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"Uit liefde voor de vrijheid van de stad Edam"

Woord vooraf
In 2007 vieren de inwoners van Edam het feit dat 650 jaar geleden graaf Willem V
van Holland uit liefde voor de vrijheid van de stad Edam - zoals het in de oorkonde
staat vermeld - aan hun voorvaderen het stadsrecht verleende. En dat was in die
tijd een belangrijke gebeurtenis, zowel bestuurlijk als sociaal-economisch. De in
woners van Edam zijn ook gewoon trots op deze aanzienlijke, historische status
als stad. In ieder geval heeft de verlening van stadsrechten een 'scharnierpunt' ge
vormd in hun geschiedenis.
In deze uitgave komt aan bod de ontwikkeling van Edam, als buurtschap met
boerderijtjes, wat huizen van hout, een kapel en een haventje aan het riviertje de
IJe, tot een marktplaats voor zuivelproducten uit de omtrek, waardoor zij destijds
waardig werd bevonden het stadsrecht te verkrijgen. Uitgelegd wordt wat dit privi
lege voor de inwoners en voor de groeimogelijkheden van hun stad betekende.
Daarna volgt de volledige tekst van de bepalingen, door de auteur uit het Latijn
hertaald in modern Nederlands. Voor de liefhebbers is in een bijlage de originele
Latijnse tekst opgenomen.
De vereniging Oud Edam is bijzonder verheugd over het genereuze aanbod van
drs. Joost C.M. Cox om het stadsrecht van Edam leesbaar en toegankelijk te ma
ken, juist nu haar inwoners het feit herdenken dat zij 650 jaar geleden dit recht
hebben verkregen. De heer Cox is gemeentesecretaris van Alkmaar, beschreef het
stadsrecht van die plaats en geldt als deskundige bij uitstek op dit gebied. Een
woord van hartelijke dank is dan ook duidelijk op zijn plaats.
Verder is Oud Edam zeer erkentelijk voor de assistentie, die zij heeft ontvangen
van het Waterlands Archief te Purmerend, in de persoon van drs. Jaap Haag, die
waardevolle adviezen heeft gegeven bij de totstandkoming van dit boek en al eens
eerder in het periodiek van Oud Edam over de stadsrechten heeft gepubliceerd.
Deze uitgave zal de Edammers ongetwijfeld een dieper inzicht geven in de boeien
de geschiedenis van hun stad. Hopelijk zullen zij en veel andere geïnteresseerden
volop genoegen beleven aan dit bijzondere verhaal.

Cor G. Veth
Voorzitter Vereniging Oud Edam
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Inleiding
Ook de 650 jaar oude stadsrechten worden gevierd: Monnickendam en Weesp
hadden in 2005 prachtige stadsfeesten, terwijl Enkhuizen in 2006 feest viert en
Hoorn en Edam zich opmaken voor festiviteiten in 2007. Purmerend loopt zich al
warm voor 2010 (600 jaar).
Midden november 1357 reist een groep Edamse notabelen naar het hof van graaf
Willem V van Holland te Den Haag. Het is een belangrijke reden waarom zij deze
lange tocht ondernemen: op hun verzoek zullen de inwoners van Edam namelijk
het stadsrecht verkrijgen en daarmee poorters worden. Op zondag 19 november
zijn zij ruimschoots op tijd en in hun beste kleding aanwezig in de Ridderzaal. Ove
rigens is de graaf zelf afwezig; in augustus 1357 keerde hij 'in kranken sinne' terug
van een reis naar Engeland; hij zal niet meer beter worden.
De grafelijk zegelaar mr. Dirk van Thienen zal nu in opdracht van Willem en in
aanwezigheid van leden van de grafelijke raad, de in het Latijn gestelde oorkonde
van het grafelijk zegel voorzien
en daarmee rechtskracht verle
nen. Een dag later, op maandag
20 november, herhaalt zich deze
gang van zaken. De Edammers
ontvangen een tweede oorkonde
met een belangrijke uitbreiding
van hun nog nieuwe voorrech
ten. Het voorname gezelschap
zal zo snel mogelijk de terug
reis naar Edam aanvaarden en
alle poorters trots de verworven
oorkonden laten zien. Het is
feest in Edam want hun woon
plaats heeft de status van stad
verworven.

Dit is Willem die vijfde,der KeyferinnenSoon,
ende~K\udie xxi
van Hollant.

.Graef
ae

Graaf Willem V.(uit '32 Afbeeldingeder Graven van Hollandt
uit het GoudscheKronycxjen.In 't Kooperverciert door Adranus Matham', Amsterdam 1663)
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De door Monnickendam op 11 november 1356 aan Edam ter beschikkinggestelde voorbeeldoor
konde, met het stadsrecht van Monnickendam. (coll. WaterlandsArchief,Purmerend)

In de Middeleeuwen zijn in
huidig Nederland in een tijds
bestek van zon vier eeuwen bij
na 200 stadsrechten verleend.
Er gaat dan ook vrijwel geen
jaar voorbij zonder dat ergens
in Nederland een stadsrechtju
bileum op gepaste wijze en met
de nodige stedelijke trots wordt
gevierd. De jubilea van stads
rechten geven steeds weer aan
leiding tot uitbundige feesten.
Haarlem (1995), Delft (1996)
en Alkmaar (2004) vierden al
ledrie dat ze 750 jaar geleden
stadsrechten verkregen.
Inleiding
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Niet alleen uit historisch oogpunt valt deze bijzondere aandacht voor dergelijke
'jubeljaren' toe te juichen maar juist ook als 'maatschappelijk bindmiddel', het ver
sterken van het 'stadsgevoel'. Het midden van de 14^ eeuw is voor het graafschap
Holland in dit opzicht een interessante periode, aangezien er in het tijdvak 13511357 maar liefst zes stadsrechten werden verleend, te weten aan Naarden, Weesp,
Enkhuizen, Monnickendam, Hoorn en Edam.
Zorgvuldig
Maar hoe kwam Edam eigenlijk aan zijn stadsrecht? De gebruikelijke gang van za
ken in die tijd was dat de ontvangers van de voorrechten, de zogenaamde destinatarissen, met hun verzoek om het stadsrecht naar de graaf gingen, met hem onder
handelingen voerden over de voorwaarden en over de (koop-)prijs om vervolgens
een (concept-)akte op te stellen en die ter bezegeling voor te leggen aan de graaf.
Welnu, de Edammers gingen zorgvuldig te werk. Ze wilden graag stadsrechten,
wisten hoe de procedure werkte en begrepen dat ze dus zelf een 'destinatarisoorkonde' moesten opstellen.

hebben moeten betalen. Zo moest Amsterdam in 1342 ook nog voor de uitbrei
ding van het stadsrecht een flink bedrag neerleggen. Graaf Willem IV gaf daarbij
toestemming om dit bedrag om te slaan over de Amsterdammers.
Aanvulling
Verder valt op dat de Edammers een dag later al een aanvulling op hun rechten
kregen. Deels waren dat algemene bepalingen, zoals ook andere steden in deze pe'vidimus'van het Edamse stadsrecht met zegelen met gat. (coll. WaterlandsArchief,Purmerend)
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Voor de precieze inhoud van die concept- oorkonde gingen ze te rade bij hun ste
delijke buren in Monnickendam, die in maart 1356 stadsrechten hadden verkre
gen. De schepenen van die stad stelden keurig een afschrift in het Latijn op van
hun eigen oorkonde, die vervolgens aan Edam ter hand werd gesteld. Steeds werd
daarin de naam van Monnickendam vervangen door die van Adam.
Opmerkelijk is dat bij de heervaart (wanneer de graaf ten strijde trok) het getal van
30 voor het leger te leveren mannen bleef staan, terwijl dat niet voor Edam maar
voor Monnickendam gold. Ook de omschrijving van de omvang van het stadsge
bied ( de 'vrijheid') betrof nog die van hun eigen stad. Wellicht had Edam daarover
nog niet onderhandeld met de graaf zodat die gegevens niet bekend waren. Het
afschrift werd keurig gedateerd op 8 november 1356, de sterfdag van St. Maarten.
Vrijwel altijd wordt 11 november in verband met St. Maarten aangehaald. Maar
hier is dat dus niet het geval; zijn feestdag (1 1 november) valt namelijk niet op zijn
sterfdag maar op de dag van zijn begrafenis.
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Deze ontwerp-akte eindigt met de bepaling: Et quia presens transscriptum vere et
diligenter examinavimus et prospeximus continens de verbo ad verbum verum tenorem cyrographi oppidi de Monikedamme ab illustris principe et magnate Wilhelmo
duce de Bavaria comité Hollandie sigillato, nos scabini consules oppidi antedicti
sigillum nostrum secretum huic transscripta serie duximus apponendum specialiter
ob rogatu}
Het heeft daarna nog wel een jaar geduurd voordat de feitelijke stadsrechtverle
ning plaatsvond. Overigens dient te worden aangetekend dat er in Edam personen
aanwezig waren die voldoende waren geschoold in het Latijn en juridisch onder
legd om een eigen concept-oorkonde op te stellen en om de nodige onderhande
lingen met de grafelijke raadslieden te voeren. Blijkbaar hebben die besprekingen
nog de nodige tijd gevergd vooraleer de stadsrechtoorkonde kon worden gezegeld.
Maar het waren ook succesvolle onderhandelingen: er is geen enkel bewijs dat
de inwoners van Edam voor hun stadsrecht hebben betaald. Dat is uitzonderlijk
aangezien vrijwel alle steden wel degelijk, en vaak zelfs fors, voor hun stadsrechten
Het stadsrecht
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riode verkregen, maar anderdeels ook enkele belangrijke nieuwe voorrechten, zo
als de toestemming de oude haven af te dammen en een nieuwe haven en ook een
dijk aan te leggen. In verband met die werkzaamheden werd zelfs een taxatiecom
missie ingesteld die de schadevergoedingen aan de diverse grondeigenaren moest
bepalen. Ook kregen de Edammers het recht drie jaarmarkten te houden, grond te
verkopen aan nieuwe poorters, mochten ze een aantal huizen van Middelie binnen
hun vrijheid trekken en moesten ze met (slechts) 12 man ter heervaart in het leger
van de graat. En uiteraard werd ook weer de omvang van de stadsvrijheid bepaald,
en wel op een zeer precieze manier: 'Voert soe sal die vryhede van Adam strecken
zuydwaert van Jan Andries soens huse twintich roeden, ende aen die westzyde van
Jan Heert soens huse twintich roeden, ende noertwaert van Jan Dirx soens huse
twintich roeden, ende oestwaert van Pieter Carps soens huse twintich roeden.
Boschma kenschetst Edam als een damplaats die zich sinds de 14 eeuw als waagen havenplaats ontplooide tot het logistieke dienstencentrum van de Zeevang, met
centrale functies voor de export van zuivelprodukten uit de dorpen in de omge
ving. Terwijl Edam van minder belang was voor de doorgaande scheepvaart van
uit de Zuiderzee naar andere Noordhollandse plaatsen. De grootste bloei bereikte
de stad in de 16 en 17 eeuw, vooral dankzij de scheepsbouw, de haringvisserij
en de kaashandel.
Aangevreten
Uiteraard is het jammer dat de originele oorkonden van Edam niet bewaard zijn
gebleven. Jaap Haag van het Waterlands Archief heeft aannemelijk gemaakt dat
het in Edam om een destinataris-uitvaardiging gaat. Hij geeft ook een goed over
zicht van de wel bewaard gebleven afschriften en uiteraard ook van de prachtige,
vermoedelijk door muizen aangevreten, vidimus uit 1461. Dat vidimus (door ge
tuigen gewaarmerkt afschrift) zal wellicht hebben moeten dienen ter vervanging
van de in 1426 ingeleverde stadsrechtoorkonden. Zoals onder andere de stad Alk
maar, was ook Edam het stadsrecht in 1426 kwijtgeraakt vanwege de steun aan de
Hoeken van Jacoba van Beieren in haar strijd om de macht tegen de Kabeljauwen
van Filips van Bourgondië. Op 3 maart 1452 wordt Edam in zijn rechten hersteld.
Maar het mooiste archiefstuk is toch eigenlijk wel de originele ontwerp-stadsrechtoorkonde voor Edam, door schepenen van Monnickendam vervaardigd op
verzoek van de 'stedelingen-to-be' uit Edam, die een belangrijke rol heeft gespeeld
bij hun stadswording. Bij de viering van 650 jaar stadsrechten in 2007 verdient
deze dan 651-jarige oorkonde eigenlijk een ereplaats.

II

Edam in de periode 1350 - 1450

Hoe zal nu eigenlijk de plaats Edam er hebben uitgezien ten tijde van de stads
rechtverlening, hoeveel inwoners waren er met welke middelen van bestaan en
welke beroepen oefenden zij uit? De antwoorden op deze interessante vragen kun
nen ons een beter inzicht verschaffen in de situatie in een kleine laatmiddeleeuwse
stad rond het midden van de veertiende eeuw.
Boschma kenschetst Edam als een terpnederzetting langs de IJe, die vermoedelijk
in de 12
eeuw aan de westoever zal zijn ontstaan als een kleine handels
buurtschap met een kapel. De oudste schriftelijke vermelding van Edam dateert
van 11 mei 1310 wanneer in een oorkonde van Willem III, graaf van Holland,
sprake is van het ghemeene kerspel van Adam, dus van de gezamenlijke parochie
(kerkdorp) van Edam. In die periode was Jan (III) Persijn de Heer van Waterland
en de Zeevang, op de grens waarvan Edam is gelegen. Maar feitelijk waren de
graven van Holland de machthebbers in deze gebieden: vanwege het strategische
belang ervan waren ze al in 1282 door Floris V in eigendom verworven en aan het
graafschap Holland toegevoegd.

AM

*8

Zo heeft Edam er vermoedelijkrond 1360 uitgezien:een riviertje, een kapel en wat huisjes. Rechts
boven is het begin van de later gegraven Voorhavente zien, waardoor Edam een rechtstreeksever
binding met de Zuiderzee kreeg,(tekeningH.A. Heidinga)
Het stadsrecht
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Damsteden
Edam nam als een typische damplaats een strategische positie in, zowel in ver
band met de controle op de scheepvaart op de Zuiderzee en ook als overslagplaats
van goederen van en naar het achterland. Zo is er in de grafelijkheidsrekenin
gen in de periode 1342-1345 sprake van tolheffing te Edam. De ontwikkeling van
damplaatsen of damsteden hangt samen met de daling van het maaiveld sinds de
ontginning van de veengebieden in de laaggelegen delen van Holland. Daardoor
waterden de veenrivieren steeds moeilijker af en kwam het zelfs steeds vaker voor
dat er een omgekeerde beweging plaatsvond: het water kwam naar binnen, het
land in. Dit maakte vervolgens afdamming noodzakelijk waardoor overslag van
goederen diende plaats te vinden voor doorgaand transport. En dat vormde weer
een belangrijke schakel in de ontwikkeling tot een handelsplaats. In Holland zijn
de damsteden pas in de 2 helft van de 13 eeuw ontstaan. Het gaat dan om Schie
dam, Leerdam, Amsterdam, Rotterdam en Monnickendam, waarvan de oudste
schriftelijke vermeldingen alle uit de periode 1264 - 1284 dateren.

komt eveneens tot uitdruk
king in de toekenning in
artikel 71 van het stadsrecht
van maar liefst drie jaar
markten: 'voorts geven wij
hen drie jaarmarkten per
jaar, de eerste ingaande acht
dagen voor Palmzondag; de
tweede ingaande acht dagen
na St. Johannes in het mid
den van de zomer en de der
de ingaande op de zondag
na St. Bavo; en elk van deze
jaarmarkten zal acht dagen
duren'.

Houten huizen
De hedendaagse bewoners en de bezoekers van Edam zien de stad grotendeels in
een 17
en latere 'uitmonstering'; een prachtig historisch stadsensemble
dat echter in vrijwel niets herinnert aan de situatie in 1357 toen Edam stadsrecht
verkreeg. Voor een goed begrip dient men zich te realiseren dat het Edam van
toen geheel uit (kleine) houten huizen (4 tot 5 m. breed) en schuren, alsmede de
(vermoedelijk ook houten) Onze Lieve Vrouwe-kapel zal hebben bestaan. En dan
niet eens heel veel huizen: naar schatting ging het in 1357 om zon 35 tot 40 huizen
en circa 160 inwoners, niet direct een hoeveelheid waarbij wij aan een stad den
ken. Ten opzichte van dat aantal mag de groei tot ongeveer het jaar 1400 overigens
ronduit spectaculair worden genoemd: Edam telde toen circa 150 huizen en 660
inwoners.
Deze aantallen stemmen ook overeen met het aantal mannen dat Edam diende te
leveren voor het leger van de graaf wanneer die tot heervaart opriep. In de stads
rechtoorkonde van 1357 ging het om twaalf mannen terwijl het in 1398 het niet
geringe aantal van 50 manschappen en 6 ambachtslieden betrof. Daarmede bleef
Edam echter nog wel een kleine stad die naar wordt aangenomen toen ook nog
niet omwald of ommuurd was - dat zou pas aan het eind van de 15 eeuw gebeu
ren. En dan is Edam inmiddels ook al aanzienlijk groter geworden: in 1460 blijkt
Edam zo'n 2.400 inwoners te tellen.

Dagelijks brood
In diezelfde periode - de
tweede helft van de 14
eeuw - kende Europa een
forse economische (agrari
sche) crisis met grote con
sequenties voor steden en
platteland. Hongersnoden,
de Zwarte Dood overpro
ductie van agrarische goe
deren met dalende prijzen
tegenover stijgende lonen;
dit alles leidde uiteindelijk
overal tot dalende bevol
Het oudste houten huis in Edam uit vermoedelijk1530. Het huis kingsaantallen maar tevens
tot een verhuizing van plat
had oorspronkelijkeen rieten kap.
telanders naar de steden.
Dat betekende voor o.a. Edam dat, ondanks deze malaise, een bevolkingsgroei
plaatsvond in de tweede helft van de 14 eeuw. Het stadsrecht, en met name de
toestemming een nieuwe haven aan te leggen, versterkten deze ontwikkeling even
eens. Dat betekende tenslotte dat er omvangrijke infrastructurele bouwprojecten
dienden te worden gerealiseerd, waarvoor veel arbeid vereist was.

De voornaamste ontsluiting van de stad vond uiteraard primair via het water plaats
terwijl het wegenpatroon vanuit de 'open' (niet ommuurde) stad gewoon aansloot
op de paden die naar de boerenhofsteden en de weidegronden in de omgeving
leidden. Edam kende een rechtstreekse relatie met het achterland en speelde in
eerste instantie met name een belangrijke rol wat betreft de uitvoer van zuivel van
uit de Zeevang, inclusief de bijbehorende waagfunctie. In de periode na de stads
rechtverlening van 1357 kende Edam vervolgens een ontwikkeling van niet-agrarisch gerelateerde activiteiten, zoals handel, scheepvaart en scheepsbouw en ook
nijverheid. Door die handel en scheepvaart (vrachtvaart) was er tevens niet alleen
meer (voornamelijk) sprake van uitvoer van (zuivel-) produkten, maar ook van
invoer van diverse produkten ten behoeve van het achterland. Die handelsfunctie
12
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In deze periode vond in de meeste Hollandse steden een ontwikkeling plaats van
min of meer semi-agrarische activiteiten naar handels- en nijverheidsactiviteiten.
In het stadsrecht staan ook uitdrukkelijk bepalingen opgenomen dat de stedeling
in de zaai- en de oogsttijd steeds gedurende veertig dagen buiten de stad mag ver
blijven. De burgers voorzagen in de meeste gevallen in hun dagelijks brood door
een heel scala aan werkzaamheden: nijverheid, handel, tuinbouw, akkerbouw en
veeteelt en soms het verrichten van diensten voor het stedelijk bestuur, de kerk en
rijkere inwoners. Die nijverheid betrof voornamelijk allerlei ambachten: er waren
dus ook in Edam smeden aanwezig en timmerlieden, metselaars, bakkers, vleesEdam in de periode
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houwers, kleermakers, schoenmakers, klompenmakers en wellicht ook leidekkers
en steenhouwers (de verstening van de houten huizen komt dan ook op gang), we
vers, brouwers en leerbewerkers. Die ambachtslieden voorzagen in eerste instantie
hun medeburgers en de inwoners in de directe omgeving van de stad van hun
dagelijkse levensbehoeften en allerhande praktische produkten.

op met het krieken van de dag, ging aan de slag tot het weer donker werd en tijd
om te rusten. In de zomer werkte je dus ook langer dan in de winter. En dat alles
in een vaste regelmaat, van de dagen en de seizoenen.

Hoewel de meeste steden voornamelijk door lokaal gerichte werkzaamheden in
hun directe onderhoud voorzagen kon men niet zelf alle produkten ter plekke fa
briceren. Er dienden de nodige grondstoffen maar ook eindprodukten, waaronder
luxegoederen, van elders te worden aangevoerd. Een omvangrijk bouwwerk als de
Grote Kerk, waarvan de toren als oudste gedeelte vermoedelijk uit het begin van
de 15 eeuw stamt, zal een forse aanvoer van bouwmaterialen hebben betekend
en veel gespecialiseerde ambachtslieden hebben aangetrokken. Er kwamen dus
handelsstromen op gang met andere gebieden.
Bestuur
Politiek-bestuurlijk was de situatie vanaf 1357 bepaald anders: de stad Edam werd
voortaan bestuurd door een grafelijke schout en eigen Edamse schepenen, die drie
maal per jaar rechtdagen hielden. Bovendien waren schepenen bevoegd keuren
te maken, eigenlijk nieuwe wettelijke voorschriften voornamelijk met betrekking
tot de openbare orde, een soort APV (algemene plaatselijke verordening) zouden
we heden ten dage zeggen. De zeven schepenen werden door de schout, namens
de graaf, benoemd uit de groep van de meest vermogende Edammers. Vanaf 1414
kozen de 31 rijkste burgers van de stad jaarlijks op Goede Vrijdag drie Raden (bur
gemeesters), terwijl de baljuw of schout zeven schepenen benoemde 'van den redelycsten ende vroedsten knapen'. Terwijl de schout als een soort officier van justitie
en tegelijkertijd als commissaris van politie functioneerde, vormden schepenen de
stedelijke rechtbank en ook in de 14 eeuw het stadsbestuur. In later tijd zouden
de burgemeesteren de taken als stadsbestuurders vervullen zodat er een scheiding
in de taakuitoefening ontstond.
Dagelijks leven
Er was genoeg werk aan de winkel voor bestuurders en rechters, ook in een kleine
stad als Edam. Er was altijd wel wat te doen in zo'n kleine stedelijke gemeenschap:
er waren veel kerkelijke hoogtijdagen, processies, het optreden van een boetepre
diker, de terugkeer van een pelgrim, de verkiezing van schepenen en later van
de raden, week- en jaarmarkten, kerkwijdingsfeesten, gildefeesten, het Meifeest,
bezoeken van hoge personages, optredens van rondtrekkende muzikanten, te
rechtstellingen, rechtsdagen, branden, openbare verpachtingen van stedelijke on
roerende goederen, accijnzen en functies, binnenkomende en vertrekkende sche
pen, het uittrekken en terugkeren van de stedelijke krijgsmacht in verband met de
heervaart.
Alle stedelijke activiteiten vonden bij daglicht plaats, want nadat het donker was
geworden werd het rustig en stil in de stad. De stadspoorten werden gesloten (in
Edam pas in een latere periode), er mocht niemand meer in of uit de stad. Er was
ook geen verlichting in de stad en je zou trouwens ook je nek breken in het donker
over de slechte wegdekken. De werktijden liepen parallel aan het daglicht: je stond
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Het graafschap Holland tot het midden
van de 14
Groei van het graafschap
Het graafschap Holland is in de loop van een aantal eeuwen gegroeid uit een aantal
strategisch gelegen goederen aan de monding van de Maas. Aan het eind van de 9
eeuw was de politiek-bestuurlijke macht in dit vooreerst nog bescheiden gebied in
handen van graaf Gerulf, die wel als de stamvader van het gravenhuis van Holland
wordt beschouwd. Gerulf, ook wel 'graat der Friezen' genoemd, ontving in 889
deze gebieden van de koning van het Oost-Frankische Rijk als beloning voor zijn
bijdrage aan het verdrijven van de Vikingen uit de kuststreken.
De benaming 'Holland' was toen nog niet in zwang - deze zou voor het eerst aan
het begin van de 12 eeuw worden gebruikt. Vanaf dat moment was pas sprake
van de graaf van Holland'. Vanaf de 10 eeuw werkten de Hollandse graven noest
aan de uitbreiding en verdediging van hun territorium. De Hollandse graven wa
ren formeel nog steeds een koninklijk ambtenaar die hun functie in leen hielden
van de koning van het Oost-Frankische, latere Duitse Rijk. Maar feitelijk groeiden
de Hollandse graven uit tot autonome heren die zichzelf steeds meer koninklijke
rechten toeëigenden en grond en goederen in volle eigendom hielden. De grafe
lijke eigendommen bestonden onder andere uit grote 'landbouwhoven' waarop
horigen werkten en allerlei diensten verrichtten.
De Hollandse graven trachtten hun gezag steeds verder naar het achterland uit
te breiden met name langs de oevers van de vele rivieren die door hun gebied
stroomden. In de ll eeuw was er nog geen vast grafelijk bestuurscentrum: de
graaf en zijn gevolg zouden nog eeuwenlang rondtrekken langs verschillende ho
ven binnen het graafschap. Rond het jaar 1000 zijn Rijnsburg en Vlaardingen de
belangrijkste hoven van de graaf. Daarnaast zijn er hoven in Haarlem, Heemskerk
en Delft. De graaf sprak in zijn graafschap recht en hief botting, een belasting die
om de drie jaar geheven werd. Alhoewel ook Westfriesland formeel tot de grafe
lijke gebieden behoorde, bleek het in de praktijk knap lastig de weerbarstige West
friezen te onderwerpen aan het grafelijk gezag. Ook in de 1l eeuw bleef de strijd
tegen de Westfriezen de Hollandse graven bezig houden.
Holland
In 1101 vinden we de eerste schriftelijke vermelding van de naam Holland: Floris
II, de Vette, werd in een oorkonde als eerste van zijn geslacht "Graaf van Holland"
genoemd. De Hollandse graven waren inmiddels uitgegroeid tot zelfstandige rijks
vorsten die hun graafschap in leen hielden van de Duitse keizer. Zij oefenden alle
regalia - oorspronkelijk keizerlijke voorrechten - weliswaar in leen, maar toch
geheel zelfstandig uit. Vooral het geheel aan grafelijke tollen waar, overigens vaak
betwiste, tol werd geheven maakte de graven tot rijke en machtige heersers. Het
graafschap was overigens in die 12 eeuw nog steeds landelijk van aard; er waren
weliswaar verspreid liggende bescheiden pre-stedelijke nederzettingen en uiterHet stadsrecht
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Oud Fries recht
De politiek-bestuurlijke situatie in Waterland en Zeevang resp. Westfriesland ver
dient een nadere beschouwing. Deze gebieden hadden vanouds een bestuurlijke en
rechterlijke structuur die op het oudfriese recht was gebaseerd (aasdomsrecht).
Monnickendam en Edam waren gelegen in de heerlijkheid Waterland resp. Zee
vang, die graaf Floris V in 1282 kocht van heer Jan Persijn. Graaf Floris had voor
de aankoop van Waterland en Zeevang deels politieke en deels financieel-economische motieven. Hij onderkende het belang van controle op de scheepvaartbe
wegingen op Zuiderzee, langs de handelsroute Utrecht over de Vecht en Zuiderzee
naar de Oostzeelanden. Enkhuizen en Hoorn waren gelegen in Drechterland,
één van de vier delen van de heerlijkheid Westfriesland. Na een jarenlange strijd
tegen de graven van Holland, waarbij in 1256 zelfs rooms-koning Willem II (de
vader van Floris V) was gesneuveld, werden de Westfriezen uiteindelijk in 1289
door graaf Floris V onderworpen.
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Opvolgingsperikelen
Wat was nu eigenlijk de politiek-bestuurlijke situatie in het graafschap Holland in
het midden van de 14 eeuw? Na het sneuvelen van de Hollandse graaf Willem
IV in de strijd tegen de Friezen bij Staveren op 26 september 1345 was - omdat
het huwelijk van de graaf met johanna van Brabant kinderloos was gebleven - de
mannelijke opvolging in de graafschappen Henegouwen, Holland en Zeeland en
de heerlijkheid Friesland via de lijn van het huis Avesnes afgebroken. De opvol
gingskwestie bracht de nodige perikelen met zich en gaf bovendien aanleiding tot
een hevige binnenlandse strijd, die later bekend kwam te staan als de Hoekse en
Kabeljauwse twisten.

tie

Het oude stadhuis van Edam, dat plaatsmaakte voor de Lutherse kerk. (coll. Oud Edam)
Kennemer oriëntering
Deze gebieden kregen van de graaf het Kennemer landrecht, de 'Kennemer oriën
tering', met uitzondering van Medemblik dat, in 1289, stadsrecht kreeg. Westfries
land behield als heerlijkheid een aparte plaats binnen de grafelijke gebieden: vanaf
17 maart 1291 tooiden de graven van Holland en Zeeland zich tevens met de titel
' heer van Friesland'. De oriëntatie op het landrecht van Kennemerland (in eerste
instantie verleend aan de Kennemers bij handvest van 1274) was een welbewuste
grafelijke bestuurspolitiek; het was een poging de oude (West-)Friese rechterlijke
structuur in te bedden in een Hollandse, feodaal-militaire bestuursstructuur.

14

Deze Kennemer oriëntering heeft standgehouden tot 1414/1415 in welke jaren een
unieke en zeer typische aanpassing heeft plaatsgevonden, te weten de integrale stads
rechtverlening aan alle dorpen in het gehele Westfriese gebied onder gelijktijdige
opheffing van de bestaande, in 1289 ingestelde baljuwschappen. In de periode 12891414 had in Westfriesland inmiddels al wel een aantal plaatsen stadsrecht verkregen:
Enkhuizen en Hoorn in 1356, Grootebroek in 1364 en Schellinkhout in 1402 (allen
het stadsrecht van Medemblik). In Waterland resp. Zeevang kregen Monnickendam
in 1356, Edam in 1357 en Purmerend in 1410 stadsrecht. In 1414/15 kwamen in
Westfriesland twaalf ' kleine steden' (feitelijk bestuurlijke samenvoegingen van dor
pen met stedelijke rechtsbepalingen) tot stand. De noodzaak tot deze bestuurlijk-ju
ridische reorganisatie schijnt te hebben gelegen in de tekort schietende rechtspraak
en de klachten over 'knevelarijen' door de baljuwen. In de handvesten zelf is steeds
sprake van 'onse goede lude ende gemeen ondersaten [die] ... lange tijt in crancken snoden regimente gestaen hebben'. Maar nu terug naar de periode 1356-1357.
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De Zoutkeetpoort aan de zuid-oost kant van Edam in 1616.
Aangezien alle rechtstreekse erfgenamen van Willem IV vrouwen waren, namelijk
zijn vier zusters, ontstond een probleem bij de opvolging van de grafelijke waar
digheid. De opvolging in het graafschap Henegouwen gaf geen probleem aange
zien het een spilleleen was. Voor Holland, Zeeland en Friesland lag dit echter an
ders: niet alleen was het niet geheel duidelijk of deze graafschappen zwaardlenen
waren maar bovenal waren er spanningen tussen diverse partijen, zowel binnen
lands als buitenlands. Binnenlands speelde de positie van een deel van de adel, de
Duivenvoordse clan, een belangrijke rol, evenals de verhouding van de graaf tot
de standen en de tegenstelling tussen een aantal steden in relatie tot de Dordtse
stapel. Daar kwam nog bij dat de bisschop van Utrecht in deze periode pogingen
deed het eerder aan de graaf van Holland verloren gebied terug te winnen.
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Argusogen
Vanuit het buitenland werd vanwege de vele belangen eveneens met argusogen
naar deze kwestie gekeken. De oudste zuster van Willem IV, Margaretha, was ge
trouwd met de Duitse keizer, Lodewijk de Beier. En de keizer zou uiteindelijk over
de erfopvolging een beslissing moeten nemen aangezien het graafschap Holland
deel uitmaakte van het Duitse rijk.
Inmiddels had de Engelse koning al actie ondernomen: hij maakte voor zijn vrouw
Philippa (één van de zusters van Willem IV) aanspraak op Zeeland. De standen
(edelen en steden) van Holland en Zeeland waren, zo bleek uit diverse bijeenkom
sten, verdeeld over de hele kwestie en kwamen overeen zich pas in februari 1346
over het opvolgingsrecht te zullen uitspreken. Intussen had de Duitse keizer echter
al een besluit genomen: hij had op 15 januari 1346 zijn echtgenote Margaretha (de
oudste dochter van graaf Willem III) eigenmachtig beleend met de graafschappen
Holland, Zeeland en de heerlijkheid Friesland. En in Henegouwen werd Marga
retha als gravin ingehuldigd.
Margaretha werd in juli 1346 echter door haar echtgenoot, de keizer, teruggeroe
pen naar Beieren. Vanwege haar aanstaande afwezigheid moest zij nu de waar
neming van het bestuur van Henegouwen, Holland, Zeeland en Friesland rege
len. De standen stemden daartoe in met de benoeming van Willem, Margaretha's
tweede zoon, die in 1346 overigens nog maar 13 jaar oud was. Willem verkreeg als
feitelijk troonopvolger bij oorkonde van 8 september 1346 de titel van 'verbeider
van de grafelijkheid van Henegouwen, Holland en Zeeland en de heerlijkheid van
Friesland'. Een grafelijke raad, onder leiding van zijn oudoom Jan van Beaumont,
zou Willem terzijde staan en feitelijk het bewind voeren.
De keizer overleed echter eind 1347, waarna de zaak gecompliceerder werd. Van
wege haar belangen in Beieren deed Margaretha bij oorkonde van 3 januari 1349
plots afstand van de grafelijkheid in Holland en Zeeland (en de heerlijkheid Fries
land), waardoor Willem daar graaf kon worden. Henegouwen wilde ze tot haar
dood behouden waarna het aan Willem zou toevallen. Haar voorstel deed ze ver
gezeld gaan van zeer forse financiële eisen - 15.000 gulden ineens en een jaargeld
van 6.000 gulden. De standen van Holland weigerden dit waardoor de situatie nog
instabieler werd. In 1350 herriep Margaretha al haar besluiten en kwam in actie.
In 1351 brak een regelrechte burgeroorlog uit in Holland en Zeeland tussen de
'Hoeken (aanhanger van Margaretha) en de 'Kabeljauwen' (aanhangers van Wil
lem). De strijd werd beslecht in Willem's voordeel bij de zeeslag van Zwartewaal
(bij Brielle). Willem trad steeds zelfverzekerder op in de samenwerking met de
standen van Holland en dan vooral met de steden, die hij aan zich verplichtte door
het verlenen van de nodige (stadsrecht-)privileges en door de instelling van een
stedelijke adviesraad.
Verzoening
Eind 1354verzoenden moeder enzoonzich:Margarethakreegeenflinkbedragineens
en een lijfrente, evenals Willem's toezegging om tijdens haar leven geen aanspraak
te maken op Henegouwen. De steden waren hiermee niet erg ingenomen, hetgeen
mede resulteerde in de bevestiging en uitbreiding van privileges aan de 'oude' steden,
opdat zij toch hierin zouden bewilligen. Daarnaast wist Willem een aantal nieuwe
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De Noorderpoort met rondeel (rechts) en Grote Kerk op de achtergrond, (gravure H. Spilman naar
een tekeningvan Pronk, RijksarchiefNoord-Holland)
steden aan zich te binden door de toekenning van stadsrechtelijke privileges, aan o.a.
Enkhuizen, Hoorn, Monnickendam en Edam in de jaren 1356 en 1357. Overigens
dient hierbij te worden bedacht dat deze privileges niet zomaar werden verstrekt: vrij wel altijd werd daarvoor door de inwoners van de 'aankomende stad' flink betaald.
Behalve deze perikelen laaide in de genoemde periode ook weer één der Stichtse
conflicten op. Na het bestand van juli 1346 waren de Hollanders voornamelijk be
zig geweest met hun interne machtsconflicten, maar in 1355- 1356 brandde de strijd
wederom los. De aanleiding hiertoe was vooral gelegen in de voor Holland verne
derende verdragen tussen de bisschop van Utrecht en Willem V van 1351-1352. Al
met al waren het dus spannende, onzekere en vooral ook voor de grafelijkheid dure
tijden onder steeds sterk wisselende omstandigheden.
Zoals hiervoor al aangegeven verkeerde graaf Willem V eind 1357 in kranken sinne.
Hij kwam ziek terug van een reis naar Engeland waarna de artsen gedurende en
kele maanden probeerden hem te genezen. Dat lukte echter niet, Willem die nu
de dolle graef werd genoemd, was en bleef 'gek'. Hij heeft nog 30 jaar in eenzame
opsluiting geleefd op het kasteel van Le Quesnoy in Henegouwen. In naam bleef hij
echter de graaf, terwijl zijn broer Albrecht van Beieren de feitelijke machthebber
was onder de titel van ruwaard.

Het graafschap

Holland

tot

het midden van de i4

eeuw

21

IV
21

De betekenis van het stadsrecht van
Edam

Hierdoor gold ook: 'stadsrecht breekt landrecht'. De stad vormde dus een zelfstan
dige rechtskring met eigen wetgeving, bestuur en rechtspraak. Men viel daardoor
niet langer onder het algemeen geldende landrecht met zijn vaak ingewikkelde en
langdurige procedures.
Filiatie
Tussen de diverse steden bestonden in de Middeleeuwen veelal 'stadsrechtelijke
banden', in die zin dat het stadsrecht van de ene stad werd 'doorgeleverd' aan een
andere. Deze zogenaamde 'stadsrechtfiliatie' vormt een belangrijk element in het
onderzoek naar de stadsrechtverleningen. De inhoud van vele stadsrechtoorkon
den, en van het door de steden vervolgens zelf ontwikkelde recht (de keuren), laten
vaak zoveel overeenkomsten zien, dat die steden op basis van nauwe relaties in
groepen zijn ingedeeld: de stedenfiliaties. In die situaties voorzag een bestaande
stad, - de 'moederstad' - de nieuwe stad van haar stadsrechten. Dat kon gebeu
ren op grond van diverse oorzaken: het recht van de 'moederstad' had reeds zijn
waarde bewezen; beide steden vielen onder dezelfde (lands- of stadsjheer en/of
er bestonden bijzondere betrekkingen van economische of politieke aard tussen
beide steden.
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Het Armenhuis te Edam in de achttiende eeuw. (ProvincialeAtlas van Noord-Holland)

Alvorens het afzonderlijke stadsrecht van Edam te bespreken is het zaak een de
finitie van de begrippen 'stad' en 'stadsrechten' te geven. De omschrijving van het
begrip 'stad' heeft in de geschiedkundige wetenschap steeds tot grote discussies
aanleiding gegeven. Tegenwoordig wordt echter vrijwel algemeen de volgende de
finitie van Van Uytven gehanteerd: de stad is een nederzetting met centrale functies,
waaraan zij haar gediversifieerde sociaal-economische structuur, haar relatief dichte
bevolking en geconcentreerde bebouwing en een tegenover de omgeving afstekend
uiterlijk en een eigen mentaliteit dankt. 19

e

Het begrip 'stadsrecht' wordt door mij omschreven als: een stelsel van rechten en
plichten van de stad vastgelegd in een door de heer verleende en gezegeldestadsrecht
oorkonde met als essentieel element dat de plaats bestuurlijk-juridisch autonoom
werd ten opzichte van het omringende platteland en het daar geldende landrecht; de
inwoners verkrijgen ook het 'keurrecht', het recht om eigen stedelijke rechtsregels te
maken.
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De bekendste Nederlandse stadsrecht
familie is wel de Brabants - Hollandse.
Dit stadsrecht is over zeven 'generaties'
doorgeleverd: van Leuven aan Den Bosch
- aan Haarlem - aan Alkmaar - aan Medemblik - aan Enkhuizen - aan Schel
linkhout. Ook het stadsrecht van Edam
behoort tot deze familie. Dat betekent in
dit geval dat Edam - via Monnickendam
Gevelsteenmet afbeeldingvan Edam in de 16 eeuw, - het recht van Medemblik heeft verkre
metgracht, vestingsmuuren torens.LinksGroteKerk, gen. Elk stadsrecht kende specifieke aan
vullingen en omschrijvingen, toegespitst
daarnaast Speeltoren.(tekeningJan Bouwman)
op de lokale omstandigheden. Het recht
van Medemblik is vrijwel letterlijk overgenomen van dat van Alkmaar, en dat weer
van Haarlem.
In de 13 en 14 eeuw is de belangrijkste betekenis van het stadsrecht gelegen in het
feit dat men over een eigen stadsbestuur en eigen stedelijke rechtspraak beschikt,
evenals het recht de stad te ommuren. Ook van belang is: stadrecht breekt (gaat bo
ven) landrecht; het betekent kortere, minder omslachtige procedures, vooral van
belang voor de handel en het marktwezen. De burgers verkrijgen het recht om al
leen voor de eigen, stedelijke rechtbank te kunnen worden gedaagd, het zgn. ius de
non evocando. Bijzonder recht ging hier dus voor algemeen recht, een situatie die
we ons heden ten dage niet goed meer kunnen voorstellen nu het Europees recht
in een groot aantal gevallen voorrang heeft op ons nationale recht. In die tijd gold
echter veel nadrukkelijker het beginsel van de eigen soevereiniteit waaraan niet of
nauwelijks mocht worden getornd.
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Voorrechten
Ook verkreeg men over het algemeen tolvrijdom in het gehele gebied van de
landsheer. Men kon ook het poorterrecht verkrijgen, meestal tegen betaling aan
de landsheer en aan de stad. En de burgers kregen het recht op een eigen zegel,
symbool bij uitstek van hun autonomie.
Het oudst bekende stadszegel van Edam dateert van 1361 en toont een schild met
stier en daarboven drie sterren. Het heeft als randschrift SIGIL[LUM OjPIDI DE
EDAM.
Een aantal steden ontving ook de 'hoge jurisdictie', en installeerde als teken daar
van de stedelijke galg op een duidelijke plaats buiten de stad. Als tegenprestatie
voor al dergelijke voorrechten moesten de burgers wel jaarlijks een bedrag aan de
landsheer betalen - de bede - en waren zij verplicht met een aantal vooraf bepaal
de manschappen ter heervaart te gaan, als de landsheer ten strijde trok en daartoe
opriep. Er waren dus wederkerige belangen van heer en burgers.
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De stedelijke status en de vele voorrechten hebben van Edam eeuwenlang bestuur
lijk een bevoorrechte plaats gemaakt. Uiteraard diende men wel binnen de kaders
te blijven die de landsheer als hoogste gezag stelde. Zo vernietigde hertog Filips
op 4 januari 1434 de keuren die de regeerders van Edam eigenmachtig en in strijd
met de handvesten der stad hadden gemaakt. Maar ook verkreeg men in de loop
der tijd steeds nieuwe, aanvullende voorrechten. Een bijzonder voorrecht was het
waagrecht dat Edam in 1573 van Willem van Oranje ontving als dank voor de aan
de Opstand bewezen diensten tijdens het beleg van Alkmaar.
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Edam heeft zelfs een plaats verkregen in de Staten van Holland als een van de ze
ven stemhebbende steden van het Noorderkwartier. Daartoe beschikte men ook
over een eigen logement in Den Haag voor de heren burgemeesteren en de secre
taris van de stad. Het was een gezamenlijk logement (sinds 1656) van de steden
Hoorn, Edam, Monnickendam, Medemblik en Purmerend. Zij verhuisden in 1747
naar het voormalige woonhuis van Van Oldenbarneveldt aan de Kneuterdijk. In
dat pand is nu de Raad van State gevestigd.
De (18) stemhebbende steden (Amsterdam voorop) in de Staten van Holland
maakten de dienst uit. De historisch gegroeide, stadsrechtelij ke status was hierbij
bepalend. Tal van andere steden hadden al die eeuwen echter geen toegang tot de
Staten. Tot aan de komst van de Fransen in 1795 heeft dit systeem voortbestaan.
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V

De inhoud van het stadsrecht van Edam

Wat was nu eigenlijk de inhoud van al deze bepalingen; wat betekende dat in de
praktijk van alledag in een kleine stad als Edam? Het stadsrecht was vrijwel exact
gelijkluidend aan dat van o.a. Alkmaar, Medemblik en Monnickendam. Maar
Edam kende een aantal belangrijke aanvullingen en specifieke bepalingen. In het
eerste artikel werd bepaald dat de Edammers waren vrijgesteld van tolheffing over
water en over land in het gehele graafschap Holland. Dat betekende een belang
rijke impuls voor de handel. Dat gold ook voor het zeer belangrijke voorrecht (art.
71) van maar liefst drie jaarmarkten!
Artikel 2 bood de poorters van Edam
een belangrijke rechtsbescherming:
zij konden alleen voor hun eigen sche
penen terechtstaan, ook als zij in een
andere stad of op het platteland iets
hadden misdaan. Het poorterschap is
vereist om deel uit te maken van de
stedelijke gemeenschap. In artikel 4
staan de vereisten: een eed van trouw
aan de graaf en aan de stad en een
betaling aan schout, schepenen en de
bode. De Edammer stadslucht maakt
vrij: nadat iemand poorter is gemaakt
zal hij aan niemand horig zijn, maar
zal hij de vrijheid genieten volgens
het recht van de stad (art. 57).
Verder wemelt het stadsrecht van de
procesrechtelijke bepalingen over
kwesties
met betrekking tot onroeren
Straffenwaren vroeger naar onze begrippen niet zacht
de
zaken,
getuigenverklaringen, mis
zinnig. Tochgingen schout en schepenen meestal zorg
daden,
afleggen
van de eed, panden
vuldigte werk.
van goederen, erfeniskwesties, etc.
Tevens staan de nodige straffen opgenomen waaronder onthoofding in geval van
diefstal, brandstichting (de stad bestond voornamelijk uit houten huizen, hetgeen
een zeer ernstig risico vormde voor de gehele gemeenschap) en verkrachting. Ook
vechten, huisvredebreuk en het gebruik van valse maten en gewichten werden be
straft met zware boetes.
Die straffen waren pittig en evenredig' aldus art. 23: Tedere geweldpleger zal, wan
neer hij door schepenen schuldig is bevonden aan de geweldpleging, hoofd om
hoofd, oog om oog en gelijk lid om gelijk lid van zijn eigen lijf moeten verliezen'.
Een bijzonder aanschouwelijke straf staat in art. 25: 'Maar wanneer iemand in zijn
eigen huis een dief grijpt, dan zal hij hem vasthouden, als hij dat kan, en zeven van
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zijn buren erbij roepen, en hij zal samen met zijn buren de vastgebonden dief zo
lang vasthouden totdat hij hem bij klaarlichte dag aan de schout kan overdragen,
met de gestolen zaak op de rug gebonden, en dan zal de schout de dief ter terecht
zitting aanklagen en met hem handelen volgens het vonnis van schepenen'.
Van belang is tevens het verbod op duelleren (art. 44).
Agrarisch
Dat er ook nog sprake was van een deels agrarische gemeenschap blijkt uit de ar
tikelen waar toestemming wordt verleend aan de poorters om gedurende de zaai
en oogsttijd een bepaalde tijd buiten de stad te verblijven. In principe dienden de
poorters namelijk het gehele jaar in de stad te wonen teneinde de stedelijke belan
gen te verdedigen en elkaar als poorters bij te staan. In geval van dreigend onheil
werd de noodklok van de stad geluid. Poorters waren dan verplicht te verschijnen
op straffe van een boete (art. 34).

VI

De tekst van het stadsrecht van Edam

De originele oorkonde van 19 november 1357 is niet bewaard gebleven. Er zijn
twee afschriften, die worden bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag. Een
van die twee afschriften is ook van 19 november en was bedoeld als kopie voor het
archief van de graaf. Het andere dateert van een aantal jaren later en is opgenomen
in het zogenaamde register 'Coninck Willem', ook in het Nationaal Archief. Deze
laatste versie is opgenomen in het 18
Groot Charterboek der graven van
Holland, Zeeland en heeren van Vriesland, van Frans van Mieris.

Een zeer belangrijk voorrecht betrof het zogenaamde keurrecht: het recht van schout
en schepenen om nieuwe stedelijke wetten en regels te maken. En aan het gezag van
schepenen viel niet te twijfelen: wat schepenen wijzen zal men prijzen (art. 52). Er
was geen hoger beroep mogelijk. De schepenen werden uit de eigen stedelijke be
volking jaarlijks gekozen en door de graaf als zodanig benoemd terwijl de schout de
vertegenwoordiger van de graaf in de stad was (en op diens belangen paste).
Plichten
Uiteraard waren het niet alleen rechten die de Edammers verkregen. Zoals hiervoor
reeds vermeld, kende men ook de nodige plichten tegenover de graaf als landsheer.
De belangrijkste waren de bede en de heervaart. De bede was het verzoek van de
graaf aan het stadsbestuur tot belastingheffing, oorspronkelijk op vrijwillige basis
maar later meer en meer als reguliere verplichting. In het stadsrecht is bij de ver
plichting tot het betalen van de bede geen vast bedrag opgenomen (art. 69) terwijl in
art. 70 een aantal gevallen staat opgesomd waarvoor Edam een bedrag dient te beta
len met de bepaling dat het in onderling overleg zal worden vastgesteld. Het aantal
mannen dat met de graaf ter heervaart diende te gaan werd bepaald op 12 (art. 68).
Een belangrijk element vormde tenslotte de begrenzing van de vrijheid van de stad
Edam oftewel de bepaling van het gebied waarbinnen het stadsrecht zou gelden en
de poorters derhalve autonoom bevoegd waren en stedelijke tol mochten heffen.
Zeer bijzonder is dat de Edammers al een dag na de verlening van hun stadsrecht
een uitbreiding van hun rechten verkregen. Deels vermeldt deze oorkonde nog eens
een expliciete bevestiging van hun vrijheidsgebied, van de 12 mannen die ter heer
vaart moeten en van de drie jaarmarkten. Maar men krijgt speciaal het recht de
oude haven af te dammen en een nieuwe aan te leggen inclusief een nieuwe dijk.
Daartoe wordt zelfs een taxatiecommissie in het leven geroepen. Bovendien mag
een aantal huizen in Middelie worden afgebroken en die gronden bij Edam worden
getrokken terwijl - waarschijnlijk om nieuwe poorters te kunnen trekken - gronden
van de gemeenschappelijke weide mogen worden verkocht. Het is de moeite waard
de diverse artikelen eens door te lezen teneinde te ervaren hoe men in die tijd - toch
eigenlijk best modern - met de vele aspecten en problemen van het stedelijk leven
omging.
Het stadsrecht

van Edam

De ingang van de haven van Edam rond 1780. (foto RijksarchiefNoord-Holland)
De originele oorkonde van 20 november 1357 is eveneens zoek geraakt. Nog in de
cember 1970 was deze oorkonde aanwezig, zoals blijkt uit een uitgave van de ver
eniging Oud Edam. Maar inmiddels is niet meer bekend waar deze gebleven kan
zijn. Wellicht dat hij tijdens de viering van het 650-jarig stadsrecht weer opduikt!
Maar ook van deze oorkonde bestaan afschriften in het Nationaal Archief terwijl
ook deze oorkonde is opgenomen in Van Mieris Groot Charterboek. Bijzonder is
dat van deze oorkonde ook nog een vidimus (een letterlijk afschrift opgemaakt in
het bijzijn van meestal drie getuigen die verklaren: 'wij hebben het gezien') be
schikbaar is uit 1461.
Tenslotte dient hier te worden vermeld dat in 1631 de Edammer C.P. Bosschieter
een verzameling Privilegiën ende Hantvesten midtsgaders Keuren ende OrdonnanDe tekst
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tien der stede van Edam heeft verzorgd, waarin hij tevens een Nederlandse verta
ling van zijn hand van het stadsrecht van 19 november 1357 opnam. Wellicht had
hij de bedoeling dit alles in boekvorm te doen uitgeven, zoals ook Monnickendam
enkele jaren eerder had gedaan. Maar daarvan is het in ieder geval niet gekomen.
Hieronder zijn de stadsrechtoorkonden van Edam weergegeven waarbij nr. I uiter
aard dé echte oorkonde is waarmee Edam tot stad werd. De tekst van het stads
recht (I) is oorspronkelijk in het Latijn gesteld maar hier door de auteur hertaald
(in hedendaags Nederlands) weergegeven. In bijlage I is de Latijnse tekst opgeno
men. De oorkonde nr. II is in het oorspronkelijke Middelnederlands opgenomen
met daaronder een hertaling.

1356 nov. 8

Ontwerp-stadsrecht

Edam (0)

1357 nov. 19

Stadsrecht Edam (I)

den Haag

Origineel niet voorhanden.
Afschriften: B. (eigentijds) Nationaal Archief Archief Graven van Holland, inv. nr.
224 = register EL. 29 van akten van Hertog Willem V, lopend van 1356-1358, fol.
49ro - 50vo - C. (enkelejaren na 1357) Nationaal Archief, Archief Graven van Hol
land, inv. nr. 652 = register 'Coninck Willem, fol. 49-50 vo.
Ontwerp: D. (1356 nov. 8) Waterlands Archief, Oud Archief Edam, inv. nr. la, in
feite een afschrift van het stadsrecht van Monnickendam.
Druk: a. Van Mieris, ChHZ, III, p. 31-34, naar C.Vertaling in ned.: b. (1631doorC.P.
Bosschieter) Waterlands Archief, Archief Oud Edam, inv. nr. 41 = Privilegiën ende
Hantvesten midtsgaders Keuren en Ordonnantiën der Stede van Edam 1357-1640,
fol. 1-10.

Monnickendam

Origineel: A. Waterlands Archief, Oud Archief Edam, inv. nr. la.

Edam bezat een belangrijke M
kaasmarkt

Aangezien de tekst vrijwel geheel gelijkluidend is aan die van het stadsrecht van
Edam (zie nr. I) is deze hier niet opgenomen. Het betreft een in het Latijn overge
schreven akte van het Monnickendams stadsrecht dat als concept voor het Edam
mer stadsrecht heeft gediend. In plaats van Monnickendam is steeds 'Adam' ge
schreven. Daarin is tevens de datering opgenomen van de stadsrechtverlening aan
Monnickendam, te weten 27 maart 1356 en is aan het eind het aantal van 30 man
nen opgenomen dat ter heervaart diende op te komen [Edam hoefde echter slechts
met 12 man op te komen
Daar is ook de omgrenzing van de vrijheid van Mon
nickendam aangegeven in plaats van die van Edam, die wellicht nog niet precies was
bepaald. De akte eindigt met de toegevoegde bepaling:
Et quia presens transscriptum vere et diligenter examinavimus et prospeximus continens de verbo ad verbum verum tenorem cyrographi oppidi de Monikedamme ab
illustris principe et magnate Wilhelmo duce de Bavaria comité Elollandie sigillato,
nos scabini consules oppidi antedicti sigillum nostrum secretum huic transscripta
serie duximus apponendum specialiter ob rogatu.
[En omdat wij dit afschrift naar waarheid en nauwkeurig hebben onderzocht en
geinspecteerd bevattende van woord tot woord de tekst van de akte van de stad
Monikedamme voorzien van het zegel van de roemruchte vorst en rijksgrote, Wil
lem, hertog van Beieren, graaf van Holland, hebben wij, schepenen en raadslieden
van eerder genoemde stad (Monnickendam), gemeend ons geheime zegel te moe
ten plaatsen onder dit afgeschreven document speciaal vanwege het verzoek
Datum anno Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo sexto ipso die obitus
beati Martini episcopi.
[Gedateerd in het jaar des Heren 1356 op de dag van het overlijden (= 8 nov.) van
St. Maarten
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De Hertog geeft aan die van Edam voorrechten, vryheden en handvesten.
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Den 19. November 1357.

8. Een gedagvaarde poorter kan echter de termijn van dagvaarding verkorten,
maar rechtens komen hem twee weken toe: voornoemde wijze van dagvaar
den is alleen van toepassing op een rechtszaak tussen poorters.

Willem, hertog van Beieren, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van
Friesland wenst allen, zowel die nu als later leven, die deze oorkonde inzien heil
en kennis der waarheid.
Het past om de dingen die in de loop der tijd voorvallen aan het geheugen van ge
schriften en aan de getuigenis van betrouwbare mannen toe te vertrouwen opdat
ze niet met het verstrijken van de tijd verdwijnen. Derhalve willen wij dat het allen
ter kennis komt dat wij, uit liefde voor de vrijheid van de stad Edam het verzoek
van de inwoners welwillend toegenegen, . ..

9. Als echter een vreemdeling een poorter een proces aandoet voor de schout,
moet de schout de vreemdeling binnen drie dagen recht doen ten gerieve van
de vreemdeling.

1. ... hen vrijstellen van alle tol en tolbetaling op de wateren en in de landen in
ons graafschap.

11. Wanneer hij echter de onschuldseed met hulp van getuigen moet afleggen,
dan krijgt hij twee weken uitstel voor beraad, met dien verstande dat alleen
een poorter tegen een poorter getuigenis zal kunnen afleggen; en een gewone
poorter die als getuige optreedt zal verplicht zijn te zweren. Een schepen of
een gezworene zal daarentegen zonder eed een getuigenis kunnen afleggen.

2. Bovendien geven wij de genoemde burgers zodanig voorrecht dat, wanneer
iemand een klacht tegen een burger van Edam wil indienen, hij alleen recht
spraak door schepenen behoort te krijgen, en wij noch ons nageslacht zullen
dienaangaande andere rechtspraak eisen.
3. Wanneer een vreemdeling een van de voornoemde burgers onrecht of geweld
aandoet met betrekking tot diens goederen die hij rechtmatig en onbetwist
bezit, moet de schout van Edam met allen, zowel armen als rijken, daar op
af gaan en dat onrecht bestraffen, zonder onze rechten en die van de onzen
daarmee aan te tasten.
4. Voorts staan wij in overleg met onze mannen toe dat de stad Edam het recht
geniet dat in deze oorkonde is vervat, te weten dat wanneer iemand, ongeacht
waarvandaan, naar genoemde stad komt en hij poorter wil worden, de poor
ten en de toegangen voor hem open staan, mits hij ons en onze opvolgers en de
stad trouw zweert, onder betaling van 4 penningen aan de schout, 1 penning
aan de bode en voor het besluit van de schepenen 3 schellingen, en wanneer
dit is afgehandeld zal hij voortaan het recht van de stad genieten.

10. Wanneer evenwel een poorter of een vreemdeling met betrekking tot een
klacht waarover hem een proces is aangedaan, met alleen zijn eigen hand de
onschuldseed moet afleggen, is hij verplicht deze eed onmiddellijk ter terecht
zitting af te leggen.

12. Wanneer iemand wordt gedagvaard met betrekking tot een financiële kwes
tie, moet hij gedagvaard worden door de schout of de bode in het bijzijn van
ten minste twee poorters, en in de dagvaarding moet het geldbedrag worden
aangegeven; en als de gedagvaarde op de vastgestelde dag niet op de gerechts
zitting verschijnt, verkrijgt de klager van de gedagvaarde zoveel geld als was
aangegeven in de dagvaarding; en de gedagvaarde moet, omdat hij niet is ver
schenen, de schout vanwege de ban 3 schellingen Hollands betalen en de kla
ger 2 schellingen Hollands bij wijze van genoegdoening.
Edam bezat ooit ruim dertig scheepswerven,groot en klein. Hier de laatst overgeble
vene aan het Boerenverdriet,(gravure J.C. Bander)

5. Iedere poorter mag evenwel, wanneer het nodig is, veertig dagen buiten de
grenzen van voornoemde stad doorbrengen in de maanden juli en augustus
om de oogst binnen te halen en evenveel dagen in de herfst om te zaaien, mits
hij nadat vermelde tijd is verstreken terugkeert naar de stad om er verder te
verblijven.
6. Op gelijke wijze heeft iedere nieuwe poorter veertig dagen de tijd om zijn be
zittingen binnen de genoemde stad te brengen.
7. Wanneer evenwel een poorter een proces zal worden aangedaan, moet hij
door de schout of diens bode worden gedagvaard twee weken na de dag van
dagvaarding voor het gerecht te komen.
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13. Voorts als tijnslieden van een andere heer door ons, of door onze schout,
gedagvaard zijn voor het gerecht, dan zal hun eigen heer hen kunnen onttrek
ken aan het gerecht, op voorwaarde dat hij getrouw belooft zich te verplichten
binnen twee weken naar behoren recht te doen; indien hij dit niet zal hebben
gedaan, kan hij hen voortaan niet aan de jurisdictie van de stad onttrekken.
14. Voorts als iemand een poorter een proces heeft aangedaan met betrekking tot
een financiële kwestie, kan de gedaagde met zijn eigen hand [zelfstandig, zon
der getuigen] de onschuldseed afleggen, tenzij de klager de poorter beklaagt
over een handgelofte die gewoonlijk 'gewedde hand' wordt genoemd, of tenzij
de klager de poorter schuldig doet bevinden door schepenen.
15. Wanneer iemand die met betrekking tot een onroerende zaak is gedagvaard
voor het gerecht, niet op de eerste voor hem vastgestelde dag voor het gerecht
verschijnt, dan moet hij voor een tweede maal gedagvaard worden, en als hij
voor de tweede maal niet verschijnt, zal hij voor de derde maal gedagvaard
worden, en indien hij dan [niet] is verschenen, zal hij verplicht zijn aan de
rechter genoegdoening te geven en voor beide overtredingen 2 schellingen
Hollands aan hem te betalen; wanneer hij evenwel voor de derde maal niet
is verschenen, verliest de gedagvaarde de rechtszaak en wordt de onroerende
zaak waarover hem een proces is aangedaan, hem bij vonnis ontnomen. In
dien de klager daarentegen niet op enige dag van dagvaarding is verschenen,
verliest hij de rechtszaal geheel en al.
16. Wanneer iemand een eed moet zweren met betrekking tot een financiële
kwestie, dan kan hij de rechtszaak verliezen als hij de eed oniuist uitspreekt of
inbreuk maakt op de wijze van zweren. Als hij echter met betrekking tot een
onroerende zaak moet zweren, kan hij bij de eerste en de tweede eedaflegging
zijn rechtszaak niet verliezen; als hij echter voor de derde maal de verplichte
manier waarop gezworen moet worden overtreedt en verkeerd heeft gezwo
ren, dan verliest hij de rechtszaak en wordt de onroerende zaak waarover hem
een proces is aangedaan bij vonnis hem ontnomen en aan de klager toegewe
zen; en evenzovele malen als hij verkeerd heeft gezworen, zal hij de schout een
boete geven door hem telkens 2 schellingen te betalen.
17. Verder zijn in deze stad drie jaarlijkse rechtszittingen ingesteld, de eerste op
de eerste dinsdag na Driekoningen, de tweede op de maandag na de octaaf
van Pasen en de derde op de maandag na het feest van Johannes de Doper.
Deze rechtszittingen zijn ingesteld met het doel dat iedere poorter die in het
bezit is van een onroerende zaak, in een van de genoemde rechtszittingen kan
verschijnen en daar, als er iemand is die hem aanspreekt, met betrekking tot
die onroerende zaak kan worden gedagvaard; wanneer hij echter niet wordt
gedagvaard, zal hij daarna volgens vonnis van schepenen zijn onroerende
zaak onbelemmerd bezitten. En genoemde rechtszittingen moeten in de kerk
worden afgekondigd. Het onbelemmerde bezit van een onroerende zaak kan
evenwel alleen door schepenen en gezworenen worden bekrachtigd en bewe
zen.
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18. Als in de stad een twist ontstaat en de schout komt tussenbeide en bepaalt dat
's graven vrede twee weken moet worden nageleefd, en hij wordt nageleefd,
en de schout beveelt dat s graven vrede opnieuw twee weken moet worden
nageleefd, en een derde maal twee weken, en een vierde maal een jaar en een
dag, en een zesde maal een jaar en een dag, en één van de twistenden of beiden
verzetten zich tegen het bevel van de schout, dan zal hij [zullen zij] de graaf
tien pond Hollands betalen.
19. En ieder die een vrede breekt evenzoveel en zal, als hij door twee of meer
schepenen schuldig is bevonden, aan de benadeelde tien pond betalen, of hij
zal zijn hand verliezen.
20. Wanneer iemand een ander met een scherp werktuig verwondt en zijn schuld
daaraan is door twee of meer schepenen bewezen, zal hij tien pond aan ons [de
graaf] betalen en de gewonde tien pond, of zijn hand zal worden afgehakt.
21. Voorts wanneer iemand, alleen of met meerderen, een ander in diens huis
aanvalt en hem doodt, zal de aanvaller of aanrander met al zijn daar aanwezige
medeplichtigen, wanneer hun schuld door twee schepenen is bewezen, in onze
macht zijn of in die van onze opvolgers die onze rechtsmacht bezitten. Wan
neer de geweldpleger echter, alleen of samen met anderen, iemand in diens
huis verwondt maar niet dodelijk, zal de aanrander, tenzij alle schepenen vin
den dat hij zwaarder gestraft moet worden, tien pond Hollands en ieder van
zijn medeplichtigen 45 schellingen, Hollandse munt, betalen aan ons of aan
onze opvolgers, maar de gewonde zal hij ter beoordeling van schepenen scha
deloos stellen, wanneer hij door schepenen daaraan is schuldig bevonden.
22. Wanneer echter iemand die in zijn eigen huis wordt aangevallen, door zich
manhaftig te verdedigen, de aanvaller en al diens daar aanwezige medeplich
tigen, doodt, zal hij voor iedere dode aan ons of onze opvolgers 4 penningen
betalen, en wij of onze opvolgers moeten hem met betrekking tot deze zaak
beschermen en met de verwanten van de doden verzoenen of hem een zekere
vrede bieden.
23. Iedere geweldpleger zal, wanneer hij door schepenen schuldig is bevonden
aan de geweldpleging, hoofd om hoofd, oog om oog en gelijk lid om gelijk lid
van zijn eigen lijf moeten verliezen.
24. Voorts wanneer iemand enigerlei zwaar en kapitaal misdrijf heeft gepleegd
en hetzij voor diefstal, voor brandstichting, voor roof, voor het toedienen van
vergif of van iets dodelijks wordt gegrepen, en door schepenen schuldig wordt
bevonden, dan moet hij de hoogste en kapitale straf ondergaan. Echter, wan
neer iemand hiervan wordt beschuldigd en hij wordt niet door schepenen
schuldig bevonden, dan kan hij de onschuldseed afleggen door met één hand
te zweren.
25. Maar wanneer iemand in zijn eigen huis een dief grijpt, dan zal hij hem vast-
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houden, als hij dat kan, en zeven van zijn buren er bij roepen, en hij zal samen
met zijn buren de vastgebonden dief zo lang vasthouden totdat hij hem bij
klaarlichte dag aan de schout kan overdragen, met de gestolen zaak op de rug
gebonden, en dan zal de schout de dief ter terechtzitting aanklagen en met
hem handelen volgens het vonnis van schepenen.
26. Wie schulden heeft aan een ander en zijn schulden niet kan voldoen en hij in
verband met die schulden voor de schout wordt gedaagd, moet de schout de
schuldenaar aan de boden ter bewaring overdragen om twee weken vastge
houden te worden en gedurende die tijd door de boden worden gevoed. En na
twee weken zal de schout de schuldenaar overdragen in de macht van degene
wiens schuldenaar hij is, met de bepaling dat die zijn schuldenaar zal voeden
zonder hem lichamelijk slecht te behandelen. En de schuldeiser zal hem vast
houden totdat de schuldenaar met de schuldeiser tot een vergelijk komt of
hem zijn schulden betaalt of kwijtschelding van hem krijgt.
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27. Wanneer iemand ter terechtzitting voor de schout verschijnt, en er is in rechte
iets wat de schout aangaat, dan zal de schout eenmaal, andermaal, ten derde
malen borgen van hem verlangen, en wanneer hij zegt dat hij niemand heeft
die hij als borg kan stellen, dan zal zo iemand geen boeten hoeven te betalen.
Maar wanneer hij zwijgt en geen borgen aanwijst, zal de schout samen met
schepenen hem gevangen nemen en aan de bode toevertrouwen, om hem in
een afgesloten plaats op te sluiten, en de bode zal hem in bewaring moeten
houden en daarover aan de schout verantwoording afleggen.
Een van de ramen van
de Grote Kerk werd
geschonken door de
Edamse Zoutzieders.
In het midden de kuip,
waaruit twee vrouwen
het zout afschuimen,
terwijl mannen zakken
zout dragen. De zoutzieder zelf geeft aan
wijzingen. (tekening
Bouwman)

Jan £>oumcm
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30. Wie iemand een slag in het gezicht geeft zal, wanneer hij door twee schepenen
schuldig is bevonden, aan de schout 1 pond betalen en aan de laedeerde
1 pond.
31. Wanneer iemand in een huis de heer des huizes aanvalt, zal hij hem tien pond
boete betalen en de graaf tien pond. Wanneer hij iemand anders dan de heer
des huizes in een huis aanvalt, zal de aanvaller de heer des huizes tien pond
betalen, de aangevallene tien pond, de graaf tien pond, en wel wanneer het
gewapenderhand gebeurde en hij door schepenen schuldig wordt bevonden.
32. Wanneer een vreemdeling ten overstaan van schepenen een schuld heeft be
vestigd en hij heeft, daartoe gemaand, niet voor betaling gezorgd, zal hij tot
drie maal toe gedagvaard worden om na veertien dagen voor het gerecht van
Edam te verschijnen, en verschijnt de schuldenaar niet voor het gerecht, dan zal
hij verbannen worden en zal hij niet van de ban worden bevrijd voordat hij de
graaf 3 pond heeft betaald, aan de schuldeiser de schade en het verschuldigde
bedrag, en de schout zal hij betalen volgens het oordeel van schepenen. Wan
neer de balling binnen de stad komt, zal de schout samen met de schepenen en
de andere poorters de balling arresteren voor de schuld, voor de ban en voor de
schade, en hem in goede en stevige gevangenschap houden totdat hij de schuld,
de schade en de aan de graaf te betalen ban (boete) volledig heeft betaald.
33. Wanneer een eigenzinnige banneling de stad mijdt, dan zal de schout samen
met de burgers de schuld, de schade en de ban (boete) betalen uit de bezittin
gen van de banneling, wanneer de schout daartoe bij machte is; wanneer hij
niet tot betalen bij machte is, dan zal de graaf bij zijn eerstvolgende komst de
schuld, de schade en de ban (boete) doen betalen.
34. Wie op de klokkeslag niet verschijnt, betaalt aan de graaf 1 pond.
35. Voor een poorter die wordt gedood, zal door de verwanten van de dader wor
den betaald met 32 pond, en alle goederen van de dader zullen aan de graaf
komen. Wanneer hij in zijn eigen huis wordt gedood en hij werd daar aange
vallen, dan zal 64 pond worden betaald. Wanneer een schepen wordt gedood,
wordt betaald met 42 pond; wanneer hij wordt aangevallen in zijn eigen huis
en hij wordt daar gedood, zal 84 pond worden betaald.

28. Wanneer een poorter voor het gerecht wordt gedaagd en er is in rechte iets
wat de schout aangaat, en de poorter bezit zoveel goederen naar poortersrecht
dat de waarde hiervan zoveel bedraagt als het recht wat de schout aangaat, dan
kan deze poorter het gerecht verlaten zonder borg te stellen; maar wanneer hij
zoveel goederen op genoemde manier niet bezit, dan moet hij zekerheid stel
len door middel van borgen.
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29. Wanneer iemand ter terechtzitting schepenen tegenspreekt of een vonnis van
hen, dat zij in gemeen(schappelijk) beraad volgens het stedelijke recht ter te
rechtzitting hebben gewezen, moet hij aan ons of onze opvolgers tien pond
Hollands betalen en aan elke schepen 1 pond.

van Edam

36. Wanneer iemand binnen vecht binnen de stadsvrijheid, zal hij daar genoeg
doening moeten geven of hij zal verbannen worden.
37. Wie een dolk draagt, zal de graaf tien pond betalen. Wie hem in woede trekt,
15 pond. Wie er een ander mee verwondt, zal zijn hand verliezen. Wie er een
ander mee doodt, zal, wanneer hij gevangen wordt, worden gedood.
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38. Wanneer iemand een taverne binnengaat en daar drinkt, moet de waard hem
wijn schenken volgens de geijkte en verplichte maat; en waneer hij, een poor
ter, naar zijn believen heeft gedronken en na het opmaken van de rekening
niet direct kan betalen, dan zal hij een dag later terugkomen om de waard vóór
de middag zijn wijn te betalen. Maar wanneer hij de waard vóór genoemd
tijdstip zijn wijn niet heeft betaald en daarover bij de schout een klacht is inge
diend, dan zal die schuldenaar aan de waard zijn wijn betalen en aan de schout
3 schellingen en aan de waard 2 schellingen ter genoegdoening.
39. Wie van valse maat is beschuldigd en door twee schepenen schuldig is bevon
den, zal aan de schout 3 pond betalen.
40. Met betrekking tot een erfenis zal in Edam tussen poorters de gewoonte in
acht worden genomen zoals die daar tot nu toe in acht is genomen, dit evenwel
met de toevoeging dat een onroerende zaak van poorters, of die nu binnen
Edam ligt of buiten de vrijheid, naar erfrecht aan de naaste erfgenaam onder
zijn bloedverwanten komt, of dat nu een zoon is of een dochter.
41. Wanneer iemand iets van recht wat de schout aangaat met geweld uit de
rechtszitting wegvoert zal hij, wanneer hij door twee schepenen is schuldig
bevonden, 15 pond betalen aan onze schout of die van onze opvolgers.
42. Een poorter die een vrouw heeft die brood pleegt te bakken of bier pleegt te
brouwen, kan door haar toedoen een volle oven brood verliezen, zo ook een
brouwsel bier, zonder dat haar man hiertegen een rechtsvordering kan instel
len. Evenzo kan iemand wiens vrouw wollen of linnen garen pleegt te kopen
of te verkopen, door haar toedoen een verlies aan garen, tot een gewicht dat
steen 34 wordt genoemd, lijden. Wanneer iemands vrouw echter niet in het
openbaar handel pleegt te drijven, kan haar man door haar toedoen slechts
een schade oplopen van 4 penningen.
43. Wanneer men bij iemand die als betrouwbaar bekend staat een gestolen zaak
in beslag is genomen, en de werkelijke eigenaar weet die zaak door middel van
getuigen terug te krijgen, dan zal de eerstgenoemde man zich tot drie keer
van schuld kunnen zuiveren, met dien verstande dat die man daarna geen eed
meer kan afleggen in enigerlei rechtszaak, en hij die zijn zaak heeft teruggekre
gen zal de schout 2 schellingen en de bode 4 penningen betalen.
44. Voorts hebben wij genoemde poorters het recht verleend en gegeven, dat geen
enkele vreemdeling of iemand uit de omgeving, noch een ridder noch enig
ander persoon, een poorter van Edam om enige reden binnen genoemde stad
of waar dan ook binnen ons rechtsgebied of dat van onze opvolgers tot een
tweegevecht kan uitdagen, noch een poorter een andere poorter.
45. Wanneer iemand een ander binnen de vrijheid van de bovengenoemde stad
met een scherp werktuig of met iets anders heeft gedood en dat werktuig weg
werpt, dan kan hij de onschuldseed afleggen, tenzij hij door twee of meer sche
penen schuldig is bevonden; en wanneer hierover een klacht wordt ingediend,
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moet hij binnen veertien dagen en drie dagen voor het gerecht worden gedag
vaard, en wanneer hij op een van de vastgestelde dagen niet is verschenen, zal
hij worden veroordeeld en vogelvrij verklaard. Maar wanneer de geweldpleger
binnen de termijn waarin hij is gedagvaard de schout om vrijgeleide verzoekt,
en hij krijgt die niet, dan kan hij niet veroordeeld worden.
46. Een vreemdeling zal geen getuigenis kunnen afleggen tegen een poorter.
47. Wanneer een vrouw die gewelddadig is aangerand en verkracht, een klacht in
dient zonder zeven betrouwbare en eerzame getuigen, mannen dan wel vrou
wen, kan haar klacht geen gevolg hebben.
48. Wanneer iemand goederen die hem in pand zijn gegeven een jaar en langer
onbetwist in zijn bezit heeft en iemand spreekt hem in rechte aan, dan zal hij
enkel door met de hand te zweren (enkelvoudige eed) bevestigen welk recht
hij op de goederen heeft.
49. Wanneer twee personen voor de schout gedaagd een proces voeren, dan moet
degene van hen die het proces verliest aan de ander die het proces wint, de
kosten betalen, met dien verstande dat hij die het proces heeft gewonnen, het
bedrag van zijn kosten door middel van een eed en bij besluit van schepenen
zal vaststellen.
50. De bode zal een poorter niet dagvaarden voor het gerecht dan aan diens eigen
huis en in aanwezigheid van twee of meer poorters.
51. Niemand zal het zich veroorloven de vergadering van schepenen te betreden,
tenzij hij door henzelf is geroepen.
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52. Niemand kan het vonnis van een schepen vernietigen dat met medewerking
van andere schepenen is gegeven en bevestigd.
53. Wanneer een vrouw met zeven betrouwbare en eerbare getuigen, mannen zo
wel als vrouwen, ter terechtzitting bewijst dat een bepaalde man schuldig is
aan aanranding en verkrachting, dan zal die schenner met de dood moeten
worden gestraft.
54. Wanneer iemand een geërfde onroerende zaak van iemand anders koopt en
dat bij getuigenis van schepenen gedurende een jaar en een dag of langer on
gemoeid heeft bezeten, hoeft de bezitter van die zaak na de genoemde termijn
op niemands aanspraken in te gaan, ook als hij daaover wordt aangeklaagd.
55. Wie, na door de schout of de bode ten overstaan van twee poorters in de stad
onder arrest te zijn gesteld, zonder verlof van de schout de stad verlaat en hier
aan door twee schepenen schuldig is bevonden, zal de schout een boete van 40
schellingen betalen.
56. Wie iemand wegens een schuld op een terechtzitting aanklaagt en daartoe ge
loofwaardige getuigen heeft, dan zijn alleen de getuigen verplicht met een eed
te getuigen, maar de klager hoeft geen eed af te leggen.
57. Nadat iemand poorter is gemaakt zal hij aan niemand horig zijn, maar zal hij
de vrijheid genieten volgens het recht van de stad.
58. Voorts dient men te weten dat zonen van priesters of allen die niet uit wettigen
bedde zijn geboren, geen getuigenis mogen afleggen noch verplicht kunnen
worden een getuigenis af te leggen ten nadele van de goederen of van het leven
van een poorter.
59. Wanneer iemand binnen de stadsvrijheid van Edam grond heeft tegen beta
ling van een jaarlijkse tijns, zal hij deze mits de tijns betaald is bezitten zolang
hij leeft, en kan hij deze (grond) vrijelijk verkopen na betaling van de dub
bele tijns aan de heer van die grond; maar wanneer de man of de vrouw die
de tijnsgrond bezit overlijdt, zal de naaste erfgenaam deze (grond) krachtens
erfrecht verkrijgen na betaling van de dubbele tijns aan de ware heer van de
grond, en zo van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid.
60. Maar wanneer iemand binnen de vrijheid van Edam een ander kwetst of ver
wondt terwijl de klok wordt geluid voor het gemeenschappelijke belang van de
stad, of binnen drie dagen na het luiden van de klok, zal hij aan ons tien pond
betalen, wanneer hij door twee schepenen schuldig wordt bevonden.
61. Bovendien staan wij schepenen van Edam toe om in overleg met onze schout
in het belang van de gemeenschap of de meerderheid daarvan nieuwe voor
schriften of statuten te maken voor de duur van een half jaar of een heel jaar,
welke schepenen met een eed dienen te bekrachtigen, behoudens onze rechts
macht in dezen.
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62. Iedere poorter die de gemeenschap niet bijstaat om vreemdelingen te verdrij
ven, opdat zij niets tegen het recht van de stad Edam ondernemen, zal aan ons
een pond betalen en gedurende een heel jaar het poorterschap verliezen.
63. Voorts geven wij hierbij de voornoemde poorters de opdracht dat zij door het
afleggen van een eed bekrachtigen dat een ieder de ander zijn recht zal beves
tigen.
64. Wanneer een poorter een schuldenaar van een (mede) poorter onderdak ver
schaft terwijl de schuldeiser daar bezwaar tegen maakt, dan zal degeen die on
derdak verschaft, verplicht zijn tegenover zijn (mede) poorter, de schuldeiser,
verantwoording te doen van het geld dat de gast die hij onderdak verschaft
hem schuldig is.
65. Elk pand en door verpanding bezwaarde goederen, bestaande uit hetzij natte
hetzij droge zaken hetzij tienden hetzij andere goederen, zullen wij, graaf van
Holland, voor de voornoemde poorters overeenkomstig de gewoonte van de
stad Edam (voor die burgers) bewaren; en eenieder zal zijn [medejburger
trouw bijstaan in de bewaring van door verpanding bezwaarde goederen die
zij thans bezitten, totdat zij gelost worden naar goedvinden van de schuldei
sers die ze in pand houden. En dit zullen de voornoemde poorters met een eed
bevestigen.
66. Voorts wanneer iemand van de omwonenden, na wettig te zijn aangemaand
nalaat zijn schulden aan een poorter van Edam te betalen, zal de schout samen
met de poorters zoveel van zijn bezit nemen om zijn schuldeiser naar behoren
te voldoen.
67. Bovendien wanneer op verzoek van een edelman of een dienstman een poor
ter van Edam is gedagvaard en aangehouden, zullen wij, de graaf, hem dus
danig behandelen dat wij de poorter en zijn goederen worden vrij gegeven
of dat wij zoveel van het zijne in beslag nemen als genoeg is om de poorter [
schuldeiser] naar behoren te voldoen.
68. De poorters van Edam zullen ons, of de wettige heer van Holland, in onze
heervaart dienen met twaalf mannen op hun eigen kosten, ...
69. ... evenzo zullen zij ons of de wettige heer van Holland, op de vastgestelde
tijden de bede betalen,
70. ... of wanneer de wettige heer van Holland naar het hof van de keizer reist, of
trouwt of tot ridder wordt geslagen, of een van zijn zusters trouwt, of wanneer
een broer of een zoon van ons of van de wettige heer van Holland ridder wordt
of trouwt, zullen zij bij ieder van die gelegenheden zoveel pond betalen als wij
in onze raad en met schepenen van die stad naar redelijkheid zullen schatten
en vaststellen.
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71. Bovendien geven wij de meergenoemde poorters van Edam toestemming ieder
jaar markten te houden, de eerste op de zondag, die Judica wordt genoemd
de tweede op de achtste dag na de feestdag van de heilige Johannes de Doper
de derde op de zondag na Remigius die elk acht dagen zullen duren, op de
wijze en in de vorm zoals voorgeschreven naar vroegere gewoonten, onder
voorbehoud van de tol van genoemde markten voor ons en onze opvolgers.

,35
,
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72. Y\ij willen bovendien dat de vrijstelling van de stad Edam met betrekking tot
tol zich uitstrekt (tot) vastgestelde eindpunten en grenzen, te weten over 20
roeden buiten het huis van de zoon van Jan Andries aan de zuidelijke kant,
over 20 roeden buiten het huis van de zoon van Roderdus (Jan Heert) aan de
westelijke kant, over 20 roeden buiten het huis van fan zoon van Dirk (Cristine) aan de noordelijke kant, en buiten het huis van Petrus, die Carp wordt
genoemd over 20 roeden aan de oostelijke kant, en dat door te meten vanaf de
vier genoemde grenspalen en grenzen in een cirkelvorm.
Opdat evenwel de vrijheid en alle voorgenoemde zaken die in deze oorkonde
uitdrukkelijk zijn vervat, van kracht en onaangetast blijven en tot in eeuwig
heid durende, hebben wij bevolen deze oorkonde daarvan te vervaardigen en
met het zegel van onze heerschappij te bekrachtigen.
Gegeven te 's-Gravenhage, op de dichtstbijzijnde zondag na de herdenking van
het feest van de heilige Maarten in de winter in het jaar des Heren 1357.
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In opdracht van de heer [hertog], in aanwezigheid van heer Floris van Borse'en Nzn., Jan Zuurmond, ridders, en mr. Dirk van Thienen. Willem Heer
man Sign. Ex coff.
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1357 nov. 20

Stadsrecht Edam (II)

Den Haag

Origineel niet voorhanden.
Afschriften: B. (eigentijds) NA, Archief Graven van Holland, inv. nr. 224 = register
EL. 29 van akten van Hertog Willem V, lopend van 1356-1358, fol. 49ro - C. (af
schrift circa 1375) NA, Archief Graven van Holland, inv. nr. 652 = register 'Coninck
Willem' met rechten van steden en landen uit 1213-1377,fol. 49 - D. (1461) Water
lands Archief, Oud Archief Edam, inv. nr. 2 = vidimus uit 1461 van priester Florys
Dircksz en de minister en broeders van het klooster van de 3 orde van St. Franciscus
bij Monnickendam.
Druk: a. Hantvesten ende privilegiën van Monnickendam ende Waterlandt met den
aen-cleve van dien, 1613, p. lOv - 12r.; b. Van Mieris, ChHZ, III, p. 35.
Vertaling in ned.: c. (1631 door C.P. Bosschieter) Waterlands Archief, Archief Oud
Edam, inv. nr. 41 = Privilegiën ende Hantvesten midtsgaders Keuren en Ordonnan
tiën der Stede van Edam 1357-1640,fol. 11.
De Hertog geeft aan die van Edam deeze voorrechten, vryheden, en handvesten.
Den 20. November 1357.
Hertoghe Willem, enz. doen cont allen luden, dat wy mit goeden voersiene, ende
om trouwen dienste, die onse lieve, ende ghetrouwe poerteren van onser stede van
Adam ons ende onsen ouderen ghedaen hebben, ende ons, ende onsen nacomelinghen noch doen moghen, ghegheven hebben, ende gheven alsulken gratiën,
ende vryheden, als hier nae bescreven staen.
[Hertog Willem,enz., maken bekend aan alle lieden, dat wij na rijp beraad, en vanwegede
trouwe diensten, die onze geliefdeen trouwe poorters van de stad Edam ons en onze ou
ders hebben verleend,en ons, en onze nakomelingennog zullen verlenen,hebben gegeven,
en geven alle privilegesen vrijheden, zoals hierna geschreven).
1. In den eersten soe hebben wy ghegheven, ende gheven onsen goeden luden
voersz. soe wat poerter van Adam syn lyff mit rechte verbuerde, die en mach
jegens ons niet meer verbueren dan halff syn eyghelike goet, ende die ander
helfte sal synen wyve blyven, off synen wittachtigen kinderen, off synen gherechten erffnamen, had hy ghien wyff, off wittachtich kint.
[Teneerste hebben wij gegeven,en geven onze goedevoornoemde lieden dat wanneer een
poorter van Edam bij rechterlijkvonnis ter dood wordt veroordeeld,hij niet meer dan de
helft van zijn eigendom aan de graaf verbeurt, terwijl de andere helft aan zijn vrouw zal
toekomen, of zijn wettigekinderen, of als hij geen vrouw of wettig kind heeft, zijn gerech
tigde erfgenamen).

Edam rond hetjaar 1400.Mogelijkeersteplattegrond van Edam, van Jacob van Deventer,omstreeks
Deventer,omstreeks
1560. (coll. WaterlandsArchief,Purmerend)
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2. Voert waer dat sake dat onse lieve stede voernoemt eenighe hantvesten hadde,
die veroudt waren, off verdonkert, off by onghevalle verloren worden, verbrant, off van ouderdoem duer gheghaet worden, dat sy betoeghen mochten
mit uytscriften, beseghelt mit wittachtiger lude zeghele, die souden wy hem
vernieuwen, ende beseghele buten hoeren coste.
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4. Voert soe hebben wy gheloeft, ende ghesworen onsen lieven, ende ghetrouwen poerteren voerscreven al hoer recht, handvesten, ende brieve, als sy heb
ben beseghelt van onsen lieven oem, Grave Willem, die ten Vriesen bleeff,
daer God die ziele of hebben moet, ende van synen voervorderen, Graven
te Holland, vast, ende ghestade te houden hem, ende hoeren nacomelinghen
voer ons, ende voer onsen nacomelinghen eewelike durende.
[Voortshebben wij beloofd,en belovenwij onze geliefdeen trouwe poorters voornoemd al
hun rechten, handvesten en brieven, die zij bezegeldhebben van onze geliefdeoom, graaf
Willem [IV],die overleedin de strijd tegen de Friezen [1345],zaligernagedachtenis,en van
zijn voorvaderen,gravenvan Holland,te verzekerenzoals door hem en zijn nakomelingen
voor ons, en voor onze nakomelingenen dit voor altijd],
5. Voert gheven wy onsen poerteren voerscreven die oude haven over te slaene
aen beyden enden, behouden eiken man syns verworpens dycs, die by der ou
der haven gheleghen is, eiken man nae synre oerbaer aff te ligghen, ende daer
ghiene scouwe op te wesen van onsen weghen.
[Voortsgevenwij onze voornoemdepoorters toestemmingde oude haven aan beide zijden
af te dammen, waarbij iedere man zijn slechte stuk dijk, die bij de oude haven gelegenis,
mag afbreken naar zijn wens, en daar geen schouwop te houden van onzent wegen],

EDAf^
De Oosterpoort (rechts)en de Halsbanttoren. (tekening T.Schuurman, naarl. Ouwater, tweedehelft
18e eeuw)
[Voortswanneer onze geliefdevoornoemde stad enige handvestenhad, die verouderd zijn,
of onleesbaar,of vanwegeeen ongevalverloren geraakt,verbrand, of van ouderdom gaten
vertonen, dat zij hiervan bewijsleverenaan de hand van afschriften,bezegelddoor verstan
dige lieden, dan zullen wij die [handvesten]vernieuwenen bezegelenop onze kosten],
3. Voert soe hebben wy gheloeft, ende gheloven onser liever, ende ghetrouwer
stede van Adam, dat wy se ontheffen sullen, ende ontheffen van allen doetslaghe, rove, brande, scattinghe, rechtenisse van lyve, van vanghenisse, brekinge
van husen, ende van vesten, dat in den oerloghe, dat was tusschen onser liever
vrouwen ende moeder, diere god ghenadich sy, ende ons, ende dat om des oerloghs willen ghesciet is, ende onser beyder hulpere, sonder ons, off yemande
eenighe verbeteringhe daer og te doene.
[Voortshebben wij beloofd,en belovenwij onze geliefdeen trouwe stad Edam, dat wij ze
ontheffen [vrijwaren]zullen, en ontheffenvan alle doodslag,roof, brand, schatting, dood
vonnissen,van gevangenneming,afbraak van huizen, en van de vesten, die in de oorlog is
geschiedtussen onze geliefdevrouween moeder [gravinMargaretha],die God genadigzij,
en ons, en dat alles vanwegede oorlog is geschied,ten behoeve van ons beiden, en dat zij
ons, noch iemand anders enige schade behoeven te vergoeden].
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6. Voert gheven wy hem oerloff eene nieuwe havene te greven tusschen der zee,
ende der pormer, ende die onversparret tot eenen ende in te vaeren, ende toten
anderen uyt mit scepen onbelet van ons, ende die over te brugghen nae hoe
ren oerbaer, behoudelyc ons der visscreryen in der nieuwer havene, ende alle
andere rechte, dat wy in die oude haven hadden.
[Voortsgevenwij hen verlofeen nieuwehaven te graventussen de zee en de Purmer,en die
niet afgeslotenaan een zijde in te varen, en aan de andere zijde uit te varen met schepen,
ongehinderd door ons, en die te overbruggennaar eigen inzicht, behoudens onze visserij
rechten in de nieuwehaven, en alle andere rechten die wij in de oude haven hadden],
7. Voert eenen nieuwen dyck te maken by der nieuwer haven, ende eenen inwech, ende ons den scouwe op ten nieuwen dyck, ende op ten inwech, ghelyc
dat wy op ten ouden hadden.
[Voortseen nieuwedijk te maken bij de nieuwehaven,en een weg,en op die nieuwedijk en
die nieuweweg zullen wij schouw houden, zoals wij die hadden op de oude],
8. Voert soe sullen sy ons dienen mit twaelff mannen ter rechter heerevaert.
[Voortszullen zij ons met twaalf man dienen in onze heervaart],
9. Voert die husen, dien staen in den ban van Middelye an dat dorp van Adam,
die te hebben binnen der vryheden ende ghesceyden van die van Middelye,
behouden haers erffs, dat gheheeten is Uytveen, ende den uyter dyc te bruken
na hoere oerbaer.
De tekst

van het stadsrecht

van Edam

43

43

[Voortszullen de huizen, die staan binnen de ban van Middelieen grenzen aan Edam, bin
nen de vrijheid (van Edam) vallen en afgescheidenworden van Middelie,behoudens hun
erf dat Uytveen genoemd wordt, en die van Edam mogen de buitendijk gebruiken naar
hun inzicht],

13. Voert soe sal die vryhede van Adam strecken zuydwaert van Jan Andries soens
huse twintich roeden, ende aen die westzyde van Jan Heert soens huse twintich roeden, ende noertwaert van Jan Dirx soens huse twintich roeden, ende
oestwaert van Pieter Carps soens huse twintich roeden.

10. Voert gheven wy hem oerloff te vercoepen die ghemeene weyde, die gheheeten is die Broec, nae hoere oerbaer alsoe veel, als hoer eyghen es, den ghenen,
die binnen der vryhede comen.

[Voorts zal de vrijheid van Edam zich zuidwaarts uitstrekken van Jan Adrieszoons
huis 20 roeden, westwaarts van Jan Heertszoons huis 20 roeden, en noordwaarts van
Jan Dirxszoons huis 20 roeden, en oostwaarts van Pieter Carpszoons huis 20 roeden].

[Voortsgevenwij hen verlofnaar eigen inzicht zoveelals hun eigendomis van de algemene
weide,die Broecwordt genoemd, te verkopen aan diegenen die binnen de vrijheid van de
stad komen wonen],

In oirconde, enz. [desen brieft"besegelt met onsen zegele]
Datum in den Haghe des Manendaechs na Sinte Elysabetten dach, anno LVII.
[Gegevenin Den Haag op maandag 20 nov. 1357].

11. Voert gheven wy hem drie jaermarcten 't sjaers, den eersten dach van der eer
ster jaermarcte in te ghane acht daghe voer Palme Sonendach; ende die ander
jaermarct in te ghaene acht daghen nae Sinte Johannis dach te midde somer;
ende die dorde jaermarct in te ghaene t'Sonendaechs nae Sinte Baven dach;
ende elck van desen voerscreven jaermarcten acht daghe te dueren.

Iussu Domini Ducis, presentibus Domino Flor. de Borssele, & magistro Th. De
Then. & Jo. Zyrmont, W. Herman.
Sign. Ex coff.
[In opdracht van de heer hertog, in aanwezigheidvan heer Florisvan BorselenNzn. en mr.
Dirk van Thienen en Jan Zuurmond, Willem Heerman. Gezegeld'uit de koffer'].

[Voortsgevenwij hen drie jaarmarkten per jaar, de eerste ingaande acht dagen voor Palm
zondag; de tweede ingaande acht dagen na St. fohannes in het midden van de zomer en
de derde ingaande op de zondag na St. Bavo;en elk van deze jaarmarkten zal acht dagen
duren].
12. Voert wat lant men dolve, off quetste mitter nieuwer haven off mitten niewen dyck, ende alle ghelt, dat van der vryhede roeren mochte, dat te ghelden
by desen Knapen, die hier na ghescreven staen; in den eersten, Dirck, Heyn
Dirx soens soen, Huysman, sillen soen, Pieter, Symons soen, Jonghe Jan van
Loenen, Claes Kinneus, Jan, Pieters soen, Willem, Alberts soen, ende Pieter
Vriese, ende dit ghelt sullen sy setten by hoeren eede, ende waer dat dese voerscreve Knapen niet op eens [overeen] en droeghen, soe waer dattet die meere
helfte sette, daer sout by blyven. Ende soe wie dat hier wederseyde, dat dese
voerscreven achte Knapen vonden, die verbuerde tien pond, des sullen wy die
een helfte hebben, ende onse stede van Adam die ander helfte, ende dat sal die
scoute uytpanden sonder eenich vertreck alsoe dicke, als hyt wederseyde.

Edam heeft zich rond het jaar 1440 al een stuk uitgebreid,(tekeningH.A. Heidinga)

[Voorts zal het land dat men afgraaft of dat men schaadt door de aanleg van de nieuwe
haven of de nieuwe dijk, vanwegede stad in geld worden vergoed,en de schadevergoeding
zal worden bepaald door deze knapen, die hierna worden genoemd;ten eerste Dirck zoon
van Heyn Dirxzn, Huysman zijn zoon, Pieter Symonszoon,Jonghe Jan van Loenen, Claes
Kinneus, Jan Pieterszoon,Willem Albertszoon en Pieter Vriese;en het uit te betalen be
drag zullen zij taxeren (schatten) onder ede, en wanneer deze voornoemde knapen niet tot
overeenstemmingkomen, zal het blijven bij de taxatie zoals vastgesteld door de grootste
helft (de meerderheid). En wie tegenspreektwat deze voornoemde acht knapen vaststel
den, verbeurt tien ponden, waarvan wij de ene helft zullen hebben, en onze stad Edam de
andere helft, en dat zal onze schout uitpanden zonder enig uitstel, net zo vaak als hij het
tegenspreekt].
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Tenslotte

Bijlage I

De stadsrechtverlening aan Edam in 1357 heeft een duidelijk 'scharnierpunt' ge
vormd in haar geschiedenis. In al die eeuwen zijn de inwoners van deze stad trots
geweest op hun stedelijke status. Zij brachten dat bijvoorbeeld tot uiting in de
bouw van een fraai stadhuis en andere stedelijke voorzieningen variërend van for
se stadspoorten en torens tot het waaggebouw. Hun aloude privileges werden eeu
wenlang gekoesterd en wanneer nodig in stelling gebracht tegen eventuele snode
aanslagen op hun stedelijke voorrechten en autonomie. Het einde van de Repu
bliek in 1795 betekende weliswaar een fundamentele wijziging in de positie van de
steden, maar het stedelijke sentiment was daarmee nog niet verdwenen. Een echte
aantasting van de stedelijke status vormde het besluit van keizer Napoleon in 1811
om de rechtspraak weg te halen bij de steden en onder te brengen in aparte recht
banken. In 1814 wordt echter toch weer onderscheid tussen stad en platteland
gemaakt als het Reglement omtrent de samenstelling van de Staten der provincies,
resp. het Landschap Drenthe wordt vastgesteld. Daarin wordt bepaald welke steden
er zullen zijn, met eigen vertegenwoordigers in de Staten der provinciën. Edam
is daar ook weer bij.
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In 1851 valt het doek echter definitief voor de steden in bestuurlijk-juridische zin
met de invoering van Thorbecke's Gemeentewet: er worden 1209 gemeenten ge
vormd. Voortaan zijn alle steden en dorpen wettelijk gelijk, van het dorp Katwoude tot de stad Amsterdam. Ondanks alle gemeentelijke herindelingen die
sindsdien hebben plaatsgevonden kan worden geconstateerd dat de stedelijke trots
op de eertijds verworven rechten ook heden ten dage nog onverminderd aanwezig
is en genoeg aanleiding vormt voor prachtige stadsrechtvieringen!
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Latijnse tekst stadsrechtoorkonde 19 november 1357
Wilhelmus, Dux de Bavaria, Comes Haynoniae, Hollandiae, Zelandiae, et Dominus Frisiae, universis, presentibus
tanquam futuris, presentem paginam inspecturis, salutem et noscere veritatem.
Que geruntur in tempore, ne lapsu temporis dilabantur, convenit ut scripturarum memoriae ab idoneorum virorum
testimonio commendentur.
Ad notitiam igitur universorum volumus pervenire, quod nos, ob dilectionem libertatis oppidi de Adam petitioni
oppidanorum de eiusdem benignius inclinati,
1. ipsos liberos ab omni thelonio et exactione thelonii per aquas terrasque in Comitatu nostro dimisimus.
2. Preterea dictis oppidanis talem contulimus libertatem, videlicet si alicui quicquam adversus aliquem oppidanorum
de Adam displicuerit, nihil inde nisi iudicium Scabinorum habere debet, nee nos neque nostra posteritas inde aliquid
requiremus.
3. Si quis autem de circummanentibus alicui predictorum oppidanorum iniuriam seu violentiam fecerit de bonis suis,
que iuste et sine querimonia possederit, villicus de Adam cum universis tam pauperibus quam divitibus illue pergere
debet et illam iniuriam corrigere, sine nostra et nostrorum offensione.
4. Ceterum de nostra et hominum nostrorum deliberatione dignum duximus concedendum, ut oppidum de Adam
eo iure gaudeant, quod in tenore presentium continetur. Videlicet, si quis de quacunque parte veniens in oppidum
memoratum et oppidanus fieri curaverit, porte et ingressus ei patebunt, ita quod prestito iuramento nobis et nostris
heredibus et eidem oppido fidelitatem faciat, Sculteto quatuor denarios, Preconi unum denarium et scabinorum
voluntati tres solidos traditurus, et hiis peractis iure oppidi postmodum perfruetur.
5. Cuilibet autem oppidano facto, si necesse fuerit, cedunt quadraginta dies in mense Iulio et Augusto ad messes colligendas, et totidem dies ad seminandum in autumpno extra limina oppidi supradicti, ita quod dicto tempore transacto ad oppidum redeat ibidem moram facturus.
6. Similiter cedunt cuilibet noviter oppidano ad inducendum res suas in oppidum supradictum quadraginta dies.
7. Cum autem aliquis oppidanus fuerit in causam trahendus, debet citari per Iudicem vel preconem eius, venturus ad
iudicium post duas hebdomadas a die iudicii et citationis.
8. Oppidanus vero citatus potest diem citationis anticipare et breviare, sed de iure cedunt ei due hebdomade: predictus
modus citandi locum tantum habeat in causa, que vertitur inter oppidanos.
9. Si vero quis extraneus oppidanum coram Iudice traxerit in causam, Iudex tenebitur extraneo iustitiam facere infra
tertium diem propter commodum extranei.
10. Cum autem, sive oppidanus sive extraneus de querela, super qua tractus est in causam, una et propria manu se debeat
excusare, confestim tenebitur se in iudicio excusare.
11. Si vero per testes se debet excusare, cedunt ei inducie deliberatorie per duas hebdomadas: ita tarnen quod oppidanus
potest ferre testimonium contra oppidanum et simpliciter oppidanus ferens testimonium iurare tenebitur: Scabinus
vero vel luratus sine iuramento potest ferre testimonium.
12. Cum autem quis citatur de re pecuniali, debet citari per Iudicem vel Preconem, presentibus ad minimum duobus
oppidanis, et in citatione debet taxari summa pecunie, et si citatus die prefixo in iudicio non comparuerit, conquerens
tantum pecunie obtinebit, quanta fuit taxata in citatione, contra illum, qui citatus fuerat, et citatus, quia non comparuit, debet Iudici de banno tres solidos Hollandicos, et duos solidos pro satisfactione persolvere conquerenti.
13. Preterea si censuales alicuius Domini alterius a nobis vel sculteto nostro ad iudicium citati fuerint, Dominus eorum
specialis poterit eos de iudicio eripere, ita quod promittat certa fide infra quindenam se debere iuste iudicare, quod
si non fecerit, de cetero non poterit eos eripere ab oppidi iurisdictione.
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14. Item si oppidanus a quocunque fuerit tractus in causam super re pecuniali, nisi de manu promissa, que vulgo ghewende hant nuncupatur, eum convincet, vel nisi per Scabinos eum convincat, is, qui convincitur, propria manu se
poterit excusare.
15. Cum vero aliquis, super hereditate aliqua ad iudicium citatus, primo die sibi prefixo in iudicio non comparuerit,
citandus est secundo, et si secundo non comparuerit, tertio citabitur, et si tune non venerit, tenebitur satisfacere de
utroque excessu, Iudici persolvendo duos solidos ; si vero tertio non venerit, cadit citatus a causa, et hereditas, super
qua tractus est in causam, ipsi abiudicabitur. Si autem conquerens aliqua die citationis non comparuerit, cadit penitus
a causa.
16. Cum quis debet iurare de re pecuniali, poterit cadere a causa et amittere, si verbotenus male iuraverit, vel contra modum iurandi venerit. Si vero super hereditate iurare debeat, in primo et in secundo iuramento cadere non poterit ; si
autem tertio iurans debitum modum iurandi excesserit et male iuraverit, cadit a causa, et hereditas, super qua tractus
est in causam, sibi abiudicabitur [et adiudicabitur] conquerenti, et quotiens male iuraverit, totiens satisfaciet Iudici
duos solidos persolvendo eidem.
17. Preterea in eodem oppido constituta sunt tria iudicia annualia, primum feria tertia proxima post Epiphaniam, secundum feria secunda post octavas Passche, tertium feria secunda post festum Iohannis Baptiste, que ad hoe sunt
instituta ut quilibet oppidanus existens in possessione alicuius hereditatis, in quolibet trium predictorum iudiciorum
compareat, et ibidem super hereditate si sit, qui impetat, conveniatur ; si vero non conveniatur, ipse postmodum iuxta
sententiam Scabinorum quiete suam hereditatem possideat, et dicta iudicia in ecclesia sunt indicenda : Quieta vera
hereditatis possessio non poterit confirmari et probari nisi per Scabinos vel Iuratos.
18. Si lis [vero] oriatur in oppido et Iudex supervenerit et pacem Comitis per duas hebdomadas indixerit servandam et
servata fuerit, et iterum per duas hebdomadas, et tertio per duas hebdomadas, et quarto per annum et unum diem,
et quinto per annum et unum diem, et sexto per annum et unum diem Iudex pacem Comitis servandam preceperit,
et alter litigantium, vel ambo contra preceptum Iudicis venerint, solvet Comiti decem libras Hollandicas.
19. Et quilibet treugas frangens totidem leso [dabit] decem libras, vel manum perdet ; ita si per duos Scabinos, vel plures
convictus fuerit, vel convicti fuerint.
20. Si quis instrumento acuto alium vulneraverit et super hoe per duos Scabinos, vel plures convictus fuerit, decem libras
nobis persolvet, et leso decem libras, vel manu privabitur.
21. Preterea si quis alium infra mansionem suam [vulneraverit] per se, vel per plures inpetierit et eum occiderit, ipse
inpetitor sive [alios, non tarnen ad mortem] grassator cum omnibus suis complicibus, ibidem existentibus, si convicti
fuerint per Scabinos duos, erunt in potestate nostra vel nostrorum successorum, nostre iurisdictionis Dominium
possidentium.
Si vero grassator infra mansionem suam aliquem vulneraverit per se, vel per alios, non tarnen ad mortem, grassator,
nisi videbitur universis Scabinis, quod gravius sit puniendus, decem libras et quilibet complicum suorum quadraginta quinque solidos Hollandice monete, nobis, vel nostris successoribus persolvet, leso vero secundum iudicium
Scabinorum emendabit, si super hoe per Scabinos fuerit convictus.
22. Si is autem, qui in propria mansione [impetitur] viriliter se defendendo grassatorum et omnes complices suos, cum
eo existentes, occiderit, de quolibet occiso quatuor denarios nobis, vel nostris successoribus persolvet, et nos vel nostri successores tenebimur per hoe tueri eum et parentibus occisorum reconciliare, et firmam pacem ei concedere.
23. Item quilibet grassator si de grassatione sua per Scabinos fuerit convictus, caput pro capite, oculum pro oculo, et
simile membrum, pro simili membro, de proprio corpore amittere tenebitur.
24. Preterea si quis quoscunque graves et capitales excessus perpetraverit sive in furto, sive in incendio, sive in rapina,
sive in exhibitione veneni vel alicuius mortiferi deprehensus, per Scabinos convictus fuerit ultimam et capitalem de
bet subire sententiam: Si vero super hoe accusatus fuerit et non convictus per Scabinos, sola manu, iurando se poterit
excusare.
25. Si quis autem in domo sua furem deprehenderit, tenebit, si poterit, et septem de vicinis suis advocabit, et furem ligatum tam diu cum vicinis suis tenebit, quod eum die clara Iudici presentare poterit, re, quam furatus fuerat, in dorso
ipsius ligata, et tune Iudex furem in iudicio conveniat, et eum iuxta sententiam Scabinorum tractabit.

26. Quicunque alii debitis obligatus, debita sua non valens persolvere coram Iudice si super debitis illis conveniatur,
Iudex debet debitorum custodie preconum deputare per duas hebdomadas servandum, et medio tempore a preconibus pascendum, et post duas hebdomadas tradet Iudex debitorum in potestate illius, cuius debitor est, ita quod ille
debitorem suum pascet, non vexando corpus eius, et tenebit eum donec secum componat, vel debita sua ei solvat, vel
remittat.
27. Si quis in iudicio coram ludice comparuerit quicquid iuris quo ad illum Iudicem contigerit, Iudex exiget ab illo fideiussores primo, secundo et tertio, et ille se dixerit non habere quos det fideiussores,talis non tenebitur quid solvere
de bannis : Si vero tacuerit et fideiussores non habuerit, Iudex illum captum cum Scabinis committet preconi in loco
munito, et preco tenebitur illum servare, et de eo Iudici respondere.
28. Si oppidanus in iudicio conveniatur et aliquid iuris circa eundem Iudicem contigerit, et oppidanus tantum boni iure
oppidanorum possideat, quod valet tantum, quantum ius contingens Iudicem circa ipsum, talis oppidanus poterit a
iudicio recedere sine fideiussorum exhibitione: Si vero talis tantum boni non possideat predicto modo, oportet eum
prestare cautionem fideiussoriam.
29. Si quis in iudicio obloquitur Scabinis et sententiam [ipsorum], communi eorum consilio secundum iura oppidana in
iudicio traditam, contumaciter contradixerit, nobis, et nostris successoribus decem libras Hollandicas tenebitur pro
satisfactione persolvere, et unam libram cuilibet Scabinorum.
30. Quicunque dederit alapam in faciem alicuius, si per duos Scabinos fuerit convictus, solvet Iudici unam libram et leso
unam [libram],
31. Si quis in domum aliquam Dominum domus quesierit, emendabit eidem decem libras, et Comiti decem [libras]. Si
autem aliquis alium, quam Dominum domus, ad aliquis domum quesierit, quesitor emendabit Domino domus decem
libras, quesito decem libras, Comiti decem libras et hoe manu pugnante si per Scabinos convincatur malefactor.
32. Si quis extra manentium coram Scabinis debitum certificaverit nee curaverit solvere monitus, citabitur ad pretorium
de Adam de quindena ad quindenam per tres quindenas, et debitor non comparuerit ad iudicium, bannietur, nee unquam a banno absolvetur, donec solverit Comiti tres libras et creditori dampnum et debitum, et iusticiario emendabit
secundum consilium Scabinorum. Si bannitus infra oppidum venerit, Iusticiarius cum Scabinis et aliis oppidanis pro
debito suo bannitum, et pro banno suo et dampno arrestatum inponent in bona et firma custodia, et reservabunt,
donec debitum, dampnum et bannum Comiti persolverit, cum debita integritate.
33. Item si bannitus contumax oppidum vitaverit, Iusticiarius cum oppidanus de banniti bonis debitum, dampnum et
bannum, si potens iusticiarius fuerit, persolvet, si non poterit solvere per impotentiam suam, in primo adventu
Comitis faciet Comes solvi debitum, dampnum et emendam.
34. Quicunque ad pulsationem campane non venerit, solvet Comiti unam libram.
35. Oppidanus, qui interficitur, solvetur triginta duabus libris a parentibus malefactoris, et omnia bona malefactoris
erunt Comitis. Si interficitur in propria domo et ibi requisitus fuerit, solvetur sexaginta quatuor libris. Scabinus si
interficitur, solvetur quadragi[n]ta duabus libris, si que situs fuerit ad domum suam et interficiatur ibidem, octoginta
quatuor libris solvetur.
36. Si quis pugnaverit infra libertatem, cogetur emendare ibidem vel bannietur.
37. Quicunque canipulum portaverit, solvet Comiti decem libras. Quicunque traxerit irato animo, solvet quindecim
libras : quicunque [alium] inde vulneraverit, amittet manum. Quicunque aliquem inde interfecerit, si captus fuerit,
interficietur.
38. Si quis tabernam intraverit, ut bibat ibidem, vinitor debet ei vinum iuxta certam et debitam mensuram porrigere,
et cum ille, si oppidanus fuerit ad libitum suum biberit, facta computatione, si solvere confestim non poterit, usque
mane recedat, et vinitori vinum suum ante meridiem crastina die persoluturus : Si autem ante tempus predictum
vinum vinitori non persolverit, et querimonia de hoe ad Iudicem suum delata fuerit, debitor ille vinum suum vinitori
persolvet et tres solidos Iudici, et duos solidos vinitori pro satisfactione tenetur.
39. Quicunque de falsa mensura fuerit accusatus et per duos Scabinos convictus, tenebitur tres libras Iudici persolvere.
40. De hereditate vero de Adam observabitur inter oppidanos consueto, secundum quod ibidem est hactenus observata,
hoe tarnen adiecto, quod hereditas oppidanorum, sive iaceat infra Adam, sive extra libertatem, quod ad proximum
heredem sue consanguinitatis, sive sit filius eius, sive filia iure hereditario devolvetur.
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41. Si vero aliquid iuris Iudicem contingens violenter a Iudicio transtulerit, si super hoe per duos Scabinos convictus
fuerit, dabit quindecim libras pro satisfactione Iudici nostro, vel successorum nostrorum.

61. In super Scabinis de Adam licentiavimus facere nova statuta, vel precepta cum consilio Sculteti nostri ad dimidium
annum, vel ad integrum durantia, que Scabini confirmaverunt utilia universitati aut parti maiori, nostra iurisdictione

42. Quicunque oppidanus uxorem habet, que pistare, vel braxare consueverit, is poterit panem per eam iuxta plenitudinem unius fornacis amittere, sic et unam cerevisiam, ita quod maritus suus contra hoe non poterit actionem
habere : Eodem modo si uxor alicuius fila lanea, vel linea emere, vel vendere consueverit, is poterit per eam pondus
filorum, quod lapidis vocatur, de perdere : Si vero uxor alicuius non solet negociari publice, vir ipsius damnum quatuor denariorum poterit incurrere per eam.

in hoe reservata.
62. Quicunque oppidanus non iuvaret universitatem ad compellendum extraneos, ne aliquid faciant contra ius oppidi de

43. Si res furtiva ab aliquo, qui legitimus est, fuerit deprehensa, et verus possessor rem illam per testes obtinuerit, vir ille
poterit se excusare tertio, ita tarnen quod vir ille de cetero iuramentum prestare non poterit in aliqua causa, et is, qui
rem suam obtinuit, duos solidos ludici et quatuor denarios conferet preconi.
44. Preterea tale ius oppidanus memoratis concessimus et tradidimus, ut nullus extraneus sive vicinus eorum, nee Miles,
nee alius quilibet oppidanum de Adam quenquam aliqua ratione ad duellum provocare infra predictum oppidum,
vel usquam in nostra potestate, vel successorum nostrorum poterit, nee oppidanus oppidanum.
45. Si quisquam aliquem infra libertatem oppidi supradicti acuto instrumento, vel aliquo alio peremerit et instrumentum
abiecerit, excusationem poterit exhibere, nisi duobus Scabinis,vel pluribus fuerit convictus, de quo etiam si querimonia fiat, quatuordecim diebus, et tribus diebus ante tribunal debet vocari, et si non ad talem terminum comparuerit,
diiudicabitur, et pro proscripto reputabitur: Si autem infra terminum, ad quem idem grassator ad iudicium vocatur
et conductum requisierit a Iudice, nee obtinuerit, nequaquam diiudicari poterit.
46. Extraneus contra oppidanum testimonium non poterit exhibere.
47. Si femina vi oppressa et stupro violata querimoniam fecerit sine septem testibus, tam viris, quam mulieribus probatis
et honestis, processum in querimonia habere non debet.
48. Si quis bona titulo pignoris sibi obligata possederit sine reclamatione per annum et amplius, et aliquis eidem iniurietur, sola manu iurando confirmabit, quicquid in illis bonis habuerit.
49. Si duo, coram Iudice vocati, causam tractaverint, quorum alter, qui cadit a causa, reliquo, qui partem suam obtinuerit,
expensas solvere tenetur, ita quod ille, qui causam suam defensaverit, valorem expensarum de consilio aliorum
Scabinorum iuramento taxabit.
50. Preco non vocabit oppidanum ad iudicium nisi ad domum ipsius coram duobis oppidanis, vel pluribus.
51. Ad Scabinorum consilium nemo presumat accedere, nisi vocatus ab ipsis.
52. Scabini sententiam cum consilio aliorum Scabinorum factam et stabilitam nemo potest cassare.
53. Si virum quemquam femina aliqua de oppressione violenta et violentia stupri septem testibus tam viris quam mulie
ribus idoneis et probatis in iudicio convicerit, ille violator capitali sententia plectendus erit.
54. Si quis patrimonium, vel hereditatem alicuius mercatus fuerit, testimonio Scabinorum sine reclamatione per annum
et diem, vel amplius possederit, possessor ipsius patrimonii, vel hereditatis nulli post dictum terminum, etiam si
impetatur, tenebitur respondere.
55. Quicunque coram duobus oppidanis a Iudice, vel precone in oppido arrestatus, et sine licentia Iudicis ab oppido
recesserit, et super hoe per duos Scabinos convictus fuerit, quadraginta solidos solvet ludici ad emendam.
56. Quicunque aliquem de debito in aliquo iudicio convenit et super eo testes idoneos habet, testes solo iuramento testi
monium perhibeant, sed actor non tenebitur iurare.
57. Postquam aliquis factus fuerit oppidanus, nulli tenebitur esse servilis, sed secundum iura oppidi libertate fruetur.
58. Preterea sciendum est, quod filii sacerdotum, vel aliqui, qui de legitimo thoro non sunt generati, non debent nee
tenebuntur testimonium ferre in preiudicium bonorum, vel iuris alicuius oppidani.

Adam, solvet nobis unam libram, et perdet oppidum per annum integrum.
63. Item predictis oppidanis damus presentibus in mandatis, ut iuramento prestito confirment, quod unus quisque con
firmabit ius suum aliis.
64. Si vero aliquis oppidanus debitorem sui oppidani in hospicio suo, contradicente creditore, receperit, hospes recipiens
tenebitur oppidano creditori respondere de pecunia, quam sibi debet hospes receptus.
65. Omme pignus, et bona pignori obligata, sive in humidis, sive in siccis, sive in decimis, sive in aliis bonis, nos Comes
Hollandie prefatis oppidanis secundum consuetudinem oppidi de Adam ipsis oppidanus conservabimus, et unisquisque suo comburgensi in conservatione bonorum, pignori obligatorum, que in presenti possident, fideliter assittant, quousque redempta fuerint secundum beneplacita creditorum, qui ea tenent obligata, et hoe predicti oppidani
iuramento confirmabunt.
66. Item si aliquis circummanentium legitime commonitus debita oppidano de Adam solvere neglexerit, Scultetus cum
oppidanis de suo tantum accipiet, quod creditori suo satisfecerit competenter.
67. Ad hec si occasione alicuius nobilis, vel ministerialis oppidanus de Adam bannitus fuerit et arrestatus nos Comes
ipsum talem habebimus, quod oppidanum et bona ipsius faciemus absolvi, vel de suo tantum accipiemus, quod op
pidano faciemus satisfieri competenter.
68. Oppidani de Adam nobis, aut vero Domino Hollandie in expeditione nostra servire debent cum duodecim hominibus in expensis proprijs.
69. Similiter precariam seu petitionem nobis, vel vero Domino Hollandie statuendis temporibus persolvent,
70. aut si verus Dominus Hollandie, ad curiam Imperatoris ierit, aut uxorem duxerit, aut Miles fieri voluerit, sive aliqua
sororum suarum nupserit, vel si frater, aut filius noster, aut veri Domini Hollandie Miles fieri voluerit, aut uxorem
duxerit, tot libras ad quodlibet istorum persolvent, pro ut nos consilio nostro et cum Scabinis eiusdem oppidi rationabiliter taxandum duxerimus et etiam ordinandum.
71. Preterea sepe dictis oppidanis de Adam licentiamus nundinas singulis annis habere, primas in Dominica, qua cantatur ludica, secundas in octavis Sancti Iohannis Baptiste, tertias Dominica post Remigii, quaslibet per octo dies integras duraturas modis et formis, ut predicitur in antea consuetis, nobis et nostris successoribus dictarum nundinarum
thelonio reservato.
72. Volumus insuper, quod libertas oppidi de Adam theloneo certos terminos et limites se extendat, videlicet per viginti
virgatas extra domum filii Iohannis Andrea a parte meridionali, per viginti virgatas extra domum filii Roderdi a parte
occidentali, per viginti virgatas extra domum Iohannis filii Theodorici Cristine a parte boreali, et extra Petri dicti
Carp domum, per viginti virgatas a parte orientali. Et a dictis quatuor stipitibus et limitibus mensurando circulariter
et rotunde. Ut autem hec libertas et predicta omnia que in presenti pagina continentur expressa, firma et inconvulsa
permaneant et in perpetuum duratura, presens scriptum exinde fieri, et sigillo nostre Dominationis iussimus communiri. Datum apud Hagham, Dominica proxima post octavas Beati Martini hyemalis, anno Domini M.CCC.LVII.
Iussu Domini, presentibus Domino Flor. de Borss., Jo. Zuermont, Miïit[ibus]. & Magistro Theod. de Thenis. W. Here
man, Sign. Ex coff.

59. Si quis infra libertatem de Adam terram habuerit sub annuo censu, soluto censu, quam diu vixerit, obtinebit, vel
libere poterit vendere, soluto duplici censu vero Domino terra ipsius, verum si vir, vel femina, que possidet terram
censualem obierit, proximus heres, soluto duplici censu vero Domini terre, eam obtinebit iure hereditario, et sic a
progenie in progeniem et in perpetuum.
60. Si quis autem [aliquem] infra libertatem de Adam leserit, vel vulneraverit, dum campana pulsatur pro communi
utilitate oppidi, is infra tres dies post pulsationem campane solvet nobis decem libras, si per duos Scabinos convictus
fuerit.
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Bijlage II

Bijlage III
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Leuven(vóór 1160)
s-Hertogenbosch( 1195)
Oisterwijk(1230)
Eindhoven(1232)
St. Oedenrode( 1232)
Waalwijk(1303)
Woudrichem(1356)
2.
3.

Haarlem (1245)
Delft (1246)

1
Alkmaar ( 1254)

4.

Medemblik(1289)

5.

Enkhuizen(1356)

6.

Hoogwoud(1414)

7.

Burghorn(1462)

:
Beverwijk(1298)

T '
' I
Texel(1415) Wiermgen(1432)

Monnickendam(1356) Hoorn(1356) Edam (1357)
Hem (1414)
Wognum(1414)
Abbekerk(1414)
Niedorp(1414)
Schagen(1414)

Grootebroek(1364)

Barsingerhorn(1415)
Spanbroek(1415)
Winkel(1415)
Langendijk(1415)
Sijbekarspel(1415)

Schellinkhout(1402)

Wijdenes(1430)

De cursief aangegevensteden zijn de "moedersteden" via welkedoorverleningplaatsvond.
© J.C.M. Cox. 2006.
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Bijlage IV

STEDENLIJST
Hierbij is door auteur dezes onderscheid gemaakt in drie categorieën: de echte
steden (A.) met volwaardige stadsrechten begiftigd, de 'Minderstadte' resp. 'borgmannensteden in Oost-Nederland, de VVestfriese'streeksteden'(rechtsgebieden),
de Zeeuwse 'smalstederï en de Utrechtse 'kleine steden' (B.) en de 'stadsverhef
fingen' (1806-1825) (C.).

A.

STAD

Nr.

Plaats

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
54

Aardenburg
Alkmaar
Almelo
Amersfoort
Amsterdam
Appingedam
Arnemuiden
Arnhem
Asperen
Axel
Baarn
Batenburg
Bergen op Zoom
Beverwijk
Biervliet
Bolsward
Borculo
Breda
Brielle
Brouwershaven
Bunschoten
Buren
Coevorden
Culemborg
Delden

Delft
Deventer
Doesburg
Doetinchem
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Jaartal
voor 1187
1254
1363-1376
voor 1259
1300/1301
1327
1574
1233
c.1314
1183
1346-1390
1349-1389
1198-1212
1298
voor 1183
voor 1331
1375
1198-1212
1330
1403
1336-1355
1395
1407
1318
1333
1246
voor 1123
1237
1229-1231

Verlener
Graaf van Vlaanderen
Graaf van Holland
Heer en Vrouwe van Almelo
Bisschop van Utrecht
Heer van Amstelland
Geen
Prins van Oranje
Graaf van Gelre
Heer van Asperen
Graaf van Vlaanderen
Bisschop van Utrecht
Heer van Batenburg
Heer van Breda en Schoten
Graaf van Holland
Graaf van Vlaanderen
Geen
Heer en Vrouwe van Borculo
Heer van Breda en Schoten
Heer van Voorne
Graaf van Holland en Zeeland
Bisschop van Utrecht
Heer van Buren
Bisschop van Utrecht
Heer van Culemborg
Bisschop van Utrecht
Graaf van Holland
Bisschop van Utrecht
Graaf van Gelre
Graaf van Gelre

30.
31.

Dokkum
Domburg

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Dordrecht
Echt
Edam
Eembrugge
Eemnes-binnendijks
Eemnes-buitendijks
Eindhoven

Elburg
Enkhuizen
Enschede
Franeker
Geertruidenberg
Geervliet
't Gein
Gendt
Genemuiden
Gennep
Goedereede
Goes
Goor
Gorinchem
Gouda
Grafhorst
Grave
's-Gravenzande
Groenlo
Groningen
Haarlem
Haastrecht
Hagestein
Hardenberg
Harderwijk
Harlingen
Hasselt
Hattem
Heenvliet
's-Heerenberg
Helmond
's-Hertogenbosch
Heukelum
Heusden
Hindeloopen
Hoorn
Huissen
Hulst

Geen
Graaf van Holland en
Burggraaf van Zeeland
Graaf
van Holland
1220
Hertog
van Gelre
voor1494
Graaf
van
Holland
1357
Bisschop
van
Utrecht
1336-1340
Bisschop
van
Utrecht
1439
Bisschop
van
Utrecht
1352
Hertog
van
Brabant
1232
1220-1271 Graaf van Gelre
Graaf van Holland
1356
Bisschop van Utrecht
1325
Geen
voor1417
Graaf van Holland
1213
Heer van Putten en Strijen
1381
Bisschop van Utrecht
1295
Graaf van Gelre
1233
Bisschop van Utrecht
1275
Heer en Vrouwe van Gennep
voor1371
Heer van Voorne
1312
Graaf van Holland en Zeeland
1405
Bisschop van Utrecht
1263
Heer van Arkel
1382
Graaf
van Holland
1272
Bisschop
van Utrecht
1333
Heer
van
Kuyc
voor1279
Graaf
van
Holland
1246
Graaf
van
Gelre
1277
Geen
voor1245
Graaf van Holland
1245
Bisschop van Utrecht?
voor1301
Heer van Arkel
1382
Bisschop van Utrecht
1362
Graaf
van Gelre
1231
Geen
voor1317
Bisschop van Utrecht
1252
Graaf van Gelre
1299
Heer van Heenvliet
1469
Heer van den Bergh
1379
1225-1241 Hertog van Brabant
Hertog van Brabant
1195
Heer van Heukelum
voor1393
1286-1296 Heer van Heusden
Geen
voor1368
Graaf van Holland
1356
Graaf van Kleef
voor1319
Graaf van Vlaanderen
c.1180

voor1298
1223

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Ijlst
IJsselstein
IJzendijke
Kampen
Klundert
Kortgene
Leerdam
Leeuwarden
Leiden
Linne
Lochem
Maasbommel
Maastricht
Medemblik
Megen
Middelburg

93.
94.
95.
96.
97.
98.

Monnickendam
Montfoort
Montfort
Muiden
Naarden
Nieuwpoort

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Nieuwstadt
Nijmegen
Oisterwijk
Oldenzaal
Ommen
Oostburg
Ootmarsum
Oss
Oudewater
Philippine
Purmerend
Ravenstein
Reimerswaal
Rhenen
Rijssen
Roermond
Rotterdam
Schiedam
Schoonhoven
Sint Anna ter Muiden

119.
120.

Sint Maartensdijk
Sint-Oedenrode
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voor1315
1309-1321
c.1238
1230-1233
1578-1582
voor1421
1382
voor1285
1266
1255-1258
1233
1312
voor1204
1289
1357
voor1217

Geen
Graaf van Holland
Gravin van Vlaanderen
Bisschop van Utrecht
Heer van Niervaart
Heer van Kortgene?
Heer van Arkel
Geen
Graaf van Holland
Vrouwe van Linne
Graaf van Gelre
Graaf van Gelre
Keizer en bisschop van Luik
Graaf van Holland
Graaf en gravin van Megen
Gravin van Vlaanderen en
graaf van Holland
1356
Graaf van Holland
1329
Burggraaf van Montfoort
1277-1294 Graaf van Gelre
voor1285
Bisschop van Utrecht
1353
Graaf van Holland
1283
Heer van Liesveld en heer
van Langerak
c.1242
Graaf van Gelre
1230
Rooms Koning
1230
Hertog van Brabant
1233-1249 Bisschop van Utrecht
1248
Bisschop van Utrecht
voor1187
Graaf van Vlaanderen
voor1325
Bisschop van Utrecht
1399
Hertogin van Brabant
1257
Bisschop van Utrecht
1506
Graaf van Vlaanderen
1410
Heer van Purmerend
1380
Heer van Ravenstein
1375
Ruwaard van Holland
1250-1258 Bisschop van Utrecht
1243
Bisschop van Utrecht
1224-1229 Graaf van Gelre
1340
Graaf van Holland
1275
Ex-ruwaardes van Holland
1280
Graaf van Holland
1242
Graaf en gravin van
Vlaanderen
1485
Vrouwe van Sint Maartensdijk
1232
Hertog van Brabant

121.

Sittard

1243

122.
123.
124.
125.
126.
127.

Sloten
Sluis
Sneek
Staverden
Staveren
Steenbergen

voor 1422
1278-1290
voor 1317
1298
voor 1068
1337-1345

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Steenwijk
Susteren
Terborg
Terneuzen
Tholen
Tiel
Utrecht
Valkenburg
Veere
Venlo
Vianen

voor 1296
voor 1276
1419
1584
1366
1191-1197
1114-1122
voor 1353
voor 1343
voor 1343
1336

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Vlaardingen
Vlissingen
Vollenhove
Vreeland
Waalwijk
Wageningen
Weert
Weesp
Wessem
Westkapelle

voor 1273
1315
1354
1265
1303
1263
1414
1355
voor 1329
1223

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Wijk bij Duurstede
Willemstad
Wilsum
Woerden
Workum
Woudrichem
Zaltbommel
Zevenbergen
Zierikzee

158.
159.

Zutphen
Zwolle

1300
1586
voor 1321
1372
voor 1385
voor 1283
1315
1369-1396
voor 1217/
1220-1222
1191-1196
1230

Heer van Monschau en
zijn moeder
Geen
Graaf van Vlaanderen
Geen
Graaf van Gelre
Markgraaf van Friesland
Vrouwe van Bergen op Zoom
en heer van Breda
Bisschop van Utrecht
Graaf van Gelre
Heren van Wisch
Prins van Oranje
Heer van Tholen
Keizer
Bisschop van Utrecht
Heer van Valkenburg?
Heer van Veere?
Graaf/hertog van Gelre
Heer en vrouwe van
Oosterhout en Vianen
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Bisschop van Utrecht
Bisschop van Utrecht
Hertog van Brabant
Graaf van Gelre
Heer van Horn
Graaf van Holland
Heer van Horn?
Graaf van Holland en
burggraaf van Zeeland
Heer van Abcoude en Wijk
Markies van Bergen op Zoom
Bisschop van Utrecht
Ruwaard van Holland
Geen
Heer van Horne en Altena
Graaf van Gelre
Heer van Zevenbergen
Graaf van Holland
Graaf van Gelre en Zutphen
Bisschop van Utrecht.
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B.

STEDE/MINDERSTADT/BORGMANNENSTAD

C.

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Abbekerk
Ameide
Ammerstol
Barsingerhorn
Berlikum
Blokzijl
Bredevoort
Bronkhorst
Burghorn
Diepenheim
Gramsbergen
Grootebroek
Hem
Hoogwoud
Hughevliet
Keppel
Kessel
Kuinre
Langedijk
Niedorp
Niervaart

1414
1312-1400
1322
1415
voor 1355
1672
voor 1388
voor 1482
1462
voor 1379
voor 1442
1364
1414
1414
13 eeuw
1361
1279-1291
1385
1415
1415
1357

195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Nijkerk
Noordwijk
Obdam-Hensbroek
Schagen
Schellinkhout
Sijbekarspel
Spanbroek
Texel
Westwoud
Wieringen
Wijdenes en Oosterleek
Winkel
Wognum
Zevenaar

1413
1398
1456
1415
1402
1414
1414
1415
1414
1432
1430
1415
1414
1487
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Graaf van Holland
Heer van Herlaer
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Geen
Prins Willem III
Graaf van Gelre
Heer van Bronkhorst
Heer van Burghorn
Heer van Diepenheim
Heer van Gramsbergen
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Graaf van Vlaanderen
Heer van Voorst en Keppel
Graaf van Gelre
Heer van Cuynre
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Vrouwe van Putten en
Niervaart
Hertog van Gelre
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Gravin-weduwe van Holland
Ruwaard van Holland
Graaf van Holland
Graaf van Holland
Hertog van Kleef

STADSVERHEFFINGEN
Assen
Austerlitz
Delfshaven
Delfzijl
's-Gravenhage
Maassluis
Meppel
Oosterhout
Roosendaal
Sas van Gent
Tilburg
Winschoten
Zaandam

1809
1806
1825
1819
1806
1814
1809
1809
1809
1816
1809
1819
1812

Koning van Holland
Koning van Holland
Koning der Nederlanden
Koning der Nederlanden
Koning van Holland
Koning der Nederlanden
Koning van Holland
Koning van Holland
Koning van Holland
Koning der Nederlanden
Koning van Holland
Koning der Nederlanden
Keizer van Frankrijk.
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Over de auteur

Joost C.M. Cox (Eindhoven 1955) studeerde bestuurswetenschappen en rechten
aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1996 is hij gemeentesecretaris van Alkmaar.
Hij publiceerde onder andere:
- 'Der beden des poerters van Alcmair goedertierlijc toe ghenegen' Stadsrecht Alk
maar 1254-2004, Alkmaar 2003;
- Repertorium van de stadsrechten in Nederland 'Quod vulgariter statreghte nuncupatur', Den Haag 2005, nr. 33 in de serie Werken van de stichting tot uit
gaaf

DER BRONNEN VAN HET OUDVADERLANDS RECHT;

- De Heeren van Alkmaer - Regenten en regeerders Vroedschap en raad 1264-2005,
Alkmaar 2005.
Hij werkt aan een proefschrift inzake de verlening van stadsrechten in de lands
heerlijke periode tot 1433 in Holland en Zeeland (Universiteit van Amsterdam).
e

Noten

1 'En omdat wij dit afschrift naar waarheid en nauwkeurig hebben onderzocht en geinspecteerd bevattende van woord
tot woord de tekst van de akte van de stad Monikedamme voorzien van het zegel van de roemruchte vorst en rijks
grote, Willem, hertog van Beieren, graaf van Holland, hebben wij, schepenen en raadslieden van eerder genoemde stad
(Monnickendam), gemeend ons geheime zegel te moeten plaatsen onder dit afgeschreven document speciaal vanwege
het verzoek (van schepenen van Edam)'.
2 C. Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringevan de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwenen
de 16eeeuw.Hilversum 2003, p. 86.
3 P.H.J.van der Laan, Oorkondenboekvan Amsterdam tot 1400, Amsterdam 1993, nr. 52.
4 Voorts zal de vrijheid van Edam zich zuidwaarts uitstrekken van Jan Adrieszoons huis 20 roeden, westwaarts van Jan
Heertszoons huis 20 roeden, en noordwaarts van Jan Dirxszoons huis 20 roeden, en oostwaarts van Pieter Carpszoons
huis 20 roeden.
5 C. Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringevan de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwenen
de 16 eeuw.Hilversum 2003, p. 17.
6 Jaap Haag, 'Edam 650 jaar stad in 2007. Van verdwenen stadsrechtsoorkonde bleven afschriften bewaard', in Oud
Edam. Periodiek uitgegevendoor de verenigingOud Edam, Jaargang 28, 2 (juli 2004) p. 12-16. De vidimus betreft de
oorkonde van 20 november 1357.
7 C. Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringevan de neeringe deser Stede.Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en

e

de 16 eeuw.Hilversum 2003, p. 79.
8 Ibidem, p. 84 en 85.
9 Pestepidemieën kwamen in Europa in 1316, 1348-1351,1360, 1370 en 1400-1401voor.
10Zie ook W. Jappe Alberts, De middeleeuwsestad, hfst. 3.
11Aasdomsrechtis de rechtspraak door Schout (als rechtsvorderaar), Asega (de wets- of rechtszegger, eigenlijk 'hij die uit
spraak doet') en de Buren (die het eigenlijke oordeel vormen). Vanwegeallerlei omslachtige procedures en onduidelijke
manieren van rechtsvinding werd het vrijwel overal vervangen door schependomsrecht.Hoofdregel van het aasdoms
recht was ook 'het naaste bloed erft het goed' waarbij niet gekeken werd waar het goed vandaan kwam, zoals bij het
schependomsrecht.
12F.van Mieris, Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland,Leiden 1753-1756,II,
p. 424.
13C. Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringevan de neeringe deser Stede.Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwenen

e

de 16 eeuw.Hilversum 2003, p. 56.
14A. de Goede, Waterland, Westfriescherechtsgeschiedenis,Enkhuizen 1943, II, band 1, p.128 e.v.
15Zo bijv.het handvest van Niedorp van 12 mei 1415;zie M.S. Pols, Westfrieschestadrechten, 's Gravenhage 1888, p. 33.
Henegouwen was een achterleen van het bisdom Luik en een spilleleen: bij ontstentenis van een mannelijke opvolger
kan een dergelijk leen ook aan een vrouw komen.
In een zwaardleen is rechtens alleen een mannelijke opvolger mogelijk.
18Vermoedelijkwas hier sprake van een hersenbloeding gelet op de beschrijving van zijn ziektebeeld.
19R. van Uytven, 'Stadsgeschiedenis in het Noorden en het Zuiden', in: Nieuwe AlgemeneGeschiedenisder Nederlanden,
dl.2, p.188
20Ook het begrip 'stadsrecht' heeft vele omschrijvingen gehad. In het kader van zijn proefschrift heeft auteur dezes de
hier weergegeven begripsbepaling ontwikkeld, waarbij er van wordt uitgegaan dat de oorkondelijke verlening van het
stadsrecht door de lands- of stadsheer een essentieel element in het proces van stadswording betekende.
21 Zowel De Monté ver Loren en Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkelingder rechterlijkeorganisatie in de NoordelijkeNe-
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derlanden tot de Bataafse omwenteling, Deventer 1982, p. 157, Van Engen, 'Geen schraal terrein', in: Stadswordingin de
Nederlanden, Hilversum 2005, p. 67 als Hoogewerf, Het Haarlemse stadsrecht (1245),Amsterdam 2001, p. 33 achten dit
essentieel; dan is sprake van een stad in juridische zin.
Door auteur dezes wordt consequent de term stadsrecht gehanteerd. In de Hollandse stadsrechtoorkonden is afwis
selend sprake van handvest, 'privilege','vrijheden' dan wel 'poortrecht' wanneer stadsrechten werden bedoeld. In het
graafschap Zeeland was, even als in Vlaanderen, in een aantal van deze gevallen juist sprake van 'stadskeuren'. In Hol
land werd onder 'keuren' juist verstaan het door schout en schepenen ontwikkelde stedelijk recht op grond van het
stadsrechtprivilege, hetgeen in Zeeland weer werd betiteld als 'voorboden' of 'verboden'. In de Stichtse stadsrechten is
in een aantal gevallen overigens wel sprake van de term 'stadsrecht', bijv. in de oorkonde van Amersfoort van 1259:
quod vulgariter statreighte nuncupatur (wat gewoonlijk stadsrecht wordt genoemd).
23 Deze familie omvat circa 30 steden.
24 Zegel van de stad Edam.
23 Van Limburg Brouwer, Boergoenschecharters, p. 20.
26 Jaap Haag wees daar al op in zijn artikel uit 2004; zie ook noot 6.
2 Van schepenen van Edam.
23 Zijn feestdag (11 nov.) valt niet op zijn sterfdag (8 nov.) maar op de dag van zijn begrafenis.

Zierikzee, Veere, Middelburg, Vlissingen, Goes, Sluis, Axel, Hulst, Tholen, Willemstad, Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Oosterhout, Breda, Tilburg, Heusden, Grave, 's-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven, Venlo en Maastricht.
Helmond viel als gevolg van het K.B. van 16 juli 1815 af (zie volgende noot). Maastricht en Venlo waren in 1814 nog
bij de provincie Noord-Brabant ingedeeld maar gingen, na de vorming van de nieuwe provincie, samen met de toege
voegde steden Roermond en Sittard over naar Limburg. Op 27 mei 1818 trad Weert nog toe als 'stemhebbende' stad.
45In 1947heeft Katwoude als kleinste gemeente 250 inwoners, Amsterdam als grootste 798.358.
46Leesghewedde hand-,een door 'handslag' bekrachtigd akkoord. De fout in de schrijfwijze (ghewende) stamt uit het
stadsrecht van Medemblik; ook in het stadsrecht van Beverwijk staat het fout. In het Alkmaarse stadsrecht staat het op
de juiste wijze geschreven.
47Dit woord lijkt overbodig aangezien er eerder in dit artikel in het geheel geen sprake is van schepenen. In het Haarlem
se stadsrecht staat het niet, wel in het Alkmaarse. In dat van Delft (1246) is hier sprake van consiliovilliciet scabinorum
(schout en schepenen).
48In de stadsrechtoorkonden van Haarlem en Alkmaar staat hier bannitus fuerit vel arrestatus, dat veelal wordt vertaald
met 'gebannen of gearresteerd'. In de stadsrechten van Medemblik, Beverwijk en Edam staat echter et. Het is moeilijk
denkbaar dat iemand is gebannen en gearresteerd of aangehouden, zodat het hier is hertaald met gedagvaard (van bannire = dagvaarden); zie Habel en Gröbel, MittellateinischesGlossar.

Dit is de tekst naar C. - Van Mieris, Charterboek, III, p. 31-34. Deze hertaling volgt voornamelijk de hertalingen
van het Haarlemse resp. het Beverwijkse stadsrecht, zoals opgenomen in: C. L. Hoogewerf, Het Haarlemse stadsrecht
(1245), (diss.) Amsterdam 2001 resp. G. P. Alders, J. G. Kruisheer, A. Schweitzer en J. van Venetien, Het ontstaan van
Beverwijkals stedelijke nederzetting, Hilversum 1998, p. 47-62. Zoals Jaap Haag eerder aannemelijk maakte (zie noot
6) betreft het vrijwel zeker een destinatarisuitgave die is gebaseerd op een door schepenen van Monnickendam ter
beschikking gestelde voorbeeldoorkonde (zie hiervoor ontwerp-stadsrecht Monnickendam (0).
30 Zelfstandig.
31 Belastingplichtigen (cijns' of 'tijns' afkomstig van het Latijnse census,schatting van vermogen).
32 Namelijk tien pond aan de graaf; zie art. 18.
33 De geslagene, het slachtoffer.
34 Meestal 8 pond.
35 De tweede zondag voor Pasen.
36 Op 24 juni (en dan 8 dagen later inclusief 24 juni zelf).
3 De zondag na 1 oktober.
De feestdag van Sint Maarten valt uiteraard op 11 november; 'octavas' (de herdenking van die feestdag) valt dan zeven
dagen later (eigenlijk acht dagen maar de 11e november is daarbij inbegrepen) op zaterdag 18 november 1357. De
dichtstbijzijnde zondag is dan 19 november 1357. Dit privilege is op 7 dec. 1357 bevestigd door Willem van Wesemale,
heer van Waterland, en Katrine van Velsen, vrouwe van Waterland: 'Allen den gheenen die desen tegenwoordige let
teren ...
39Het betreft de leden van de grafelijke raad die als getuigen bij de bezegeling aanwezig waren. Mr. Dirk van Thienen trad
op als zegelaar.
40 Willem Heerman, grafelijk klerk.
41 Gezegeld 'uit de koffer' d.w.z.met het kleine zegel uit de 'reiskoffer' (zie Van Riemsdijk, De tresorie en kanselarij van de
graven van Holland en Zeeland, p. 86-87.
42 Dit is de tekst naar a. Van Mieris, Charterboek III, p. 35.
43 Het betreft de leden van de grafelijke raad en de grafelijk klerk Willem Heerman.
44 Het betreft: Groningen, Leeuwarden, Franeker, Dokkum, Harlingen, Sneek, Bolsward, Ijlst, Sloten, Workum, Hindeloopen, Staveren, Assen, Coevorden, Meppel, Zwolle, Kampen, Deventer, Hattem, Elburg, Harderwijk, Nijkerk,
Zutphen, Lochem, Groenlo, Arnhem, Doesburg, Doetinchem, Wageningen, Nijmegen, Bommel (Zaltbommel), Tiel,
Kuilenborg (Culemborg), Utrecht, Wijk, Rhenen, IJsselstein,Montfoort, Amersfoort, Weesp, Amsterdam, Monnicken
dam, Edam, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Alkmaar, Purmerende, Zaandam, Haarlem, Leyden, Woerden, Gouda,
's-Gravenhage, Delft, Schoonhoven, Schiedam, Maassluis, Brielle, Vlaardingen, Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam,
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In 1357 kreeg het kleine middeleeuwse dorp
Edam aan het riviertje de IJe economische
en bestuurlijke voorrechten, waardoor het
zich tot regionaal handelscentrum kon
ontwikkelen. Deze privileges waren vervat
in het begrip 'stadsrecht'. In 2007 vieren de
inwoners van Edam het feit dat hun stad 650
jaar eerder deze belangrijke status ontving uit
handen van de landsheer, graaf Willem V.
Dit boekje legt het belang uit van het
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