten meyedach Hughe Nachtegaelsz, burgermeester, gereyst mit Jacob van
Nyekerc tot Delff om te spreken mitten tersorier, dat hij mit here Roelant den steden
onderwijsen wilde, dat uut elke stede een man gescicket werde bij sijn here om hem 't gestant
van den lande te kennen te gheven, verteert in de reyse, 48 st.
- Item upten 9sten dach in junio Ghijsbrecht Willemsz, burgermeester, gereyst tot Haerlem bij
heren Roelant van Uutkerck ende bij den tresorier om the thonen, dat die Pickaerts 1) wech
wesen wouden, sij en mosten betaelt wesen van 14 dagen, of sij enigen raet wisten om gelt,
verteert in de reyse 7 lib 5 st. 4 d.
- Item Jacob van Nyekerc gegeven van der stede wegen 1 crone tot sijnre reyse voer sinen cost
van dat hij reysde tot Haerlem bij den jonchere van Gaesbeec ende bij heren Roelant van
Uutkerc om 't gelt te halen voir den soudeniers wesende binnen onser stede, facit 3 lib. 10 st.
- Item upten 17sten dach in junio Hughe Nachtegaelsz, burgermeester, Willem Willemsz ende
Hobbe gereyst ten Briele om aldaer te spreken mitten gerecht van alrande punten der stede
aengaende, te weten van den asijnse van den tonnen, item van horen boomsluter, die onssen
poerteren gelt afnam van in- ende uutlaten, ende van een horen poorter, die Kerstgen onssen
poorter sijn goet aldaer becommert hadde boven datselve gelt alhier beoommert was etc.
Voirt reysden Hughe ende Hobbe vandaen tot Antwerpen om mit Symon the rekenen als sij
deden ende om te vertasten of men yet meer vercopen soude mogen etc., verteert in de reyse
35 lib.2 st.
- Item upten 13sten dach in julio Ghijsbrecht Willemsz, burgermeester, gereyst tot Delff mit
Aelwijn Florisz, onssen medepoirter, om minen genadigen heere te vervolgen ende te kennen
te geven, dat Aelwijn quijt geschouden mochte werden van den here van der Veer, aldaer mijn
here sijn brief af screef den here van der Veer etc., verteert in de reyse 6 lib. 5 st.
- Item upten 21sten dach in julio Wouter Jansz, scout, Ghijbrecht Willemsz, burgermeester,
Pieter Gheen, Willem Jans ende Boudijn Fyc gereyst tot Haerlem bij onbieden mijns liefs
genadigen heren brieve ende was also hij soudeyeloen hebben woude voer sijn ridderscap
ende luden van wapenen, mits dat hij die steden thuys laten woude ende dat oirloch alleen
voeren mit sijn ridderscap etc. om te wederstaen, dat wij van den steden van Noirthollant niet
getaxeert en wouden wesen, verteert in de reyse 37 beyers gulden facit 81 lib. 8 st.
- Item upten lestendach van augusto Gheerlof Jansz, baeliu, ende Ghijsbrecht Willemsz,
burgermeester, gereyst tot Leyden bij onbieden mijns liefs genadigen heren brieve, roerende
van dat die cancelier 't gelt gheerde te hebben van der soudijen van den 3 maenden, daer
here Ghijsbrecht up antwoirde, dat gelooft was der stede af te corten, verteert in de reyse 7
lib.
- Item up sinte Lambrechtsavont Wouter Jansz, scout, Ghijsbrecht Willemsz, burgermeester,
Oudzier Nachtegaelsz ende Human Dirxz gereyst tot Leyden bij onbieden mijns liefs heren
brieve, roerende van een ordinancie ende een overdracht te maken, hoe men 't lant ende
palen besetten soude, so mijn here in Vlaenderen reysen moste, verteert 20½ beyers gulden,
facit 45 lib. 2 st.
- Item upten 14sten dach in octobri Hughe Nachtegaelsz, burgermeester, Daem Stoppelmansz

ende Claes Vranckenz gereyst tot Leyden bij onbieden mijn liefs heren brieve bij den tresorier
ende bij den rade aldaer wesende om de taxacie te setten van den 30.000 scilden, die mijn
genadige here van den steden toegeseyt waren, etc., oic te spreken van anderen saken den
gemenen land aengaende, verteert in de reyse 15 lib. 16 st.
- Item upten selven dach so Pieter Slachof ende Jan Zuet binnen der stede gescil hadden
gehadt jegens den Pickaerden 1) ende sij up 't kerchoff getreden waren ende weder van den
kerchove quamen vechten ende weder uplyepen ende die capiteyn hen beyden om des willen
van den kerchove nemen woude so een Pickaert doot gebleven was, heren Claes, cureyt, ende
Hobbe Willemsz gereyst tot Delff om aldaer van den juristen ende oic van der stede van Delft
't recht te vernemen van den heyligen kerchove ende wes die stede van Delft daertoe doen
soude oft aldaer gesciet waer etc., verteert in de reyse 38 tunen, facit 3 lib. 16 st.
- Item up sinte Lebinusdach in den winter Wouter Jansz, scout, ende Ghijsbrecht Willemsz,
burgermeester, gereyst tot Haerlem bij den tresorier ende bij den gemenen rade om hem the
tonen, dat die soudeniers den capiteym groten last aendeden, seggende, dat hij 't gelt van der
soudijen in hadde ende thuys hadde gesent, om daeraf die waerheyt te weten ende voert
mitten rade te spreken hoe sij mitten gesellen doen souden, dat sij hem gheen gelt en
sendeden, want veel arme gesellen waren ende na den gelde honderich 2) ghingen, etc.,
verteert in de reyse 9 beyers gulden 13 tunen, facit 21 lib.2 st.
- Item upten 26sten dach in novembri Wouter Jansz, scout, ende Faeys Jansz gereyst tot
Haerlem bij den jonchere van Gaesbeec ende bij den tresorier om hem te tonen, dat die
Vlamyngen wech togen om dat men hem gheen gelt en gaf, also die capiteyn betaelde die van
den francen tongen waren ende van der duytscher tongen niet, ende dat sij daerom bescicken
woude, dat die stede bewaert bleve of die stede woude selve daertoe syen ende minen here
scriven hoe dat men onsse stede also ledich stonde etc., verteert in de reyse 11½ beyers
gulden, facit 25 lib. 6 st.
- Item up sinte Valentijnsdach Wouter Jansz, scout, Ghijsbrecht Willemsz, burgermeester,
ende Pieter Gheen gereyst Tordrecbt bij minen genadigen here van Bourgoeniën mitten
gemenen rade ende mitten steden van Noirthollant om mijn genadigen here te tonen voir den
rade ende voir den steden van allen saken, die ons dagelix bejegenden binnen onsser stede
van den Pickaerden ende van den here van Lilledam om te verhueden, dat onsse steden in
ghenen last en quame, verteert in de reyse 38 beyers gulden ende 12 groot, facit 84 lib.
1) Pickaerts = Picardiërs, troepen van hertog Philips
2) honderich, moet een schrijffout zijn voor: hongerich = begerig.

TEKST V
Verdrag van graaf Jan van Henegouwen - Holland en zijn broer Guy van Henegouwen met de stad
Utrecht,·1300, geïnsereerd in een vidimus.
Bron: Gemeentearchief Utrecht.

Alle denghenen, de desen brief sellen sien of horen lesen, do ic, gardiaen van den
Minrebroeders t' Utrecht te weten, dat ic sach ende las brieve haren Johans des graven van
Henegouwen, van Hollant, van Zelant ende here van Vreeslant, ende haren Gyen van
Henegouwen, sijns broders, met hare tvier seghelen beseghelt de van woerde te woerde aldus
spraken:
Wi, Jan, grave van Henegouwe, van Hollant, van Selant ende here van Vreeslant, ende Gye van
Henegouwe, gebrodere; maken cont al denghenen de desen brief solen [sien] of horen lesen,
dat wi bi gansen rade onser getruwe manne ende ons raets vereengedragen sijn mitten
scepen ende mitten rade ende mitter gemeenre stat van Utrecht in concordiën ende in
gestader vreenscap in der manire, dat si ons machtich houden solen der stat·van Utrecht na
hore macht dewile wi leven ende onsen kinderen na ons daer onse heerscap op coemt in te
riden ende ut te riden, vrilike, wi ende de onse, ende te scaden op onse viande van buten
ende de hare so we si sijn, sonder op haren rechten here, ende binnen hare stat solen si ons
gehulpich wesen na hore macht mit rade ende mit dade ende onsen kinderen na ons in allen
dingen sonder archeit, behouden hare vriheyt ende hare stat machtich te bliven.
Oec en hebben·si ons geloeft mit gueden trouwen alsit bisdoem van Utrecht open wert ende
ledich dat sijs sonder alrehande archeyt mit ons bliven solen op ween dat wi of onse kinder na
ons vallen ende vor ween wi bidden de redelike persoen is ende ons der ding niet of te gaen
dor en geenrehande sake de si den bischop sculdich sijn te done, behouden den bischop enter
stat in allen anderen dingen hors rechts ende hore vriheyt.
Hyrbi so heb wi hem weder geloeft mit gueden trouwen, dat wi ende onse kinder hem altoes
vort meer na desen dage helpen solen op onsen eygene cost mit live ende mit guede ende mit
al onser macht in allen saken dar sijs te done hebben binnen der stat ende buten der stat.
Ende orconden vort wat sake, dat si begripen van desen dingen, de hyrvor gesereven sijn, dat
is bi onsen rade ende bi onsen wille ende op ons ende so wat hem daraf geschiet of coemt,
dat wi ende onse kinder des mit hem bliven ende hem darut solen helpen mit live ende mit
guede ende hem des niet af te gane noch sonder hem te vreden noch te sonen.
Vort heb wi se sonderlinge ende gemeenlike genomen mit haren live ende mit haren guede op
onse geleide ende in onser bescermenisse comende, merrende ende varende, te watere ente
lande binnen al onsen lande ende onser heerscap ende darto over al dar wijs macht hebben te
vorderen ende te vorstane ente bescermen dewile wi leven ende onse kinder mit gueden
trouwen sonder alrehande archeit.
Darto heb wi hem geloeft, dat wi al de scout, de si betogen mogen mit openen brieven of mit
scepen of mit levenden orconden binnen onsen lande hem solen doen gelden of doen
varwarde houden, de hem geloeft sijn.
Alle dese ding, de hyrvor gesereven is heb wi, Jan, grave van Henegouwen, van Hollant, van
Selant ende here van Vreeslant, ende wi, Gye van Henegouwe, gebrodere vorgenoemt, geloeft
in gueden trouwen sonder argelist vaste ende gestade te houden.
Opdat dit vaste ende gestade blive so heb wi desen brief vor ons ende vor onse kindere
besegelt mit onsen segellen alse men screif jaere ons Heren dusent drehondert in den avont
sinte Marien Magdalenen.

TEKST VI
Overeenkomst tussen Willem de Goede, graaf van Holland / Henegouwen, en Willem van
Duvenvoorde, 1334.
De graaf had een aantal gronden en renten te Sainte-Saulve lez-Valenciennes gekocht, waarvoor
Willem van Duvenvoorde de koopsom had voorgeschoten. Duvenvoorde ontving hiervoor een
jaarlijkse lijfrente van 496 pond 16 schellingen 9 penningen uit zijn domeinen van Steenkerken en het
bos van Houssière. Deze rente werd bij de hierop volgende akte omgezet in een andere, gaande uit de
wissel en de tol van Dordrecht.
Bron: Leenkamer van de grafelijkheid van Holland, Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling.

Wi, Willem etc., maken cond etc., want wi omme die mersene onse ervachtigheden ende
renten in onsen gravescip van Heynegouwen gheooft hadden ende vercreghen tjeghen eenen
edelen man, heren Gillise van Perfonteines, riddere, de renten ende die heerscepien, die hi
hadde in 't dorp van Sinte Sauwe bi onser port van Valechijn ende al dat hem dairof
toebehoerde, omme ene grote somme ghelts, diewelke onse ghetrouwe ende gheminde
camerlinc Willem van Duvenvorde, riddre, here van Oesterhout, bi onser bede ende verzoeke
galt vor ons van sinen eyghen ghelde.
Ende hi ons die arvachtigheden ende die renten liet t'onser behoef arveliken, overmits dat wi
hem die nutscap ende die renten van dien voirseyden goeden tuumonden 1) zouden te sinen
live ende wel bewisen dair hijs zeker ware binnen onsen graefscip van Heynegouwen vorseyt,
dair die somme of is van den renten, die hi heffen soude te sinen live IIII c IIII xx XVI lb XVI s IX
d tornoys, I ouden groten tornoys 's ooninghes van Vranokerike vor XIII d tornoys gherekent.
Ende wi hem die bewijst hadden up dat wi hadden ende vercreghen in 't heerscep van
Steenkerke ende up die jaerlike vrucht van den busche van der Hoessiere legghende in
Heynegouwen te heffen ende te gebrukene jairlix sonder wederzegghen of calengin bi hem of
sinen ghewairdighen boden, also als 't clarliker blict ende ghescreven es in die brieve, die
dairup ghemaect sijn, dur diewelke dese brief doirghesteken is.
Ende want ons dien renten van Steenkerke met den bosche vorseyd nutteliker sijn behouden
omme menigherande zaken danne onsen camerlino vorseyd, soe hebben wi onsen goeden
raet dairup ghehad ende versien omme de nutscap van ons beyden, also dat wi willen bi
wilcoren van onse rade ende van heren Willem vorseyd, dat hi die IIII c IIII xx XVI lb XVI s IX d
tornoys vorseyd, die maken den groten tornoys vorseyd gherekent over XVI d tornoys VI c lb IX
s X d, heffen zal van desen sinte Jansmisse Baptiste naestcomende, vort elcs jairs, alse langhe
als hi leven zal sonder arghelist up die nutscap, die wi of onse nacomelinghe hebben jof
hebben zullen in onser wissele ende in onser toelne van Dordrecht.
Ende in alsulker manieren, dat hi in onsen costen alder in ene cnape hebben zal, die den
wedersloetel van al der nutsoap der wissele ende der tolne vorseyd draghen zal tjeghens
denghenen of dieghene, die dairin wezen zal of sullen van onsen weghen.
Ende soe wanneer ons camerlincs cnape vorseyd ontsluten zal willen omme ghelt te hebbene
so en sal 't hem die van onsen weghen dair wesen zullen niet moghen wederzegghen mar si of
hi sullen of zal een wederscrift nemen van hem van al dien, dat hi ontfaen zal, ende wi willen,
gebieden oec ende verbieden allen denghenen, dies hem onderwinden sullen van onsen
weghen, dat zi gheen nutscap van tollen of van visselen omme niemens ghebode ende
verdoen of uytgheven buten ons camerlincs cnape vorseyd.
Want wi willen, dat hi altoes van den eersten ghegouden si, dat incomen zal van der nutscap
van der wissel ende tolne vorseyd jaerlix na sinte Jansdaghe vorscreven, ende ghebreke hem
yet in enigh jaer soe willen wi, dat hij 't in den naesten jare altoes verhale ende up onsen cost.
Wairbi dat wi ombieden ende ghebieden onsen rentmeester, die dair der tijd van onsen of van

onsen nacomelinghen weghen wesen zal, dat hi onsen camerlinch vorseyd of zinen wairdighen
bode doe ende late heffen sonder eneghe hindernesse of wedersegghen die somme van den
ghelde vorseyd jairlix ende neme van hem brieve dairof, dair wi hem mede altoes of quite
scelden zullen in siere rekeninghe.
Ghebieden oic ende verbieden onsen rentmeester vorseyd, dat hi noch niement van onsen
weghen onse camerlinc vorseyd of sinen wittighen bode in desen ontfanc voirseyd en hindre
noch en lette, hine wil 't vor ons ghelden.
Ende wair dat sake, dat bi eneghe zaken, welke dat se ware, dat onse camerlino vorseyd of sijn
ghewairde bode in desen dinghen ende in sinen vrieliken ontfanc enighen wederstoet,
littenisse of ghebrec hadde, in wat manieren of sake dat het ware, soe willen wi verbinden ons
ende consenteren, dat hi an dat goed van Steenkerke ende bosch vorseyd sine hand dairan
sloeghe vrielike te ghebrukene sinen leve daghe also als sine brieve houden, die dairup
ghemaect sien, sonder enigh wedersegghen van ons of van onsen nacomelinghen.
Ende dat dese vorwairde die hier voirscreven is hem daertoe niet deren noch hindren en
mochte ende ommedat wi willen, dat alle dese dinghen vorsproken in goeder trouwen
verwairt bliven ende onghebroeken, soe hebben wi dairtoe verbonden ende verbinden
tjeghen allen heren ende heerscip onse goed, onse erfname, onsen luden ende huer goede,
rorende ende onrorende, waer 't gheleghen si, dat wi nu hebben ende onse erfnamen of onse
lude hebben zullen, bezetten te vercopen ende peneghene in onsen cost tot alle die vorwairde
vorsproken wolcomen 2) worden.
Ende dairtoe willen wi, dat al dat ons ende onsen erfnamen of onsen luden tjeghens die
vorseyde vorwarden helpen mochten te wederzegghene of te wederstane ende onsen
vorseyden camerlinc achter doen, hinren of deren, in hoe menigherande wijs dat het ware,
dat ons dat onsen erfnamen of onsen luden te gheenrehande bate comen en mochte.
Ende tot allen desen dinghen ende vorwarden waren tjeghenwoirde onse ghetrouwe Gherard,
here van Potts, Robrecht, onse ghevader, here van Machecourt, riddre, here Jacob van
Mabuedst, canoec 3) van Camericken ende van Atrecht, onse capelaen, Johannes Bernier,
provoist van onser stede van Valenchijn, ende Frederic van Frecin, te diere tijd onse
rentemeester was van Heynegouwen, wien wi ghebeden hebben desen brief met ons in
ghedinkenesse van allen den voirwarden vorseyd te bezeghelne, denwilken in kennissen ende
orconde der wareit wi hebben bezeghelt met onsen zeghele uithanghende.
Ende wi, Gerard, here van Potts, Robrecht van Machecourt, ridders, Jacob van Mabughe,
Johannes Bernier ende Frederic vorsproken, omme dat wi over alle dese dinghen waren bi
kennissen ons heren 's graven vorseyd, soe hebben wi met hem desen brief bezeghelt met
onsen zeglen.
Dit was ghedaen in onser port van Valenchijn vorseyd des vridaghes voir sinte Jansdaghe in 't
jair ons Heren dusent driehondart vier ende dortich.
1) tuurnonden = toewijzen, toekennen, assigneren; 2) wolcomen: in een later afschrift staat:
vulcomen; 3) canoec, hier moet een afkortingsstreepje weggevallen zijn.

TEKST VII
"Lofnis" van schepen van Zutphen op vredebreuk, 1353.
Bron: Kondichboek van de stad Zutphen, Gemeentearchief Zutphen.

In den jaer ons Heren MmoCCCmo drie ende vijftich up sunte Johans dach te myddenzoemer
sijn de scepene mit oeren burgeren eendrechteliken aeverkomen ende willen dat vast ende
stantachtich heelden, want dat puncte van den vredde in desen boeke wat bedeekt steet, dat
men dat u voertan alsus hoelden sal:
Soe we een mess treekten up denghenne, daer he medde in enen vredde stonde ende den
nyet en wondeden, de sall onser stat breken viertich pondt.
Mer wondeden he denghoenen, daer he medde in enen vredde stonde myt ennygherhande
waepen, den sullen ende moegen de scepene off burger heelden ende toeven ende an den
heren vervolgen, dat he gericht werde an sijn lijff sonder genaede.
Weer ook saeke, dat de vreddebrecker uut onser stat en wech queme, soe solde he nochtant
vyrtich pondt gelden ende achter den daege nummermeer wedder bynnen onse stat noch
onser stat vrijheit kommen bij sijnen lijve, also vorscreven is. Ende daerenthenden sold men
den hantdaedigen vervolgen tot allen stedden voir enen vreddebrecker, bis he gericht wurde.
Ende scepene ende burger willen malkanderen bijstant hyrinne doen ende dit uut helpen
draegen als sick geboert.

TEKST VIII
Vonnis van het Hof van Holland in een geschil tussen de dorpen Zuid- en Noord-Scharwoude, Broek op
Langendijk en Sint Pancras en de Rekenkamer van de grafelijkheid van Holland over vrijstelling van
tienden, 1620.
Bron: Archief van het Hof van Holland, inv.nr. 651, sententie 97, Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling.

In der saecke hangende voor den Hove van Hollandt tusschen de gecommitteerdens van de
regierders van de dorpen van Suyt-Scherwout, Brouck, Noort-Scherwout ende Sint Pancraes,
impetranten van besloten missive ende requiranten, ter eenre, ende den procureur-generael
van den voorss. Hove als de saecke aengenomen hebbende voor die van de reeckeninge in
Hollandt, bescreven ende gerequireerden, ter andere zijde, in welcke saecke d' impetranten
voorn. den voorss. Hove bij requeste te kennen gegeven hadden, dat, hoewel bij placcate van
keyser Kaerle in date den XIXe april anno XVc IX, wesende een eeuwich edict, geordonneert
was, dat men van hoy, boomgaerden, warmoeshoven off diergelijcke, daervan men tot dien
tijde toe geene thienden gegeven hadde, geene thienden geven soude.
'T was nochtans sulcx, dat zij impetranten uuyt ignorantie van 't voorss. placcaet zedert eenige
jaeren herwaerts gedoocht hadden, dat de heeren van de reeckeninge deur haere
gecommitteerde d'selve thienden hadden gedaen verpachten, hebbende oock dienvolgende
d'ingesetenen van de dorpen van Suyt-Scherwout, Brouck, Noort-Scherwout ende Sinte
Pancraes d' voorss. thienden betaelt.
Ende alsoe zij impetranten daernae kennisse becomen hadden van 't voorss. placcaet, ende
dat in conformité van dyen bij desen Hove sententie gewesen was tot naedeel dergeener, die
d'selve thienden waeren pretenderende, hadden zij impetranten op haer voorss. te kennen
geven ende versoeck daerbeneffens gedaen van den voorss. Hove geobtineert besloten
missive, waerbij de voorss. heeren van de reeckeninge bevolen es geweest hen te verdragen
d'voorss. thienden vorder te verpachten ende de ingesetenen van de voorss. dorpen ter
saecke van de perceptie van deselve thienden vorder in eenige manieren te molesteren ende
de te betaelen die costen daerinne gedaen, ten ware zij eenighe redenen hadden ter
contrarie, die zijluyden gehouden waeren te commen verclaeren voor seecker commissaris
daertoe gedeputeert omme (partije daertegens gehoort) gedaen te worden naer behooren.
Dienvolgende parthijen voor den voorss. commissaris gecompareert geweest sijnde ende
d'voorn. impetranten aldaer eysch doenden, concludeerden, dat die heeren bescrevens ende
gerequireerdens gecondemneert souden werden henluyden te verdragen haer, impetranten,
ter saecke van de thienden vann warmoeslanden, te weten van warmoes, ajuyn, wortelen,
peen, kool, pluckerweten, pluckboonen, knollen ofte raepen, radijs, salade ende alle
diergelijcke vruchten, die men in warmoeshoven gewoon was te teelen, op wat soorten ofte
parchelen van landen groot ofte cleyn die gewasschen ende geteelt mochten sijn, eenichsints
(directelijc ofte indirectelijck),{in wat rnanieren dattet soude moegen wesen), te molesteren,
maer te gehengen ende gedoogen,·dat zij, irnpetranten, d'voorss. haere vruchten naer haer
nemen, vrij sonder eenige thienden ofte yet anders in plaetse van dien daervooren te geven,
ende te restitueren 'tgeene d'voorss. beserevens ter saecke voorss. van haer, impetranten, ten
minsten zedert de institutie van desen praeesse genoten hadden ende pendente lite soude
moegen genyeten, mette interesten van dien, tenminsten mede zedert de litiscontestatie, in
desen maeekende eysch van costen, ofte tot ander fijnen ende conclusie hen, impetranten,
oorbaerlicxt sijnde.
Waertegens van wegen den gerequireerde alhier, soe hij procedeert, geallegeert es geweest,
dat de graeffelicheyt van Hollandt competeerde onder andere domeynen mede alle de

thienden van Suyt-Scherwoude, Brouck, Noort-Scherwoude ende Sinte Pancraes, ende dat alle
deselve thienden van allen ouden tijden bij ofte vanwegen de voorss. graeffelijcheyt geheven
waeren eenparichlijcken ende op eenen voet sonder eenige distinctie van vruchten te
maecken.
Ende waeren voorts de voorss. thienden in 't openbaer verpacht ende nu eenige jaeren
herwaerts bij den requiranten alhier selver ofte haere voorsaten voor ende ten behoeve van
haere gemeente in pachte genomen bij appointement van de Camere van de Reeekeninge
sonder dat vanwegen de voorn. requiranten ofte haere voorsaten oyt tegens het heffen van
de voorss. thienden yet geseyt, veel minder gedaen was, maer hadden de voorss. pachtinge
versacht selver te hebben omme des te bequamer ende met de minste quetsinge van haere
ingesetenen die te moegen innen ofte de penningen daarvooren belooft te moegen
collecteren, hetwelck oock henluyden te dien regarde ende dat zij te kennen gaven, dat haere
gemeente haer veel geneerden met sayen ende winnen van wortelen ende ajuyn,
gecsonsenteert was.
Ende alsoe de pachten van dyen geëxpireert waeren met den jaere XVIc ende zestien, soe
hadden de requiranten ofte andere gecommitteerde vanwegen de voors. dorpen alle deselve
thiende wederomme van de graeffelicheyt in pachte genomen in den jare XVIc ende
zeventhien voor eenen tijt van vijff jaeren, ende dat de sonder eenige distinctie ende naer
date van d'impetratie van der requiranten besloten missive, sulcx, dat de graefflicheyt van
Hollandt noch tegenwoordich de thienden onder de voorss. dorpen was heffende op deselve
voet als zij van ous hadden gedaen ende vorder, ofte anders·nyet.
Ende was de voorss. graefflicheyt van sulcx te doen in oude immemoriale possessie,
gecontinueert van allen ouden tijden, nyet alleen met wel weeten, maar oock met expres
toestaen ende wille van den requiranten ofte haere voorsaten, die de voorss. thienden selver
gepacht ende geinnet ofte het recht van dien gecollecteert hadden, als voors. es, daertegens
nyet en dede, dat bij de requiranten bij haere requeste ende hiervooren geseyt werde, dat zij
zedert eenige jaeren herwaert gedoocht souden hebben, dat de heeren van de Reeckeninge
door haere gecommitteerde deselve thienden hadden gedaen verpachten ende dat
dienvolgende de ingesetenen van de voorss. dorpen de voorss. thienden hadden betaelt, dan
dat hetselve toegecommen was bij ignorantie van den placcate van keyser Caerle van den
XIXen april anno XVc XXIX.
Want eerstelijcken accepterende hij, gerequireerde, de confessie bij den requiranten gedaen
van dat zij ofte haere ingesetenen de voorss. thienden hadden betaelt, seyde voorts, dat het
geene apparentie en hadde, dat de requiranten ende haere voorsaeten ignorantie van 't
voorsse placcaet souden hebben gehadt, maer ter contrarien, hebbende altijt de voorss.
thienden gegeven nyettegenstaende placcaet, soe en waere het geen reden, dat zij nu naer
soe lange jaeren de graeffelicheyt souden coemen onttrecken hetgeene deselve van allen
ouden tijden hadde genooten, te min dewijle 't voors. placcaet niet en sprack in nostris
terminis, ende dat van wegen de graeffelicheyt nyet nyeuws verpacht ofte genoten en was.
Mits alle hetwelcke alhoewel de requiranten wel behoort hadden haer gerust te houden ende
de graeffelicheyt in haer oudt recht ende gebruyek te laeten ongemolesteert, soe haddet
henluyden nochtans gelieft haer te addresseren aen desen Hove ende op haer frivool te
kennen geven vercregen hebbende beslooten missive aen de heeren van de Reeckeninge,
waeren daerop voor den voorss. heere commissaris gecompareert ten fyne als boven. Bij
welcke voors. middelen hij, gerequireerde, concludeerde, dat de requiranten verclaert souden
werden tot haeren eysch ende conclusie in desen ende hiervooren gedaen ende genoemen
nyet ontfanckelick ende bij ordine deselve hen ontseyt, maeekende mede eysch van costen,
ofte tot anderen fynen ende conclusie hem, gerequireerde, oorbaerlixt sijnde.

Waernae waeren d'voors. partijen voor den voors. commissaris verdraegen, dat den
gerequireerde jegens den voors. eysch zoude scrijffven bij antwoorde met middelen binnen
vier weecken, ende dat sijluyden de saecke voorts volscrijven souden bij replycque ende
duplycque van drie weecken te drie weecken, ende binnen veerthien daegen naer de
volschrijvinge heurluyder stucken leveren onder denselven commissaris, alles op peyne van
versteecken, welcken volgendes den gerequireerde overgelevert hebbende, d'impetranten
ende de requiranten daerjegens zijn antwoorde met middelen hadden gescreven bij replycque
ende den voors. gerequireerde weder bij duplycke.
Hebben partijen voorts in conformité van den voors. verbale daarvan sijnde daerop heure
respective stucken ende munimenten onder inventaris gelevert onder den voors. commissaris
ende versocht den Hove rapport gedaan ende hemluyden recht ende justitie geadministreert
te worden.
't Voors. Hoff, gehoort 't rapport van den voorn. commissaris ende met rijpe deliberatie van
raede deurgesien ende overgewegen hebbende alletgundt, dat ter materie dienende es,
doende recht in den naem ende vanwege der hooge overicheyt ende graeffelicheyt van
Hollant, Zeelant ende Vrieslant, condempneert den bescreven ende gerequireerde
d'impetranten ter saecke van de thienden van warmoeslanden, te weten van ajuyn, wortelen,
peen, kool, pluckerweten, pluckboonen, knollen ofte raepen, radijs, saladen ende alle andere
diergelijcke vruchten dien men in warmoeshoven gewoon is te telen op wat soorten off
parcheelen van landen, groot ofte cleyn, die gewasschen ende geteelt moegen sijn, nyet te
molesteren maer te gehengen ende gedoegen, dat d'impetranten de voors. haere vruchten
naer haer noemen vrij sonder eenighe thienden off yet anders in plaatse van dyen daarvoor te
geven.
Ende condempneert den voorsereven bescreven ende gerequireerde mede aen de
impetranten te restitueren 'tgundt zijluyden ter saecke voors. van deselve impetranten
genoten hebben tzedert de litis contestatle in desen,
ontseyt d'impetranten haeren vorderen eysch ende conclusie in desen gedaen ende
genoemen ende compenseert die costen van desen processe om redenen den Hove daertoe
moverende.
Gedaen in Den Haege bij meesters Nicolaes Cromholt, president, Pieter Couwenburgh van
Belois, Steven van der Does, heere van Noortwijck ende Cattendijck, Geleyn Aleman, Adriaen
Teding Berchout ende Willem van Baersdorp, raedsluyden van Hollant, ende gepronuncheert
den Ve juny 1620.
Van welcke sententie den procureur-generael van den voors. Hove ilico appelleerde aen den
Hoogen Rade in Hollandt geordonneert, protesterende zijne grieven te proponeren ende
d'appellatie te prosequeren in tijden ende wijlen daer ende alzo 't behooren sal.

TEKST IX
Brief aan de Raad van Staie van een officier in het garnizoen van Emmerik (D) over de slechte manier
waarop de inkwartiering geregeld is, 1615.
Bron: Archief Raad van State, Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling.

Edele hooch mogende, wijse, voorsienighe ende seer discrete heeren.
Alsoo wij alhier in desen garnisoene de soldaten tot noch toe gehouden hebben haer te
behelpen over het vuer van haren weerdt hare spijse te koocken, sulcx, datter geene clachten
en sijn gevallen dat clagens weert is, heeft daerover den heere gouverneur door begeerte van
den magistraet eenen omslach laten doen zulcx als de copye hierneffens gaende is mede
brengende, waerover te besorgen staet questie te gerijsen tusschen de borgers ende soldaten,
sulcxt dat wij genootsaeckt sijn uwe hooch mogende edele 'tselve t'adverteeren, doordyen
ons de soidaten daervan dagelicken clachtich sijn vallende, seggende, dat de borgers tot Reese
hare soldaten geen licht oft brant sijn weygerende, maer haerlieden mede nootdruftelicken
versien, ende de soldaten alhier sijn seer qualicken geaccomodeert als liggende meestendeel
bij de schamele gemeynte.
Oock hebben wij eensdeels verstaen, dat den heere gouverneur aenschrijvens heeft becomen,
dat de soldaten sich souden behelpen achtervolgende d'ordonnantie van Hollant, d'welck haer
nyet mogelijck en is te doen, overmits zij ons alhier soo fenijnich sijn alsmede geene
logemente en geven om provisie van brant te leggen, sulcx, dat sij genootsaeckt sijn op des
weerts heert te koocken, als hebbende meestendeel maer eenen heerdt.
De rijcken, dye de macht hebben wel vyer ende meer soldaten te houden tegens de schamele
een, wordden meestendeel overgeslagen oft simpelijck met eenen soldaat belast ende alsdan
haer terstont wijsen in een kott, doordyen sij den brandt ende licht souden ontslagen wesen,
ende en konnen sich alhier nyet behelpen als in andere onse voorgaende garnisoenen,
doordyen den brandt alhier soo diere is, van geenen minderen prijs ter merckt comende als
van drye oft vyer daler het voeder, d'welck bij geene soldaten mogelijck en is te becostighen.
Ende en wordt alhier met geene cleyne parthijen vercoft als in andere steden in Hollandt, den
torff dye alhier des winters compt wordt de tonne vercoft tegens thien stuvers, is bij vorst als
groot water meesten tijt nyet te becomen, zulcx, dat den noot ons dringht aen uwe hooch
mogende edele daerover te doleren, overmits wij noot dach ofte ure en sijn sonder molestatie
van de soldaten hare passepoort te versoecken, zeggende, soo wanneer sij alhier haren eygen
brandt moeten becostighen, haer nyet mogelijck en is sich te connen onderhouden, ende soo
wanneer de paspoort haer geweygert wordt datelijck voor schelm gaen loopen.
Biddende ende versoecken derhalve aen uwe hooch mogende edele seer ootmoedelijck, dat
de soldaten alhier mochten geaccomodeert ende getracteert worden als tot Cleeff, Goch,
Gennep, Ravesteyn als andere, alwaer ons bedunckens geene servitie bij den borger en wordt
ontfanghen, desnyettegenstaende de soldaten noyt vuer oft licht geweygert is, maer haer
daermede altijts redelijckerwijs versien, zal uwe hooch mogende edele gelieven den
magistraet schriftelijcken te belasten hare ondersaten daertoe te halden, sulcx mede naer te
comen oft tenminsten, dat sij haren pott bij des weerdts heert moghen koocken, zoo uwe
hooch mogende edele 'tselve geraden vynden te behooren, opdat wij de soldaten, dye
dagelijcx verloopen, mochten behalden ende mede alsdan geene oorsaecke en hebben om
hare affscheyt te vorderen.
Oock soo wordt de geestelijckheyt met 'tgene haer competeert van huysen als andersints, dye
bij particuliere borgers wordden verhuert, geheel vrij gelaten, dewelcke nochtans bij tijde van
den vijandt noot en sijn verschoont geweest ende wordden jegenwoordich soo tot Rees, Cleeff

als andere neutrale plaetsen mede gebilletteert. Het broot, kaes, botter, speck als andere
eetwaren zijn hier mede soo uuytnemende diere, overmidts den magistraet de gemeynte
heeft doen inwillighen voor eenen tijt van jaren te moghen te genieten het achtste part van de
molster, d'welck nerghens gebruyckelijck is.
De borgers sijn vor dese noot onwillich geweest in 't geven van de brandt ende licht, den
magistraet heeft selffs van huys tot huys gesonden ende de borgers doen aensegghen,
dat sij daerinne nyet en waren gehouden, waerover de borgers seer onwillich zijn geworden,
sulcx, dat te besorghen staet meerder quaet uuyt te gerijsen.
Biddende nochmaels seer ootmoedelijcken, dat uwe hooch mogende edele gelieve hierinne te
doen versien.
Hiermede ghebieden wij ons zeer dienstelieken in de goede gratie van uwe hooch mogende
edele, biddende den Almoghenden, edele, hooch mogende, wijse, voorsienighe ende seer
discrete heeren, uwe hooch moghende edele te nemen in sijn heylighe protectie.
Uuyt Emmerick, desen 26en augusti 1615.
Uwe hooch moghende edele onderdanighe ende dienstbereyde dyenaren, uuyt den name van
de samentlijcke capiteynen ende andere officieren, (w.g.) Antony von Kotwis.

TEKST X
Rekest van het dorpsbestuur van Aarle en Rixtel aan de Staten-Generaal, waarbij goedkeuring verzocht
wordt van een keur tot verbetering van de invordering van de landsbelastingen, z.d. [ca. 1650).
Bron: Archief Staten-Generaal, Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling.

Aen de hooch moghende heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden.
Verthoonen met behoorlijcke reverentie den schoutet, schepenen ende regeerders,
mitsgaders de notableste ende gequalificeerste ingesetenen van Aerle ende Rixtel in de
Meyerie van 's-Hertogenbosch gelegen, hoe dat zij, suplianten, dagelijx ondervindende, dat
haer voors. dorp hoe langer hoe meer compt te vervallen in swaare ende bederffelijcke
schulden, voornamentlijck uyt oirsaecke, dat binnen deselve parochiën tsedert eenige jaeren
herwarts verscheyde persoonen sijn comen woonen ende alsnoch tegenwordich woonen,
dewelcke in gebreecke blijven ende onvermogen zijn te betalen de quota ende tauxen in de
gemeene landtslasten, dewelcke zij ten opsichte van de landen ende goederen bij haer
gebruyokt ende gehuyrt gehouden sijn te betalen ende dragen, hebben goetgevonden al in
den jaere 1648 daerinne te versien.
Ende als representerende het gemeene corpus van denselven dorpe ende sulcx bevoeght om
door goede ordre ende policie het voors. dorp van totale ruïne te preserveren, hebben tot
dien eynde in denselven jaere 1648 naer voorgaende convocatie ende citatie van alle de
inwoonderen geraempt ende gearresteert seeckere ordonnantie oft keure, waerbij
geresolveert is, dat alle pachters ende huyrlingen binnen den voors. dorpe van Aerle ende
Rixtel doenmaels wesende ofte die daernae aldaer noch souden mogen comen sullen
gehouden zijn te stellen voor de respective dorpslasten goede suffisante borgen binnen
deselve parochie wonende ofte elders tot welbehagen der voors. regeerders, op pene van bij
gebreecke van dien tot behoeff van den officier van de plaetse te verbeuren een pont vleems
eens, telcken maele te vermeerderen naer gelegentheyt ende vereysch van saecken.
Ende dat daerenboven de eygenaers der huysingen ende goederen, daervan den pachters
sullen bevonden worden te zijn in 't gebruycke, voor de voors. dorpslasten sullen moeten
innestaen ende responderen ende als principale schuldenaren tot de voldoeninge van dien
gehouden wesen, breder blijckende bij de voors. ordinantie ofte keure aen desen copielijck
geannexeert.
Welcke voors. keure tot welstant van 't voors. dorp ende insonderheyt tot beneficieringe ende
parate opbrenginge van des gemeenelandts middelen aldaer machtich dienende, totnochtoe
binnen den voors. dorpe wel eenichsints is geobserveert, maer niet soo punctuelijck als wel
hadde behoort, ende de prompte opbrenginge van 's lants gemeene lasten in denselven dorpe
is vereyschende.
'Twelck alsoo daervan dan voortcompt, dat de voors. ordonnantie ofte keure bij uwe hooch
moghende niet en is geapprobeert, soo keeren de suplianten haer tot deselve uwe hooch
moghende seer gedienstelijck, versoeckende, dat deselve gelieven de voors. ordonnantie ofte
keuren tot welstant van 't voors. dorp in 't particulier dienende ende tot beneficieringe ende
prompte opbrenginge van des gemeenelandts lasten in deselve plaetse soo hoochnodich in
behoorlijcker forme te approberen ende de suplianten daervan te verleenen acte in
gewoonelijcker forme.
Dit doende etc.

TEKST XI
Rekest van een aantal kooplieden te Amsterdam aan de Staten-Generaal waarbij verzocht wordt
tussenbeide te komen inzake de onrechtmatige inbeslagneming van koopwaren in Spanje, z.d. [ca.
1651].
Bron: Archief Staten-Generaal, Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling.

Aen de hoogmogende heeren, mijn heeren de Staten-Generael der Vereenigde Nederlanden.
Remonstreeren met behoorlijcke eerbiedinge ende in aller onderdanicheyt eenige
coopluyden, alle burgeren ende inwoonderen der stede van Amsterdam, hoe dat bij henlieden
tesaemen in den jaere 1650 van Amsterdam op Malega in Spagnen volgens de vrijheyt die het
tractaet van vrede is medebrengende, voor haere reekeninge hebben gesonden eenige
parthijen Osnabrughsche lijnwaten, inlantsche hoeden ende Haerlemsche manifacturen per
twee schepen aen haeren gemeenen factoor (een Neerlander) geconsigneert.
Welcke goederen ter voors. stede van Amsterdam sijn gecoft ende betaelt volgens de
certificatie van de vercoopers hierannex, sijnde de voorn. goederen soo haest deselve tot
Malega voors. waeren gearriveert door 's conincks ministers wegens de justitie aengeslaegen
ende in arrest genomen op een valsch ende ongefundeert pretext, sustinerende, overmits
sijluyden geen certificatie medebrachten, dat het Fransse goederen moesten zijn, ende alder
wesen gemaeokt, daer ter contrarie voor de gansche werelt de voorn. goederen bij alle
menschen voor vrije goederen bekent zijn, te weten, dat soodanige lijnwaeten tot Osnabrugge
ende de hoeden ende andere manifacturen hier te lande als Haerlem, Breda, Leyden, Delfft
ende diergelijcke andere plaetsen (onder desen staet ende den voors. vrede begrepen)
waeren gemaeckt geweest, ende selffs in tijde van den 12-jaerige trefves noyt hetzelve in
gebruyck is geweest, hier te lande noch oock niet in Spagnen (gelijck een van de supplianten
aldaer lange gewoont hebbende sal kunnen verclaren).
'Twelck de oorsaecke is geweest, dat de supplianten geen gedachten hebben gehadt omme
wegen de voors. goederen certificatie te senden, alsoo sij wel wisten, dat in Spagnen selffs die
goederen voor vrij, bij ydereen bekent waeren, sijnde wel sulx, dat der supplianten voors.
factoor naer veele moeyten ende sollicitatie permissie heeft vercregen om deselve goederen
onder cautie te mogen lichten, gelijck oock is geschiet, blijvende niettemin de saecke in
questie hangende tot naeder resolutie ende volcomene sententie sooals den rechter soude
verstaen.
Ende niettegenstaende van de justitie aldaer (sooals de supplianten sijn bericht) persoenen
waeren gestelt geweest omme de voorn. goederen te visiteren ende rapport te brengen waer
deselve souden gemaeckt wesen, ende bij deselve is gerapporteert, datter er niet op te
seggen viel ende dat het vrije goederen waeren, soo hebben de supplianten evenwel nu
onlangs bij brieven van haeren voors. factoor moeten vernemen, dat den richter aldaer de
voors. goederen in questie tot Madrid tot alijcken had geconfisqueert ende voor goede prijs
verclaert sonder eenigsints te mogen wederroepen ofte appelleeren van 't voors. vonnis,
soodat de waerdie van deselve goederen in gereden gelde van der supplianten factoor
gerequireert soude werden, daer hij wegen soodanigen rigeur van justitie seer intollerabel en
t'onrechte tegen hen in 't werck gestelt wel stoffs genoech heeft gehadt om van soodanige
injustitie te reclameren, soeckende diverse middelen om de executie van de voors. sententie
te ontgaen ofte tenminsten op te houden.
Ende alsoo de supplianten genoechsaem konnen bewijsen, dat de goederen in questie vrije
goederen zijn ende noyt buyten de voorn. plaetsen en zijn gemaeckt, ende wel vertrouwen,
dat soodanige verclaringe ende bewijs in Spagnen komende des suppliants factoor lichtelijck

daerdoor van de betaelinge der voorn. goederen ontslaegen ende de sententie
dienaengaende te niet gedaen werden, soo worden de supplianten niettemin genootsaeckt
hen te keeren aen uwe hoog mogende, ootmoedelijck ende onderdaniglijck biddende, dat
uwe hoog mogende nae derselver ordinaire hooge wijsheyt hierinne soodanigh gelieven te
versien, dat de supplianten ende haeren voors. factoor niet alleen van het voors. gewelt
mogen worden ontlast, maar dat oock soodanige ordre moeg werden gestelt, dat hetselve in 't
toecomende niet meer en geschiede, noch dat de inwoonders deser landen, dewelke sulcken
groote negotie sijn drijvende op Spagnen (ende principalijck uytte voors. stadt Amsterdam)
soodanige slavernie niet mogen subject sijn ende soodanige certificatie niet behoeven te
beleggen, dat haere goederen hier off elders gemaeckt, specialijck van goederen dewelcke
noyt in Vranckrijck noch diergelijcke en sijn gemaeckt.
Ende dat uwe hoog mogende in consideratie van de schadelijcke consequentie daeruyt
connende spruyten ende dat het is strijdende tegen het gemaeckte solennele tractaet van
vrede hen supplianten niet alleen gelieven te versien met noodige brieven aen sijn majesteyt
van Spagnen, maer dat oock met u hoog mogende goedvinden ten aensien van de
gewichticheyt deser saecke dienaengaende in conferentie met den heer ambassadeur van
Spagnen mochte werden getreden, ten eynde niet alleen de supplianten in haer goet recht
gemainteneert, maer oock in het toecomende de goede onderdanen van desen staet voor
diergelijcke onrechtvaerdige beswaeren mogen gepreserveert werden, implorerende hiertoe
u hoog mogende equitabele dispositie.
'Twelck doende, etc.

TEKST XII
Beschrijvingsbrief van de Staten van Holland, 1637.
Bron: Archief van de Staten van Holland, 1572 - 1795, Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling.

Poincten, op dewelcke de heeren ridderschap, edelen ende steden van Hollant ende WestVrieslandt werden beschreven, omme opten neghenden novembris deses jaers 1637,
wesende maendach, sich in 's Gravenhaghe te laten vinden, ten eynde om des volgenden
daechs in besoigne te treden, daertoe de leeden ernstelijck werden versocht, om nyet nae den
anderen te wachten, en geen tijdt te verliesen in dese constitutie van saecken.
I
In de voors. vergaderinge sal onder anderen werden gedelibereert opte pointen van de
voorgaende beschrijvinge, voor sooveel deselve sonder resolutie zijn gebleven, dewelcke
alhier om kortheyts wille en tijdt te winnen, werden gehouden voor gerepeteert.
II
Sal vorder in de voors. vergaderinge worden gedelibereert, soo opte petitie gedaen bij sijne
hoocheyt, sijne genade ende den Rade van State voor den jare 1637, voor sooveel als daerin
noch nyet en is bewillicht, alsmede opte petitie van welgemelte sijne hoocheyt, sijne genade
ende den Rade voorsz. voor den toeoomenden jare 1638, bij copie overgesonden onder num.
1.
III
Sal insgelijcx gedelibereert ende geresolveert werden op de inwilleginge ende continuatie van
alle de middelen, tot nu toe geheven ende in treyn geweest zijnde, die op vaste ordonnantien
verpacht, gecollecteert of anders bij de steden gefurneert zijn geweest, ende insonderheyt op
het middel van de verpondinge mettet redres ende verhoochinge van dien, soo voor den jare
1637 als van den jare 1638, mette anticipatie van den jare 1637, volgens de voorgaende
bescrijvinge.
IV
Ende alsoo bij verscheyden leden in de voorgaende vergaderinge instantie is gedaen geweest,
dat op de ventjagers ordre mocht worden gesteldt, die ten plattenlande met schuytgens ende
andersints de neeringen uyte steden diverteren, soo werden de leden versocht daarop van
gelijcken gelast te willen commen.
V
Wijders, nadien de leden lestelijck van wegen de heeren gecommitteerde raden ernstelijck is
verthoont geweest, hoe dat het hooghnodich was metten eersten te delibereren op de
geheele gestalte, wesen ende subsistentie van den staet, mitsgaders om middelen in te
willigen, die eenigermaten geproportioneert mochten wesen nae de gewichticheyt van de
lasten, soo werden de leden voor eerst vermaent, te willen consent dragen tot alle de
middelen, in de voorgaende bescrijvinge begrepen, ende om vorder te doen, dat de
jegenwoordige constitutie vereyscht, soo werden te dien eynde voorgeslagen de navolgende
middelen.
Voor eerst, soo werden de leden versocht in plaetse van den tweehondersten penninck, bij de
voorgaende poincten uytgeschreven, in te willigen een hondertsten penninck, gevens gelts te

betalen in twee termijnen, de eene helft in gherede penningen, de ander helft is ses rnaenden
daernae.
VI
Van gelijcken zoo werden de steden respectivelijck versocht uyten heuren te willen furneren
een somme van anderhalff millioen opten voet van de repartitie van de steden, met dien
verstande, dat deselve somme wederom bij deselve steden sal werden gevonden uyt
derselver ingesetenen, gelijck nae de gelegentheyt van de voors. steden best sal werden
geoordeelt.
VII
Noch soo wert de leden ten hooghsten gerecommandeert, eenmael nu te resolveren, om het
zout te laten commen ter dispositie van den staet, volgens de concepten, voor desen
derhalven de leden toegesonden, ofte andere daerop te beramen.
VIII
Insgelijcx wert in petitie gebracht, dat uyt de goederen dergener die naer desen sullen
commen te overlijden, ten tijde harer begraeffenisse sal werden betaelt een seeckeren
penninck ten dienste van de gemeene sake, nae proportie dat deselve staen op de lijste van
den 200en penninck volgens het concept hierbij gaende, overgesenden onder num. 2.
IX
Ende alsoo het beneficiëren van de oude middelen bij alle de leden altijt is geoordeelt geweest
het alderdienstichste te wesen, dat in 't stuck van finantiën bedacht soude konnen werden,
soo wert de leden in bedeneken gegeven, off nyet de practijcque in 't stuck van de middelen
bij de provincie van Stadt ende Lande, jegenwoordelijck met groot voordeel in train gebracht,
hier mede sal dienen gepractiseert, volgens het extract van derselver ordonnantie hiernevens
overgesenden onder num. 3.
X
Vorder also de collegiën van de respective admiraliteyten bij dese gelegentheyt van saecken
met alle middelen van debvoir dienen gedisponeert om sig te evertueren om de saecken ter
zee ten besten te vorderen, en dat deselve (en insonderheyt het collegie tot Rotterdam) van
hare sware lasten geheel beswaerlijck zijn klagende, ende remedie daertoe versouckende, soo
werden de leden versocht, hierop en op 't geheel werck van de zee vigoureuselijck gelast te
willen commen.
XI
En nadien opte propositie, nyeuwelijcx gedaen bij den resident Spiering uyten naem ende van
wegen de croone van Sweden, soo nopende de vervallen subsidie, als de continuatie van dien,
dat deselve croone bij gebreecke van sulcx, wel licht tot eenige conditiën soude mogen
verstaen, die bij reflexie desen staet wel schadelijck soude mogen wesen, soo werden de
leden versocht daerop serieuselijck te willen letten, en des volcommen gelast te willen
commen.
XII
Vorder, alsoo hier advertentie is gegeven, dat tsedert de leste vergaderinge de coninck van
Polen sich vast in possessie begint te stellen van den thol te heffen opte schepen, op

Danswyck handelende, en dat jure regio & ex dominio maris, soo wert de leden in bedencken
gegeven, offet niet dienstich en sal wesen, door besendinge aen hoochstgedachte zijne
majesteyt ende daer 't voorts bevonden sal werden te behooren hierin te voorsien, off met
andere middelen die de leden daertoe sullen mogen voorslaen eenige uytcompste derhalven
te vinden.
XIII
In de voors.vergaderinge sal noch werden gedelibereert opte continuatie ofte veranderinghe
van de gecommitteerden ter vergaderinghe van de heeren Staten-Generael.
XIV
Item in den Rade van State.
XV
Noch in de collegiën ter admiraliteyt.
XVI
In de Generaliteyts Rekenkamer.
XVII
In de particuliere Rekenkamer van Hollant.
XVIII
Item van de curateurs der universiteyt tot Leyden.
XIX
Eyntelijck gelieven de leden gelast te commen op alle andere voorvallende ende alrede
voorgevallen saecken, den staet van den lande ofte geallieerden van deselve concernerende,
tenminsten om sich te confirmeren mette meeste advysen. Aldus gedaen in Den Hage den
XXVIIen october 1637.

TEKST XIII
Notariële akte waarbij een getuigenverklaring wordt vastgelegd, 1650.
Bron: Streekarchief Rijnstreek, Notariële archleven Woerden.
Op huyden den 25en martii anno 1650 compareerde voor mijn, Albertus Costerus, openbaar
notaris bij de respective hoven provinciaell van Hollant ende Uytrecht geadmitteert, binnen
der stede Woerden residerende, ter presentie ende overstaen van de naerbenoemde
getuygen, Dirck Gerrits Croon, burger deser stede, out omtrent 71 jaren.
Dewelcke certificeerde ende verclaerde ten versoecke ende instantie van Johan Dibbits, outburgemeester deser stede, waerachtich ende hem comparant well bewust ende kennelijck te
sijn, hoe dat in den voorleden jare 1649 in den voorsomer, als wanneer de heer Johan van
Wevelinckhoven, pensionaris der stadt Leyden, alhier binnen Woerden was, hij comparant ter
dier tijt bij den gemelten heer pensionaris is gegaen ende hem verthoont heeft seecker
consent van den hove provinciaell van Hollant omme weeckelijcx uyt de goederen van Anne
Croonen een daelder te mogen genieten.
'Twelcke het voors. hof geconsenteert hadde op het serieus versoeek ende recommandatie
van de magistraet van Woerden van den jare 1643, voegende hij comparant daarbij, dat hij nu
een seer out ende gebreckelijck man was ende dienvolgende sijnen noot eyste, dat hem noch
weeckelijcx yt meerder mochte worden toegelijt.
Vragende met eenen wat wech off middell hij comparant dienaengaende zoude ingaen, soo
heeft den voorn. heer pensionaris hem comparant geantwoort gehadt, dat hij maer sijne
voorgaende recommandatie ende requeste opnieuws soude laeten uytschrijven ter secretarye
deser stede ende deselve laeten besegelen met hetselvige segell, dat sijn versoeck dan well
soude gaen.
Waerop hij, comparant, sijnde een simpell ende eenvoudich out man, terstont sich heeft
geaddresseert aen den persoon van den opperclerq ter secretarye Joannes Hofflant, hem
versoeckende, dat denselven sijne voors. gesegelde recommandatie de anno 1643 eens
gelieffde op nieuws uyt te schrijven ende het segell van de oude aff te treeken ende op de
selve nieuwe uytgeschreven recommandatie wederomme te drucken, seggende uyt
eenvoudicheyt, dat de heer pensionaris hem sulcx geseyt hadde, op welck sijn comparants
versoeek hij verclaerde, dat den gemelten clercq Hofflant sijne eerste verleende
recommandatie niet alleen heeft herschreven maer het oude segell van deselve
recommandatie affgetrocken ende op de nieuwe opgedruckt.
Affirmeerende voorts daerbij, dat niemant van den heren magistraet der stadt Woerden
daeraff eenige kennisse hebben gehadt off daeromme gemoeyt sijn.
Specialijck getuychde hij comparant bij eere ende vroomheyt ende oock op sijn sielen
salicheyt, dat den gemelten heer requirant Johan Dibbits, ter dier tijt outste burgemeester
deser stede, van 't voorn.herschrijven van sijn recommandatie, veell weyniger van 't
opdrucken van 't oude affgetrocken segell op het nieuwe gants niet en weet ende oock geen
kennisse ter werelt daeraff en heeft, dat oock hij burgemeester Dibbits noyt sijn leven daertoe
consent heeft gedragen, aengesien sijn e. noyt daeromme aangesproocken off versocht is.
Mits welcken denselven burgemeester Dibbits qualijck ende t' onrecht sulcx geïmputeert ende
te laste wort geleyt ende dienvolgende daervan geheell onschuldich moet worden erkent.
Aldus gepasseert ende verleden binnen Woerden ter presentie ende overstaen van den
vroomen ende godsaligen D. Arnoldus Bornius, dienaer des h. evangeliums hier ter stede,
mitsgaders Flips Jans Geestdorp, burgemeester deser stede, getuygen van geloove hiertoe
versocht, die desen neffens den comparant mede onderteeckent hebben ten dage voors.

