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IETS OVER GORCUM's
OUDSTE STADRECHT (128
door
W. A. VAN DER DONK,
Repetitor te Amsterdam.

Een tweetal jaren geleden publiceerde ik
geschriftje 1), waarin ik o.m. omtrent Gorcu
eerste stadrecht eenige mededeelingen deec
Nadere onderzoekingen, die ik sindsdien c
!rent dit onderwerp aan de hand van beter,
tusschen ter beschikking gekomen bronnenm,
riaal heb verricht, hebben een helderder licht
de toen aangeroerde kwestie doen schijnen
veel van hetgeen ik voor twee jaren bewee1
gestaafd en zelfs nader' gepreciseerd.
· Ik stel er prijs op, voorloopig reeds in d
vorm iets mede te deelen omtrent mijn be,
dingen en laat hier een kort overzicht volg
getrokken uit mijn uitvoeriger en breeder ge
cumenteerde studie, die ik eerlang in de vakr:
of elders hoop te doen verschijnen.

Ik meen namelijk in staat te zijn, aan te t
nen, dat Gorcum omstreeks October 1287
eersten stadbrief van den Heer van Arkel hi
gekregen en niet pas, zooais men gewoon
meent 2), in het jaar 1382.
Ter toelichting - ik zal den lezer op d
plaats slechts het strikt noodige geven - di
het volgende.
In een acte van 20 September 1281 3), wa
bij Graaf Floris V aan de Gorcumsche one
danen van den Heer van Arkel tolvrijheid d
zijn graafschap schenkt, wordt de plaats "vil
4) (= dorp, landelijke nederzetting) geheet
Gorcum was dus op den 20en September 1
nog geen stad, doch slechts een landelijke ned
zetting, die weliswaar blijkens deze en and
verleende tolvrijheden niet zonéler beteekE
was, maar het stadrecht miste.
In een acte van 4 Juli 1287 5) schenkt Her
Jan van Brabant tolvrijheid aan die onderda
van den Heer van Arkel, welke wonen in
.,villa Gorinchem en in derzelver vrijheid"
Deze aanduiding der plaats wijst op een uiter
niet zichtbare, doch juridisch niet onbelangr
verandering, welke tusschen 20 September 1
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Repetitor te Amsterdam.
Een tweetal jaren geleden publiceerde ik een
geschriftje 1), waarin ik o.m. omtrent Oorcum's
eerste stadrecht eenige mededeelingen deed.
Nadere onderzoekingen, die ik sindsdien om
trent dit onderwerp aan de hand van beter, in
tusschen ter beschikking gekomen bronnenmate
riaal heb verricht, hebben een helderder licht op
de toen aangeroerde kwestie doen schijnen en
veel van hetgeen ik voor twee jaren beweerde,
gestaafd en zelfs nader gepreciseerd.
· Ik stel er prijs op, voorloopig reeds in deze
vorm iets mede te deelen omtrent mijn bevin
dingen en Iaat hier een kort overzicht volgen,
getrokken uit mijn uitvoeriger en breeder gedo
cumenteerde studie, die ik eerlang in de vakpers
of elders hoop te doen verschijnen.
Ik meen namelijk in staat te zijn, aan te too
nen, dat Gorcum omstreeks October 1287 zijn
eersten stadbrief van den Heer van Arkel heeft
gekregen en niet pas, zooals men gewoonlijk
meent 2), in het jaar 1382.
Ter toelichting - ik zal den lezer op deze
plaats slechts het strikt noodige geven - diene
het volgende.
In een acte van 20 September 1281 3), waar
bij Graaf Floris V aan de Gorcumsche onder
danen van den Hèer van Arkel tolvrijheid door
zijn graafschap schenkt, wordt de plaats "villa"
4) (= dorp, landelijke nederzetting) geheeten.
Oorcum was dus op den 20en September 1281
nog geen stad, doch slechts een landelijke neder
zetting, die weliswaar blijkens deze en andere
verleende tolvrijheden niet zonder beteekenis
was, maar het stadrecht miste.
In een acte van 4 Juli 1287 5) schenkt Hertog
Jan van Brabant tolvrijheid aan die onderdanen
van den Heer van Arkel, welke wonen in zijn
,,villa Gorinchem en in derzelver vrijheid" 6).
Deze aanduiding der plaats wijst op een uiterlijk
niet zichtbare, doch juridisch niet onbelangrijke
verandering, welke tusschen 20 September 1281
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en 4 Juli 1287 ten aanzien van Gorinchem moet
hebben pl aats gegrepen. .
.
.
De in de acte van 4 Juh 1287 gebezigde
tut
"
drukking "villa en derzelver vrijheid beteekente
toch staatsrechtelijk, dat de plaats op genoem
den datum reeds haar eigen rechtsgebied bezit 7).
Waar zij echter in de acte van 20 September
1281 nog niet als "vrijheid" doch �e.!echts als
villa" zonder meer optreedt, moet ZIJ derhalve
\'usschen 20 September 1281 en 4 Juli 1287 tot
een "vrijheid" zijn verheven, in dien tusschentijd
dus a.h.w. getrokken zijn uit het gewone land
gebied. Bij benadering kan derhalve geconc!u
deerd worden dat het dorp omstreeks het mid
den van het 'jaar 1284 een afgescheiden,
zelf
"
standige rechtskring, een "vrijheide is geworden.
Door deze staatsrechtelijke
transformatie vane
"
het dorp (,,villa ) Gorinchem zonder meer tot
een "vill a" met eigen re�htsdistrict of "vrijh�id"
is tevens de onontbcerhJke grondslag, de kiem
a.h.w. gel egd voor Gorcum al s stad in juridischene
zin maar een stad met eigen stadrecht was dee
pla'ats daarmede nog niet B). T��h heeft _de_ze
nieuwe phase in haar staatsrechtehJken groei met
l ang op zich laten wachten.
Gorcum moet n.l.
niet lang daarna stadrecht hebben verkregen,
want in een acte van 14 Januari 1288, dus onge
veer 6 maanden later, wordt de pl aats "oppi
dum" (= stad) geheeten,
terwijl de Gorcum
"
mers zelf "oppidani (= poorters) worden ge
noemd. De acte, die n.l. van "al le zijne poorters
"
wonende in zijne stad, genaamd Gorinchem 9)
gewaagt, is het document, waarbij Jan van Bra
bant, dezelfde landsheer, die - zooals wij za
gen - ongeveer zes !llaanden te voren aan d_e
l ieden der "villa Gonnchem en derzelver vnJ
"
heid tolvrijdGm had geschonken, deze tol vrijheide
nog eens schonk aan
" de poorters (,,oppidani")
der stad (,,oppidum ) Gorinchem.e
Over de dateering dezer oorkonde, door mij
gesteld op 14 ·Januari 1288, nog een enkel woord.
All e schrijvers, die over deze acte van 14
Jan. 1288 handel en - zij is zelf op 15 Jan. 1287
gedateerd 9a)
hebben over het hoofd gezien,
dat Hertoo Jan van Brabant den z.g. Paaschstijl
vo]crde, v;lgens wel ke tijdrekening het nieuwe
jaaf pas met Paschen begint, zoodat de in de
acte genoemde datum van 15 Januari 1287 over
eenkomt met den 14en Januari 1288 volgens
onzen (z.g. Nieuwjaars-) stijl , (Grotefend, Zeit
rechnung 1 140).
Door dit hertogelijk gebruik van den Paasch
stijl over het hoofd te zien, stellen zij de acte
op 15 Januari 1287, de dateering, die, zooals
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gezegd, zij zel ve feitel ijk volgt. Zij laten dan
acte van 4 Juli 1287 daarop volgen en mot
tenaevolge van dit anachronisme hun toevlu
nenZen tot allerlei geforceerde interpretat
(Kemp, p. 49; v. Zomeren, p. 158 en 159; Bn
Bijdr. v. Vader!. Gesch., 1931, p. 129).
Dat deze gewrongen uitleggingen der acte
15/14 Januari 1287/88, die ik den l ezer maar
besparen, thans naar het rijk der fabelen m
ten worden verwezen, spreekt vanzelf.
De acte van "15 Januari" is niet van 1�
doch van 1288; zij is dus niet ouder, maar j
ger dan die van 4 Juli 1287 9b).
Genoemde, kort na elkaar volgende brie
van tolvrijdom vertoonen (afgezien van de 1
meele redactie) blijkens de afschriften, die
ervan bezitten, geen wezenlijk verschil naar
inhoud en de vraag is dan ook thans: wat
woog Hertog Jan van Brabant om aan de C
cummers zoo kort na el kaar twee giftbrieven
materieel denzelfden inhoud uit te reiken?
M.i. kan dit vooral verklaard worden uit
feit, dat Gorcum tusschen 4 Juli 1287 en
Januari 1288 van zijn eigen landsheer, den H
Van Arkel, een stadbrief heeft gekregen, wé
door de "vrijheid" tot een werkel ijke stad in
juridischen zin werd verheven. Daaruit al lee1
het, naar mijn meening, te verklar_en, dat
plaats door den. Hertog van Brabant m 1287 1
met "villa en derzelver libertas" wordt aan
duid, terwijl zij ongeveer 6 maanden later in
acte, waarin dezelfde Hertog haar nogmaals
zelfde tolvrijheid schenkt, als stad (,,oppidur
en haar burgers als poorters (,,01
optreedt'
"
dani ) worden betiteld.
De verl eening van dien door mij veronc
stel den stadbrief moet dan - natuurl ijk is
slechts een door den lezer gemakkelijk te c
troleeren benadering - omtrent den !Oen Ü<
ber 1287 hebben plaats gegrepen.
Het spreekt vanzel f, dat de werkelijke da1
van den stadbrief een vroegere of een latere
weest kan zijn, doch in ieder geval l igt hij 1
schen den 4en Juli 1287 en den 14en Jam
1288.
Dat er tusschcn genoemde data in Gore
belangrijke gebeurtenissen, al s door mij. ver
derste ld, metterdaad hebben plaats gegrer
wint te meer aan waarschijnlijkheid, als men
denkt, dat op den !Oen October 1287 1°)
Heer van Arkel een ordonnantie op de wate
te Gorinchem heeft uitgevaardigd. Deze ord
nantie, welke eene regeling bevat va n de wa
tol voor de Gorcumsche Pinkstermarkt 11),

4 Juli 1287 ten aanzien van Gorinchem moet
}ben plaats gegrepen .
)e in de acte van 4 Juli 1287 gebezigde uit 1kking "villa en derzelver vrijheid" beteekent
h staatsr echtelijk, dat de plaats op gcnoem1 datum reeds h aar eigen rechtsgebied bezit 7 ) .
rnr zij echter in de acte van 20 September
31 nog niet als "vrijheid" doch slechts als
!la" zonder meer optreedt, moet zij derhalve
,schen 20 September 1281 en 4 Juli 1287 tot
1 "vrijheid" zijn verheven, in dien tusschentijd
s a. h.w . getrokken zijn uit het gewone land
Jicd. Bij benadering kan derhalve geconclu
êrd wo r den, dat het dorp omstreeks het mid1 van het jaar 1284 een afgescheiden, zelf
ndige rechtskring, een "vrijheid" is geworden
)oor deze staatsrechtelijke transformatie van
dorp (,,v illa") Gorinchem zonder meer tot
1 "vi ll a" met eigen rechtsdistrict of "vrijheid"
teve ns de onontbeerlijke grondslag, de kiem
.w. ge legd voor Gorcum als stad in juridischen
, maar een stad met eigen stadrecht was de
1ats daarmede nog niet 8) . Toch heeft deze
uwe phase in haar staatsrechtelijken groei niet
1g op zich laten wachten. Gorcum moet n.l.
t lang daarna stadrecht hebben verkregen,
m t in ee n acte van 14 Januari 1288, dus onge
êr 6 maanden later, wordt de plaats "op pi
m" (= stad) geheeten, terwijl de Gorcum
·rs ze lf "oppidani" (= poorters) worden ge
emd. De acte, die n.l. van "alle zijne poorters
)nende in zijne stad, genaamd Gorinchem" D)
waagt, is het document, waarbij Jan van Bra
nt, deze lfde landsheer , die - zooals wij za11 ongeveer zes maanden te voren aan de
jen de r "villa Gorinch e m en derzelver vrij
d" to lvr ijdom had geschonken , deze tolvrijheid
g ee ns schonk aan de poorters (,,oppidani")
r stad (,,oppidum") Gorinchem .
Over de dateering dezer oorkonde, door mij
steld op 14 Januari 1288, nog een enkel woord.
All e sch r ijve rs, die over deze acte van 14
11 . 1288 hande len zij is zelf op 15 Jan. 1287
dateerd na) - hebben over het hoofd gezien,
t He rtog Jan van Brabant den z.g. Paaschstijl
lgde, volgens welke tijdrekening het nieuwe
1r pas met Paschen begint, zoodat de in de
te genoemde datum van 15 Januari 1287 over
nkomt met den 14en Januari 1288 vo lgens
zen (z .g . Nieuwjaars-) stijl, (Grotefend, Zeit
: h n ung 1 140) .
Door dit hertogelijk gebruik van den Paasch
jl over het hoofd te zien, ste ll en zij de acte
, 15 Januar i 1287, de dateering, die, zooals
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gezegd, zij zelve feitelijk volgt. Zij laten dan de
acte van 4 Juli 1287 daarop volgen en moete n
tengevolge van dit anachronisme h un toevlucht
nemen tot allerlei geforceerde interpretaties.
(Kemp, p. 49; v. Zomeren, p . 158 en 159; Bruch ,
Bijdr. v. Vader!. Gesch., 1931, p. 129).
Dat deze gewrongen uitleggingen der acte van
15/14 Januari 1287/88, die ik den lezer maar za l
besparen, thans naar het rijk der fabelen moe
ten worden verwezen, sp reekt vanzelf.
De acte van " 15 Januari " is niet van 1287,
doch van 1288 ; zij is dus niet ouder, maar jonger dan die van 4 Juli 1287 Db).
.
Genoemde, kort na elkaar volgende brieven
van tolvrijdom vertoonrn (afgezien van de for
meele redactie) blijkens de afschriften, die wij
ervan bezitten, geen wezenlijk verschil naar den
inhoud en de vraag is dan ook thans: wat be
woog Hertog Jan van Brabant .om aan de Gor
cummers zoo kort na elkaar twee giftbrieven van
materieel denzelfden inhoud uit te reiken?
M.i. kan dit vooral verklaard worden uit het
feit, dat Gorcum tusschen 4 Juli 1287 en 14
Januari 1288 van zijn eigcn landsheer, den Heer
Van Arkel, een stadb rief heeft gekregen, waar
door de "vrijheid" tot een werkelijke stad in den
juridischen zin werd verheven. Daaruit alleen is
het, naar mijn meening, te verklaren, dat de
plaats door den Hertog van . Brabant in 1287 nog
met "villa en dcrz elvcr libertas" wordt aange
duid, terwijl zij ongeveer 6 maanden later in een
acte, waarin dezelfde Hertog haar nogmaals de
zelfde tolvrijheid schenkt, als stad (,,oppidum")
optreedt' en haar burgers als poorters (,,oppi
dani " ) worden betiteld.
De verleening van dien door mij veronder
stelden stadbrief moet dan natuurlijk is dit
slechts een door den lezer gemakkelijk te con
troleeren benadering - omtrent den !Oen Octo
ber 1287 hebben plaats gegrepen.
Het spreekt vanzelf, dat de werkelijke datum
van den stadbrief een vroegere of een latere ge
weest kan zijn, doch in ieder geval ligt hij tus
schen den 4en ju li 1287 en den 14en Januari
1288.
Dat er tusschen genoemde data in Gorcum
belangrijke gebeurtenissen, als door mij. veron
dersteld , metterdaad hebben plaats gegrepen ,
wint te meer aan waarschijnlijkheid, als men be
denkt, dat op den 1Oen October 1287 1°) de
Hee r van Arkel een ordonnantie op de watertol
te Gorinchem heeft uitgevaardigd . Deze ordon
nantie, welke eene regeling bevat van de water
tol voor de Gorcumsche Pinkstermarkt 1 1 ), be-
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zitten wij. Men zou in haar een brokstuk kunnen
zien - het voor zoover bekend eenig overgeble
ven fragment dan - van het handvest, waarbij
de Heer van Arkel aan Gorcum een vermoedelijk
eenvoudig stadrech t heeft geschonken.
Zou ooit de hypothese, dat de tol-ordonnantie
van 10 October 1287 werkelijk deel heeft uitge
maakt van den door mij veronderstelden stad
brief 12), juist blijken, dan zou daarmede ook de
10e October 1287 de juiste datum van Gorcum's
oudsten stadbrief zijn.
Mijn op de acten van 4 Juli 1287 en 14 Januari
1288 gebaseerd vermoeden, dat Gorinchem tus.
schen genoemde data en dus (bij benadering)
omtrent den 10en October 1287 zijn eersten
stadsbrief heeft gekregen, Lou dan .Jp een zeer
treffende wijze bevestigd worden.

f
i

* * *
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Het kan ons, gelet op het bovenstaande,
niet verwonderen, dat, geheel in de lijn van dat
in 1287 (misschien op 10 October) geschonken
stadrecht, in een acte van 13 Februari 1289 ge
sproken wordt van "alle potere(n) (= poorters)
ende menschen ende ondersaten des edelen heer
Johan van Arkel, ridder mijnen getrouwen, woo
nende en blijvende tot Gorcum", 13) dat de Gor
cummers ook als "poorters" betiteld v,rcrden in
een acte van 2 Februari 1322 14) ell dat m een
in het Fransch gestelde acte van b September
1334 15) Gorinchem stad wordt geheeten.
Deze feiten bevestigen ten overvloede mijn be•
wering dat Gorinchem omtrent October 1287
stadre�ht heeft ontvangen; zij zijn er ,1e logische
gevolgen van.
Door een en ander vervalt dus de oude opvat
ting, 16) dat Gorinchem eerst 11 November 1382
van Otto van Arkel zijn eersten stadsbrief 17)
zou hebben gekregen. Maar het merkw�ardige
is bovendien, dat laatstgenoemde stadsbnef zelf,
zonder dat men zulks tot dusver heeft opge
merkt, feitelijk op een ouder stadrecht terug
wijst. Deze verwijzing geschiedt wel niet na
d'rukkelijk, maar toch duidelijk genoeg. Imm��s
in genoemde acte van 1382 wordt herhaaldehJ_k
gewag-gemaakt van de bevoegdheden van "wie
Poorter is tot Gorinchem" 18) zonder dat ergens
in het handvest de vereischten vQor het Gor
cumsche poorterschap worden vermeld. De_�e
worden blijkbaar bekend verondersteld en z11n
dus van ouderen datum. De regeling van het
poorterrecht moet ook daarom van vóór 1382 da
teeren, omdat op 9 November 1394 volgens Van

1

l

Zomeren ( t.a.p. pag. 176) een zekere G
Arends Koks tot poorter werd aangenomen o
voor hem gunstige financieele voorwaarde
zulks "wijl hij een arm knecht was ende
ouders poorters geweest hadden". (Vet gedr
van mij. v. d. D.). Er was dus een oudere r
ling van het poorterschap, maar dan moet
de plaats al vroeger stadrecht hebben geh2
Op een ander handvest wijst ongetwijfeld
terug de voorloopige bevestiging rn) door C
Willem (in het voorjaar van 1407) van alle v
rechten en vrijheden van de stad Gorinchem
Ook is dat het geval met het door hem op
7en April van datzelfde jaar aan Gorincher
Leerdam geschonken handvest 2°), waarir
verklaarde te zullen handhaven "alle Handve:
Privilegiën ende Rechten, die onze voornoe
Stede, ende Landen van onze Voorvaderen,
ons, ende van de Heeren van Arkel hebber
Dat Gorcum een handvest heeft bezeten, o
dan dat van 1382 wordt tenslotte ook bevei
door de acte van 25 Augustus 1409 21), w,
Hertog Reinoud van Gelre, als nieuwe heer
Arkel, ten behoeve van de stad Gorinchem
vestigt: ,,alle al zulke H,andvestien, Recht,en, ,
vrijheden als zij nu hebben, ende gebruykt
ben, en hebben gehadt van onzen Voorvadi
die Heereri van Arkel geweest zijn, tot d
dag toe." (Vet gedrukte van mij. v. d. D.).
tog Reinoud van Gelre, die n.l. verwant was
de Heeren van Arkel, verwijst dus nadruk�
naar vroegere handvesten, die door Heeren
Arkel aan Gorcum verleend zijn. 22) Dán kar
handvest van 1382 ook niet het eenige zijn
weest. Hertog Reinoud's verklaring past, ze
die van Graaf Willem, volkomen in het k
van mijn stelling: zij is er het logisch gevolg

Ik meen thans gevoegelijk tot deze· slo
te mogen komen:
1o. Omstreeks het midden van 1284, alt
tusschen 20 September 1281 en 4 Juli 1287 'A
de "villa" Gorinchem staatsrechtelijk uit he1
meene landgebied gelicht en daarmede tot
vrijheid" verheven. Dit toekennen van een 1
"
is de grondslag, de kiem var
rechtsgebied
latere stadrei.:ht.
2o. Omtrent·10 October 1287, althans tuss
4 Juli 1287 en 14 Januari 1288, ontvangt G
chem bij handvest van Heer Jan van Arkel
wellicht eenvoudig stadrecht. Het zal dus in
650 jaren geleden zijn, dat Gorcum zijn ee
stadbrief heeft ontvangen en daardoor in ,
der steden is opgenomen.
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en wij. Men zou in haar een brokstuk kunnen
1 - het voor zoover bekend eenig overgeblefragment dan - van het handvest, waarbij
Heer van Arkel aan Gorcum een vermoedelijk
voudig stadrecht heeft geschonken.
:ou ooit de hypothese, dat de tol-ordonnantie
10 October 1287 werkelijk deel heeft uitge
ikt van den door mij veronderstelden stad
�f 12), juist blijken, dan zou daarmede ook de
October 1287 de juiste datum van Gorcum's
!sten stadbrief zijn.
.1.ijn op de acten van 4 Juli 1287 en 14 Januari
8 gebaseerd vermoeden, dat Gorinchem tus
en genoemde data en dus (bij benadering)
trent den !Oen October 1287 zijn eersten
dsbrief heeft gekregen, ;,ou dan .Jp et:n zeer
'fende wijze bevestigd worden.
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* * *

iet kan ons, gelet op het bovenstaande,
t verwonderen, dat, geheel in de lijn van dat
1287 (misschien op 10 October) geschonken
drecht, in een acte van 13 Februari 1289 ge
oken wordt van "alle potere(n) (= poorters)
Ie menschen ende ondersaten des edelen heer
1an van Arkel, ridder mijnen getrouwen, woo1de en blijvende tot Gorcum'', 13) dat de Gor
nmers ook als "poorters" betiteld v,rcrden in
1 acte van 2 Februari 1322 14) et1 dat m een
het Fransch gestelde acte van .'J September
34 15) Gorinchem stad wordt geheeten.
)eze feiten bevestigen ten overvloede mijn be-
ring, dat Gorinchem omtrent October 1287
.drecht heeft ontvangen; zij zijn er .Je logische
volgen van.
)oor een en ander vervalt dus de oude opvat
g, 16) dat Gorinchem eerst 11 November 1382
1 Otto van Arkel zijn eersten stadsbrief 17)
1 hebben gekregen. Maar het merkwaardige
bovendien, dat laatstgenoemde stadsbrief zelf,
1der dat men zulks tot dusver heeft opge
:rkt, feitelijk op een ouder stadrecht terug
ist. Deze verwijzing geschiedt wel niet na1kkelijk, maar toch duidelijk genoeg. Immers
genoemde acte van 1382 wordt herhaaldelijk
wag gemaakt van de bevoegdheden van "wie
orter is tot Gorinchem" 18) zonder dat ergens
het handvest de vereischten vqor het Gor
nsche poorterschap worden vermeld. Deze
,rden blijkbaar bekend verondersteld en zijn
s van ouderen datum. De regeling van het
orterrecht moet ook daarom van vóór 1382 da
iren, omdat op 9 November 1394 volgens Van
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Zomeren (t.a.p. pag. 176) een zekere Gerrit
Arends Koks tot poorter werd aangenomen onder
voor hem gunstige financieele voorwaarden en
zulks "wijl hij een arm knecht was ende zijn
ouders poorters geweest hadden". (Vet gedrukte
van mij. v. d. D.). Er was dus een oudere rege
ling van het poorterschap, maar dan moet ook
de plaats al vroeger stadrecht hebben gehad.
Op een ander handvest wijst ongetwijfeld ook
terug de voorloopigc bevestiging 19) door Graaf
Willem (in het voorjaar van 1407) van alle voor
rechten en vrijheden van de stad Gorinchem e._a.
Ook is dat het geval met het door hem op den
?en April van datzelfde jaar aan Gorinchem en
Leerdam geschonken handvest 20), waarin hij
verklaarde te zullen handhaven "alle-Handvesten,
Privilegiën ende Rechten, die onze voornoemde
Stede, ende Landen van onze Voorvaderen, van
ons, ende van de Heeren van Arkel hebben."
Dat Gorcum een handvest heeft bezeten, ouder
. dan dat van 1382 wordt tenslotte ook bevestigd
door de acte van 25 Augustus 1409 21), waarin
Hertog Reinoud van Gelre, als nieuwe heer van
Arkel, ten behoeve van de stad Gorinchem be
vestigt: ,,al.Ie al zulke Handvesten, Rechten, ende
vrijheden als zij nu hebben, ende gebruykt heb
ben, en hebben gehadt van onzen Voorvaderen,
die Heeren van Arkel geweest zijn, tot dezen
dag toe." (Vet gedrukte van mij. v. d. D.). Her
tog Reinoud van Gelre, die n.l. verwant was aan
de Heeren van Arkel, verwijst dus nadrukkelijk
naar vroegere handvesten, die door Heeren van
Arkel aan Gorcum verleend zijn. 22) Dán kan het
handvest van 1382 ook niet het eenige zijn ge
weest. Hertog Reinoud's verklaring past, zooals
die van Graaf Willem, volkomen in het kader
van mijn stelling: zij is er het logisch gevolg van.
Ik meen thans gevoegelijk tot deze · slotsom
te mogen komen:
1 o. Omstreeks het midden van 1284, althans
tusschen 20 September 1281 en 4 Juli 1287 wordt
de "villa" Gorinchem staatsrechtelijk uit het ge
meene landgebied gelicht en daarmede tot t;en
"vrijheid" verheven. Dit toekennen van een eigen
rechtsgebied is de grondslag, de kiem van het
latere stadrecht.
2o. Omtrent 10 October 1287, althans tusschen
4 Juli 1287 en 14 Januari 1288, ontvangt Gorin
chem bij handvest van Heer Jan van Arkel L ,·11
wellicht eenvoudig stadrecht. Het zal dus in 1937
650 jaren geleden zijn, dat Gorcum zijn eersL'n
stadbrief heeft ontvangen en daardoor in d;! rij
der steden is opgenomen.
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3o. Het is niet uitgesloten, doch valt thans nog
niet met zekerheid te bewijzen, dat de ordonnan
tie op de watertol te Gorinchem van 10 October
1287 een fragment is van bovenbedoeld handvest
en dat alzoo bovengenoemd stadrecht op den
!Oen Octoher 1287 aan Gorcum zou zijn geschonken.e
4o. De oorkonden van nà 1288, te beginnen
met die van 1289, bevestigen ten overvloede mijn
conclusie sub 2o.
Amsterdam, 4 III 1932.
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1)e Iets over Gorcum's ouderdom en eerste stad
recht, 1930. )Gedrukt bij Fa. A. H. v. Andele
Jz. te Gorinchem).e
2) H. A. van Goch (Van Arkel's Oude Veste,e
blz. 120), W. F. Emck (Kroniek van Gorin
chem) en H. Bruch (Tijdschrift voor Ge
schiedenis, 1931, pag. 87) hangen nog dee
oude opvatting aan.e
:J) v. d. Bergh, Oorkondenboek Il 434. Den
tekst der acte van 20 September 1281 vindt
men evenwel t.a.p. onder no. 444. De daar
gevolgde dateering 23 Februari 1281-1282 is
foutief. De acten van 23 Februari 1281-1282
en 20 September 1281 zijn in wezen iden
tiek. Er is maar één acte. De datum 20 Sep
tember 1281 is waarschijnlijk de juiste. De
bewijzen voor een en ander moet ik hier
laten rusten.
4)e c.f. Maurer (Gesch. d. Deutschen Städteverf.,e
p. 17) en Diefenbach, Glossarium Latino
Germanicum, i.v. villa; v. d. Berg, Oorkdb.e
I no. 147. Zie voor oppidum: Diefenbach,e
t.a.p. en Du Cange, Glossarium Med. Lat.
i.v. oppidum; Blok, Hollandsche Stad I, p.e
21 en JO.e
") Copie van een vidimus in Boonzayer. ·Hand
vesten betreffende Gorinchem, Gemeente
archief Gorinchem (zie ook noot 9).
Il) ,,homines sui villae suae de Gorinchem ac in
libertate eiusdem commorantes et manen
tes". Zie voor de vertaling: v. d. Bergh,
Oorkdb. Il no. 613 en v. Zomeren, t.a.p.
159).

7)

Du Cange, Glossarium Med. Lat. ·i.v. 1
tas en franchisia. Fockema Andreae, (
Ned. Burgerlijk recht !, pag. 53; v. d. fü
Oorkdb. I, no. 514, sub. 4; Brugmans, (
Ned. Steden, p. 5; Brugmans-Peters
146 en 147; Gosses en Japikse, Sta
Gesch., p. CXVIII-CXX; A. A. Beek1
Geschiedk. Atlas van Neder!., Holland,
in 1300, II, p. 90.

�) Brugmans, Oud-Nederlandsche Steden, �
!l) ,,Universi oppidani eiusdem commorant1
oppido suo Gorinchem vocato". Zie voc
vertaling: v. d. Bergh, Oorkondenb. IL
597 en Van Zomeren t.a.p. 158.
De acte van 14 Januari 1288 (ook een c
van een vidimus) is te vinden in de vc
meling, �enoemd in noot 5. Voor beide "
noem ik nog de navolgende bron
Groote Legger A (Gemeente-archief 0,
chem) en Aerndt Kemp Jacobsz.: ,,Kron
der edele Heeren van Arkel", fol. 317
(ms. Koninkl. Bilbiotheek, Den Haag).
Over de beide giftbrieven vindt men in
Gemeente-archief te Gorinchem nog co1
pondentie uit de 17e eeuw: t.w. een
van den tollenaar van Den Bosch va1
Mei 1630 ery een brief van 1661, ee,
ander in een doos, gemerkt "Belastinge,
onder no. 85 i resp. c. Op het bestaan
copieën van de genoemde vidimi wees
de heer J. van Gulik, te Overveen. Het j
meen Rijks-archief bezit te dien aa,
niets. (Schr. d.d. 26 Maart 1931).

\la) De acte dateert eigenlijk (in vertali
,,de vierde dag (Woensdag) na het o,
van Driekoningen". Deze dag viel in
up 15 Januari en dus in 1288 op 14 Jan

Ub) Een bevestiging hiervan meen ik te ku
vinden in de merkwaardige gelijkenis, d
acte van 14 Januari 1288 hier en daar
toont met die van 6 December 1288 (
kdb. Il 644), waarbij Hertog Jan tolvri.
schenkt aan die van Brijdorp en Arne,
den. (Zie ook t.a.p. in de nos. 965 en
,,overal in onsen lande en heerschappe'

1°) Extract uit register getiteld "Thollen C,
1322-1358" van de leen- en registerk
der Grafelijkheid van Holland, berusten
het Rijksarchief te 's-Gravenhage (foli
verso).
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>. Het is niet uitgesloten, doch valt thans nog
met zekerheid te bewijzen, dat de ordonnan
>p de watertol te Gorinchem van 10 October
1 een fragment is van bovenbedoeld handvest
fat alzoo bovengenoemd stadrecht op den
1 October 1287 aan Gorcum zou zijn ge
mken.
J . . De oorkonden van nà 1288, te beginnen
die_ van 1289, bevestigen ten overvloede mijn
:lus1e sub 2o.
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Iets over Gorcum's ouderdom en eerste stad
recht, 1930. )Gedrukt bij Fa. A. H. v. Andel
Jz. te Gorinchem).
'H. A. van Goch (Van Arkel's Oude Veste,
blz. 120), W. F. Emck (Kroniek van Gorin
chem) en H. Bruch (Tijdschrift voor Ge
schiedenis, 1931, pag. 87) hangen nog de
oude opvatting aan.
v. d. Bergh, Oorkondenboek Il 434. Den
tekst der acte van 20 September 1281 vindt
men evenwel t.a.p. onder no. 444. De daar
gevolgde dateering 23 Februari 1281-1282 is
foutief. De acten van 23 Februari 1281-1282
en 20 September 1281 zijn in wezen iden
tiek. Er is maar één acte. De datum 20 Sep
tem��r 1281 is waarschijnlijk de juiste. De
bew1izen voor een en ander moet ik hier
laten rusten.
c.f. Maurer (Gesch. d. Deutschen Städteverf.,
p. 17) en Diefenbach, Glossarium Latino
Germanicum, i.v. villa; v. d. Berg, Oorkdb.
I no. 147. Zie voor oppidum: Diefenbach,
t.a.p. en Du Cange, Glossarium Med. Lat.
i.v. oppidum; Blok, Hollandsche Stad 1, p.
21 en 10.
Copie van een vidimus in Boonzayer. Hand
vesten betreffende Gorinchem Gemeente
archief Gorinchem (zie ook no�t 9).
"homines sui villae suae de Gorinchem ac in
libertate eiusdem commorantes et manen
tes". Zie voor de vertaling: v. d. Bergh,
Oorkdb. II no. 613 en v. Zomeren t.a.p.
159).

7) Du Cange, Glossarium Med. Lat. ·i.v. liber
tas en franchisia. Fockema Andreae, Oud
Ned. Burgerlijk recht I, pag. 53; v. d. Bergh,
Oorkdb. 1, no. 514, sub. 4; Brugmans, Oud
Ned. Steden, p. 5; Brugmans-Peters I, p.
146 en 147; Gosses en Japikse, Staatk.,
Gesch., p. CXVIII-CXX; A. A. Beekman,
Geschiedk. Atlas van Neder!., Holland, enz.
in 1300, Il, p. 90.
8) Brugmans, Oud-Nederlandsche Steden, p. 82.
!!) ,,Universi oppidani eiusdem commorantes in
oppido suo Gorinchem vocato". Zie voor de
vertaling: v. d. Bergh, Oorkondenb. II, no.
597 en Van Zomeren t.a.p. 158.
De acte van 14 Januari 1288 (ook een copie
van een vidimus) is te vinden in de verza
meling, genoemd in noot 5. Voor beide acten
noem ik nog de navolgende bronnen:
Groote Legger A (Gemeente-archief Gorin
chem) en Aerndt Kemp Jacobsz.: ,,Kronycke
der edele Heeren van Arkel", fol. 317-318
(ms. Koninkl. Bilbiotheek, Den Haag)..
Over de beide giftbrieven vindt men in het
Gemeente-archief te Gorinchem nog corres
pondentie uit de 17e eeuw: t.w. een brief
van den tollenaar van Den Bosch van 11
Mei 1630 eli een brief van 1661, een en
ander in een doos, gemerkt Belastingen 2",
onder no. 85 i resp. c. Op "het bestaan der
copieën van de genoemde vidimi wees mij
de heer J. van Gulik, te Overveen. Het Alge
meen Rijles-archief bezit te dien aanzien
niets. (Schr. d.d. 26 Maart 1931).
Ua) De acte dateert eigenlijk (in vertaling):
"de vierde dag (Woensdag) na het octaaf
van Driekoningen". Deze dag viel in 1287
op 15 Januari en dus in 1288 op 14 Januari.

1
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Hb) Een bevestiging hiervan meen ik te kunnen
vinden in de merkwaardige gelijkenis, die de
acte van 14 Januari 1288 hier en daar ver
toont met die van 6 December 1288 (Oor
kdb. Il 644), waarbij Hertog Jan tolvrijheid
schenkt aan die van Brijdorp en Arnemuij
den. (Zie ook t.a.p. in de nos. 965 en 966:
,,overal in onsen lande en heerschappe").
1°) Extract uit register getiteld "Thollen Cas K.
1322-1358" van de leen- en registerkamer
der Grafelijkheid van Holland, berustende in
het Rijksarchief te 's-Gravenhage · (folio 13
verso).
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11) ,,Die watertolle van Ghorinchem van Sinx
sen" (Pinksteren).
12) Ik zal den lezer op deze plaats niet ver
moeien met de gronden voor deze hypo
these.
lil ) Dirck Franckensz Pauw, Kronycke des Lants
van • Arckel ende der stede van Gorcum
(dissertatie van H. Bruch, 1931) pag. 29
en 30.
H) Het op 2 Februari 1322 gesloten accoord
tusschen den Heer van Altena en den Heer
van Arkel (Extract uit het register getiteld
,,1404-1416 Privilegia I Cas K" van de leen
en registerkamer der Grafelijkheid van Hol
land, berustende in het Rijksarchief te
's-Gravenhage, fol. 181 verso) gewaagt van
de "pooirters ende poirtesse van Gorin
chem".
lr.) Is. Am. Nyhoff. Gedenkwaardigheden uit de
geschiedenis van Gelderland, 1, no. 296:
,,Item la ville que Ion apele Ghorekem."
10) A. Telting (Kaart van Nederland, overzicht
van de jaren, waarin de steden stadrecht
hebben gekregen of dit blijkens de oudst
overgebleven oorkonden reeds bezaten)
neemt echter aan, dat Gorcum reeds in 1322
stadrecht bezat (zie mijn noot 14).
17) De stadbrief is te vinden in Van Zomeren,
Beschrijving der Stadt Gorinchem ende
Landen van Arkel, pag. 160 e.v. Het keur
recht wordt er niet in genoemd, maar men
vindt het toch nadien uitgeoefend (Van Zo
meren, t.a.p. p. 176).
18) Zie o.a. de art. XL, XLV en LV van het
handvest.
rn) v. Mieris IV, p. 50-54.
20) v. Mieris, p. 55 e1i 57. Van Zomeren, t.a.p.
p. 178 e.v., in het bijzonder p. 182.
21) Van Zomeren t.a.p. pag. 184 e.v.
22) In art. XI van het handvest (v. Zomeren p.
187) wordt nogmaals gesproken van "onzer
Stads Handvesten ende Brieven voorsz.",
waarnaar de Schout van Gorinchem "regt
ende vonnisse doen zal." -
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,,Die watcrto.!l e van Ghorinchem van Sinx
se n" (Pinksteren) .

Ik za l den lezer op deze plaats niet ver
moeie n me t de gronden voo r deze hypo
these.
Dirck Franckensz Pauw, Kronycke des Lants
va n Arckel ende der stede van Gorcum
( dissertatie va n H. Bruch, 1931) pag. 29
en 30.
!-Iet op 2 Februari 1322 gesloten accoord
tusschen den Heer van Altena en den Heer
van Arkel (Extract ui t het register getiteld
,,1404- 1416 Privilegia I Cas K" van de leenen registerkamer der Grafelijkh eid van Holland, berustende in het Rijksarchief te
's-Graven hage, fol. 181 verso) gewaagt van
de "pooirters ende poirtesse van Go rinchem".
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Is. Am. Nyhoff. Gede nk waardig heden uit de
geschiedenis van Gelderland, 1, no. 296 :
,, Item la vi lle que Ion apele Ghorekem."

A. Telting (Kaart van Nederlan d, overzicht
van de jaren, waarin de steden stadrecht
hebben gek regen of dit bl ijkens de oudst
overgebleven rrnrkonden reeds bezaten)
neemt echter aa n, dat Gorc um reeds in 1322
stadrec ht bezat (zie mijn noot 14).
De stadbri ef is te vind en in Van Zomeren ,
Beschrij ving der Stad! Gorinch em ende
Landen van Arke l, pag. 160 e.v. Het keur
recht wordt er niet in genoemd, maar mcn
vindt het toc h nadi en uitgeoefend (Van Zo
meren, t.a .p. p_ 176).
Zie o.a. de art. XL, XLV en LV van het
hand vest.
v. Mieris IV, p. 50-54.
v. Mieris, p. 55 e1i 57. Van Zomeren, t.a.p.
p. 178 e.v., in het bijzonder p. 182.
Van Zomeren t.a .p. pag. 184 e.v.
In art. XI van het handvest (v. Zomeren p.
187) wo rd t nogmaals gesprokcn van " on ze r
Stads Hand vesten ende Brieven voorsz." ,
waa rnaar de Schout van Gorinchem "regt
ende vonnisse doen za l. "
'
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