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INLEIDING.
Gorinchem, sinds oude tijden ook Gorichem, Gorcum, zelden (misschien tengevolge van onduidelijkheid in het schrijven) Gornichem
genaamd, wordt in 1288 stad genoemd en: kreeg in 1382 stadrecht;
het is gedurende eenige eeuwen, van het begin der dertiende eeuw
tot het midden van de vijftiende eeuw, een belangrijke handelsplaats geweest, die het wagen do:rst, zelfs met Dordrecht te wedijveren. Zijn opkomst heeft het vooral te danken aan den steun, dien
de heeren van Arkel, wier voornaamste bezit het was, aan de stad
verleenden. Een uitgave van Gorcumsche rechtsbronnen heeft dus
niet alleen belang voor de geschiedenis der stad zelf, maar ook
voor de kennis van de rechtsgeschiedenis eener heerlijke handelsstad in het algemeen, èener kleine stad, die eerst het middelpunt
is van een onafhankelijk gebied en die later bij het graafschap
Holland wordt ingelijfd.
De oorsprong der stad is duister. De verhalen der oude kronieken 1 ) staan op onvaste basis; wij weten slechts, dat de naam Gorinchem omstreeks 1200 voor het eerst genoemd wordt, zonder dat
het duidelijk is, of we te maken hebben metl een. dorp of landgoed.
De naam wordt algemeen af geleid als Gorinc-heim, woonplaats van
een (onbekende) familie Gorinc; ik heb eens 2 ) de mogelijkheid geopperd van een afleiding van gore, moerassige plek, dus Gorig-heim,
en acht deze hypothese niet onwaarschijnlijker. In 1224 bezit de heer
van Bentheim de stad Gorinchem in leen van den graaf van Holland, maar na in de tweede helft der dertiende eeuw bezitten de
heeren van Arkel haar als allodium; hoe dit gebeurd is, is volslagen duister 3 ). Onder de Arkels neemt Gorcum in bloei toe, van fi1)

De oudste kroniek is, naar mij bij voortgezet onderzoek is gebleken, niet de
door Andriessen uitgegeven "De dominio de Arckel" (diss. Amsterdam 1933,
Historia dominorum de Teysterband etc., blz. 23-70), daar deze een uittreksel
moet zijn uit Pauli, Chronicon Hollandiae (R.omeyn, Gesch. N.-Ned. Geschiedschr., blz .. 220). Daar wordt de plaatsnaam afgeleid van legendarische
,,Goer kens".
2
) Tijdschrift voor Geschiedenis, 1931, blz. 88.
3) De Groot, Hoe kwam Gorinchem aan het geslacht van Arkel? Nederl.
Leeuw, LV (1937), kol. 345-350, doet een poging rot verklaring, die echter zeker
onjuist is, daar de heer van Arkel op verkeerde wijze in zijn stamboom is gevoegd.
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nancieele maatregelen (stedelijke leening in den vorm van verkoop
van lijfrente) vernemen we iets in 1345, maar eerst later kunnen
we een vollediger beeld krijgen van het leven der stad. Stadrecht wordt verleend in 13 8 2, omstreeks dienzelf den tijd wordt het
oudste bewaarde en waarschijnlijk heelemaal oudste keurboek aangelegd; de stad is op weg naar groote welvaart, maar haar beschermers, de heeren van Arkel, moeten omstreeks de eeuwwisseling
het veld ruimen vóor den Hollandschen graaf. Ik geloof niet ver
mis te zijn als ik veronderstel, dat de strijd tusschen Arkel en Holland vooral om de stad Gorcum ging. Bij Holland gevoegd gaat
Gorcum achteruit: het is niet meer de voornaamste stad van een
klein gebied, maar een der vele steden van een groot gebied geworden. In het midden der vijftiende eeuw moet Gorinchem alle
illusies van iets meer te zijn dan een kleine stad opgeven 1 ); de inwendige organisatie, waarvan een tweede keurboek ons de gegevens
brengt, is omstreeks 1 52 3 in hoofdzaak voltooid: dan is de stad
geworden tot wat zij sindsdien gebleven is, een minder belangrijke,
maar toch niet onbelangrijke stad met eenigen handel en nijverheid.
De stad Gorinchem is belangrijk genoeg om een onderwerp van
studie te zijn, gelijk de niet onbelangrijke plaatselijke geschiedschrijving bewijst, en het openbaar maken van de rechtsbronnen
der stad is tot die geschiedschrijving een onmisbare, maar tot nog
toe onvervulde voorwaarde. Ook voor het beeld van een kleinere
plaats in het algemeen is het vervullen dezer voorwaarde niet van
belang ontbloot. Reeds vroeger is een uitgave als deze ondernomen
door wijlen Mr. J. C. Overvoorde 2 ), van wiens werk ik geen kennis
heb kunnen nemen. Eigrnlijk bij toeval kwam ik met de Gorcumsche geschiedenis in aanraking, maar het ontbreken van een uitgave
der stedelijke rechtsbronnen bracht mij op de gedachte, mij daaraan
gedurende eeuige jaren te wijden; verschillende aansporingen steunden mij in het werk, van welks verloop de achtereenvolgende ver~
slagen van de Vereeniging tot Uitgaaf der bronnen van het Oudvaderlandsche Recht sedert 19 3 3 een beknopt résumé geven.
De stedelijke geschiedschrijving van Gorcum heeft een lange traditie. De kroniek der heeren van Arkel van Dirk Pauw 3 ) is voor
1)

H. Bruch, Expeditie tegen Gorcum in 1454, BMHG, dl. 59 (1938), blz. 1 vlgg.
Versl. Med. O.V.R. VIII 6 , blz. 342 en de daar vermelde oudere verslagen.
3 ) Dirck Franckensz. Pauw, Kronijcke des Lants van Arckel ende der Stede
van Gorcum, uitg. door H. Bruch, diss. Amsterdam 1931; N.V. Altorffer,
Middelburg.
2)
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een belangrijk deel geschiedenis van 's mans vaderstad; op zijn
werk berusten de latere geschreven en gedrukte werken over Gorcum 1 ). Naast de kronieken blijken ook de oorkonden der stad
reeds vroeg de belangstelling te hebben van de schrijvers, onder
wie eerst moet genoemd worden Aert Kemp lmbertsz., wiens verloren handschrift is bewaard in een afschrift van zijn kleinzoon
Aert Kemp Jacz., die ook een uitbreiding van Pauw's kroniek heeft
gemaakt, waarop weer het gedrukte werk van zijn neef Abraham
Kemp 2 ) berust, dat de geschiedschrijving vereenigt met bronnenuitgave in regest en dat voor zijn tijd voortreffelijk is. Dit is weer
het uitgangspunt geweest voor latere geschriften: Van Zomeren a)
voegt er de resultaten van zelfstandige onderzoekingen aan toe,
maar geeft meer een beschrijving der stad dan een geschiedenis;
dan volgt Van Goch, wiens oncritisch werk 4 ) volgens eigen zeggen
bij Abr. Kemp en Van Zomeren aansluit; en eindelijk Emck 6 ), die
een jaartallenboekje heeft uitgegeven. Dit alles 6 ) behoefde echter
ernstige critiek, die is ondernomen door Mr. W. A. van der Donk
in een aantal brochures, waarvan ik den inhoud wel niet altijd.
deel 7 ), maar waarin een belangrijke hoeveelheid nieuwe gegevens
is aan den dag gebracht. Het verschijnen van een uitgave der Gorcumsche rechtsbronnen zal, hoop ik, de geschiedschrijving der stad
ten goede kopien; men hoeft nu niet meer de bronnen te zoeken
·· bij oudere uitgevers, die niet op de hoogte van onzen tijd staan, hoe
goed zij ook voor hun eigen tijd mogen wezen.
De begrenzing der stof was eenvoudig: de rechtsbronnen van Go1 ) Bruch, D. F. Pauw, blz. XXIII, geeft een schematisch overzicht, waarvan
echter de verhouding van Pauli tot den Anonymus onjuist is voorgesteld en
waarbij de latere werken ontbreken. Dit zijn C. van Zomeren, Beschryvinge der
Stadt Gorinchem, Gorcum 1755, en H. A. van Goch, Van Arkel's Oude Veste,
die echter op Abr. Kemps werk berusten, evenals Emck ·en Labouchère, zie
noten hierna.
2 ) Abraham Kemp, Leven der doorluchtige heeren van Arkel ende Jaar-Beschryving der Stad Gorinchem, uyt-gegeven door syn Soon Hendrik Kemp, Gorinchem 1656.
3 ) Beschryving der stadt Gorinchem en landen van Arkel, door Mr. Cornelis
van Zomeren, in orde gebragt door Z. H. H. T., Gorinchem 1755.
4) H.A. van Goch, Van Arkel's Oude Veste, Gorinchem 1929.
5
) W. F. Emck, Kroniek van Gorinchem 1230-1927, Gorinchem 1929.
6
) Samengevat door Dr. G. C. Labouchère, Oudheidkundig Jaarboek, 11e jaargang ·(1932) blz 42, en aangevuld met een zeer goed overzicht van de monumenten der stad.
7
) Zie: BVGO, VII 9 , blz. 122.

vru
rinchem tot den overgang der stad in 1572. Het begrip "rechtsbronnen" heb ik niet al te streng genomen, vooral niet voor den
ouderen tijd, als de bronne111 nog zoo karig vloeien, dat iedere mededeeling van belang is, maar ook voor de latere tijden heb ik mij
daarbij ook eenigszins door het belang van een stuk voor de geschiedenis van Gorcum laten leiden. Het gaat maar over een paar
stukken, die zich zelf verdedigen. Moeilijk was het soms, te onderscheiden, wat op Gorcum en wat op het land van Arkel betrekking
had, daar beider rechtsgeschiedenis soms dooreenloopt; in dergelijke gevallen moet men eenigszins willekeurig te werk gaan. Bij
stukken na 1400 ben ik strenger tewerk gegaan, maar in twijfelgevallen heb ik een stuk eerder opgenomen dan weggelaten. In hun
geheel heb ik weggelaten de brieven der verschillende gilden, die
meestal zeer omvangrijk zijn en het werk met talrijke bladzijden
zouden vergroot hebben zonder dat daar een groot belang tegenover staat.
Verschillende systemen van indeeling heb ik beproefd om ten
slotte tot het volgende te komen. De stukken zijn alle doorloopend
genummerd, en in twee deelen verdeeld. Het eerste bevat in streng
chronologische volgorde alle stukken, die niet in het zoogenoemde
Groot Keurboek staan. Dit laatste vormt het tweede deel 1 ). Het
keurboek is regelmatig bijgehouden, maar de stukken zijn slechts bij
uitzondering gedateerd; de tijd van uitvaardiging is ongeveer op te ··
maken uit het handschrift. Dit maakte een systematische indeeling
meer voor de hand liggend; voor verdere verantwoording verwijs ik
naar de inleiding bij het tweede deel.
Van ieder stuk heb ik zoo mogelijk het oorspronkelijk opgespoord
en als grondslag voor mijn text genomen. _Waar het oorspronkelijk
verloren is, heb ik het na vergelijking best gebleken af schrift genomen, somtijds met de belangrijkste afwijkingen van andere afschriften er bij vermeld. Indien het mogelijk was, heb ik in het kort den
samenhang der afschriften aangegeven; ook gegevens omtrent een
verloren oorspronkelijk zal men somtijds vinden. Bij stukken van
lateren datum en van minder belang heb ik somtijds met een verwijzing naar een uitgave volstaan.
Behalve deze gegevens omtrent het stuk zelf heb ik onder de
stukken zoo veel mogelijk medegedeeld, wat er vermeldenswaard is
1 ) Enkele stukken uit het Klein Keurboek heb ik om den inhoud naar het
tweede deel overgebracht.
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over het stuk en de geschiedenis er van: de afschriften en oudere
uitgaven (met een korte karakteristiek: slecht uitgegeven, regest
e.d.), alsmede waar het paste een opmerking omtrent een omstreden
of belangrijk punt en ook een verwijzing naar litteratuur. Dit laatste lijkt mij juist, omdat de uitgever hiermede den door hem verrichten
arbeid (die veelal, waar het om technische quaesties gaat, geen uitgave afzonderlijk verdient) niet door anderen voor de tweede maal
laat verrichten.
· Een beschrijving der geraadpleegde archivalia volgt nu.
ARCHIEF DER GEMEENTE GORINCHEM.

I.

Dit heeft uiteraarcl het meeste materiaal opgeleverd. De hieronder
te vermelden reorganisatie van het archief heeft aangetoond, dat
tegen alle verwachting niet veel verloren is gegaan. Wel zijn vele
stukken beschadigd door water of mechanisch (verscheidene handschriften hebben afgesneden hoeken) en is er wat verbleekt en
onleesbaar geworden, maar een ramp heeft dit niet veroorzaakt. Klachten omtrent slechte verzorging komen we telkens
tegen: Karel de Stoute zegt al dat de stadsbrieven "quaiick
bewaert ende cranck toesicht hebben gehadt'' 1 ) en een opmerking
van gelijke strekking wordt in de vorige eeuw nog gehoord 2 ), maar
gapingen zijn er nauwelijks, zoodat de in de vorige eeuw door notaris Boonzajer gemaakte afschriften nooit mijn toevlucht behoefden te zijn, al hebben ze me dikwijls bij mijn onderzoek geholpen.
Omstreeks 1936 is het archief opnieuw geordend onder toezicht
van den inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in ZuidHolland, Jhr. Dr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius; deze herordening, die gelijktijdig geschiedde met mijn studie, heeft deze
laatste gesteund, maar ook wel eens belemmerd. Men ontsla mij
voorts van den plicht, allen te noemen, die bij mijn werk behulpzaam zijn geweest.
Een overzicht van het aanwezig materiaal geef ik hier.
Oorspronkelijken. Deze zijn door mij aangeduid met de letters
GA, gevolgd door het nummer waaronder ze geïnventariseerd zijn.
Ze bevinden zich in talrijke mappen, vrijwel steeds vergezeld van
eenige afschriften uit zeer verschillende tijden. Perkament en zegels
hebben hun moeilijke lotgevallen over het algemeen goed doorstaan.
1)
2

)

Zie no. I06.
Historisch Genootschap, Kronijk

I

849, blz.

I

53.
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Verzamelwerken.
Er heeft een stadsboek bestaan, waarvan ik de sporen slechts in
een opmerking heb teruggevonden 1 ); misschien is die opmerking ook
niet op een verloren stadsboek te betrekken.
Het oudste handvestenboek is geweest dat van Aert Kemp Imbertsz., dat geen stukken heeft bevat na r 54 r, dus v66r dien tijd
zal geschreven zijn. ·Het bewaart eenige belangrijke stukken uit
oude tijden en is daarom van groote waarde. Het oorspronkelijk
is verloren, maar het is in afschrift bewaard als eerste deel van het
hierna te noemen werk.
Aert Kemp Jacobsz., kleinzoon van den vorige en omstreeks
r 570-1620 notaris te Gorcum, schreef vooral uit historische belangstelling een oorkondenverzameling, gem.-arch. inv. n ° 3 19, die
den titel voert: ,,Dit sijn alsulcke hantvesten, vrijheden, dijckrechten ende andere ordinantiën als die stede van Gorinchem heeft. Geschreven bij der slincker handt van Aert Kemp Jacobsz. Vos anno
Domini 1577." Op f 0 111' staat: ,,Valete et si vultis plaudite", wat
het eind is van "mijn oudevaders boeck". Met een mes is een der
hoeken van het handschrift afgesneden; het verlorene is wel aan te
vullen.
Andere handvestenboeken zijn: hs. Inv. n ° 315, voorzien van
jaartal 1568, maar geschreven met een hand die mij eer 17e-eeuwsch
toeschijnt; de text is slecht en levert niets nieuws, behalve een verzameling handvesten van Heukelom, die hier echter niet ter zake
ZlJn.
Hs. In v. n ° 316, onbelangrijk, met zeer slechten text, door mij
beschreven in BVGO VII7, blz. 88-99.
Hs. Inv. n ° 320, bevat alleen de handvesten, in niet beteren text
dan Aert Kemp heeft; het schrift is uit de 16e eeuw.
Hs. Inv. a 0 314, een afschrift van het vorige, geschreven in de
r7e eeuw.
Van Zomeren heeft waarschijnlijk een dezer twee laatstgenoemde
handschriften gebruikt.

Keurboeken.
Klein Keurboek, gem.-arch. inv. n° 107. Een perkamenten register van afschriften en minuten, vervaardigd van 1390 tot 1407,
daarna regelmatig bijgehouden en herzien tot omstreeks 14 50. Dit
1)

Zie blz. 93 noot c).
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door Aert Kemp gedeeltelijk afgeschreven boek is van groot belang
voor de oudste keuren der stad, en waarschijnlijk aangelegd na de
verkrijging van het eerste stadrecht van 13 82.
Groot Keurboek, gem.-archief n° 132. Een register op papier,
aangelegd omstreeks 1480 en tot 1640 door verschillende handen
bijgehouden, herzien en gewijzigd, gedeeltelijk afgeschreven door
Aert Kemp Imbertsz. in het jaar 1 522. Voor uitvoerige beschrijving zie men de inleiding tot het tweede deel.
Hs. Inv. n° 317 is van het vorige een onvolledig afschrift, gemaakt nog in de 16e eeuw.
Hs. n° 318 bevat evenzoo op f 0 rp vlgg. afschriften van keuren
en ordonnantiën uit het Groot Keurboek.
Van al deze en andere stukken zijn afschriften gemaakt door
notaris Boonzajer, welke afschriften door de aanwezigheid van de
oorspronkelijken of van oudere afschriften geen zelfstandige waarde hebben; mijn vrees dat er sinds de vorige eeuw nog stukken verloren zouden zijn gegaan, is gelukkig ongegrond gebleken.
ll.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF.

Het ligt voor de hand, dat de leenkamer van Holland veel materiaal zou opleveren. Een uitvoerige beschrijving van de door mij
geraadpleegde registers acht ik niet op mijn weg te liggen: dat kan
beter systematisch geschieden 1 ). Losse oorkonden, mijn onderwerp
betreffende, heb ik op het Rijksarchief niet gevonden.
111.

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK TE LEIDEN.

Onder de nummers Cod. Mise. 2222-222 5 bevinden zich in de
bibliotheek der Leidsche universiteit een aantal . afschriften van
Boonzajer en anderen, die, behoudens de bij n', 8 genoèmde stukken,
van gering belang zijn. De geschriften zijn kennelijk op een of ander
tijdstip uit het gemeente-archief van Gorcum weggenomen; wa;'lrschijnlijk had Boonzajer ze bij zijn overlijden onder zijn berusting
en hebben ze de lotgevallen van zijn nalatenschap gedurende langen
tijd gedeeld.
1 ) Gedeeltelijk is dit reeds geschied door Th. van Riemsdijk, De Tresorie en
Kanselarij van de graven van Holland (1908), en door Dr. D. Th. Enklaar,
Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Gooiland (Oud-vaderl. Rechtsbr. 3e reeks
111) blz. X en vlgg.
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IV.

VERSPREIDE BRONNEN.

Navragen bij het Rijksarchief te Utrecht en te 'se-Hertogenbosch,
alsmede een kort onderzoek te Arnhem leverden geen verder materiaal; ik acht mij door dit resultaat van het doen van verdere
nasporingen ontslagen.
In een kroniek van Aert Kemp, beschreven door m1J m mijn
dissertatie 1 ), vond ik van twee oorkonden den besten text. Andere
bronnen zijn door mij niet gebruikt.
GEDRUKTE BRONNEN.

V.

Gedrukte werken van Gorcumsche oorkonden zijn, behalve de
oorkondenboeken van Holland van Van Mieris en Van den Bergh
en dat van Gelderland van Nijhoff, die ik wel onder de stukken
heb vermeld, maar waarnaar ik alleen verwees (de tex ten van de
Hollandsche oorkondenboeken mogen wel eens worden · nagegaan)
indien de text reeds nagenoeg foutloos was afgedrukt, en de regestenverzamelingen van Elink Sterk 2 ) en Van Limburg Brouwer 3 ),
die mij dikwijls een spoor deden vinden, de door Gorcumers gemaakte geschiedwerken. Daaronder neemt een belangrijke plaats in
dat van Abraham Kemp 4 ), en voorts ook dat van Van Zomeren").
H!!t laatste werk heb ik moeten uitschakelen, daar al de bronnen
van Van Zomeren ons bekend zijn in de nog in het gemeente-archief te Gorcum aanwezige handschriften, benevens in het zoo juist
genoemde werk van Abr. Kemp. Echter heb ik bij enkele stukken
van lateren datum volstaan met naar Van Zomeren te verwijzen 6).

Het tweede deel van dit werk bestaat in hoofdzaak uit de uitgave
van het zoo genoemde Groot Keurboek, bewaard in het gemeente1) Bruch, Dirck Franckensz. Pauw, diss. Amsterdam 1931, blz. XX-XXI.
2)

Chronologisch Register op het Vervolg van het Groot-Charterboek van
Van Mieris, uitg. door Prov. Utr. Genootschap K. en W. (1859).
3 ) Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer, Boergoensche Charters (1869).
4
) Zie blz. VII, noot 2.
6 ) Zie blz. VII, noot 3.
6 ) Enkele door Van Zomeren afgedrukte stukken heb ik niet in originali teruggevonden; het is mogelijk, dat ik ze over het hoofd heb gezien.
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archief van Gorinchem onder n ° r 32. Het is een dik boek van klein
folio formaat, samengevoegd uit een groot aantal caterns van vijf
dubbele bladen elk. Het schijnt te zijn bestemd geweest voor inschrijving van allerhande bepalingen en besluiten, ten dienste der
stedelijke overheid. Verscheidene malen is het gefolieerd, waarvan
de laatste maal met inkt in de negentiende eeuw, ongetwijfeld door
notaris Boonzajer. Deze folieering wordt door mij steeds aangehaald, daar zij de eenige is, die consequent door het heele boek is
doorgevoerd. De oudste folieering strekt zich slechts over een deel
van den codex uit; zoo begint f 0 I (met Romeinsche cijfers) op een
leeg blad, door Boonzajer genummerd 2r, en eindigt met f 0
LXXXIII op f 0 ro4. Voorts zijn er nog twee series met Arabische
cijfers, die niet de folia, maar de pagina's nummeren ; de eene begint op f 0 14 met r en eindigt op f 0 178' met 328. Anterieur aan
deze is een andere pagineering, die op f 0 68 aanvangt met r en op
f 0 142 eindigt met r 50. Al deze nummeringen eindigen met het
laatste blad van een catern en zijn dus te beschouwen als pagineeringen uit tijden, dat het keurboek een kleineren omvang had dan nu.
Voor mijn onderzoek is het niet noodzakelijk, de geschiedenis
van het samenstellen en het binden van het boek na te gaan; gelijk
reeds gezegd, gebruik ik de doorloopende folieering van Boonzajer,
loop ende van r tot en met 32 r, waarbij leege bladen niet zijn genummerd. De folia versa duid ik door een accent aan.
De folia 2 3 tot en met r 14' bevatten een bijeenbehoorende reeks
gelijktijdige af schriften of minuten van stedelijke keuren en verordeningen; verder wordt het boek gevuld met aanteekeningen omtrent
beëedigde burgers, makelaars en dergelijke; voorts lijsten van vroedschapsleden van r 558 tot r 6 3 5. Zeer belangrijk is een register van
geleibrieven (f 0 r-r3 ' en 30/-324'), nauwkeurig gedateerd, belangrijk omdat dit register is geschreven door dezelfde personen die
ook de keuren in het schrift stelden, zoodat wij de handen nauwkeurig kunnen dateeren.
Het geheele op papier geschreven boek is, behoudens hier en daar
beschadiging van den rand en verbleeking van den inkt, in goeden
staat bewaard.
Bij de bewerking ben ik van de volgende overwegingen uitgegaan.
De meeste keuren zijn ongedateerd en moeten dus door het handschrift hun tijdsbepaling krijgen, wat een speling van ongeveer twintig jaar beteekent. Een zuiver chronologische ordening is daardoor bemoeilijkt, en wordt zelfs onmogelijk door het volgende.
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Vele bepalingen zijn door latere hànden gewijzigd, welke wijzigingen natuurlijk zelfstandige beteekenis hebben en dus moeten worden
afgedrukt naast de oudste redactie. Hoewel thematische behandeling
ook steeds min of meer willekeurig is, heb ik na aanvankelijke aarzeling toch daartoe besloten. Ik heb de kennelijk bijeenbehoorende
bepalingen zooveel mogelijk onder één nummer samengevoegd en
door kleine letters onderscheiden in de volgorde, waarin ze klaarblijkelijk zijn geschreven. Daarbij neem ik in aanmerking, dat oorspronkelijk de rechterbladzijden zijn beschreven geweest, en alleen
wanneer daar geen plaats meer was, de schrijver voortging op de
voorafgaande linker bladzij: zoo wordt f O 71 vervolgd niet op f 0 71 ',
doch op f 0 70'. Soms moesten de schrijyers tot nog andere plaatsen
hun toevlucht nemen.
Opschriften van het handschrift zijn met hetzelfde lettertype gedrukt als de text.
Het in druk overbrengen van het in handschrift gegevene heb ik
als volgt gedaan. Kennelijke geringe fouten (bijv. vaak voorkomend
v voor w) heb ik stilzwijgend verbeterd zonder daarvan mededeeling te doen 1 ); indien de fout gemakkelijk te verbeteren was, heb ik
ook wel eens het oorspronkelijke laten staan, gevolgd door een uitroepteeken. Dit gebeurde steeds bij stijlfouten: men zal heel wat
ongelukkig gebouwde zinnen vinden, waarin ik natuurlijk niets verbeterd heb. Alles wat maar eenigszins voor spellingvariant kon doorgaan heb ik ongewijzigd gelaten, zoo het in Gorinchem naar het
schijnt zoo geliefde ongemotiveerde verdubbelen van letters ( een
voor en bijv.) 2 ) en het omgekeerde bij één handschrift (D, zie beneden).
Gelijk reeds opgemerkt is, zijn de bepalingen veelal door latere
handen gewijzigd (schrapping, toevoeging, verandering).
Ik druk den oorspronkelijken text af, voorafgegaan door de letter
die den schrijver aanduidt. Toevoegingen zijn tusschen [ ] geplaatst,
wederom met een letter, wanneer een andere hand de schrijver was,
anders zonder aanduiding. Toevoegingen die den indruk maken, dadelijk bij de eerste redactie gemaakte verbeteringen te zijn, heb ik
niet aangegeven. Schrapping geschiedt of door gewone doorstreping,
of door het plaatsen van een kruis v66r de kant, of door bijvoeging
van "nyet". Vernietiging van een geheele bepaling vindt men er
1) Regels Historisch Genootschap, blz. 10, rg. 5-6.
2) Zie Bruch, Dirck Franckensz. Pauw, XXI-XXII.
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onder aangeduid met: doorgestreept, kruis in margine, nyet. Schrapping van enkele woorden is aangegeven door cursief drukken van het
doorgehaalde. Vindt men achter een cursief stuk eenige woorden tusschen [], dan dienen deze woorden ter vervanging van het voorafgaande1). Doorstreping van een geheele bepaling heb ik door eenvoudige vermelding er onder aangegeven, toevoeging van een geheele
bepaling alleen door vermelding van de hand. Werd het te ingewikkeld, dan bracht een noot uitkomst.
Het keurboek is door een aantal handen geschreven, klaarblijkelijk
van klerken. De handen die doorloopend aangetroffen worden, zijn
de volgende.
Hand A schrijft, volgens de gedateerde geleibrieven en poorterschapsverleeningen, van 1482 tot 26 Aug.1501 (f 0 307'-313') en van
8 Maart 1484 tot 18 Aug. 1501 (f 0 1-7'). Soms is zijn schrift netjes, bijna geteekend, soms veel loopender, maar steeds duidelijk van
de andere te onderscheiden.
Hand B schrijft van II Maart 1502 tot 22 April 1516 (f 0 7'-13)
en van 2 Febr. 1502 tot 25 Oct. 1514 (f 0 314-324'). Hij is zeer
slordig en bijna onleesbaar, soms veel netter. Aanvankelijk had ik
nog een hand C aangenomen, maar -ben daarvan teruggekomen. Deze schrijver heeft de gewoonte, veel letters over te slaan (bote =
boete, verburse = verbuernisse), welke letters ik alleen bij volkomen
onduidelijkheid zonder meerheb toegevoegd. Niet altijd is deze hand
van de andere goed te onderscheiden.
Hand D schrijft vrijwel gelijktijdig met B, van 8 Aug. 1 509 tot
0
2 Maart 1518 (f 10-13) en van 30 Oct. 1510 tot 1514 (f 0 320324'), en is van B te onderscheiden door net, met krullen opgesierd
schrift.
Hand f is een eenvoudig schrift met nogal kleine letters, die bijv.
op f 0 92 het jaartal xxiij (1523) plaatst; hij kan dus omstreeks dien
tijd worden geplaatst.
Het Groot Keurboek is op sommige tijden aan herziening onderworpen geweest. Vele keuren zijn nl. vooq;ien van jaartallen, en
wel _gewoonlijk 1517 en 1518 door hand D en 1519-1523 door E.
In die jaren heeft dus blijkbaar een algemeene revisie plaatsgevonden. De jaartallen zijn met Romeinsche cijfers geschreven: xvij, xviij,
.xix, xx, xxj, xxiij. 1522 komt niet voor. Van f 0 43 af maakt E het
zich gemakkelijk door niet het jaar '2 3 opnieuw te schrijven, maar
1) Dus in afwijking van Regels Hist. Gen, over cursief schrift en haakjes.

aan xxj nog ij toe te voegen, zoodat er xxjij staat. Dit zal men aldus
afgedrukt vinden. Het is natuurlijk mogelijk, dat op dezelfde wijze
in de xxj nog regelmatig een xx verborgen is: het jaartal xx, ook geschreven door E, komt sporadisch voor. Niet noodig acht ik het, van
die jaartallen steeds de hand op te geven: deze is steeds: D '17-'18,
E '19-'23.
Deze jaartallen, de vernietiging door een kruis in margine of door
den text, de toevoeging "niet" e.d. worden onder het stuk of deel
van een stuk waarbij ze hoor en, samengevat achter het opschrift
Marg [ in alia].
Uit latere tijden zijn nog een aantal keuren, geschreven door weer
andere handschriften, die niet doorloop end voorkomen. Aangezien
het doel van de vermelding der handen is de dateering mogelijk te
maken, heb ik bij gedateerde stukken een vermelding achterwege
gelaten, indien een hand zelden voorkwam en niet een der beschrevene was.
De afschriften van het Groot Keurboek zijn hiervoor reeds beschreven; ik heb er geen melding van gemaakt, daar ze niets verduidelijken. Een uitzondering vormt het reeds vele malen genoemde
handschrift van Aert Kemp. In het door zijn grootvader geschreven
stuk komen een aantal keuren voor, die uit het Groot Keurboek moeten zijn overgeschreven na 1521 en voor 1523, daar ze wel wijzigingen van het eerste jaar, maar niet die van het laatste behelzen. Dit
is slechts op enkele plaatsen na te gaan, maar het heeft mij eenige
hulp geboden bij sommige dateeringen. Men zal de folia van Aert
Kemp meegedeeld vinden, en soms ook eenige conclusies, die ik kon
trekken. Vermelding alleen beteekent nog niet, dat Kemp den text
geheel gelijkluidend met den af gedrukten heeft.
Vernietiging van een geheele bepaling geschiedde door twee kruisgewijs geplaatste strepen door het geschrevene, of wel door een kruis
in margine. Dit zal men steeds afgedrukt vinden. Dit kruis is geplaatst door hand E. Daarentegen vernietigt hand D een bepaling
door bij te schrijven: nyet; ook dit vindt men vermeld.
Stukken uit het Klein Keurboek, die naar den inhoud met die
van het Groot Keurboek overeenkomen, heb ik in het tweede deel
ingevoegd.
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LIJST DER MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN.
AK = Aert Kemp. Dit sijn alsulcke hantvesten enz., hs GA n °. 319.
Zie blz. X.
Abr. K. = Abraham Kemp, Leven der doorl. heeren van Arkel,
Gorinchem 1656. Zie blz. VII.
BMHG = Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap.
BVGO VII 1 = Bijdragen v. Vader!. Gesch. en Oudheidkunde, 7e
reeks, deel I.
Elink Sterk = Chron. Register op het Vervolg v.h. Groot-Charterboek v. Van Mier is, 1859. Zie blz. XII.
GA
Gemeente-archief van Gorinchem.
GK = Groot Keurboek, GA n°. 132. Zie blz. XI.
KK = Klein Keurboek, GA n °. 107. Zie blz. X.
Mieris = F. van Mieris, Groot Charterboek der Graaven van Holland etc.
OB = L. Ph. C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en
Zeeland.
Pauw = D. F. Pauw, Kronijcke des Lants van Arckel etc. Zie
blz. XII.
RA of Alg. RA = Rijksarchief of Algemeen Rijksarchief.
Reg. = Register:
v. Zomeren = Mr. C. van Zomeren, Beschrijving der stadt Gorinchem. Zie blz. VII.
•
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DEEL I.
OORKONDEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

DE ABDIJ BERNE BEZIT LAND IN GORINCHEM.
Na 1196 en voor 1246.
Hoc est allodium Bernensis ecclesie ......... .
Similiter . . . . . . . . . . terram quam tenet in . . . . . . . . . . Harkele et
Gûrinchem et Rothem ......... .
In omnibus his pos~essionibus habet ecclesia potestatem m pascms
et rivis et ceteris civilibus utilitatibus.
Uit: Allodium Bernense,
uitgegeven naar het oorspr. in Nomina Geographica
Neerlandica Il, 97; zie ook Fremery no. 92 noot.

HET DOMKAPITTEL VAN UTRECHT BEZIT IN GORINCHEM EEN HAI.VE HOEVE, DIE 30 DENARIEN
OPBRENGT.

Na

1205.

Census qui solvitur in festo Sancti Andree.
In Arkele ........... .
In Gornichem dimidius mansus, solvit xxx denarios.
In Suren ........... .
Uit: Ordinarius Sancti Martini (feestkalender),
naar afschrift van ± z350 uitgegeven door S. Muller
Fzn., Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht ( z903),
Werken der Ver. O.V.R. 2e Reeks no. 5, blz. 45.
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Door den af schrijver zijn deze latere kantteekeningen
in den Ordinarius geplaatst, op f° 16', 17 en 18, en
wel "midden in de opsomming van de lijkdiensten der
maand November. Geen twijfel meer, deze stukken behooren hier niet: blijkbaar zijn zij, toen de schutbladen
van het handschrift eenmaal vol waren, in den Ordinarius zelf op den kant geschreven, waar daarvoor plaats
was; door den afschrijver zijn zij later gedachteloos in
den tekst ingelascht." (l.c. blz. 12).
De Ordinarius is geschreven doorloopend van 1127
tot 1196. De kantteekeningen zijn dus van later datum,
en 'Uermoedelijk na de adjecta anteposita, die tusschen
1 200 en 1245 zijn geschreven, misschien zelfs na de adjecta po.1tposita, die van ± 1 260 dateeren.
1-V. A. van der Donk, Gorcumsche Oudheden, blz. 2,
meent aan de census/ijst denzelfden ouderdom te mogen
geven als aan den Ordinarius: ,,Het is dus ook mogelijk.
dat Gornichem reeds in II27 bestond. In allen geval kan
men bij benadering zeggen, dat Gorinchem reeds omstreeks II6o bestaan heeft." Het is natuurlijk heel wel
mogelijk, dat Go rcum reeds zoo vroeg bestond, maar de
census/ijst geeft geen bewijs daarvoor.
Litt. S. Muller Fz., l.c. - W. A. van der Donk, l.c.

GRAAF \'<7ILLEM IVAN HOLLAND GEEFT TOLVRIJHEID
AAN DE MANNEN VAN DEN GRAAF VAN BENTHEIM, TE
GORINCHEM WONENDE.
Tusschen

1204

en

1222

Feb.

4.

Verloren, maar aangehaald in n° 4. J. H. Jungius,
H is to ria antiqui comitatus Benthemiensis ( H ann. et
Osnabr. 177 3), lib. 111, p. 17 spreekt over "charta Florentii IV, comitis H ollandiae, anni 1 224, in qua ad char-
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tam patris, i.e. Wilhelmi I, provocat, nunc deperditis
forte annumerandam."
Otto IV, graaf van Bentheim van ± 1148 tot na
12-09 (OBI n° 221 noemt Boidekinus de Bentheim nog
geen graaf) steunde Willem I tegen Lodewijk van Loon.
Grooten invloed had Boudewijn, die graaf van Bentheim was van vóór 1213 (OB I n° 229: Balduinus
comes de Benthem) tot na 1247; hij was van 1217 tot
1223 stadhouder van Holland en Zeeland (procurator
H ollandie, H ollandie et Zelandie procurator, procurator et ballivus H ollandie ). Deze tijd komt zeer in aanmerking voor het v erleenen van een dergelijke gunst.

FLORIS IV VAN HOLLAND GEEFT AAN DE MANNEN VAN
DEN GRAAF VAN BENTHEIM, TE GORCUM WONENDE,
DEZELFDE TOL VRIJHEID ALS ZIJ VAN WILLEM I
GEKREGEN HADDEN, MAAR VOOR AL TIJD.
1224

Dec.· 6.

Ego Florentius comes Hollandie notum facio omnibus presentem
paginam inspecturis, quod ego hominibus comitis de Benthem apud
Gorichem manentibus eandem libertatem quam a patre meo bone memorie habuerunt, in perpetuum condonavi, ita quod per totam terram meam absque thelonio libere poterunt conversari.
Nomina testium subscripta habentur: Machteldis comitissa Hollandie, Baldewinus comes de Benthem, Theodericus de Teyling, Wilhelmus de Stryen, Otto de Alblaes, Ghelkinus de Rijswic, Rothardus
de Benthem, milites.
Actum anno gratie m 0 cc 0 vicesimo quarto festo Nycholai.

Oospr. verloren.
Afschr.: Reg. EL 26 (Leenkamer Alg. RA, /nv. 24)
f° 26, n° 124 met opschrift: lettre des gra'ven Florens
conincs Willems vader van der vriheit van Gorichim.
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Afschr.: Reg. EL ,41 ( Leenkamer Alg. RA, !nv. 40)
14', n° 64 met opschrift: litera de libertate de Ghorichem quam dedit eis dominus Florentius comes Hollandie pater Wilhelmi regis. Dit heeft de va.rianten: Benthem, Ghorichem, theloneo, potuerit(! ), conservari(! ),
testimoni, Machteld, Balduinus, The de Theylinghe, Wills
de Striene, Gelkinus, mee, Nicholai.
Uitg.: Mieris I, 193, met fouten.
OBI, 277, hoofdzakelijk naar EL 26, maar met varianten van EL 41 er door.
Litt.: ]. H. Jungius, Rist. Com. Benthemiensis, p. 201
en 230. - H. A. van Goch, Arke/'s Oude Veste, blz. 4.
- Ramaer, Geogr. gesch. van Holland, blz. 275-276. W. A. van der Donk, Gorcums Oudheid en eerste stadrecht, blz. 9 en 10. - H. Bruch, Bijdr. VGO VII 1, blz.
128. - H. -Bruch, Tijdschr. v. Gesch. 1931, blz. 88 (bespreking van het geschr. van Van der Donk) - W. A.
van der Donk, Gärcumsche Oudheden, blz. 1.
In al deze geschriften wordt gepoogd, de overlevering
der kronieken, dat Jan "VII" van Arkel nog tijdens het
leven van zijn vader het gebied Wol/eren gekocht heeft
van Otto IV van Bentheim (f voor 121 3), in overeenstemming te brengen met deze oorkonde, waarin Boudewijn van Bentheim nog in 1224 heer van Gorcum schijnt
te zijn.
Jungius heeft (a.w., blz. 201) de ingenieitze verklaring:
"Licet vero Otto noster jure suo in terra Gorinchemensi
cesserit; Benthemiensibus tarnen, qui ibidem habitatum
conces;erant, immunitatem a vectigalibus per totam Hollandiam salvam matzsiçse, collegimus ex charta Florentii
IV.'., Zoo Gok ikzelf. Deze opvatting is ,~ewrongen en
onwaarschijnlijk: het verhaal van den verkoop van Gorinchem !!n het huwelijk van Jan "VII" met een dochter
'U,m Otto van Bentheim ( De dominio de Arckel, in Andries sen, Historia dom. de Teysterband etc., diss. 1933,
blz. 30-JI) is een kroniekenphantasie, die zonder meer
kan worden verworpen.

f°
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FLORIS V BEVESTIGT DE DOOR FLORIS IV AAN DE GORCUMERS, MANNEN VAN DEN HEER VAN ARKEL, VERLEENDE TOL VRIJHEID, OOK ALS DE PLAATS ZOU VERPLAATST WORDEN.
1282 Feb. 23.

Florentius comes Hollandie universis presentia visuris vel audituris salutem. Noverint universi, quod nos illos de Gorinchem, homines videlicet domini de Arkel, sub eadem libertate thelonii qua
nunc fruuntur volumus et concedimus remanere, si villam predictam
propter inundationem aquarum et divulsionem aggerum ad alium
locum transferri continget, presentium testimonio literarum.
Datum in vigiliis beati Mathei anno Domini m 0 cc 0 lxxx 0 primo.
Oorspr.: verloren.
Afschr.: Reg EL 26 (Leenkamer Alg. RA, !nv. 24) f°
26, n° 127 met · opschrift: littere testimonia/es de libertate de Gorinchem.
Af.rchr.: Reg. EL 41 (Leenk.-tmer Alg. RA, !nv. 40)
0
/
15, n° 66 met opschrift: litera de libertate de Ghorichem. Dit heeft de varianten: Ghorichem, ho mines videlicet de Arkel domini (verbeterde vergissing), propter
hujus inundationem, agherum, in vigilia beati Mathye
m 0 cc 0 lxxxj 0 •
Uitg.: Mieris I, 412.
OB II 444 en (met onjuiste dateering) 434.
Litt.: Over de dateering: W. A. van der Donk, Iets
over Gorcum's ouderdom en eerste stadrecht (broch.)
blz. 8, 2e kol.
Het is de eerste oorkonde, waarin een heer van Arkel als
heer van Gorcum voorkomt. Tusschen 1224 en I282 moet
de plaats dus van Bentheim op Arkel zijn overgegaan.
Arkels komen vóór 1250 niet voor (Brunner in: Nieuw
Ned. Bibi. W oordenb. VII, blz. 21, waar verdere litt.
wordt aangehaald); hoe zij aan Gorcum gekomen zijn,
is niet duidelijk, want noch de oude voorstelling der kro~
nieken is te handhaven, noch de meening van ]. de Groot,
zie hiervoor, blz. V, noot 3. '
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N° 6.
JAN I VAN BRABANT GEEFT TOL VRIJHEID AAN DE
MANNEN VAN JAN VAN ARKEL, IN GORCUM EN IN DE
VRIJHEID DER STAD WONENDE.
1287 Juli

1.

Nos Johannes Dei gratie Lotharingie et Brabantie dux notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod nos habentes pre
oculis servitium viri nobilis fidelis nostri dilecti Johannis domini de
Arkel, qui se nostris exhibuit obsequiis et ut se in futurum exhibiturus sit potius fervidum et paratum, hominibus suis ville sue de
Gorichem ac in libertate ejusdem commorantibus et manentibus universis talem duximus libertatem concedendam a), ut ipsi per terram
nostram ab omni theloneo nobis vel nostris successoribus solvendo cum
rebus suis atque bonis eundo vel redeundo quiti sint in perpetuum et
immunes, presentium testimonio litterarum nostro sigillo sigillatarum.
Datum anno Domino milesimo ducentesimo octuagesimo septimo
die martis b) post f estum heatorum Petri et Pauli.

Oorspr. verloren. Het wordt nog genoemd door Dirk
Pauw (Kronijcke, uitg. H. Bruch, blz. 29), die schr#ft omstreeks 1483: ,,Maer dien brief is int latijn ende ick hebbe
dien selver in mijn handt gehadt ...." Verder is het gevidimeerd in 1684; latere sporen heb ik niet gevonden.
Afschr., waarsch. naar oorspr.: Aert Kemp. Cronijcke
f° 317-318. Zie (nl. XII, noot 1 ).
Vidimus van 1684 door Corn. Matelieff, secretaris,
gemaakt op last van burgemeester en vroedschap, zze
n° 8.
Vertaling: (alleen dateering) Pauw, K ronijcke, blz. 29.
- AK / 0 7;' - A. Kemp, Cronijcke, / 0 318.
Uitg.: Bruch, BVGO VJ/1, blz. 282.
Uitg. in vertaling: Van Zomeren, blz. 159. - 0B II,
n° 613. Uitg. in regest: Abr. Kemp, blz. 49.
a) Kemp, Cronijcke: concedendum, verb. naar vidimus 1684.
b) Kemp, Cron., en vidimus: veneris.
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Litt: W. A. van der Donk, Iets over Gorcum's oudste
stadrecht (broch. I932), blz. I-3. - Bruch, BVGO, V//1,
blz. 127 vlgg.
De latijnsche \texten dateeren "die veneris", de vertalingen zonder uitzondering "Dinsdag". In den vidimus
van 1684 is.-het woord "veneris" duidelijk met aarzelende
hand geschreven; het was dus voor den copiist moeilijk
leesbaar: dit heeft mij bewogen om den latijnschen text
te emendeeren in overeenstemming met de overlevering
der vertalingen.

DE HEER VAN ARKEL EN ZIJN ZOON STELLEN EEN T ARIEF VAST VOOR DEN TOL TE ARKELDAM, WELLICHT
OOK VAN KRACHT TE GORCUM.
1287 Oct. 10.

Dit is dat de here van Arkel ende de jonchere van Arkel gheset
hebben opten ghemenen coepman tot Arkeldamme, in allen manieren
als hierna bescreven staet.
Van der tolle tot Arkel sal men nemen als hierna bescreven staet,
gheordineert bi den here van Arkel ende jonchere van Arkel ende
bi horen vrienden op Sinte-Victoersdach in den jaer van seven ende
tachtich.
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9).
(10)
(11)
(12)

Ierst van een terninc ghewants ii doyts.
Item van een pac ghewants i pl.
Item van een peert onghezadelt i doyt.
Item van een runt i doyt.
Item van vi scape i doyt.
Item van i verken s doyt.
Item van elk en zalm s doyt.
Item van i stueer ii doyt.
Item van i vat honichs i doyt.
Item van een vat boteren i doyt.
Item van i vat olij i doyt.
Item een waghen gheladen mit houte, mit bier, mit runnen of
mit ander provande of reescap iii doyts.

10
( 1 3)

Item kerre daermede gheladen ii doyts.
Item hoet haveren opten waghen i.s doyt.
Item twijboerde scuut ii doyt.
Item 1 drijboerde scuut iii doyt.
Item i bedde i doyt.
( 1 8) Ene so wes van desen voerscr. goede van Arkel overgaet door
ander heren lande, dat sal twijvoudighe tolle gheven.
(19) Item i toelast wijns op enen waghen i groten.

(14)
( 1 5)
(16)
(17)

Afschrift eerste helft 14e eeuw: Reg. Thollen Cas K
(Alg. RA. Leenkamer !nv. 45), /° 13'.
De 19-e item is waarschijnlijk na 1287 toegevoegd.
Uitg. en litt. W. A. van der Donk, Gorcumsche Oudheden (1933), blz. 6-7.
Aangezien de handel van het Arkelsche gebied grootendeels in Gorcum geconcentreerd was, zal dit tarief
wel vooral voor die plaats van belang zijn geweest. Vergelijk de tarieven van n° 10.

N" 8.
JAN I VAN BRABANT GEEFT TOL VRIJHEID AAN DE
BURGERS, TE GORCUM WONENDE.
1288 Jan. 14.

Nos Johannes Dei gratia Lotharingie et Brabantie dux universis
presentia visuris vel audituris notum fieri volumus, protestantes
quod a) nos dilecto et fideli nostro Johanni militi domino de Arkel
viro nobili, ob favorem specialem quo ipsum et suos, exigentibus e1usdem meritis et gratis obsequiis nobis frequenter ab eodem impensis,
singulariter respicimus ut debemus, concedimus per presentes, ut universi oppidani ejusdem commorantes in oppido suo Gorinchem vocato, ubique intra b) nostrum territorium et districtum coram nostris
theoloneis quibuscumque ad nos spectantibus transeuntes una cum
personis et rebus eorum liberi ab omni exactione et ·solutione theoloneii sint seu in perpetuum permaneant, et exempti tam per terram
a) Kemp, Cron.: quia, verbeterd naar vidimus r684.
b) Kemp, Cron.: infra, verb. naar denzelfden vidimus.

II

quam per aquas. In cujus, libertatis testimonium et perpetuam firmitatem presentes literas sigillo nostro duximus roborandas.
Datum feria quarta post octavas Epiphanie anno ejusdem milesimo
·
ducentesimo octuagesimo septimo. .
Oorspr. v1::rloren, met dezelfde lotgev.1/l.on n° 6.
Afschr., waarsch. naar oorspr.: Aert Kemp, Cronijcke
f° 3 1 7·
Uitg. in vertaling 0B II n° 597.
Zie verder de geschriften bij n° 6.
Deze oorkonde wordt steeds tezamert met n° 6 genoemd, maar dan als de oudste van de twee, gedateerd
volgens jaarsdagstijl, terwijl het hof van Brabant Paaschstijl gebruikte.
De oorsprong dezer vergissing zal wel te Gorcum te
zoeken zijn, waar men steeds jaarsdagstijl gebruikt heeft.
Met n° 6 is deze oorkonde gevidimeerd. De vidimus
bevindt zich in de Leidsche Universiteitsbibliotheek (Cod.
Mise. 2225 I), waaraan hij door Dr. J. G. de Lint met
een aantal van notaris Boonzajer afkomstige geschriften
is geschonken. Deze vidimus is erbarmelijk van taal. De
aanvang luidt: Nos magistratus et consules civitatis Gorcomiensis notum facimus universis, quad nos quasdam
litteras Johannis Lotharingiae et Brabantiae ducis etc.,
non rasas, non cancellatas nee in aliqua sui(!) parte vitiatas, sed vero et integro sigilla ejusdem ducis in iisdem
litteris contento, ut prima facie apparebat rite sigillatas
et signatas, vidimus legique audivimus, tenorem qui sequitur continentes'', w aarop dan v olgt deze brief, een
vertaling er van, n° 6 en een vertaling daarvan.
Vergelijk n° I 20.

N° 9.
FLORIS V VAN HOLLAND GEEFT AAN GORCUM VOOR
AL TIJD TOL VRIJDOM IN HOLLAND.
1290

Feb.

12.

Ego florentius comes Hollandie notum facio omnibus presentem
pagi.nam inspecturis, quod ego hominibus domini Johannis de Arkcle,
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militis dilecti fidelis mei, apud Gorinchem .manentibus eandem libertatem, quam a progcnitoribus meis hactenus habuerunt, in perpetuum
condonavi, ita quod per totam terram meam absque theloneo libere
poterint conversari. Actum Trajecti anno Domini m 0 cc 0 lxxx 0 nono,
dominica ante Valentini martiris festum.

O orspr.: v erloren, nog genoemd in 1 562, zie bij af schr.
Afschr.: Gem.-archief Gorcum, map n° 2235.
Dit_afschr. heeft als onderschrift: Collationata est praesens copi.-i contra originales litteras ac inventa est cum
iisdem ad verbum concordans per me Gcrardum Dudijn
oppido Gorcomiensi a secretis. Quad attestor manu mea
propria. G. Dudijn.
Een latere hand ·voegde toe:
Onder die principale copie staet gescreven aldus: gecollationeert 7egens Zijnen originalen, gescreven in
franschijn, bezegelt met een zegel van geluwen wassc!Je, hangende aen een dobbelen steerte van franschijn ,
w eesende dieselve zegel bo'uen ende onder een weinich gebroecken, ende stondt dairinne een gewapent man te peerde met een schilt up zijn borst, dair een leeu in stont,
hebbende in zijn rechterhandt een zweert, ende wesende
in die circumferentie sienbaer deese naevolgende letteren:
S. .. orentii C .. ........ landie, ende opten contresegel
stont eenen aernt. ende dairinne een schilt met eenen
climmenden leeu, ende in de circumferentie van dien stont.
geschreven: secretum Florentii comitis H ollandi.
Bij ons Aernoute Nicolai raet ende als adjunct van den<elven quamen in presencie van Reynier Reyerss., prornreur generail van den hoeve 'Van H ollant, mitsgaders Jan
Snouck, burgemeester, Pieter Eebye Diesse(?) ende meester Merten van Os, kerckmeester tot Gorcum , ende is bevonden accorderende mettenselven originalen brief f, upten xn dach van September anno xvc lxij. - A. Nicolai.
N. Nicolai.
AK f°
Vert.: Dirck Pauw, K ronijcke, blz. 29. 7 ;'. - Aert Kemp, Cronijcke, / 0 JI8.
Uitg. in vert.: Van Zomeren, blz. 159.
Litt.: H. Bruch, BVGO VI/1, blz. 134 vlgg.
Bevestigd door Albrecht in .!391, zie n° 25.
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N°

10.

PINKSTERTOL TE GORCUM.
(Na 1287 en voor

1322.)

Die watertolle voer Ghorichem van Sinxen.
Item van elken scepe wijns van boven iiii voeder gheladen es viii
sc. hollants ende wat daer beneden es halve tolle.
Item elc gheladen scip met andren goede oec wat het es iii sc.
hollants.
Item i ijdel scip met enen hancroeder viii d. hollants ; sonder hancroeder iiii d. hollants.

Afschrift eerste helft 14e eeuw: Reg. Thollen Cas K
(Alg. RA. Leenkamer, !nv. 45) f° 13'.
Met andere hand geschre·ven dan n° 7.
Uitg. en litt. zie aldaar.
De gebruik te munt doä mij v ermoeden, dat dit niet
gelijktijdig is met n° 7.

N°

II.

JAN HEER VAN ARKEL DRAAGT ZIJN BURCHT TE GORCUM OP AAN FLORIS V VAN HOLLAND EN ONTVANGT
HEM WEER IN LEEN.
1290

April

18.

Ic Jan here van Arkel, ridder, make cont allen denghenen die
desen brief sullen sien of hoiren lesen,
dat ic mine borch te Goderichem op heb ghegheven te vrijen
eyghen minen lieven here, heren Florens, grave van Hollant, in deser
manieren, dat hi mi die borch heeft wederverlient, mi ende minen
rechten erfnamen van him te houdene ende sinen nacoemelinghen te
rechten erflene, also dat niet versterven en mach op den grave van
Hollant also langhe als tote Arkele een recht erfnamen is. Mare dit
huys ende dese borch sal bliven altoes des graven van Hollant ende

sinen e~fnam~n of nacoemelinghen op ende of vriëlic te ridene, ende
sine vriende van sinen weglien, so wanneer sijs te doen hebben. Ende
zo wie die heerschap van Arkel besittet ende mijn recht erfname es,
die sel die borch besittten in diere manieren, dat hier voergescreven is.
In orconde van desen brieve, die wort ghegheven in ons Heren
jaer m 0 cc 0 ende neghentich, des dynxdaghes voer Sinte-Marcusdac.h.
Oorspr.: verloren.
Afschr.: Reg. EL 26 (Leenkamer Alg. RA, !nv. 24)
/° 30, n° 160, met opschrift: lettre des heren van Arkele van den huse van Goderichem, dat bi te leene hout
van den grave van Holland.
Afschr.: Reg. EL 41 (Leenkamer Alg. RA, !nv. 40)
f° 16, n° 7 5, met hetzelfde opschrift. Varianten in spelling.
Afschr.: Reg. Copies tirées ( Leenkamer Alg. RA, !nv.
76) f° 36, met hetzelfde opschrift.
Uitg.: Mieris 1 504, naar laatstgen. afschrift.
Deze brief wordt vermeld Reg. Lib. 1111 Aelbrecht
(Leenkamer Alg. RA, !nv. 50) f° 44', uitg. Mieris 111,
95, waar wordt vermeld: Dit is dat goed, dat de heer
i,ar; Arkel houdende is van der graaflijkheid van Holland, zonder archeyt: Eerst zijn huys tot Gorinchem, al~
soo als de briei•en daerof begrepen hebben.
Het land van Arkel was allodiaal goed; den burcht te
Gorcum hield de heer van Arkel in leen van den graaf
van Holland.

N" 12.
WILLEM TIELMANSZ. UTENCAMPE VERKLAART IN LEEN
ONTVANGEN TE HEBBEN VAN WILLEM 111, GRAAF VAN
HENEGOUWEN EN HOLLAND, EEN STUK LAND BIJ
GORINCHEM.
13 14 Febr. 24.

Ic Willaem Thielemans sone Utencampe make kont allen denghenen die desen brief sullen sien of horen lesen, dat ic minen lieven

ende gherechten here heren Willaem, grave van Henegouwen etc.,
upghedraghen hebbe in sinen handen ende updraghe den eygendoem
van een halve hoeve lands, die leyt after Ghorichem up die Hare,
dat mi mijn here die grave voirs, verliede ende hevet verliet van
hem ende van sinen nacomelinghen te houden te rechten eerflene,
daer ic sijn man of worden ben, ende hebt van hem ontfanghen.
In orconde desen brieve bezeghelt met ruinen zeghele.
Gedaen Tordrecht up Sente-Matthijsdach int jaer ons Heren mccc
ende viertiene.

Afschr.: Reg. EL 24 f° 9' (RA Leenkamer !nv. 26).
Afschr.: Reg. EL 6bis / 0 13' n° 51 (RA Leenkamer
!nv. 7) met opschrift met latere hand: Eerste opdracht
van een halve hoeve lants leggende after Gorinchem up
die Haere.
Afschr.: Reg. Copies tirées (RA Leenkamer !nv. 76)
f° 53 met opschrift: Lettre de recognoissance Guillaume
T hielemanszone dung derny houve de terre, quil tient de
monsgr, gisant deriere ~orinchem.

WILLEM III, GRAAF VAN HENEGOUWEN, BEVESTIGT
n° 12.
1314

Febr.

24.

Wi Willaem, grave etc., maken cont allen lieden, dat voir ons
quam Williaem Tielmanszone Utencampe, ende droech ons up den
eyghendom van ere halver hoeve lands die leyt after Gorichem up
die Hare, wilke halve hoeve lands wi dien voirseyden Willaem
verlieden ende verliet hebben, van ons ende van onsen nacomelinghen te houden te rechten erfleene.
Ende hebben hem in orconde hierof dese letteren ghegheven, bezeghelt met onsen zeghele utehanghende.
Gedaen tote Dordrecht up Sinte-Mathisdach int jaer ons Heren
mccc ende viertiene.

A f; chr.: Reg. EL 6bis ( RA Leenkamer !nv. n°

7)
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49', n-:i 222 met opschrift met latere hand: van een
halve hoe-.;e fonts, gelegen after Gorinchem upte H ayr.
Afschr.: Reg. EL 24 (RA Leenkamer !nv. n° 22),
0
/
4I, met opschrift: William Tielmansz.
/

SCHEPENEN VAN GORCUM REGISTREEREN DE OVERDRACHT VAN EEN JAARTIJNS, GEVESTIGD OP EEN HUIS
EN HOFSTEDE.

1324 Oct. 18.
Wij Florens van Dalem ende Arnt Arnt Cappensoen, scepen in
Gorinchem, orconden,
dat voer ons quam Tomis die Lumbaert ende gaf Mase den Hantsoomaker a) tot enen rechten erfthijnse ene huys ende hof stat, dat
wilneer was Jan Saskens b), alst staende ende gheleghen is over die
haven tusschen Arnts erve van der Brugghe aen deen side ende den
Wier c) aen dander side, om vier pont sjaers, enen goden groten
coninxtornoysen voer sestien penninghe, of payment dat so goet is,
te betalen jaerlijx ewelijc op Sunte-Bavendach of binnen twee weken jaerlijx daerna onbegrepen. W aer hi des niet en dede noch sijn
erfnamen, so en hadden sie niet meer te segghen aen tvoerseyde huis
ende erve, ende so mach Tomis sinen vrijen wille daer mede doen
ende sijn n:acomelinghe, onverseghet van yemen.
In kennissen ghegheven int jaer ons Heren der tien hon dert ende
vierentwintich op Sunte-Lucasdach ewangeliste.
Oorspr. op perkament in Gemeentearchief Gorcum inv.
n° 2763, met n° I6 als transfix.
Gezegeld met drie uithangende zegels van bruine was:
I.
lelie, randschrift onleesbaar; vrij gaaf maar versleten; waarsch. van Fle1ris van Dalem.
2. driedeelig blad, randschrift nog leesbaar: T. Kappe;
beschadigd.
3. paard, randschrift onleesbaar; beschadigd.
Zien° I6.
a) Dit staat er duidelijk, hoewel men Hantscoemaker zou willen lezen.
b) Men kan ook lezen: Jan Sassens.
c) Dit staat er zeer duidelijk.
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WILLEM III, GRAAF VAN HENEGOUWEN, VERLEENT
DE LIJFTOCHT VAN ACHT MORGEN LANDS TE GORCUM AAN BEATRIX, ECHTGENOOTE VAN TIELMAN
WILLEMSZ. UTENCAMPE.
1326 Juni 24.

...

Wi Willaem, grave etc., doen cont allen denghenen die desen
brief sullen sien of te horen lesen,
dat wi verliet hebben ende verliën Biatrisen, Tielman Willemssoens wijf Utencampe, hoere lijftocht ane acht morghen lands, die
in den ghericht van Gorichem gheleghen sijn op die Hare, die dieselve Tielman van ons houdt.
Ende omdat wi willen dat hore dit vast ende ghestade si, so hebben wi desen brief open doen beseghelen met onsen zeghele, int jaer
ons Heren dertien hondert zes ende twintich op Sinte-Jansdach Baptiste te middenzomere.
Afschr.: Reg. EL 6bïs (RA Leenkamer !nv. n°

f

-o no

o

)

'

? ,

7),

,

---.)•

Afschr.: Reg. EL 24 (RA Leenkamer !nv. n° 22),
f° 41, met opschrift: Beatrijsen, Tielman Willaems wijf.
Korteweg, De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het boveneinde der M erwede, ( diss. Leiden
1937), blz. 131, geeft een oorkonde van 1327, waarbij
graaf Willem III Tielman van Sleewijc Utencampe Jansz.
beleent met het veer te Sleewijk, benevens eenig land.

N° 16.
SCHEPENEN VAN GORINCHEM REGISTREEREN DE
OVERDRACHT VAN EEN JAARGELD, OP EEN HUIS EN
HOFSTEDE.
1328 Nov. 15.

Wij Claes Alaertssone ende Meyndert Willemssone, scepen m
Ghorinchem, orconden,
2

(
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dat voer ons quamen Jan Garret ende Coenraet Parf, ende droeghen op alse recht is heren Robbrechte, heren Herberenssonc van
Dronghelen, totter papeliker provende behoef van Sunte Jans outare
ewaengeliste, ghefundeert in der kerken van Ghorinchem, dien brief
daer dese brief, beseghelt met onsen zeghelen, doersteken is, ende
sulc 3aerghclt alse daerinne ghescrcven stact. Ende op desen voerseyden brief ende jaerghelt so verteghen Jan ende Coenraet voernoemt
alse recht is tot deser voerseyder papeliker provende behoef, ende
gheloveden met ghesamender hant denselven brief ende jaerghclt te
waren alse recht is tot deser voerseyder provende behoef.
In kennissen ghegheven des Dinxdaghes na Sunte-Martijnsdach in
den winter int jaer ons Heren m.ccc. ende achtentwintich.

Oorspr. op perkament in Gemeentearchief Gorcum,
inv. n° 2763a, getransfigeerd door n° z4.
Een groot aantal eigendomsoverdrachten van I 328 en
v olgende jaren bevindt zich in het Gemeentearchief van
Gorcum.

N" 17.
WILLEM, HEER GERARDS ZOON VAN HOORNE, EN JAN,
HEER VAN ARKEL, SLUITEN EEN VERDRAG OVER TOL,
RECHTSPRAAK, VEER EN VISSCHERIJ.
1329 of 1330, ·Febr.

2.

Wij Willem van Hoorne, oudtste zoon hecren Geraerts, heere
van Hoorne, maken kont allen luyden:
dat wij eene gonstige vrientscap ende eeninghe overdragen sijn
met Johan heere van Erckel ende sijnre poorten van Gorinchem
optie een zijde, ende wij ende onse poert van Woudrichem uptie
ander zijde, in alselker manieren als hiernae gescreven staet.
Item soe sal die heere van Arckel ende zijn poorters ende poertersse van Gorinchem tollenvrije vaeren voor onser tollen tot
Woudrichem te waeter ende te lande, ende desgelijcx wij ende onse
poerteren van Woudrichem zollen tollen vrije vaeren tot Gorinchem
te water ende te lande.
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Item soe sal men met scepenenbrieven van Gorinchem richten tot
Woudrichem ende alle onse landt van Althena dore als haercomen
is. Desgelijcxs sal men richten mit scepenenbrieven van Woudrichem
tot 1Gorinchem ende allet scependom dore.
Item zoe en mach men den here van Arkel noch zijn poerteren
van Gorinchem noch hoer goeden tot Woudrichem noch in den
lande van Althenae besetten, tueven noch houden van bijtichten, sij
en moetent hebben geloeft mit bande ende _mit monde voor twee
scepen van Woudrichem, of te lande waert voor vier goeder wittachtiger manne ende voor den rechter. Ende daer sal men recht aff
doen over dwersnacht, als gast, zonder helpe off grijpheyligen.
Desgelijcxs ende sok recht sollen wij ende onse poerteren van Wou- ·
drichem hebben tot Gorinchem ende in den scependom.
Item heeft die here van Erkel den opslach mit sijnen veere of
die in zijnen vere vaeren sollen van der splissen tot Woudrichem
tot Sleeuwijkerkerck toe.
Item zoe heeft die here van Arkel alle visscherijen ende water
· aen beyden sijden der Merwede van der halver Lingen tot Scaluunresloot toe, sonder ons yet aen te behouden.
Voort van sulcker manscappen als onse lieve heere ende vader_
ende wij den heere van Erkel plaghen te heysschen, schelden wij
quijt, of wij daer eenich recht toe hebben mochten.
Ende geloven voor ons ende voor onse nacomelinghe dese voorscreven dinghen vaste ende ~tadich te houden ende te doen houden
eewelijck duerende.
In kennisse der waerheyt soe hebben wij desen brieff hesegelt
mit onsen zegel.
Ende om die meerre vestenisse wil hebben wij gebeden onsen lieven heere den grave van Hollant ende sijn manne ende die onse,
alse Jan heere van Roesden ende heeren Willem van Duvenvoerde,
dat sij d::sen brieff besegelen willen mit ons ende over ons.
Ende wij W illem grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende heere van V rieslant, omdat dese voors. dinghen voor ons
bij onsen wille ende consent gedaen is, soe hebbe wij onsen zegel
aen desen brieff doen hanghen om beeden heeren Willems van
Hoerne voors.
Ende wij Jan heere van Roesden, cnape, ende Willem van Duvenvoerde, ridder, hebben om beden wille heren Willems van Hoerne voerss. desen brieff bezegelt mit onsen segelen als manne onses
lieffs heeren des graven ende heeren Willems voornoemt.
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Gegeven int jaer ons Heeren dusent dryehondert twee ende twintich op onser V rouwend ach lichtmisse.
Oorspr.: verloren. Er moeten twee oorspr. zijn geweest:
een voor den heer van Arkel, een vqor den heer van Altena. In 1392 (zie n° 22) wordt deze brief genoemd,
waarschijnlijk is het stuk van den heer van Arkel toen
nog aanwezig geweest. Het stuk van den heer van Altena
. is gecopieerd in 1534 en 1539; sedert is het verloren. Het
dunkt mij toen reeds niet meer geheel leesbaar geweest te
zijn: in de af schriften zijn tastbare fouten. Het woord
poertersse (burgeres) is overbodig en ongebruikelijk, hoewel niet geheel zonder parallel; het ontbreekt echter bij
li7 oudrichem; men zou liever onderzaten o.i.d. lezen.
Voorts is de datum corrupt: voor twee moet acht of negen
worden gelezen, gelijk Korteweg (z.b.) overtuigend aangetoond heeft.
Afschr.: Reg. Priv. I (Leenkamer Alg. RA, !nv. n° 55),
f°. 181'-182, naar oorspr. ,,besegelt mit vier uuythan,
gende zegelen van de heeren in den brief! hierboven verclaert, wesende ghans ende chaeff; up ten xxixen dach in
Aprille anno xv hondert xxxiiij."
Afschr. op perkament: Gemeente-archief Gorinchem,
map n° 2469.
Dit afschrift, dat wij hier hebben uitgegeven, heeft
met andere hand het onderschrift: Gecollationeert tegens
dorriginaelen brief!, ende was uuthangende besegelt met
vier groen zegelen an dubbelde sterten. Ende accordeerde
opten xxvijen dach van Novembri anno xvc ende negen
ende dertich. Bij mij A. Heynricx.
Afschr. van een der vorige: AK j° 78'-79' met opschrift: Den brief! ·van der visscherijen van den gra'l,e van
Horn 'Voer die van Gorinchem, die in dit werck verloren
ende verleet is gheweest. Copie autentijck.
U itg.: Korteweg, De heerlijkheid Altena en de veer- en
.vischrechten op het boveneinde def Merwede, blz. 130lJI (naar afscbr. in Reg. Priv. I).
Uitg. in regest: Abr. Kemp, blz. 64, naar AK.
Litt.: Korteweg, a.w., blz. 44 vlgg., waar verdere litt.
aangehaald.
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N° 18.
GORCUM WORDT IN EEN FRANSCH STUK "VILLE", DUS
MISSCHIEN STAD, GENOEMD.
1334 Sept. 5.

In een verdrag tusschen den aartsbisschop van Keulen, den hertog
van Brabant, de graven van Henegouwen, van Gelre en van Gulik
worden genoemd een aantal plaatsen, waar afgevaardigden van
genoemde heeren kunnen bijeenkomen. Onder deze plaatsen (,,lieus" )
is ook:
Item la ville que Ion apele Ghorekem.

Uitg.: Nijhoff, Gedenkwaardigheden, I, p. 334-336
(nc, 296).
Het is onzeker, of vil l e een v ertaling is van villa
of van o p p i d u m.

AMELRIJC VAN EKE's KINDEREN KRIJGEN EEN LIJFRENTE.
1349 Juni 24.
Wi Jan here van Arkel, borghermeysteren ende scepen ende die
meyne poert van Ghorinchem a) doen te weten allen denghenen die
desen brief zullen zien of horen lezen, dat wij met ghemeyne eendrachticheyt om commer ende om noetzaken die onser ghemeyne
poerten van Ghorinchem aenligghen ende aenlaghen, vercof t hebben
Arnelric Amdrics zoen van Eke b), dien hij heeft bij Lijsbetten van
Bri'tesel, ende Margrieten Amelrics dochter van Eke, die hij heeft

a) De punt op de i staat eigenlijk op de middelste streep; men kan dus ook
Ghornichem lezen. Nooit echter staat de punt op de ·laatste streep, dikwijls op
de eerste: daarom is de transcriptie Ghorinchem meer verdedigbaar.
b) De naam Eke is steeds zoo geschreven, dat men ook Elre lezen kan.

l
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bij Beatrisen Maroeyen, alle jaer also langhe als sij leven sjaers
tweëndedertich oude gouden hellinghen van Florenciën, goet van
goude ende van rechter ghewichte of paeyment daervoer dat waei
also goet is, welc voers. ghelt wij gheioeft hebben ende gheloven
met ghesamender hant elc voer al ende onghesceyden Amelrijc ende
Margrieten voers., manen sij ons en manen sij ons niet, die een helft
van den voerseyden ghelde op den vijftienden dach in december ende die ander helft op den vijftienden dach in junio jaerlics te be~
talen of bynnen vier daghen na eiken voers. termijn onbegrepen. •
Ende dit voers. ghelt zullen wij Amelrijc ende Margrieten voers.
jaerlics brenghen ende leveren op ons selfs cost ende op ons selfs
arbeyt ende vrese tot eiken voers. daghe tot des-Hertogqenbosch
in die wissel, ende dat ghelt daer openbaer byeden tot behoef Amelrijcs ende Margrieten voernoemt. Ende waer dat zake dat sij of huer
ghewaerde bode tot dien daghe _daer niet en waren ende dat die
wisselaer dat ghelt tot huerre behoef niet ontfaen en woude, so souden
wijt ligghen onder scepen tot des-Hertoghenbosch tot behoef Amelrijcs ende Margrieten voers. Ende waer dat zake dat wij tot desHertoghenbosch niet comen en mochten overmids om paeys of anders noetzaken, dat souden wij Amelrijc ende Margrieten voers. te
weten doen voer eiken voers. daghe metter scepen brieve van Ghorinchem, ende dan so zullen wij hem alle dese voersproken vorwaerden ende betalinghe doen tot Dordrecht of tot Tyel, in welc
van dien tween steden dat sij willen, in allen manyeren als voers.
is op die van des-Hertoghenbosch. Ende waer dat zake dat Amelrijc
ende Margriet voers. oec niet comen en mochten tot des-Hertoghenbosch overmids alzulke zaken als voers. sijn, dat souden sij ons
laten weten met hems~lven of met horen brieve of met horen warachtighen bode voer eiken voers. termijn, ende dan so zullen wij
hem alle huer vorwaerden voldoen tot Dordrecht of tot Tyel, in
wek van dien tween steden dat sij willen, in allen manyeren als
voers. is. Voert so hebben wij gheloeft ende gheloven Amelrijc ende
Margrieten voers., dat sij van desen voersproken ghelde engheenrehande scattinghe of scade of oncost met ons of met onser poerten
ghelden of liden zoeleµ, oec wat commer of onkost dat ons toecomen
mocht. Ende waert dat zake dat wij Amelrijc of Margriete voernoemt van allen voersproken vorwaerden niet en voldaden, so hebben wij geloeft ende ghewilkoert dat wij hem of hu.eren warachtighen bode gheven zullen van eiken gouden hellinghe voers. acht
penninghen der voersprokenre munte elcs daghes na den vier eer-

sten daghen na elken voers. termijn als Amelrijcs ende Margriet(en)
cost voers. ende huer boden daermede te guiten ende horen vrijen
wil daermede te doen sonder enich becrüen of enich wedersegghen
ende sonder a) dese voerseyde somme yet te verminren. Voert so
hebben wij gheloeft ende gheloven Amelrijc ende Margrieten voers.
engheenrehande brüeken of misdaet die sij teghens ons hebben of
teghen yement of naemaels hebben mochten, hüer voersproken vorwaerden yet te krancken of te breken, mer die in allen punten met
goeden trouwen vol ende altoes te voldoen. Voert so hebben wij
gheloef t ende ghelovet.i., waer dat zake dat wij Amelrijc ende Margrieten voernoemt dit voersproken ghelt bynnen drien weken na
elken voers. daghe niet en ghaven metten acht penninghen sdages
van elken gouden hellinghe voers., dat sij of hüer ghewaerde bode
of wyen dat hüerre zaken machtich maken onders huers selfs zeghel,
ons ende onse goet ende eens yeghelics mans of wijfs, jonc of out,
Ieee of klercke, arresteren ende becommeren moghen in allen lande
of in allen steden daer wij comen, ende hem daer te recht te staen
ende te voldoen in allen manyeren alsof wijt daer gheloeft ende ghewilkoert hadden voer richter, voer scepen, voer heemraet, voer ghebûer ende voer allen goeden luden die hem in enighen rechte scade
ende baet doen mochten, tot aen der tijt dat wij dese voersproken
somme ende die daghelics peen vol ende al wittelic ende wael betaelt hebben. Ende dat gheloven wij ende wilcoren over ons ende
over ons nacomelinghen, ons daerteghen met ghenen recht, eest
gheestelic eest weerlijc, eest bescreven eest van ghewoenten, yet te
verweren of te hescudden of des yet te pinen in enigher wijs. Voert
so hebben wij gheloeft ende gheloven: waer dat zake dat Amelrijc
ende Margriete voers. desen brief met brande of met anders enighen
onghevalle verloren of dat hij ghequetst worde of dat daer enich
zeghel aen brake, so souden wij hem enen anderen brief gheven na
dier copien die sij daeraf behouden hadden, bezeghelt buten horen
cost bynnen acht daghen na horen vermanen. Ende dit voers. ghelt
moghen sij altoes marien ende wynnen met enen uutscrif t van desen
brieve, bezeghe(l)t met enen approbeerden zeghel, ghelike dat sij
moghen met desen principalen brief, sonder arghelist. Voert so sijnt
vorwaerden, dat Amelrijc voers. die een helft van den voerseyden
ghelde op sal heffen ende boren also langhe als hij leeft ende Margriet voernoemt die ander helft also langhe als sij leeft, jaerlics tot
a) ms soude.
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desen voers. daghe in allen manyeren als voers. is. Ende so wanneer
dat hûerre een van hem tween aflivich wert, so sal dieghene die
daer levende blijft van hem tween dit voers. ghelt alinghe ende al
alleen opheffen ende boren also langhe als hij leeft, in allen manyeren als voers. is op hem beyden. Ende na hûerre beyder doet so
coemt dit voers. ghelt weder op die poert van Ghorinchem. Voert
so sijnt mede vorwaèrden tusschen Amelrijc van Eke ende Amelrijc
sinen zoen ende Margrieten sijnre dochter voers., dat Amelrijc van
Eke voernoemt dit voersproken ghelt alinghe ende al alleen op sal
heffen ende boren also langhe als Amelrijc sijn zoen ende Margriet
sijn dochter voers. leven ende hij leeft onverseyt van Amelrijc sinen
zoen ende van Margrieten sijnre dochter voers. of van yement van
hûerre weghen. Ende dat ghelt zullen wij Amelrijc van Eke voernoemt lenen ende betalen tot desen voers. daghen in allen manyeren
ende vorn·aerden als voers. sijn, op Amelrijc .sin en zoen ende op
Margrieten sijnre dochter voernoemt, ten waert zake dat Amelrijc
van Eke voernoemt langher leefde dan Amelrijc sijn zoen ende dan
Margriet sijn dochter voernoemt, so quaem dit voers. ghelt weder op
die poert van Ghorinchem. Ende omdat wij Jan, here van Arkel
ende die borghermeysters van Ghorinchem voers. willen, dat alle
dese voers. voerwaerden Amelrijc ende Margrieten voernoemt also
langhe als sij leven wittelic ende wael worden ghehouden van ons
ende van onsen nacomelinghen ende segghen niet en willen noch en
moghen hierteghen, so hebben wij desen brief met ons ende ons
meynne poerte van Ghorinchem bezeghelt met onsen zeghelen. Ende
om die beter verstanesse ende kennisse hieraf te hebben, so hebben
wij Jan die Blonde, Jan Corbeel, Jan Zevr. zoen, Heynric van
Puflic, Gherijt die Bloet, Willem die Goede ende Gherijt van der
Eme, scepen in Ghorinchem, desen brief medebezeghelt met onsen
zeghelen als scepen, tot eenre orconscap deser voer sc. vorwaerde;
ende die meynne poerte van Ghorinchem ghelovede onsen lieven
heer van Arkel voers. scadeloes te houden. Ghegheven op SenteJ ansdach Baptisten tot middezomer int jaer ons Heren m ccc neghen
ende veertich.
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OTTO VAN ARKEL GEEFT EEN HANDVEST AAN
GORINCHEM.
1382 Nov.

11.

In Gods name Amen. Salomon spreeckt in zijnen parabolen in
den vierden capittell: donum bonum tribuam vobis, legem meam ne
derelinquatis a), welcke in duytsche bediet: guede giften zal ick u
geven, mijn wet en wilt niet achterlaten;
hierom, want die natuer der menschen vergetell is, ende dat leven
cort is, oeck mede want (men) niet wel op enyghe jesten off daet h)
besceyden of bevroeden mach dengeenen die na lange tijt nacoomen,
men en laetsse hem in gescrifte die daeraff bescheyden en bevroeden
mach,
daerom ist dat wij Otto, heere van Arckell, doen condt allen
dengeenen die dese brieve ende lettere zullen zyen off hooren lesen,
dat wij, overmidts om versoecks ende beden wille ons gemeen c)
landts des scependoms van Gorinchem, bij onssen vrijen wille, bij
vollen rade ende goetduncken onser maghen ende vrienden, om
oerber ende nutscappen wil ons gemeen lants voerscr., gegeven hebben ende geven tot enen ewyghen testament ende tot eenre ewygher
memoriën voir ons ende voir onssen nacomelingen ten ewyghen
daghen duerende, onssen gerichte tot Gorinchem, onsen poerteren
ende allen onssen onserzaeten, die nu ter tijt onder ons in den
scependom van Gorinchem woenachtich zijn ende ten ewyghen
daghen naemaels woonen zullen, alzulcke rechten, punten en zaken
als dese brieff ende letteren inhouden in allen manieren als hiernae
bescreven staen.
r. In den eersten, dat alle zaken, die onder ons in den scependom van Gorinchem geschyen off vallen moghen, voer onsse scepenen tot Gorcum te recht staen zullen, ende dat hoir rechte hooftende maelstadt is ende wesen zal van allen zaecken, die zij begeren

a) ms derilinquas. Verbeterd naar gelijkluidenden text van het recht van Hagestein. (Spr. IV : 2).
b) ms doot. Recht van Hagestein: test off daet; recht van Dalem; yerste
off dat.
c) ms geemeen.
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van rechtsweghen, daer zijs hem bevroeden connen. Ende daer zijs
niet bevroeden en connen, zoe zullen zijt steden ende draghen d [ rie]
veerthiendagen lanck nae der tijt dat zijt eerst gesteet hebb [en] .
Ende teynden dyen drie veerthiendagen off zijs daerenbinn [ en] niet
en wijsden, dan een herberghe kyesen zullen binnen Gorinc[hem],
ende niet uut dier herbergen sceyden, · sij en hebben dat vonnis gewijst binnen den eersten verthiendagen nae der tijt dat zij eerst in
der herberghe coomen. Die eerste twee daghen, als zij in der herberghe comen, zal elck scepen hebben zes groot sdaechs voer zijnen
cost van denghenen die van dien vonnisse in den onrechte beviele·;
ende die ander twaelff dagen zullen die scepen hemzelven quijten
uuyter herberge, waert dat zij dat vonnisse zoe · lange droegen; uutgenomen van mens[chen] live.
2.
Item zoe en zal men noch en .mach men geen voerwaerden
noch gelooften maken, die vast ende gestade zijn zullen off moegen,
men en maecktsse voer scepenen tot Gorinchem, zonder alle(e)n van
hijlick; ende daer moghen aff tughen binnen jaers dattet hijlick geschiet, goede wittachtige knapen, die daerover geweest hadden, mer
altoes zijn zij nairder met enen goeden getughe tontgane, dan dat
men se verwinnen mach off zal.
3. Item alle brieven van schoude, die op dagen gegeven zijn off
gegeven off gemaeckt zullen wesen, daer zal men recht mede vorderen binnen jaers na den daghe van betalinghe. Wie des niet en
dede, die en zou mm geen recht doen mettyen brieve. Ende alle
brieven die gelooft en gemaeckt zijn off geloven off maken zal tot
wille te betalen, daer zal men recht mede vorderen binnen jaers
na datum des brieff s. Wies niet en dede, die en soude men geen
recht doen mettyen brieve. Uutgenomen off yemandt buyten landts
waer ende goet aenbestorve in scepenbrieven van schoude, die en
zullen niet verjaren, alzoe verre als zij hoir recht mettyen brieve
vorderen binnen jaers nadat zij binnenslants comen.
4. Item alle erffbrieve ende pandtbrieve, die geëygent zijn off
geëygent zullen worden, zullen blijven in hoyre macht ende niet verjaren. Ende alle jaerlijcke thijnsse off renten zal men binnen jaers
nae den daghe van der betalinge winnen ende niet meer dan van
een Jaer.
5. Item alle pandtbrieve, daer yemant met recht alzoe mède
gevaren hadde, dat wanneer hij yemants goet off den persoon bewijssen mach, ,dat men hem daeraen p:..nden zall als recht is, die
en zullen niet verjaren; dat is te verstaen, dat men dien persoone

bij enen van onsser steede bode van Gorinchem off bij eenen van ·
onssen gerechte van Gorinchem mach doen leyden in onsse gevang:;nisse ende daer niet uut scheyden, hij en hadde geëffent ende gepunt
mettengeenen die hij die schult schuldich waer. Ende wanneer hij
alzoe gepunt ende geëffent hadde, zoe en zou men niet meer
recht doen met dien pandtbrieve. Ende wie den anderen alzoe in
vangenisse doet leyden, die zal hij alzoe veel broots ende borns doen
leveren, als hij eeten en drincken mach. Ende daer en zal men oeck
geen steen- noch sluytgelt noch leygelt aff hebben. Ende wairt (saeck,
dat) a) oeck dengenen docht, die den anderen alzoe dede vanghen,
dat hem onsse vangenisse niet zeker genouch en waer, zoe zal men
hem dyen persoon leveren tot zijnen huysse off tot zijnre herbergen off tot zijnre woenstadt in helden (ende) in boeyen, ende daerbij zal hij hem geven water en broot, als voirscr. is. Ende waer
yemant, die dus in vangenisse laghe ende uuyter vangenisse brake,
die brueken zouden staen t_onsser genaden, ende niet quijt wesen
van die schout.
6. Item onsse scepenen van Gorinchem en zullen niet langer
huegen noch segelen dan binnen jaers nadat ZlJ verset worden van
haren scependom.
7. Item waer dat yemant recht begeerde voer onssen rechter ende
scepenen van Gorinchem ende mit recht bedingde, wa~rt dat ment
· hem dan weygerde, zoe en soudt men niemant recht doen, hem en
waer voer recht geschiet van; dat hij bedingt hadde als recht waer.
Maer zoewie van onsser weghen in onssen dienst geseynt waer ende
gedaecht waer eer dat wijën uutseynden, daer en soud men geen
recht op vorderen, hij en waer thuys gecomen, ende dan zal men
hem die wete doen als recht is, ende daeraff dan terechtstaen.
8. Item wie den anderen aenspraeck van dagelicxen recht van
schulde off van bijtichten daer geen scepenbrieven aff en zijn, die
zal hem ontsculdigen met hande ende met monde als scepen wijssen
dat recht waer. Maer waert een vremdt man van buyten der enynghen b) van Gorinchem geseten, die zal hem ontsculdighen des anderen daechs naedat hij gedaecht is, voer den middach, als voerscr.
is. Ende diergelijcke zal men hem weder doen. Ende wie enyghen

a) ms. want. Aangevuld uit handvest van Dalem; dat van Hagestein heeft
denzelfden, kennelijk onjuisten text als dat van Gorcum, zoodat waarschijnlijk
het origineel al fout was.
b) ms. enijghen; hv. van Hagestein eenige; hv. van Dalem heerlijcheydt.

· uutheemschen man dede besetten, ende tot zijnre onschult quame,
die mach winnen mogelijcken cost, die hem [onse] gericht toeschiert
op den aenspreker.
9. Item waert dat yemant vochte binnen den scependom van
Gor[cum], daer zal onsse richter dengenen aff doen daghen die
daerbij ge [ weest] hebben, dat zij dat oerconden; maer aen tween
oirconden heeft o[nse] richter genoch, off hij will. Ende mede
mogen tughen manper[soon] over wijffpersoon, maer geen wijffpersc'On over manpersoon. End[ezoe] wie dat niet en quame als hij
gedaecht waer, verbuerde tegens [ons] alzoe veell als daer hij voer
gedaecht waer dat ruerende wae[r] van vechten, ende tegen onssen
richter drie scellingen.
10.
Item waert zake dat yemant den anderen dootsloege off van
lijve ter doot brochte in onssen scependom van Gorinchem, ende
men metten doden bedroeghe metter waerheyt van onsen lande,
daer en zoude die misdadighe geenrehande onschout aff helpen, men
en zoude over hem richten als scepenen· wijssen dat recht waer, tenwaer off hij bij ons ende bij desa) doden maghen suende. Eest oeck
dat die misdadighe ontruymt, zoe zal men tuytlaghen legghen in
onssen lande; ende waer dat men bevoere off creghe in onssen lande,
soud men over hem richten als scepen wijssden dat recht waer, off
hij zuenden Sij ons ende bij desa) doden maghen. Ende zoe wanneer
yemant tuytlagen ons landts geleet is, zoe mach een eerste lidt van
der doder han t off nairre een aenleyder wesen. Ende sloughen sijën
doot, daer en zouden zij niet aen verbueren. Ende waer dat yemant
van ons gerichts weghen hem onderwonde te houden dengenen off
dieghene die tuytlagen ons lants waer off w·aren, en hij hem te machtich waer off worde, zoe mochten zijën dootslaen zonder verbueren.
11.
Item waert dat yemant enen anderen aensprake van zijnen
lijve, die zoude die aenspreecker ende zes goede wittachtighe knapen
met hem verwinnen voer onsse scepenen tot Gorinchem, die die misdaet gesien of t gehoort hadden, van den bruecken daer hij hem aff
aengesproken hadde, ende dat aen den heylighen waer maken als
scepenen wijssen dat recht is. Ende na der misdaet daer die aengesproken off verwonnen worde, zal men rechten als scepen wijssen
dat recht is, ten waer dat men die misdaet beterden bij ons ende bij
der partiën die niisdaen waer. Ende waert zake dat een aenspreker
den aengesproken niet verwinnen en mach met zes goede wittach-

tige knapen als voerscr. is, zoe zal men over hem richten na der
aensprake daer hijen aff aengesproken hadde, als scepen wijssen dat
recht is, in zulcker manieren als voerscr. is.
12.
Item wie eenen man slaet, verbuerden teghen onsser poerten
thien scellingen.
13. Item waert dat een man een wijff sloeghe, verbuerde tegen
onsser poerten een pont. Ende waert dat een wijff een man sloeghe,
verbuerde tegen onser poerten een pont. Oeck mede waert dat een
wijff een ander wijff sloege oft scheldende woorden onderlinghen
hadden, verbuerde elck tegen onsser poerten een pont off den steen
te draghen.
14. Item waert dat een man een anderen bloetreysde, verbuerden een pont.
I 5.
Item waert dat enich man den anderen wonden ende die
wonde een lit lanck waer ende nagels diepe, verbuerde tegens ons
vijff en veertich sc. Ende waert zake dat die wonde meerder waer,
verbuerde tegens ons vijff pont. Ende waert oeck dat een man den
anderen thuys sochte ende huystotinge <lede in evelen moede, vu-:
buerde tegens ons thien pondt. Ende wie op den anderen een knijff
treckt off een zweert off anders enyghe geslepen wapen tot zijnen
evell, verbuerde tegens ons xlv scellingen. Ende wie den anderen
lemt, verbuert tegens ons thien pondt. Ende waert dat yemant eenen
anderen eenen voet affhout off -sloeghe, off een ooghe uutstake, verbuerde tegens ons dertich pondt;
16. Item alle boeten van vechten voirscr. sullen twevoudich zijn,
die binnen mercten off binnen mercktengeleyde geschien.
17. I tem waert dat enich man nae den anderen worpe in evelen
moede, verbuerde vijff pont, half ons ende halff onsser poerten
v01rscr.
18. Item waer oeck dat yemant den anderen beyde zijn oogen
uutstake met moetwille, dair a) zoude men over richten gelijck off
hij enen man doot had geslaghen, ende scepen wijsden dat recht is,
tenwaer off hij suende als voirscr. is.
19. Item waert dat yemant vochte off onmin hadde, daer onse
richter toequame off yemant van ons gerechs weghen met wittachtigen oirconden oft een wittachtich knape met wittachtiger oerconden, ende hem enen vrede yessche, ende hijs hem niet en gave, verbuerden tegens ons xlv · scellingen. Voert zoe zal men hem eysschen
a) ms. dan.
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anderwerff met oerconde (ende derdewerff met oirconden) a): tot
elcken male als men hem yessche als voerscr. is ende niet en gave,
verbuerde teghen ons xlv schellingen. Ende waert dat hij ten dorden
eyssche geenen vrede en gave, zoe zal men hem eenen vrede gebieden te houden van ons ende van ons gerechtswegen ~oirscr. Ende
wanneer hij hem geboden is te houden met oerconden als voirscr.
is, dyen vrede zal hij houden off hij dyen vrede metter hant gegeven hadde. Ende waert dat hij dyen vrede braecke, men zoude
over hem richten aen zijn lijff als over eenen vredebreker als scepen
wijss[en] dat recht is, in alle manieren als voerscr. is, tenwaer of
h[ij] ons gemoede hadde. Ende eenen vrede zal duren zes weken
lanck. Ende waer dat yemant teghen eenen anderen suende binnen
vrede van enygerhande zaken daer vrede aff ginghe off gegaen waer,
daer waer die vrede aff wuyt.
20.
Item waert dat men yemant van vredebrake betuygen mach
met tween wittachtigen knapen, daer en mach men geen onscout
voer doen. Ende en mocht mens niet betuygen als voerscr. is, zoe
zal hij zijn onscout doen als scepen wijssen dat recht is, ende daermede zal hij quijt wesen.
21.
Item waert dat yemant vochte in duysteren steeden, daer
die kerssen off vuer uutgedaen waeren, daer zal die boeten viervoudich zijn. Ende dat zal men houden op alle dieghene die de
kerssen off vuer uutgedaen hadden, ende op anders alle dieghene die
daerbij geweest hadden, ter tijt dat zij die rechtsculdige met hoiren
eede voertbrengen.
22.
Item waert dat yemant enich romoer off vechtelijck maecte,
daer geen vrede off en ginghe, ende daeraff gedaecht worden, ende
daer yemant aff _verwonnen worde van boeten, ende diegene versuent woude wesen, die in geenen bruecken bevonden en waer, tegen
dengenen die met recht in boeten ghewijst waer, die zal winnen alzoe
veele als wij off onsse poert alzoe vele als die boeten draghet, ende
daermede gesuent wesen.
23. Item waert dat enich goet knape tegens eenen hoeve, lantloper off rybout twistende worde, dyen en zoude hij niet meer
beteren, dan onsse gericht docht dat men hem beteren zoude. Ende
sloege oeck een hoeve off een rybaut off een landtloper enen goeden
knape, die zijn boete noch zijn zuene niet gelden en mocht, die hem
onsse gerecht over segede, dyen zoude men houden in helden ende in
a) inge~oegd naar de handvesten van Dalem en Hagestein.
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vangenisse ende. geven hem alle dage water en broot ende slaen hem
elcx dages twaelff penningen aff totter tijt toe, dat hij alle zijn
boeten ende alle zijn zuene voirscr. alzoe vergouden heeft in deser
manieren. Waert dat hij lage van onsse bruecken, zoe zouden wij
hem water en broot gheven, ende waèrt van onsser poert bruecken,
zoe soudt onsse poert doen, ende waert van der zuenen, zoe mach
hem dengheenen quijt laten die misdaen waer, off hem water en
broot geven als voirscr. is.
24. Item geen man en zal noch en mach zijn wijffs goet verbueren, noch geen wijff hoirs mans goet verbueren, dan elck zijn
helft van hueren gemenen goede. Ende welck hoyre dattet verbuerde van hem beyden, daer zal bekende schult voer affgaen uut haren
gemenen goede.
25. Item zoe en mach noch en zal men niemant in helde houden
noch in vangenisse brengen off houden van enygerhande bruecken
off misdaet die hij gebrueckt heeft off misdaen hadde, alzoeveer als
hij zijn bruecken off misdaet verborgen mach bij onssen gerecht van
Gorinchem.
26. Item als enich mensche sterfft, zoe zullen zijn erffgenamen
dat erve ende goet nemen als recht is in deser manieren: off daer
enich kijnt waer dat uutgehijlict waer dat erve ende goet hebben
woude, dat zail incomcn ter eerster doot met halff zulcken goede
as uutgevoert hadde met kennisse der waerheid, ende ten laester doot
eeven rijck te wesen, want als man ende wijff vergadert zijn metter
wetten, zoe is hoyr goet gemeyn.
27. Item waert dat een storve ende wittachtîch kijnt off wittachtighe kijnderen afterlieten, die zouden nemen van allen eyghenen
goede van oudevader ende van ~demoeder, gelijck vader ende
moeder gedaen zouden hebben off doen zouden off zij leeffden.
28. Item waert oeck dat yemant storve zonder wittachtige geboert after te laten, daer vader ende moeder beyde aff leefden, dat
erve ende goet zouden zij temael opheffen ende nemen. Ende waer(t)
dat enich van vader off van moeder doot waren, welcke hoir datter
leefden van dyen tween, die zal dat erve ende goet halff heffen ende
bueren, ende die ander helft van dyen goede, dat zullen die naesten
van wittachtiger geboerten heffen ende nemen van vader off van
moeder, die daer doot waren.
29. Item waert dat yemant storve zonder wittachtige levende
geboert af ter te laten, ende daer vader en moeder beyde aff doot
waren, dat ervr>. off goet zal aen elcke zijde gaen ende deylen die
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daer naest zijn van maechscappen van wittachtiger geboort, daer zij
aff bestaen.
30. Item waert dat enich wijffpersoon kynder creghe, die zij
boven hoiren getrouden man in overspel niet gewonnen en had, die
zullen bueren ende nemen gelijck off zij getroude kynder waren van
hoirs moeders goede.
3 r. Item waer oeck een onmondich kynt, dat zal die naeste manhooft van der ouster geboerte van de rechter swartszijde vermundcn, mer dat zal hij versekeren met goeden leggenden erv[e] voer
onsse richter en voer onsse scepenen tot Gorinchem, dat hijt niet
verbaelmonde van alzulcken goede daer hijt in vynt; dat is te verstaen: een manpersoon tot zijnen twaelff jaren toe ende een wijffpersoon tot haren derthien jaeren toe duerende die · voechdije, tenwaer dat zij daerenbinnen storven. Ende waer oeck dat die momber
van der naester rechter swaertzijde niet vermonden en woude off
datter geen recht geboren momber en waer, daer soudt een zijn
ni.aech doen, die hem tbeste dede, bij onssen gericht ende scepen
v01rscr.
32. Item waer dat yemant storve, daer geen erffgenamen en
volchden, dat zouden wij houden een jaer ende zes weken lanck
totter rechten erffgenamen behouff. Ende waert dat daerenbinnen
geen erffgenam[en] en volchden, zoe zoude ons dat goet blijven
en toebehoiren.
3 3. Item jaer en dach zal wesen een jaer en zes weken.
34. Item waer dat enich erve van eygenen goede tot leen gemaeckt waer oft midt eygenen goede gecoft waer, dat zal die leenvolgher veroirsaten a) den rechten erven ende erffgenamen alzoe duer
alst gecocht was of t alst weert was op ten dach doe ment te leen
maecte mit kennisse der waerheid. Waert oeck dat hijt veroirsaten a)
niet en woude als voirscr. is, zoe zal hij se te hove wijssen te ontfaen met hoiren aendeele, uutgenomen onsse borchleene, die en
zullen niet gescheyden wesen, maer men zalt den erffgenamen veroirsaten a) gelijck anderen leen in ~llen manieren als voerscr. is, ende
achterdijen dattet eens veroirsaet b) is, zoe zal(t) voert staen te leenrecht.
35. Item zullen wij onsse naecopen hebben van alle erffenisse,

a) ms. veronsaten.
b) ms. veronsaet.

. l
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huysingen ende jaergelt dat in onssen scependom vercoft wort xiiij
dagen lanck nadyen dat die eygendom gegaen is.
36. Item wie dat bastaerden goet maeckt in scepenbrieven van
Gorcum off goet besette, datzelve off alzoe veel zal gaen ende
volgen gelijck dat ment maeckt in den scepenbrieven off beset. Ende
waert dat ·een bastaert ander goet creghe, dat zal aen ons comen,
tenwaer off zij wittachtich geboert achter hem lieten.
37. Item wie den anderen aenspraeck van erve, ende die besitter
dies erffs met scepen betuygen mach dat hij daerin geseten heeft jaer
ende dach in eygendom, van allen dengenen die binnenlan ts zijn off
hebben geweest binnen jaers ende binnen daghe onbecroent, dat zal
die besitter dies erffs houden met hande ende mit monde voer zijn
eyghen. W aer yemandt butenlandts, als hij te lande quam zoe zoude
hij nemen alzulck recht, als hem scepen wijsden dat recht waer. Ende
mach die besitter des niet betughen met scepen off met scepenbrieve,
zoe zal hijt houden met hem vii-den, die den lande naest gelegen zijn,
vier te landtwaert ende drie ter zeewaert. Waert oeck alzoe dat
zijt a) hem niet en wouden helpen houden, zoe zouden zijt den and<!ren helpen houden die dat aenspraecke voer zijn eyghen, off die
zij kenden dat van rechts zijn waer. Ende wyen dat die vier off
meer helpen houden, die zal in den recht ende in den goede blijven.
Ende den anderen, die den vieren off meer niet en wouden helpen
houden, die verbuerde elcx teghens ons vijff en veertich scellingen.
38. Item en zullen wij weduwen noch wesen, noch nyemants
kïjnder, zij zijn manpersoon off wijffpersoon, wijven noch mannen
buyten hem ende hoyre vrienden wil.
39. Item waert dat yemant, hij waer manpersoon oft wijffpersoon, ontscaeckt worde teghen zijnen wille, ende die misdadige onder
ons in den scependom van Gorinchem getueft b) worde, daer sou men
over richten aen zijn lijff als scepen wijsden dat recht waer, tenwaer
oft gebetert worde als voirscr. is. Voert _w aert dat yemant die poerter off poerterskijnder waren tot Gorinchem, bij zijnen wil ende
buten zijnre naesten maghen will ontscaect ende ontvuert worden
binnen zijnen zesthien jaeren oudt, zijn goet ende erve zal halff aen
ons comen ende die ander halft aen zijn rechte erffgenamen, gelijck
off hij van lijff ter doot comen waer.
40. Item alle diegene die poerter zijn tot Gorinchem, zullen ons
a) ms. hijt.
b) ms. getwest.
3
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onsen vollen thijns geven, hoe luttel erff s dat zij hebben, dyen (zij)
ons sculdich zijn. Ende die meer hebben dan drie roeden breet, die
zullen ons geven van elcker roeden die zij meer hebben, twaelf penningen ende een hoen in die stede daert gelegen is. Ende wie ·buten
Gorinchem woont ende daerbinnen geërvet is, zal doen als een ander
poorter. Mer onsse huysgesinne, onse clercken, onsse veere van der
Merwede en zullen niet waken.
4 r. Item zoe wie van onssen onderzaten, ges eten in onsen scependom van Gorinchem, enygerhande victaelgye coft tot zijnre herber-:
gen ende niet om voort te vercopen, die en zal daer geen onraet aff
geven.
42. Item zoe wie poerter is tot Gorinchem, die en zal gheen
onraet geven noch lijden van enygen goede die hij in zijnen scepe
heeft, ende alzoe vrij zijn oft hijt binnen Gorinchem in zijnen
huysse hadde.
4 3. Item alle diegene die ons se merckten zoecken tot Gorinchem,
die nemen wij op onsse geleyde binnen onssen lande ende alzoe verre
wijs macht hebben, a) met hoyren goede te varen ende te keeren, uutgenomen die onsse vijanden waren off brueckich waren met recht off
van scepenvoerwaerden off van scepenbrieven van schoude, die zij
sculdich waren. Ende waert dat yemant goet binnen merckten off
op merctdagen vercoft, die mach dengenen die dat gecoft hadde, besetten binnen mercten ende met recht aenspreken, alzoe verre als hij
daer twee wittachtige getughe oft meer aff heeft, gelijck oft buyten
mercten waer.
44. Item waert dat yement met zijnen gelage ontginghe ende hem
zijn vaert verboden waer met oerconden, die verbuerde tegens ons
xlv scellingen, uutgenomen die poerters zijn tot Gorinchem, maer
die zullen des anderen daechs binnen dier herbergen gaen, daer hem
die vaert verboden waer, ende incomen ende hoyr gelach betalen.
Ende dede(n) sij b) des niet, zoe verbuerde(n) sij b) tegen ons, alzoe
veel alser waren, xlv scellingen. Ende dat gelach zullen wij elcken diet
verbuert, dengenen uut doen panden diet omdragen wert, gelijck
ons selffs boeten. Ende zoe wat tapper, die c) tonrecht cruende ende
niet betugen en mochte als voirscr. is, die verbuerde tegen elcken

a) Hier voegt het ms ende in.
b) ms. hij: verbeterd naar handvest van Dalem
alzoo veel alser waren.
c) ms. diet.

in

verband met den bijzin:
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hoeveel dattet waer, daer hij over croende, xlv scellingen tegen ons.
4 5. Item wie dat poorter is binnen Gorinchem, die mach visschen op onssen worp tot Gorinchem ende alzoe verre als W olfferen
gaet, ende elck scip dat met netten drijvet om eenen taelweerdighen
zalm elcx jaers die hij vaet van den eersten den dorden daerna na
Kersavont. Waert oeck dat hij a) geen en vinghe, zoe zoude hij ons
eenen geven sManendages in die Cruysdagen, behoudelijc ons ons
vroens.
46. Item alle vissche die men vaet in onssen scependom van
Gorinchem, die en zal men genen man buytenslants vercopen, zij en
zijn eerst gethoent op die vismerckt tot Gorinchem als die te vercopen; wie des niet en dede, verbuerde tegen ons xlv scellingen.
47. Item waert zake dat yemandt misdede van enygerhande
saeken die duyster waren ende daer geen openbaar getughe aff en
waer, daer zullen onsse richter ende scepenen van Gorinchem een
stille waerheid aff bezitten; ende nae der waerheid die zij daervan
hooren ende vijnden, zal men rechten als scepen wijssen dat recht is,
tenware oft gebetert worden als voirscr. is.
48. Item wie van allen voirscr. punten ende stucken off enich
punt off stuck bijzonder valsch getuych tuygde ende daeraff verwonnen worde met der waerheyt ende met recht, die en zal nemmermeer getuygen meer draghen, ende zijn lijff ende zijn goet z.al
staen tonsser genaden.
49. Item waert dat yemant op onsse gerecht sprake off op enich
van dyen die in officiën onsser poerten van Gorinchem gesworen
waeren, ende daeraff betuycht worden met twee goede knapen off
met meer, zal dat beteren bij ons ende bij onssen gerecht voerscr.
50. Item zal een yegelijck die binnen onssen scependom van Gorinchem woenachtich is ende namaels woonen zall, van allen bruecken ende misdaden die zij onder ons bruecken ende misdoen, off
bruecten ende misdeden, voer onsse scepenen tot Gorinchem te recht
staen, ende recht daeraff doen nae inhout deser hantvesten ende
brieff. Ende wes b) dat dese hantveste ende brieff niet en begrepe
off en begrijpt, zoe wat onsse scepen van Gorinchem dan daeraff
wijssen, dat zal recht wesen, gelijck oft dese hantvest off brief
begrepe.
51. Item jaerlicx als wij onsse scepen van Gorinchem versedt ena) ms. ghij.
b) ms. waer. Verbetera naar de handv esten van Dalem en Hagestein.

de geedt hebben, zoe zullen wij twee burgemeesters setten ende
'mede beraeden met onsen gerecht oude ende nieuwe.
52. Item zullen onsse boden jaerlicx hoir roeden nederleggen op
den dach dat wij onsse gerecht versetten, ende niet weder aenvaen,
wij en bevelem hem.
5 3. hem wanneer dattet gevalt dat onsse schole vaceert, zoe
zullen wij enen schoolmeester nemen ende setten mede bij onssen
gerechte voirscr.
54. Item en zullen wij der Zeelanders scapen in onssen land~ niet
oerlovèn te comen voer Bamisse, ende voer Zinte-Mertensmisse op
niemants oude weyde te comen noch op niemants wintercoern te
comen, ende binnen acht daghen nae Sinte-Petersdach in den leynten
uut onssen lande te zijn. Ende wie dat se hierenboven in zijnen schade
vonde, die mach se scutten gelijck andere goeden.
5 5. Item en zullen wij niemant die poorter is tot Gorinchem ende
namaels porter wesen zal, ende alle dieghene die binnen Gorinchem
wonen ende namaels woonen zullen, schatten, tenwaer dat een heer
van besterfften heer van Arckel worde, off dat enich heer van Arckell gevanghen worde ende geschat worde, off dat een heer van
Arckell wettachtyge soonen off wittachtige dochteren uutgave, off
dat een heer van Arckell ridder worde. Ende zoe wanneer enich van
desen punten gevielle, zoe zullen wij na gestande van die punten dat
geviell, daeraff bij onsen rade scatten van allen goede dat zij onder
ons leggende hebben als redelijcken en besceydelijcken is; uutgenomen
van hoiren huyssen die zij binnen Gorinchem hebben, ende van
hoyren peerden ende van hoyren harnassche daer zij hoyren heere
mede dienen, ende oeck mede van hoiren scepen.
56. Item hebben wij gelooft ende geloven, dat altoos onsse poorters ende onderzaeten voerscr. hebben zullen twee hantvesten ende
brieven, sprekende van woorde tot woorde als dese tegenwoordighe
hantvest ende brief begrijpt, in deser manieren: waer dat zake dat
enich van den tween hantvesten ende brieven bij enigerhande ongeval, hoedanich dattet waer, verlooren oft gequets worden off verbomde off ve1;mist worde, off <later enich zegell aen gequetst worde
off aen brake off gebrake, daerom en zullen wijs noch onsse nacomelinghen heeren van Arckell in geenre wijs laten, wij en zullen een
ander hantvest ende brieve geven ende bezegelen buyten hoiren
cost e~de schade, gelijck die hantvesten ende briev~n die zij behou·
den hadden, inhielden. Ende waer dat zake dat beyde de hantvesten
ende brieven bij enigerhande ongevall, hoedanich dattet waer als
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voerscr. is, verloren off gequets off verbrant off vervremt worden,
daerom en zullen wijs noch onsse nacomelingen heeren van Arckell
in geenre wijs laten, wij en zullen hem twee andere hantvesten ende
brieven geven ende bezeegelen buyten hoyren cost ende schade, gelijck die copie daeraff inhielt die zij uut enich van den tween hantvesten ende brieven hadden doen copiëren onder yemants zegell die
autentijck a) ende gelovich waer; ende uut dier copijen recht doen
gelijck die principale handtvesten ende brieven waren ter tijt toe dat
(wij) ende onsse nacomelingen heeren van Arckell hem twee ander
hantvesten ende brieven weder bezegelt gegeven hadden nae inhoudt
der copijen als voirscr. is.
Ende want wij Otto heere van Arckell willen, dat alle dese
voerscr. stucken ende punten voer ons en<le voer onsse naecomelingen
heeren van Arckell onsse poetteren ende onderzaeten die nu zijn
ende naemaels wesen zullen in onssen scependom van Gorinchem
ten ewijghen daegen well gehouden worden ende ongebroken blijven,
behoudelijck ons ende onsse nacomelingen onsser heerlicheyt ende
rechts ende diensts van allen anderen zaecken daer dese hantvest ende
brieve geen mencie aff en maken noch in begrepen en zijn, soe hebben
wij in getuygenisse ende waerheden alre zaken voerscr. onssen zegell
hier aen desen brieve gehangen ende hebbe voert gebeden ende
bidden onssen lieven zoen Johan van Arckell heere van Hagesteyn,
want wij alle dese voerscr. punten ende zaken bij zijnen wille ende
raede onsser poerten ende onsse porteren ende onderzaeten voirscr.
gegeven ende bezegelt hebben, dat hij dese hantveste ende brief met
ons bezegelt.
Ende wij Johan van Arckell heere van Hagesteyn, omdat alle dese
voerscr. zaken ende punten bij onssen wil ende mede bij ons ende
onssen rade geschiet, geordineert ende gegeven zijn, soe hebben wij
om beden wil ons lieffs heeren ende vader, heere Otto heere van
Arckell, dese hantvest ende brieve met hem ende over ons ende over
orisse nacomelingen bezegelt met onssen zeghell.
Gegeven in(t) jaer ons Heeren mccclxxxij op Sinte-Mertensdach
in den wynter b).

Afschrift naar afschrift van A. Kemp lz.: AK f°. 105'Er hebben blijkens het slotprotocol twee origineelen

111'.

a) ms. autènt. Verbeterd naar handvest van Hagesteyn: autentycq.
b) ms. voegt hieronder: Valete et si vu!tis plaudite, kennelijk het slot van
A. Kemp lz.'s boek. Van Zomeren ziet het verkeerdelijk aan voor het slot van
het handvest.
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bestaan, die vervangén konden worden v olgens een autentiek afschrift, dat dus wellicht ook gemaakt is. Ongeveer
gelijkluidende handvesten zijn het stadrecht van Hagestein, uitgegeven door M. S. Pols, Versl. Med. 0.V.R.,
III {I894-I895), blz. 304 vlg., en het landrecht van Dalem, uitgegeven door ]. S. van Veen, Versl. M ed. 0. V.R.,
V {I905-I906), blz. I90 vlg. Voorts heb ik aangetoond
(BVGO VII7, blz. 87 vlg.), dat met deze hantvesten van
Gorcum, Hagestein en Dalem op denzelfden dag II Nov.
I 382 aan Leerdam een gelijkluidend stadrecht is verleend.
Uitg. Van Zomeren, Beschr. der stad Gorinchem, (Gor.
Il 55) blz. I6o vlg.
Uitg. in regest: Abr. Kemp, blz. I I4-II9.
Litt. W. A. van der Donk in verschillende brochures; H.
Bruch, BVGO VII7, blz. 87-94 en VII9, blz. I22-I28,
alwaar verdere litteratuuropgave.
Abr. Kemp zegt (blz. II4): ,,D'eerste Hant-vest die
merJ 'l'Ïnden kan, aan die van Gorinchem gegeven, is de
gene die Otto, Heer van Arkel, dit jaar I 382 heeft verleent ..."
In tegenstelling tot den heer Van der Donk houd ik
deze meening nog staande.

N°

21,

DE HEER VAN ARKEL REGELT DE JAARMARKTEN TE
GORINCHEM.

r. Want alle dieghene die onse merckten soecken tot Gorinchem,
geleyde zullen hebben binnen onsen lande alzoe langhe als die· merckten duerden, met hoiren goeden te komen ende te keeren, uutgenomen die onse vianden zijn, off brueckachtich met recht off scepenenvoerwairden, off van scepenenbrieven van schulde die zij schuldich
waer off tenwaer dat yement goet binnen merckten off op mercktdaghen vercoft: die mach dengheenen die dat gecoft hadt, binnen
merckten besetten ende met recht aenspreken, alzoeverre als hij daer
twee wittachtighe tuygen off meer aff heeft, gelijck oft buyten
merèkten waer, nae inhoudt onser handtvesten;
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2.
zoe ist te weeten datter zijn zes principael jaermercten, daer
die eerst aff is te midvasten, ende beghinnet des Vrijdaechs voer dien
Sonnendach als men singet in der heyligher kercken oculi mei, ende
duert twee weken lanck;
3. die ander merckt is te Pimcteren, duerende oock twee weken
lanck;
4. die dorde merckt is geheten die peertmerckt ende beghint
opten dorden dach in Julio te weten op Sinte--Martensavont translacie, ende duert vier daghen lanck;
5. die vierde merct is te Bamisch, ende duert oock twee weken
lanck;
6. die vijfste jaermerckt is te Alreheylighen ende beghint des
Vrijdaechs voor Alreheylighendach, duerende twee weken lanck, ende
is geheeten die veemerckt;
7. die seste jaermerckt is geheeten een lakenmerckt, ende is altoes
des Manendaechs nae Sinte-Mertensdach, ende zal dueren zes daghen
lanck;
8. welcke daghen voerscr. ingaen zullen voer den Manendach
des Zaterdaechs.
9. Uutgenomen dese zes jaermercten voerscr., zoe is tot elcke
weke een mercktdach als opten Manendach, duerende dien dach all.
ro. Item dien dach sal men beghinnen in allen merckten voerscr.
des mi<ldernachts ende tot middernacht weder uutgaen.
r r. Oeck zijn die boeten dubbelt binnen mercten.

AK f° 53'-54, afschrift naar AK Jz. met opschrift:
lncipitur quoddam notabile bonum.
Gedrukt: v. Zomeren, blz. 276.
Dateering onzeker: art. I en II = n° 20 art. 43 en
I6; maar ook = n° 66 art. 29 en I6.
Zie n° 23 en n° I24.

N° 22.
HERTOG ALBRECHT VAN BEIEREN BEVESTIGT HET
VERDRAG TüSSCHEN WILLEM VAN HOORNE EN JAN
VAN ARKEL O.A. OVER VISSCHERIJ.
1392 Jan. 3.

Aelbrecht etc. doen cond allen luden,
dat van sulken ghescele als geweest heeft tusschen onsen lieven soon,
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herén Willem van Beyeren, grave van Oestervant ende here van
Älthena, aen die een zide, ende onsen lieven neve den here van
Arkel aen die ander zide,
roerende van der visscherien tusschen den lande van Alth~na ende
van Arkel,
so hebben wij gesien enen brief, die die here van Huern die ten
tiden here van Althena was geg. heeft den · here van Arkel voirs.,
die onse zoon van Oestervant voers. mit sinen brieven geconfirmeert heeft, ende onse seggen daerop geseit, ende gevonden, dat de
voors. visscherie den here van Arkel voers. ende sinen nacomelingen toebehoren sal na inhouden den brieve voers., ende die rusteliken gebruken sal voer onsen soon voors. ende sinen nacomelingen.
In oerkonde etc.
Ghegeven in den Hage drie dagen in Jànuario anno xci na den loep
van onsen hove.
Gelijkt. af schr.: Reg. 1390-1401 liber V Aelbrecht
Cas E (Alg. RA, Leenkamer !nv. n° 52), / 0 27, n° IJl;
met opschrift: Den here van Arkel.
Afschr. van het vorige: AK j° 22'-23, met opschrift:
Desen brief is van der visscherien, uuyt hertoge Aelbrechts register gecopieert .
. Uitg.: Mieris III p. 586.
Zien° 17.

N°

23.

KEUR VAN DE LAKENVERKOOPERS.
1392 Dec. 4.

Dit sijn die koren van den ghewantsnideren, die ghemaect waren
int jaer twe ende tneghentich op Sente Barbarendach.
In den yersten en sal nyement ghewant sniden tot Ghorinchem,
hi en is poerter ende hi en heb een stat int ghewanthuys, het en
waer een stuc van twelf ellen ende niet daerboven: dat sal hi hebben
tsMaendaghes op sinen arm, ende anders niet op ghenen dach, ende
sniden dat op sijn elghelt.
Voertaen en sal nyement tonen noch vercopen binnen der weken
dan ghewantsniders. Waer dat zake dat dit yement anders dede
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dan ghewantsniders, die soude verhoren een boete van drie ponden, dat een dordel den here, dat ander ordel der poerten ende
dat dorde dordel den vijnders die men daertoe set van den ghewanthuse.
Voertaen zullen die ghewantsniders van Ghorinchem comen int
ghewanthuys tsMaendaghes ende houden horen marctdach int ghewanthuys, als men yerstwerf te missen luudt in die vasten ende
als men anderwerf. luudt buten der vasten.
Waer dat zake dat enich van den ghewantsniderèn ware, die daer
niet comen en woude, die en sal noch tonen noch vercopen binnen
sinen huse voer die tijt dat men vesper luudt. Waer dat zake dat
enich van den ghewantsniders dede, die soude verhoren een boete
van drie ponden, dat een dordcl den here, dat ander dordel der
poerten, dat dorde dordel den vynders.

Gelijkt. afschr.: KK f° 33.
Afschr. hiervan: AK f° 36.
Gedrukt in regest: AbrK. blz.

129-130.

VERHUUR VAN PLAATS OP DE VISCHBRUG.
1393 Febr.

22.

Dit sijn zulke reynten als die poert heeft op der vischbrugghen
van den cameren die daer op staen, ende Jan van Blanckenvoerde
ende IJsebrant van der Eyke alse borghermeysters der poerten
des jaers drie ende tneghentich den luden verhuert hebben vijf
jaer lanc, welc vijf jaer ingaèn op Sente Petersdach in den lenten
in den jaer van drie ende tneghentich, ende sijn verhuert om .... a)
gouden peter of twijntich vleemsche placken voer clken gouden
peter. Mede sijnt vorwaerde dat een yeghelijc sinen bodem dicht
houde11 sal van plancken. Ende waer oec dat zake dat onse lieve
here van Arkel of die poert der cameren te doen hadde, so zullen
si se altoes aenvaen binnen eenre maent nadat hem daeraf een
weet ghedaen is, ende ghelden den verseten pacht.

Gelijkt. afschr.: KK
a) Niet ingevuld.

f°

37.

HERTOG ALBRECHT BEVESTIGT DE TOL VRIJHEID
DER GORCUMERS.
1393 Maart 9.

Aelbrecht etc. doen cond allen luden,
want wij wail weten ende bekennen, dat onse lieve neve here
Otte, here van Arkel, brieve van onsen ouderen heeft, wail besegelt,
inhoudende dat onse ouderen ende voirvaderen den poirteren van
Gorinchem gegeven hebben, tollevrij te vairen mit alle horen goeden
overal in onsen landen, hetzi te water of te lande,
dair onse lieve neve van Arkel voirs. ons of ghetoent heeft, dat
sinen poerteren voirscr. onderwilen ghebrec hierin gevallen is, als
bi wilen te Dordrecht van stapelrecht, pat men dair van den poirteren voirs. hebben ende nemen wil; ende oic mede dat men tot
Huesden van den voirs. poerteren tollen begeert te hebben ende
genomen heeft, dat men hiet sheren tollen van · Hiiesden, des wij
voirtmeer niet gedaen en willen hebben. Ende willen dairom alsulke
brieve als onse neve van Arkel voirs. van onsen ouderen heeft,
houden ende gehouden hebben van enen yegeliken. Ende hebben
onsen neve voirs. om menighen trouwen dienst die hi ons gedaen
heeft ende oft , God wil noch doen sal, die voirscr. brieve die hi
van onsen voirvaderen heeft, geconfirmeert ende confirmeren mit
desen openen brieve voir ons ende onsen nacomelingen, him ende
sinen nacomelingen, ende willen voir ons ende voir onse nacomelingen, dat die poerteren van Gorichem voirs. in allen onsen landen,
hoe zi genoemt sijn, tollenvrij varen sullen, hetzi te water of te
lande, sonder tol of enich onghelt te gheven van horen goeden,
hoe dat men dat onghelt s~ude moghen noemen, duerende tot ewigen
daghen.
Ende omdat Jan onse neve van Arkel op desen tijt onse segel te
bewaren · heeft, so hebben wij onse proper singet, dat wij' selve
draghen, buten op onsen segel hieraenhangende ghedruct.
In orconde desen brief besegelt mit onsen segele.
Gegeven in Middelburg opten ix-den dach in Merte anno xc1J
na den lope van onsen hove.
Jussu domini Albert. Presentibus domino de Zevenbergen, domino
Nycolas de Bersalia, domino de Cortgene, domino Nycholao de

43

Bersalia. domino de Brigdamme, domino Willemanno de W eldamme et Nycholao Kervinc de Reymerswale consulibus.
(sign.) Gelkinus de Diepenberg.

S. ex coff.

Gelijkt. afschr. Reg. Liber V Aelbrecht (RA Leenkamer /nv. n° 52) f° 69, n° 314.
Het geconfirmeerde stuk is n° 9.
Gebeurtenissen, die met dit stuk samenhangen, worden
vermeld door Dirck Pauw, Kronijcke, p. 43-45. Het
daar gegeven verhaal is nogal onwaarschijnlijk.

KEUREN OVER SCHADE, DOOR DIEREN AANGERICHT.
1 393·

Dit sijn koren die gemaect sijn int jaer drie ende tneghentich bi
den schout ende bi den gerecht ende bi den hoghen heemraet.
In den yersten so wie dat perde in sinen scade vynt, die sal
hebben van elken perde drie wit.
Item van elken stucke horenvees dat jarich is of also out, twe wit.
Item van elken verken enen witten.
Item van elken scape enen halven witten.
Item van elker gans een deyt.
Item voert so mach een yegelijc scutten of scutter wesen of sijn
ghewaerde bode, die zulc goet als voerscr. is vyndt in sin en scade,
ende dat sal hi betalen eer hi sijn goet na hem neemt. Ende waert
dat den scutter meerre scade ghedaen waer dan s.ijn scutghelt droeghe, dat sal dieghene die dat ghescutte goet sijn is, beteren bi tween
goeden knapen of met sinen eede dien scade groten, eer hi sijn goet
na hem neemt. Ende een yeghelijc mach scutten butendijcs ghelijc
binnendijcs.
Item so wat verken die scutter vijndt buten der poorten ongheringhet, daer sal die scutter af hebben van den stucke enen witten.
Alle dese punten voerscr. sal men houden onvermindert der Zee_lander recht van ons liefs heren weghen van Arkel.
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a) Item alle scutghelt voerscr. sal dobbel wesen, dat bi nacht
ghesciet.
b) · Item soe wie den scutter of yement die goet gescut hadde
scutgoet name, die verboerde tegen den here xlv sc. ende denghenen SlJnen scaede te beteren bi den gherichte, die den scaede gesciet is.

Gelijkt. afschr.: KK f° 34-34'.
Afschr.: AK f° 36'.
Gedrukt in regest: Abr. K. blz. 412 (ten onrechte op het
jaar 1493 geplaatst). .

HET BESTUUR DER STAD MAAKT EEN OVEREENKOMST
OVER HET BAKKEN VAN STEEN.
1394 Jan. 30.

Int jaer vier ende tneghentich des vridaghes na Sente Pouwelsdach conversio hebben Jan van Blanckenvoerde ende Aernt Vos
alse borghermeysters overgedraghen bi den ghericht met Willem
Pekeric ende met Jan Danckaert sinen brueder als van den steen
te backen tien jaer lanc naestcomende in allen manieren ende vcr-waerden als hierna bescreven staet.
In den yersten zullen die borghermeysters hem jaerlijcs te voren
lenen op hoer werc tSente Petersmisse in den lenten vijf ende twyntich dordrechtsche gulden, ende die zullen si jaerlijcs den borghermeysters betalen na den yersten oven van elken oven daernaest
volghende vijf dordrechtsche gulden. Voert zullen si jaerlijcs backen
vijf honciert dusent steens. Ende die aerde zullen si butcndijcs
nemen buten der poert cost, ende die aerde en sal gheen cbslijc
noch driftslijc wesen. Mer waert zake dattet noet van water waer,
<lat si se butendijcs niet ghecrighen en conden, so souden si aerde
binnendijcs nemen, daer se die poert ligghende hadde, dats te
verstaen uut zulken lande als si metten steenhoven ghehuert hebben, ligghende tusschen der poert erve dat der kerken van Arkel te
a) Zelfde hand, maar later bijgeschreven.
b) Andere hand tusschen 1436 en 1450.
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wesen plach, uutghenomen die culen daer uut ghebacken is, aen
een zide ende Aernts erve van Hemert aen <lander zide. Ende
zullen dit erve verwaren dese iaren uut van Heyndinghe.
Voert waert zake dat enich ghebrec viele in desen tien jaren in
der aerden dat se niet nut en waer te backen, so souden Willem
ende Jan voerscr. die twe.deel ghelden van achtien d?rdrechtsche
gulden, die ghecost hebben den steenoven te versetten, ende die
plaetse te maken, ende die porte tordel.
Voert so zullen si leveren jaerlijcs also groten wael ghebacken
steen als men ghebacken heeft int jaer van twe ende tneghentich
ende van drie ende tneghentich die lestleden sijn van binnendijcscher
aerden na der poert vormen die men hem van jaer te jaer kueren
sal, ende die vormen vol met horen rechten streke also <latten
tghericht lovet. Ende mede zullen vier steen ligghende also hoech
wesen als een staende steen.
Voert zullen si hebben van dken dusent steens enen guillelmus
dordrechtschen gulden ende een vierdedeel van enen guillelmus
dordrechtschen gulden.
Voert zullen si hebben voer hoer cleder ende voer die plaetse
te bereiden jaerlijcs onder hem beiden vier guillelmus dordrechtsche
gulden; des zullen si daervoer jaerlijcs der poerten uutreyken twe
dusent steens.
Item zullen si den steenoven ende dat woenhuys ende die loedsen desc jaren uut in reke houden, ende opleveren in reke ten
lesten daghe buten der poert cost.
Voert so zullen die borghermeysters hem jaeriijcs torf helpen
copen bi horen rade ende op horen cost, ende die borghermeysters
zullen dat ghelt verligghen ende weder innemen van den yersten
oven die men met dien torve backen sal.
Item waert zake dat men ghenen torf overmids noetzaken ghecrighen en conde, dat si hoer vorwaerden niet voldoen en conden
als voerscr. is, so souden si der poerten hoer lant ghelden ter scepen
scieringhe die dan waren na den wert dat si kuerden.
Ende alle dese voerscr. voerwaerden hebben si gheloeft te voldoen in allen manieren als voerscr. is.
Hier hebben over gheweest alse scepen Henric Poker, Dirc die
Monic, Aernt Ricude Jans zoen, Peter Beye, Rutgher van der
Haer, Dirc Millinc ende Ghrijt Beernts zoen van den Aftersloet.

Gelijkt. afschr. KK / 0 41-41'.

BEPALINGEN OVER HET VERKRIJGEN VAN
BURGERSCHAP.
1 394•

Int jaer vier ende tneghentich is gheordineert bi onsen lieven
here ende jonchere van Arkel, bi den ghericht ende bi den goeden
knapen, so wie voertmeer poerter werden sal tot Ghorinchem, sal
acht jaer lanc binnen Ghorinchem wonachtich wesen ende daer zulke
zeker(hede) voer doen, dats den gherichts ghenuecht, ende daertoe
enen ouden scilt sjaers beligghen op een goet onderpant binnen Ghorinchem, dats den ghericht ghenuecht, ende voert der kerken, den
scepenen, den klere ende den boden thoer. Ende so wie dat poerter
wert, sal der poerten in reden ghelde gheven tien oude scilde, zulker oude scilde als die poert van horen assijnsen neemt, of hoer
ghemoede van den tien ouden scilden te hebben.

Gelijkt.

afschr.:

KK

f

0

12.

N° 28a.
EENIGE LIEDEN WORDEN POORTER.
In den yersten Herberen Spaen. Ende bewijst sinen ouden scild
sjaers aen die ses pont sjaers erf eliker reynten die hi heeft op een
huys ende hofstat, gheleghen over die haven tusschen Jans van
Aken ende Jan Hoywaghens. Ende die tien oude scilde werden
hem quijt ghelaten om beden willen ons liefs heren ende joncheren
van Arkel.
Item Jan die Verwer, die met Aernt van Goerl te wonen plach,
wert poerter op Sente Wilboerdsdach int jaer vier ende tneghentich. Ende sal jaerlijcs der poerten gheven enen ouden scilt op Sente
Wilboerdsdach ter tijt toe dat hi dien ouden scilt sjaers beleecht
heeft op zulken onderpant dats den ghericht ghenuecht, in al zulken
vorwaerden alst poertrecht daeraf inhoudt. Ende wanneer hi desen
ouden scilt sjaers binnen jaers voer Sinte Wilboerdsdach beleghede
als voerscr. is, so waer hi quijt van dien jaerpacht. Ende heeft
sinen peter sjaers bewijst op sijn huys ende hofstat, gheleghen op
den Langhendijc buten dijcs, ende Ghijsbert Scouten zoens te wesen
plach.
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Item Gherijt Aernts Koes zoen wert poerter op den neghenden
dach in November int jaer vier ende tneghentich. Ende wert quijt
ghelaten bi goetduncken des gherichts om Goeds willen ende om
beden wille Gherijts van Beesde, Florijs Sproncs ende Rutghers van
der Haer, want een arm knecht was ende sijn ouders poerters gheweest hadden. Mede heeft hi dien ouden scilt sjaers, daer hi poerter
op gheworden is, beleecht op den bodem van sijnre scuten, ende
dien hiernamaels beligghen, wanneer <latten ghericht dat dan wesen
sal also rike kent, dat hiën beligghen mach.
KK

1°

12-12'.

Dit sijn dieghene die poerter worden sijn int jaer xcvii, ende hebben
geloeft viii jaer tot Ghorinchem te wonen.
Item ierst Lambert Hamaert. Ende sinen peter bewijst op Dirc
Touwers huys in de Arkelstraet.
Item Jan Dirxs zoen. Ende sinen peter bewijst op een huys after
Harman Touwers huys over den waterganc.
Item Dirc Vranken zoen. Ende sinen peter bewijst op sijn huys
over die haven.
Item Dirc Gront Dirxs. Ende sinen peter bewijst op sijn huys in
de Gasthuysstraet.
Item Claes van Hellu. Ende sinen peter bewyst op Dirc Zeven
wens huys over die haven.
Item Tonis van der Halle. Ende sinen peter i5 hem selven geloeft.
Item Harman Rins zoen die brouwer. Ende sinen peter staet op
sijn brougebouwe.
Item Claes die Wilde. Ende sinen peter heeft geloeft Jan Walraven
( de rest is zoo verbleekt, dat slechts hier en daar nog
iets te lezen is).
KK

f°

14.

Item int jaer dusent vierhondert ende vier op den achten dach
in Marte wert Jannes Bilt Dircs zoen poerter. Ende bewijsde sinen
peter sjaers op Aernt Gruters huys ende hofstat, dat staende is ende
gheleghen op den Langhendijc besiden Peters huys van Spiker.
Borghe Bouden die Ledighe.
KK

1° 15'.

HEER EN STADSBESTUUR STELLEN VOORWAARDEN
VAST VOOR DEN (PAS GEBOUWDEN?) KRAAN TE
GORINCHEM.
1395 Jan.

I.

Dit sijn brieve die die here van Arkel
ende ·die poert ghegheven hebben.
Wi Otte, here van Arkel, richter, borghermeesters ende scepen
van Ghorinchem, doen cond allen luden, dat wi met Heinric Poker
overdraghen sijn van den craen ende van der craenstede, gelijc si
nu betymmert is, ten ewighen daghen duerende in allen manieren
ende vorwaerden hierna bescreven.
In den yersten dat wi Otte here van Arkel, die poert van Ghorinchem ende Heinric Poker elc sijn dordel altoes maken ende
houden sal ende ghemeyn verhueren. Ende van den reynten die
daer jaerlijcs afcomen, daer sal elc jaerlijcs sijn dordel af boren.
Oec mede sal men Heinric Poker sijn dordel altoes uutpanden ghelijc onse reynten, also dicke als hijs te doen heeft.
Voert sijnt vorwaerde, waer dat zake dat Heinric Poker dese
hofstat betymmeren woude, daer die ·craen op staet, so sal hi enen
doerganc laten ligghen recht doer der hofstat teghen den craen,
tien voet breet. Oec mede so mach Heinric Poker desen doerganc
voerscr. boven betymmeren, ende sal wesen also hoech, datter nyements goet bi behyndert en si, dat men daer door draghen of arbeyden sal. Oec mede sal Heinric Poker den craen ende den doerganc van den craen ende die hofstat besighen wanneer hi wil, .
alse wi Otte here van Arkel of die poert van Ghorinchem of dieghene die den craen in hueren hadde niet en orbaerden, ende daer
mede toe sien. Oec mede sijnt vorwaerde, dat wi Otte here van
Arkel noch die poert van Ghorinchem ghenen tijns ghelden en
zullen, die op der hof stat staet. Ende alle zaken sonder arghelist.
In kennisen der waerheit hebben wi Otte here van Arkel onsen
zeghel, ende wi richter, borghermeysters ende scepen van Ghorinchem onser poert zeghel van Ghorinchem open aen desen brieve
ghehanghen.
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Ghegheven int jaer ons Heren mccc vijf ende tneghentich op den
jaersdach.
Gelijkt. afschrift.: KK f"
Afschr.: AK f° 26-26'.
Uitg.: Mieris !Il 62r.
No

20-20'.

30.

NADERE BEPALING OVER EEN DER PALEN VAN DEN
KRAAN.
1395 Jan. 14·

Wi Otte here van· Arkel, richter, borghermeysters ende scepen van
Ghorinchem doend cond allen luden, dat wi bi consent ende wil
Jans Vriesen den utersten pael van den craen die staet ter vischbrugghen waerts op Jans Vriesen erve, in der haven gheslaghen hebben, ende kennen dat hi op sijn erve staet. Ende om des wil, so
mach _hi op den pael ende daeraen tymmeren, of hi wil, na der
ghewoenten als ghewoenlijc is op der haven te tymmeren die aen
die zide der haven wonen, daer dese hofstat leghet.
In kennisse der waerheit hebben wi Otte here van Arkel onsen
zeghel, ende wi richter, borghermeysters ende scepen van Ghorinchem onser poert zeghel open aen desen brieve ghehanghen. Ghegheven int jaer ons Heren mccc ,vijf ende tneghentich op Sente Poncyaensdach.
Gelijkt. afschr.: KK f° 20'.
Afschr.: AK f° 26'-27.
Uitg.: Mieris !Il, 62r .

REGELING VAN KRAANGELD.
1 395·

In deser manieren so n~emt men van den craen.

In den yersten van enen voeder wijns vi grote, ende van elker
aem enen groten, mer wat beneden eenre halver amen is, daer en sal
4

men niet af gheven, ende so wes een halve aem is of darenboven, daer
sal men van eenre volre aem af gheven. Ende so wes men af gaet of
wech vuert, dat sal half ghelt gheven.
Item van enen enghelschen sac wollen a), van enen molensteyn of
van enen slijpsteen ses grote; een scots sac wollen twee grote b); een
ton stads twee grote; een ton vlas twe grote, ende van eenre halver
tonnen enen groten; ende een ton ijsers enen groten.
Item alle goet dat in houten reepen beslaghen is, dats te weten
honichzeem, olij, zmout, mede, wijn ende edic: wes boven een halve
aem is enen hal ven groten.
Item so wie van enighen stuc voerscr., uutghenomen wijn, selve
opdoen wille, die sal met halven ghelde quijt wesen. Ende buten
die craenmeisters niet op te doen, hi en salt hem yerst laten weten,
op die boete van drie ponden, dat een dordel den here, dat ander
dordel der poerten ende dat dorde dordel den craenmeisters.
Ende waert zake dat die craenmeisters yements goet verzumeden,
dat sal hi hem ghelden bi den ghericht.
Item van der wollen en sal c) men [gheen] d) craenghelt gheven.

Blijkbaar zijn eerst Eng. en Schotsche wol belast geweest; daarna vrij geworden, zoodat de laatste item moest
worden bijgevoegd; later weer belast geworden, zoodat
,,gheen" moest worden uitgevlakt.
Gelijkt. afschr.: KK f° 21. Handschrift met zelfden
inkt als n° 29, dus geschreven 1395; wijzigingen naar
den inkt te oordeelen vermoedelijk in 1397.
Afschr.: AK f° 36.
No 32·

VERHUUR VAN EEN DEEL VAN DE STADSGRACHT.
I

396 v66r Dec. 24.

In deser manieren heeft Heinken Zurds c) der poert graft ghehuert
a) van ... wollen: doorgestreept.
b) een scots ... grote: doo rgestreept.
c) der wollen en sa!: geschreven op rasuur.
d) Dit woord is geheel weggeradeerd. AK leest: geen craengelt.
e) Deze naam is niet goed te lezen, daar hij is doorgestreept bij een poging
om door verbetering van deze oorkonde no. 45 te maken.

tusschen Wolf eren poert ende Goddenpoert tien jaer lanc, wek tien
jaer ingaen zullen op den Kersavont int jaer ses ende tneghentich.
In den yersten dat hi hem behelpen sal metten zijl die in die
Linghen bi Goddenpoert uutgaet, also dat die poert noch dat lant
daer niet bi bescaedt en sijn.
Voert so en sc1l hi gheen scuten bi nacht in der graften houden.
Voert so sal hi der poerten jaerlijcs dese tien jaer lanc gheven
ses ende twijntich dordrechtsche gulden, die een helft op Sente .Jansdach te midsomer ende die ander helft tot Kersavont daerna.
Gelijkt. afschr.: KK f° 37, later doorgestreept, natuur~
lijk in r406, zie n° 45.
No 33.

REGELING VAN HET WAAGGELD.
1 397•

Item die waghe ende tsteken van der boter sal men gheven van
den hondert weghens vier penninghe; dats te verstaen van tien ponden tot vijf ende twijntich ponden toe enen penninc, van vijf ende
twijntich tot vijftich ponden toe twe penninghe, van vijftich ponden
tot vijf ende tseventich pond en toe drie penninghe, ende van vijf
ende tseventich ponden tot hondert ponden toe vier penninghe, ende
also voert hondert-hondert-gelike.
Item van elken beyndel kenips enen a) penninc, sonder die men bi
den hondert vercoopt, ende daer sal men af gheven van den honden vier penninghe.
Item van enen vaet boteren metten steken enen groten h).
Item van een pont caes enen groten h) ende also menighen coep,
also menighen assijns.
Item van enen enghelschen sac wollen twe grote.
Item van enen scotschen sac wollen anderhalven groten.
Item van een ton vlas twe grote.
Item mach elc poerter sijns selffs goet binnenshuys weghen tot
tien ponden toe sonder assijns te gheven, ende daerenboven sal hiit
in die cleyn waghe leveren.
a) Hand 1436-1450 voegt in: halven, op rasuur.
b) enen groten door eerste hand in beide gevallen op rasuur.

a) Ende elke acht pennynge sijn gerekent voer enen halven leuwe.
Ende van den halven vierendeel boteren sal men van wegen gheven
enen halven leuwe.
Gelijkt. afschr.: KK f° 25. Het staat vóór n° 34, dus
in 1397 geschreven.
Gedrukt regest: Abr. K. blz. 254.

No 34 ..
REGELING VAN ACCIJNZEN VAN OOFT, ZOUT, HARING.
1397 Aug.

I.

0

In den jaer xcvii op Sente Petersdach ad vincula wert die oeftmate ende die makelaerdij van den tonharinc ende die makelaerdij
van den tonharinc ende die makelaerdij van den zout ende die zoutmate verhucrt in manieren hierna bescreven.
In den yersten dat men nemen sal van elkcn hoet appelen of peren
enen ouden y]eemschen groten. ·
Voert so zullen sestien tonnen een hoet wesen, ende dat sal ghelden een yegelijck die coept ende die vercoept elcs enen ouden v leemschen groten. Ende so wes men bi sacken vercoept, daer sal men af
gheven eenen lichten brabantschen.
Voert waert zake dat yement oeft in manden brocht, die een
scepel hielden of meer, die sal van elker manden gheven also vele
oft in sacken stonde.
Item van een hondert manden prumen . enen ouden vlcemschen
groten.
Item van enen groten hondert noten twe oude vleemsche grote.
Ende so wes men in den scependom van Ghorinchem vercoept
daer sal men assijns af gheven, uutghenomen dat een poerter van
Ghorinchem coft tot sijns selfs eten, daer en sal hi niet af gheven.
Item sal men gheven van elken last tonharincs drie oude vleemsche grote ende daerna ton-ton-ghelike.
Item sal men gheven van clken mudde zouts, daer coep af gaet,
uutghenomen dat men bi der hant slijt, enen halven ouden vleemschen groten, half die coept ende half die vercoept.
Gelijkt. afschr.: KK f° 25'.
Afschr.: AK f° 32'.
Gedrukt regest: Abr._K. blz. 417.
a) Het volgende geschreven door hand 1436-1450.
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No 35·

OVERDRACHT VAN EEN ERF.
1398 Dec. 4.

Int jaer acht ende tnegentich op den vierden dach in December
droeghen Wouter Wel ende Bronis W outerszoen alse borghermeysters der poerten van Ghorinchem bi goetduncken des gherichts op
Hillen Aernts wijf van Hemert een stuc erfs, gheleghen buten Cansenpoert, streckende van der straten ende van Aernts erve v·an Hemcrt tot Aernts Rademakers erve toe, tusschen Jan Soeulpen erve te
wesen plach aen deen zide ende der poert graft dijc aen dander zide,
in zulker vorwaerden dat een wech acht roedevoet breet sal bliven
ligghen voer die voerscr. erve tot enen ghanc.
Regest: KK /

0

38.

BEPALINGEN OVER BAKKEN VAN TEGELS EN BAKSTEEN.
1399 v66r Feb.

22.

Dit sijn die vorwaerde tusschen den borghermeysters van der poerten weghen van Ghorinchem aen deen zide ende Aernt den Leydecker aen dander zide als van den teghelen ende van den estric te
backen.
In den yersten dat Aernt die hofstat hebben ende bruken sal daer
die tichghelrij nu ter tijt op staet om den tijns die Catelijn Philips
ende hoer kijnder daer op hebben.
Voert sal Aernt teghelen ende estric backen na der poert vorme
die hem ghelevert is, ende also backen dat se tghericht lovet. W aert
oec also dat hi die teghelen ende dat estric also niet en bie_ke dat se
tghericht niet en loveden, dat soude hi beteren bi den ghericht.
Voert sal hi hebben van elken dusent teghelen dese jaren lanc een
quartier van enen enghelschen nobel, ende van vive ende veertich
vorsten een quartier van enen enghelschen nobel, ende twe horen teghelen voer een vorste ende twe f ineel voer een vorste.
Voert sal hi hebben van elken dusent estrics dat yerste jaer enen
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dordrechtschen gulden, mer waert dattet die ander jaren tUtrecht
of tot Bochoven min goude, dat soude hi ontvallen bi den ghericht
dat dan waer. Mer hi en soude niet meer hebben dan enen dordrechtschen gulden. Ende dat estric sal wesen half zwert half gheele.
Item wanneer dat elc oven ghebacken is, ende dat vuer uut is, so
sal Aernt totten borghermeysters comen ende segghen hem dat sijn
werc reede is, ende na dier weten sal hi dat werc veertien daghe lanc
houden der poerten ende den poerteren van Ghorinchem, ende dan
darenteynden sinen orbaer met sinen werc doen; uutghenomen dat
die poert noch die poerters van Ghorinchem dat werc niet duerre
ghelden en zullen dan voerscr. is.
Item voert sal men Aernt dese scout uutpanden als ghewoenlic is
van der poert reynten.
Voert sijnt vorwaerde dat Aernt dese hofstat niet argheren en sal,
mer teelde hi enich gheboemt daer op, dat soude die poert ten lesten
jaer behouden tots gherichts schieringhe dat dan wesen sal.
Ende dit sal vijf tien jaer lanc dueren op Sinte Petersdach in den
lenten int jaer neghen ende tneghentich ingaende.
Gelijkt. afschr. KK

f°

42'.

N° 37·
REGELING VAN WEGVOEREN VAN VUIL.
r400 Dec. 28.

Int jaer dusent vierhonde!"t op Alre-kynderdach nam Zander
Kerstiaens zoen tslijc ende die messen van der straten te vueren
binnen den mueren van Ghorinchem twe jaer lanc, die ingaen op
den jaersdach naestcomende, in manieren ende vorwaerden hierna
bescreven.
In den yersten sal hi dat marctvelt ende der poert straten scoenmaken ende -houden van slijc, ende op die hoefden vueren.
Item waer dat slijc op der straten ghehoept · leghet, dat sal hi
wechvueren, mer opt marctvelt sal een yeghelijc sijn slijc hopen also
ver als sijn erve gaet.
· Voert wie dat messe uut doet draghen, dat sal hi op der straten
doen draghen, ende dat sal bi Zander laten weten, ende die messe
sal men hem helpen laden. Ende wie sijn messe niet en holp laden;
verboerde x sc.
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Item alle slijc dat ghehoept is, dat sal Zander altoes binnen den
Sondach wechvueren opt hoeft of daert hem die borghermeysters
wesen te vueren, sonder arghelist, op die boete van x sc. also dicke
als hi daeraf becoert worde. Mer alle messe sal hi wechvueren binnen
den yersten acht daghen nadat ment hem laet weten, op die boete
voers.
Ende waert zake dat yement sijn messe langher dan acht daghe liet
legghen op der poert straten, dat waer op die boete van x sc.
Ende hieraf sal Zander siaers hebben drie ende dertichstalven nuwen gulden, een ende twintich hollantsch grote voer elken gulden
gherekent, · tot elken vierendeel jaers te betalen; ende daertoe een
wake.

Gelijkt. afschr. KK f° 44'.

EEDEN VAN SCHEPENEN . EN RADEN.
Omstreeks

1400.

Dit is der scepen eet die sij
zweren als si scepen werden.
Dat zweerdi, dat ghi scepen wesen zult in den scependom van
Ghorinchem, recht tughen, recht zeghelen, recht wisen tusschen twyer
man tale, bi uwen vijf zinnen, daer ghijs u bevroeden condt na inghehout den hantvesten, ende daer ghijs van sheren weghen vermaent wert a), uutghesceiden die lombaerde, ende zulker dedinghe
als si in voertiden ghededinct hebben met onsen lieven here van
Arkel ende metten ghemeynen ghericht, ghelijc die brief daeraf inhoudt die daeraf is. Dat en zuldi laten om liefde noch om myede
noch om heerscaps ghebot, noch om anxt van uwen live. Dat u God
so helpe ende sijn heylighen.
(toevoeging met dezelfde hand, na 1400:)
Ende so wes ghi.. niet vroet en sijt u beraden zult metten rade ende
niet vorder.
a) Hier staat ,en teeken, maar waarheen dat verwijst, is niet duidelijk.

Nog voor 1407 vervangen door no. 57.
Dat zweercli, dat ghi rade wesen zult in den scependom van Ghorinchem, tbest te raden der poerten ende den lande des scependoms
van Ghorinchem, ende recht bi uwen vijf zinnen na ingehout der
hantvesten ende des coerboecs. Dat u God so helpe ende sijn hcylighen.
Voert zullen jaerlijcs die nu scepen seven rade kiesen die hem
recht zullen helpen raden a).
Dese rade worden yerst gheset int jaer dusent vierhondert.
Gelijkt. afschr.: KK f° 47' aan linkerkant beschadigd.
Zie n° 57, 87 en 88.
N° 39.

MEESTER BODE VAN ZANTEN KRIJGT VAN DE STAD
GORINCHEM EEN JAARGELD.
140 3 Maart

2 1.

Wi borgermeysters, scepen ende raet der stede van Ghorinchem
doen cond allen luden met desen openen brieve, dat wi bi rade ende
goetduncken ons liefs ende gerechts heren, heren Johans, here tArkel,
van Perpont ende slands van Mechlen, ghegheven hebben ende gheven
~eyster Boden van Zanten om menighen trouwen dienst ende meysterien wil, die hi aen onsen poerteren ghedaen heeft ende of t God wil
noch doen sal, tot sinen live ende also langhe als hi leven sal ende
niét langher, vijfendetwyntich ny gelres gulden siaers, die voer datum des brief s lest gheslaghen sijn, jaerlijcs op den pinxterdach te
betalen of binnen den yersten veertien daghen daerna naestcomende,
sonder enich langher vertier. Ende die yerste betaeldach hieraf sal
wesen nu en pinxterdage naestcomende.
Voert so hebben wi hem gel oef t ende gheloven op ons ende op
onse stede: waert zake dat meister Bode of sijn ghewaerde bode met
sinen openen brieve binnen Ghorinchem quame na elken dage ende
termine van betalinghen voern. ende hem dit voerscr. ghelt niet bea) Op rasuur.
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taelt en worde, so mach meister Bode voerscr. of sijn ghewaerde bode
ons of onse medepoerteren besetten ende becommeren ten Bossche of
anderswaert, daer hi se vonde, ende daer gheen onscout voer doen,
noch van der besettinge niet quijt wesen, · meister Bode of sijn ghewaerde bode en si yerst vernuecht ende wael betaelt van den reynten
voers., die, hem af terstellich waren, ombecroent van ons. Voert tot
elken tiden als meister Bode of sijn ghewaerde bode quame om dese
voers. reynten te boren of te manen, so hebben si een vrij ende vast
gheleide te comen ende te keren sonder argelist.
In kennissen der waerheit hebben wi desen brief open besegelt met
onser stede zegel van Ghorinchem. Ghegheven op den eenendetwyntichsten dach in marte int jaer ons Heren m cccc ende drie.

Gelijkt. afschr.: KK

f° 3.

JAN VAN ARKEL KLAAGT AAN HERTOG ALBERT, DAT
DE GORCUMERS WORDEN GESCHAT DOOR DORDRECHT
EN GOUDA, ONDANKS GESLOTE:N BEST AND.
1403 Juni 14.

Gedrukt: Mieris III, 780.
Zie Bruch, Dirck Franckensz. Pauw, blz. 43-45.

N" 41.
JAARGELD AAN JANNES ZASSE.
1403 Juli 31.

Wi borgermeysters, scepen ende raet der stede van Ghorinchem
doen cond allen luden, dat wi bi rade ende goetduncken ons liefs
ende geduchts heren van Arkel gegeven hebben ende gheven mit
desen brieve meister Jannes Zasse tot sinen live om menighen truwen
.dienst wille die hi ons ende onsen medepoerteren gedaen heeft, twelf

goede gouden peter sjaers die wi hem voer ons ende voer onsen nacomelinghen geloeft hebben ende geloven mit desen brieve uut te
reyken ende wael te betalen uut onsen wijnassijns tot Ghorinchem
tot alrehey ligendage naestcomende ende also voert van jaer te jaer
op alreheyligendach, duerende also lange als hi leven sal ende niet
langer. Ende die zullen wi hem altoes jaerlijcs uut doen panden of
hem gebrec daerin viel, gelijc onser stede scout. Voert so geloven wi
voer ons ende voer onsen nacomelingen, dat wi van onsen wijnassijns
voerscr. jaerlijcs gheen ghelt heffen noch opboren en zullen, tensi dat
meister Jannes Zasse voerscr. yerst vernuecht is van den t'.'{elf peter
voerscr. Ende waert zake dat meister Jannes Zasse voerscr. uut ons
liefs heren lande van Arkel voer mitter wone ende daeruut bleve, so
souden wi quijt wesen van den voerscr. twelf peter sjaers. Ende tot
wat tiden dat meister Jannes voerscr. weder quame mitter wone in
ons liefs heren lande van Arkel voerscr., so zullen wi hem dan weder
uutreyken sijn twelf peter sjaers voers. tot zulken dage ende termijn
als voerscr. is, duerende sijn leven lanc, alle dinc sonder argelist. In
kennissen der waerheit hebben wi desen brief open bezegelt mit onser
stede zegel van Ghorinchem, op Sente Peters avont ad vincula int
jaer ons Heren m cccc ende drie.
Gelijkt. afschr.: KK f° J', later doorgestreept (klaarblijkelijk na den dood van Jan Zasse).

No 42.
JAARGELD AAN JAN DE VRIJER EN LAURENS LANGST AE
1403 Juli 31.

Item meister Jan die Vrijer heeft acht nij gelres gulden sjaers tot
sinen live, die hertoge Willem hertoge van Gulyc ende van Gelren
lest dede slaen, in allen manieren als meister Jannes Zassen brief
inhoudt, op denselven dach ende date.
Item meister Laurens Langstaf heeft seven nij gelres gulden sjaers
tot sinen live, die hertoge Willem hertoge van Gulyc ende van Gelren
lest dede slaen, in ·allen manieren als meister Jannes Zassen brief
inhoudt, op denselven dach ende date.
Gelijkt. afschr.: KK f°

J',

later doorgestreept.
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N° 43•
MAAS JANSZ. BENOEMD TOT WAPENMAKER.
1405 Juni 5.

Wi borgermeysters, scepen ende raet der stede van Ghorinchem
doen cond allen luden, dat wi bi rade ende goetduncken ons liefs
heren van Arkel overdraghen sijn met Maes Jans zoen den boghemaker, dat dese selve Maes onser stede dienen sal also langhe als hi
leven sal. in manieren ende vorwaerden hierna bescreven.
In den yersten sal Maes al onse donrebussen ende alle onse ghescut verwaren ende met donrebussen schieten wanneer wijs begheren;
ende onse oude scut vervederen ende verscicken ende onse vuerpijl
maken; ende dat jaerÜjcs op kueren eer hi sîjn ghelt boren sal. Ende
wanneer dat Maes te doen heeft van den voerscr. punten, so zullen
wi hem hulpe ende knecht doen op onser stede cost. Ende tot wat
tiden dat hi buten Ghorinchem van onser stede weghen trect, so sal
hi sinen cost hebben van onser stede also langhe als hi buten is.
Voert sal men hem een huys doen, in te wonen, ende jaerlijcs enen
rocke gheven. Ende tot wat tiden dat Gorinchem beleghen is, so sal
hi sinen cost hebben also langhe als men voer Gorinchem laghe.
Voert sal hi uut onsen brou-assijns jaerlijcs •rive ende twyntich
nij albertus dordrechtsche gulden hebben also langhe als hi leven
sal, deen helft te betalen op den meydach ende dan der helft op alreheylighendach daerna.
Voert sal Maes vrij wesen ende bliven also langhe als hi leven
sal, van alre scattinghe ende wakinghe ende onraet onser stede
ruerende.
In kennissen der waerheit hebben wi onser stede zegel aen desen
brieve ghehanghen. Ghegheven int jaer ons Heren m cccc ende vive
op Sente Bonifaciusdach.

Gelijkt. afschr.: KK

f°

4.

REGELING VAN EEN SCHULD.
1406 Juli i8.
Item int jaer mcccc ende ses, des Woensdaghes na Sente Jacops-

60

dach hebben die borghermeysters metten scepenen ende metten rade
overdraghen van der scout die men Peter den Haen van sijnre borghermeysterscap sculdich bleef, ende mede van den driehondert nijen
gelres gulden die tot Beesde ghefyniert sijn bi Florijs van Beesde.
In den yersten is men Peter den Haen sculdich in Heinrics Bloten
leste rekeninge, gelijc sijn rekeninge daeraf inhoudt, seven ende dertichstalven peter ~in enen groten drie toerloer.
Item blijft men Peter den Haen noch sculdich vier ende twyntich
peter die men Jan van Blanckenvoerde ende Bouden den Ledighen
corten sal in hoerre rekeninge die si voer die poert uutgheleecht
hebben.
Item voert van den driehondert nijen gelres gulden voerscr. die
F[lorijs] van Beesde ghefyniert heeft tot Beesde, daer die dach [ van]
betalinghen af was tot Paesschen die lestleden is en[de die] Jan
van der Donc gheboert heeft, ruerende van der han[ ...... ] die die
poert Jan van der Donc sculdich was, gelijc Hein[rics] Bloten rekeninge daeraf inhoudt, daer sal die poe[rt] Peter den Haen af
scadeloes houden, beide van hoetghe [lde] ende van soude.
In orconde hieraf hebben wi onser po[ert] zegel van Ghorinchem
binnen op desen cedelen ghedr [ uct].
Gelijkt. afschr.: KK !° 46.
Bladzij aan de rechterzijde afgesneden.

VERHUUR VAN EEN DEEL DER STADSGRACHT, TER
VER VAN GING VAN N° 32.
1406 12

Sept.

Item int jaer mcccc ende ses tsondaghes na onser Vrouwendach
nativitas verhuerden Zander Peterszoen ende Dirc Reynerszoen alse
borghermeysters bi den ghericht die oude graft tusschen den Wolferenschen dijc ende Goddendijc acht jaer lanc, die inghinghen op
onser Vrouwendach nativitas die lestleden is, ende hebben ghehuert
Rob Robbenzoen ende Hubert Yeerswijcszoen om vijf endetwyntichstalven dordrechtschen gulden sjaers - - enen Enghelschen
nobel voer drie dordr. gulden gherekent - - deen helft jaerlijcks
te betalen op den yersten <lach in Marte ende dander helft op onser
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V rouwendach nativitas m mameren ende vorwaerden hierna be
screven.
In den yersten dat si hem behelpen zullen. metten zilen die in der
graften ligghen, deen ligghende in Goddendijc ende dander bi Wolferenpoert, die in die zeeslaghen dient.
Voert en zullen si dese zilen niet opdoen tensi bi den borghermeysteren ende bi twe scepenen ende bi twe van den hoghen heemraders die dan wesen zullen. Ende dat water in der graften ende
uter graf ten also hoghe niet in- noch uutlaten, daer die stede van
Ghorinchem of tghemeyn lant mede bescadicht mach werden. Ende
die slotelen van den zilen zullen die borghermeysters altoes in hoerre
waerden hebben, ende tot wat tiden dat se Rob ende Hubert te doen
hebben, so sal men hem behelpen ghelijc als voerscr. is.
Voert waer dat ycment enighcrhandc zaken in der graften worp
of dede daer die visscherij scade af hebben mochtc, die soudc den
visschcren dat beteren bi den borghermeysteren ende bi den ghericht, also ver alst kcnlijc wacr of bcwiscn mochten, ende alle cline
sonder arghelist.

Gelijkt. afschr.: KK f° 37'.

MARGARETA, GEMALIN VAN WILLEM VI VAN BEIEREN,
NOOPT HET STADSBESTUUR VAN GORINCHEM TOT
VOORZIENINGEN AAN DIJKEN.

Margriete van Bourgondië laten u weten, scout, scepen ende raden
der stede van Gorinchem, hoc dat wij verstaen hebben, dat binnen
uwer scouwe gate open staen, daer Alblasserwaert grotelic bi bescadicht werd overmits des waters willen, dat uten gaten uptcn lande
aldaer coomt,
wacrom wij aen u begeren mit ernsten, dat ghi sonder vertrec
die gate also toeslait ende dijket, dat die gemeen wairt dairbi bezorcht ende onverderft blive, want onsen lieven here ende geselle
ende ons van sijnre wegen dat niet en stonden te gehengen in sulken
maten.
Ende waert dat des niet en geschiede ende onse wairt voirs. daerbi
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vorder scade gecrege, so woude onse lieve here ende geselle voirs.
clair voirtdan in doen ende him na richten als hi sculdich ware te
doen.
Ende des begeren wij uwe bescreven antwoorde bi den bringer
sbriefs.
In oirconden etc. gegeven, gedruct a) in den Hage op Sinte-Pouwelsdach conversio int jaer m cccc 0 ende zesse secundum cursum
cune.

Gelijkt. afschr.: VI Memoriale BF Cas R 1406-1408
(Alg. Rijksarchief, Leenkamer Roll. inv. 307) f° J'.

N° 47.
REGELING VAN EEN SCHULD.
1407 Maart 20.
Copi van Wouter Znoex kynderen.
Wi borghermeyster, scepen ende raet der stede van Ghorinchem
doen cond allen luden met desen openen brieve, dat wi met vollen
rade ende bi ghemeijn overdracht overdraghen sijn met Aernt ende
met Mechtelden Wouter Znoex van sinen verdienden loen sculdich
was int lest van sinen live, in deser manieren dat wi Aernt ende
Mechtelden sinen kynderen ten ewighen daghen quijtghescouden
hebben ende quijtscelden den ouden scilt sjaers erfeliker reynten die
onse stede te tijnse heeft op Wouters voerscr. huys ende hofstat, dat
staende is ende gheleghen in die Gasthuysstraet tusschen Wouters
erve van Lent aen deen zide ende Ghijsbrechts Sniders erve aen
dander zide. In kennissen der waerheit hebben wi onser stede zegel
open aen desen brieve gehanghen. Ghegheven int jaer ons Heren
mcccc ende seven op den twyntichsten dach in Marte.

Gelijkt. afschr.: KK

f°

38.

a) Dit woord is met dezelfde hand bovengeschreven. De bedoeling is wel: en
ons zegel daarop gedrukt.

WILLEM VI VAN BEIEREN WAARBORGT AAN HET
KAPITTEL EEN BEDRAG, DAT HET VAN JAN VAN
ARKEL TE VORDEREN HAD.
1407 April 6.

Willem etc. doen cond allen luden, dat wij geloift hebben ende
geloven den eersamigen luden onsen geminden capittel · van Gorinchem voir sulke gebreke als sij hebben aen heren Jan, here tArkel
was, te geven vierdalfhondert vrancrijxe scilde, die wij him sullen
doen bewisen bi onsen rentemeester heren Jan Geredijn, proist tot
Gorinchem, aen mogeliken stucken lants, dair si mede bewairt sijn.
In oirconden etc. gegeven in onser stede van Gorinchem «nno
zeven upten zesten dach in Aprille.
Gelijkt. afschr.: Reg. VI Mem. BF Cas R 1406-1408
( Alg. RA. Leenkamer H oll., Inv. 307) f° 1 J', met opschrift: Den capittel van Gorinchem.

N° 49·

LIJST VAN ONTWERPBRIEVEN.
V66r 1407 April 7.
Dit sijn sulke brieve als mijn genadige here van Hollant noch
onder heeft ende sijn steden van Gorinchem ende van Lederdam
ruitten lande van Arkel hebben sullen ende noch niet al besegelt
en SlJn.
Eerst vier hantvesten van horen rechten ende vriheden etc.
Item enen brief van den goeden weder te geven die men yemant
uut den lande van Gelre of van Bueren nemen mocht.
Item noch desgelijcs van woirde te woirde enen brief.
Item enen scultbrief up Bruenis Bruenisz. van vc cronen.
Item enen scultbrief up Jan van Harlair, Coenen, Hubert, Florijs
ende Bronis van xljc vrancrijcxe cronen.

Item Coen van Harler enen scultbrief van ixm gens nobelen ende
ijm vrancrijxe scilden.
Item Gherijt van Harlair ende Aernt van Harlar enen scultbrief
van vij.s.c vrancrijxe scilden.
Item Jan van Harlar enen scultbrief van ijm vrancrijxe scilden.

Aanteekening: Register VI Mem. BF Cas R 14061408 ( Alg. RA, Leenk. Hall. !nv. n° 307 ), f° 107, ingeschoven stuk.

WILLEM VI VAN HOLLAND GEEFT EEN HANDVEST AAN
GORINCHEM, TER AANVULLING VAN N° 20.
1407 April 7.

Willem, bi der genaden Goids palensgrave upten Rijn, hertoge
in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende
here van Vrieslant, doen conà allen luden:
want die goede steden van Gorinchem ende van Lederdam ruitten
gemeynen landen van Arkel, uytgenomen tlant van Hagestein, also
verre mit ons in gunsten overcomen sijn, dat sij ons ontfangen, gezworen ende gebult hebben tot horen rechten lantshere,
so hebben wij onser getruwer stede van Gorinchem ende den scependom van Gorinchem ende van Spijck dairom ende om truwe
diensten die sij ons ende onse nacomelingen namails, off t God wilt,
doen sullen, uut rechter goeder gunsten mit voirdachten sinne ende
wail beraden, gegeven ende geven mit desen tgegenwoirdigen brieve
alsulke punten van handvesten, privilegien, vriheden ende rechten als
hierna gescreven staen, ten ewigen dagen durende.
r. In den eersten, so sal die stede van Gorinchem ruitten scependom van Gorinchem ende van Spijck scatvrij · ende bedevrij wesen
van allen saken tot ewigen dagen.
2.
Item sal men mit allen scepenenbrieven van Gorinchem recht
doen in den scependom voirs.
3. Item sullen onse inwonende poorters van Gorinchem tollevrij
varen allen onsen landen duer, die wij nu ter tijt hebben ende namaels crigen mogen, te water of te lande, sonder eenich ofbreck.

4. Item sal onse stede van Gorinchem ten ewigen dagen hebben
ende behouden alle excijnse, cleyn ende groot, in den scependom van
Gorinchem, ende tgemael van der stede mitten veer ende visscherije
in der Merwede voir die stede ende van der Lingen, also als die here
van Arkel die te hebben plach, tot hoire nutscap ende oirbair. Dairtoe sullen sij den upslach hebben aen beiden siden van der Merwede
tusschen Woudrichem ende Schaluynresloot, behoudelic den collegien
van Gorinchem sulker renten als sij up tgemael van Gorinchem hebben, na inhout hore brieve.
5. Item sal die stede van Goricchem tgewanthuys hebben te gebruken ende te oirbaren tot hare m.•J ,cap.
6. Ende onse stede voirscr. sal hoir excijn.sen hogen ende lagen
tot horen wille, also dicke als him dat oirbairlic duncken sal.
7. Item so en sullen wij in den scependom van Gorinchem voirs.
geen tollen, wechgelt noch geenrehande ongelt setten noch nemen tot
genen dagen. Ende alle cleyn scuten, die sManendages die marcten tot
Gorinchem versoeken van Tyel ende van Heussden nederwairts geseten, en sullen tot Woudrichem geen tolle noch roedergelt geven
van horen scuten.
8. Item so en sal men niement uut onser stede ende scependom
voirs. sijn lijff off sijn goet becommeren, bezetten off enigen hinder
doen binnen allen onsen landen, uutgenomen binnen onsen vrijen
steden: clair zullen sij te recht ende te vonnesse staen van scade ende
van sculde ende dezgelijcx tenwair dat men se mit vechtender hant
begrepe, off dat sij dootslage, vredebrake, vrouwencracht off dezgelijcx gedaen hadden, dat soud men rechten na den recht van den
lande clair dat geschiede.
9. Item sal onse goede stede voirs. jairlicx setten tgerecht binnen
onser stede in dustanigen manieren, dat is te weten, dat die zeven
scepen die an den rechte sijn, ende die zeven scepen die sjairs voir
him waren, sullen samentlic zeven nije scepenen kiesen ende zetten,
die onse scout eeden sal na ingehout horen hantvesten. Mar die viertien kiescrs voirs. en zullen male den anderen niet kiesen. Mar worden sijs niet eens, so wair die oude burgermeesters mirten zevenen
gait, clair salt bliven. Ende die zeven nije gecoren scepen mitten scepenen die voir him affgingen, sullen onder him twee burgermeesters
kiesen, die jairlix goede rekeninge ende bewisinge doen zullen van
onser stede goeden voir den scepenen ende voir den tween ouden gerechten. Ende die scepen mogen him beraden mit allen dengenen die
an den gerech1 geweest hebben. Ende onse gerechte sal tot alre tijt
5
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mogen off- ende aensetten twee boden van den vieren also dicke als

him dat oirbairlic dunct.
1 o.

Voirt sal onse gerechte binnen onser stede voirs. die scole,
costerien ende scrijfambocht geven also dicke als sij willen dengenen
dair onse stede mede bewairt is.
1 1.
Ende alle nacopen in onser stede ende schependom voirs. sullen tot ewigen dagen quîjt wesen tgegen ons.
12.
Ende alle hoenrethijnse, wasstijnse, pennincgelt ende dezgelijc, die upten huysen, hoffsteden ende erven plagen te staen ende
die heer van Arkel te hebben plach, sullen mede quijt wesen tot
ewigen dagen.
1 3.
Item so en sullen wij onsen goeden steden, landen ende scependom hiervoir bescreven ende genoemt staende, geenrehande dienres scetten dan die in den steden off landen voirs. geboren ende van
outs gegoet sijn, off nu ter tijt woenachtich off poorters sijn, dat is
te weten enen rentemeester, scouten ende boden. Ende vorder en
sullen wij onsen steden, landen ende scependom voirs. geenrehande
amptlude noch dienres meer setten in geenre wijs, behoudelic dat wij
up ende in onsen sloten, dats te weten up onsen huysen ende sloten
tot Gorinchem ende tot Lederdam, setten zullen mogen goede manne, die ons genoegen onse sloten te bewaren, ende anders en sullen
sij geen regimente van ampten hebben in onsen steden ende landen
vo1rs.
14. Item wairt sake dat enich van desen amptluden voirs. geen
recht en dede yement, ende die lude off yement van hoire wegen
mitten enen burgermeester ende mit tween van den scepenen dat
versochten an den diener, dair die sake aen roerde, dan soud men
dien voirs. luden onvertogen over dwersnacht recht doen. Ende
wairt dat him dez rechts niet en geschiede, so en sal die diener dair
dat recht aen versocht is, dan voirt tot genen dagen binnen onser
stede ende scependom voirs. meer dienen ende terstont sijns diensts
quijt wesen. Oic so en sal men upten diensten voirgenoemt geen gelt
lenen noch commer up maken in geenre wijs. Wair oic dat sake dat
die scout uuttoge, so mach een van den burgermeesters recht doen in
alre maten oft die scout selve wair.
1 5.
Item wairt sake dat yement mit ongeval himselven verzuumde, dat hi van lijve ter doot quame, in wat mate dattet quame off
geschiede, dair en sal die persone dair die verzumenisse up comen
wa1r, noch nyement anders tgegens ons mede verbeuren in geenre
WlJS,

16. Item so sal een yegelic weder vrij ende ongehindert comen up
alle sijn goede, wair die gelegen sijn, en die gebruken, uutgenomen die mitten here van Arkel ende mit Willem sinen soen uut den
steden ende landen geruumt sijn; ende alle dergeenre goede die geruumt sijn, sal onse stede van Gorinchem ewelic behouden ende gebruken, die in onsen steden ende landen voirs. gelegen sijn, behoudelic onser stede, dat sij mitten huysen binnen der stede horen wille
ende oirbair doen mogen.
17. Item so sullen onse poorters van Gorinchem hebben ende be-houden die gemeynten buten dijcx ende binnen dijcx tusschen Arkel
ende Gorinchem en oic die Quellinge tusschen onsen huyse ende der
stede van Gorinchem, ende die hoffsteden aldair uyt te geven bi
onser stede sonder yet dairoff te nemen.
18. Item so en sullen wij an der bastairden goede niet hebben,
noch yet dairof bueren als sij sterven, mar dat sullen die rechte erfnamen behouden sonder aentaele van ons off van yement van onser wegen.
19. Item so en sal binnen onser stede van Gorinchem niet meer
dan een baghijnhoff wezen, ende die ander zusteren sullen varen
upt bagijnhoff.
20.
Item so en sal men nyement van onser wegen te ghizel dagen
noch gebieden uut onser stede ende scependom voirs., mar wij zullen
enen ygeliken recht ende vonnisse doen gelijc hoir hantvesten inhouden.
2 I.
Item so en sullen wij onse stede ende scependom voirs. niet
vorder ter heervaert gebieden dan upten palen van onsen landen
voirs., dats te weten tlant van Arkel, van der Lede ende van Scoenrewoerde; ende wairt dat wij se vorder baden ende sij ons dienden,
so sullen wij him leveren gelijc onsen ridderen ende knechten.
22.
Item die goede ende die renten die in onser stede . ende scependom voirs. gelegen sijn, ende den here van Arkel toe te behoren
plagen, en sullen wij nymmermeer vercopen, versetten, wechgeven,
noch in geenre wijs van onser stede ende scependom voirs. vervreemden, tcnwair eigen erve off erfhuyer, uutgenomen sulke goeden als
wij mit onsen brieve voir dese wechgegeven hebben.
23. Item voirt so en sullen onse voirs. steden ende landen nymmermeer tot genen dagen van der graeflichede van Hollandt versceyden, verdeylt noch in geenre wijs vervreemt worden, behoudeliken dat wij onser liever gesellinnen, vrouwe Margarieten van Bourgondiën, dairaen verlijftochten mogen off ~ij willen, ende dairentenden nyement meer.
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24. Item so en sal niement in onser stede en scependom voirs.
meer tgegens ons verbueren mogen dan tien pond off sijn lijff; ende
enen ygeliken sullen zijn goede volgen ongehindert, wair hi is, ende
so wair die goede onder ons gelegen sijn. Ende wairt dat yement
enen simplen dootslach gedaen hadde, tot wat tiden dat hi dan mitter
wederpartiën gelijc gesoent ware, so soude hi sijn lantwinninge tgegen ons mogen winnen mit tien ponden.
25. Item so en sullen die here van Arkel, Willem sijn soon, alle
hoer nacomelingen of te erfnamen ende alle die mit him off na him
uut onser stede ende scependom voirs. geruymt sijn, uut wat landen
si geboren mogen wesen, nymmermeer tot genen dagen weder comen
binnen onser stede ende landen voirs. noch in genen van onsen landen, bi onsen wille, so wair die gelegen sijn, mar sullen tot ewigen
dagen alle hoir goeden bijster ende quijt bliven, die onder ons gelegen sijn.
26. Item alle die manne die van der hofstat tArkel verleent sijn,
sullen hoir leen versoeken mogen an den hogen huyse tot Gorinchem, ende dairmede volstaen sonder verbueren, ter tijt toe dat wij
in onsen lande van Arkel gecomen sijn.
27. Item so en sullen wij geen slote tymmeren noch doen tymeren aen onser goeder stede voirnoemt meer danre nu ter tijt aen sijn.
2 8.
Voirt so sullen wij onsè goede stede ende lande voirs. bescudden ende hoir rechten helpen houden tgegen allen anderen heren,
steden ende landen buten onsen palen, dair si dez te doen mogen
hebben.
29. Ende alle hantvesten, previlegiën ende rechten, die onse
voirnoemde stede ende landen van onsen voirvaderen, van ons ende
van den heren van Arkel hebben, sullen sij mit desen tgegenwoirdigen hantvesten gebruken tot hoire meester nutscap ende oirbair.
Ende want wij onser getruwer stede ende scependom voirs. gezworen ende gelooft hebben, alle dese voirs. punten, vriheden ende
rechten voir ons ende voir onsen nacomelingen ende erven vast ende
gestade te houden, onverbroken tot ewigen dagen, sonder enigen argelist dairin te zoeken off te vinden, so hebben wij van onser rechter
wetenheit onsen zegel aen desen brieve doen hangen.
Ende om die mere vestenissen, so hebben wij gebeden onsen lieven
ende geminden zoen den hertoge van Thoreynen; onsen lieven ende
geminden broeder heren Johan van Beyeren, elect van Ludic ende
grave to Loon; onsen getruwen ende geminden den joncgrave van
Nassou; den here van der Hameide in Henegouwen; den here van

Traseng(ijs); den here van Kanoyt; den here van Verteyn; den here
van Wassen air; den here van Egmond; den here van Haemsteden;
W alraven, here tot Brederode; here Huge van Heenvliet; here Aernt
van Moermont; heren Jan van Cronenburch; heren Adriaen van
Cruningen; heren Heynric van Naeldwijc; Phillips van Dorp; ende
Helmich van Doirnick; ende voirt onsen getruwen steden alse Valenchijn, Bergen in Henegouwen, Dordrecht, Hairlem, Delff, Leyden, Aemsterdam, Middelburch, Zerixee ende Reymerzwale, mit ons
te geloven onser getruwer stede ende scependom voirs. dese tgegenwoirdige hantveste ende alle punten dairin bescreven ewelic te helpen houden, te starken, te richten off te doen richten binnen eenre
maent na vermaninge onser goeder stede voirs., wairt datter gebrec
in geviel, ende desen brief mede mit ons te bezeglen. Ende wij Johan
bi der genaden Goids hertoge van Thoreynen ende grave van Pontyeu; Johan van Beyeren, bi derselver genaden elect van Ludic ende
grave te Loon; Engelbrecht, joncgrave van Nassou, here ter Leek
ende tot Breda; Jan, here van der Hameiden; Ancel, here van Trasengys; Loedwijk, here van Kanoyt; Eustaes, here van Versteyn;
Philips, here van Wassenair, burchgrave van Leyden; Aernt, here
van Egmonde ende van IJselsteyn; Florens, here van Haemsteden
ende van Galmairden; Huge, here van Heenvliet; Aernt van Moermont; Jan van Cronenburch; Adriaen van Cruningen; ende Heynric
van Naeldwijc, maerscalc van Noorthollant; riddere; Walraven, here
tot Brederode; Philips van Dorp, tresorier te Hollant; ende Helmich
van Doirnick; knapen; ende wij steden voirgenoemt,
overmits dat wij om beden wille ons liefs heren hertogen Willems
voirs., geloif t hebben ende geloven in goeden truwen onsen goeden
vrienden ter stede van Gorinchem ende scependom voirs. alle die
punten die in deser t(ge)genwoirdigen hantvesten bescreven stain,
ewelic te helpen houden, te starken ende te richten off te doen richten, wairt datter gebrec in geviele als voirs. is, sonder enich wederseggen,
so hebben wij desen brief medebezegelt mit onsen seglen in getugenisse der dingen voirs.
Ende het sijn voirwairde, wairt dat een segel of meer aen desen
brieve gebraken of braken, of dat dese selve brieve gesleten, verdonckert off in eniger wijs gerasyert worde, dair en soude dese hantveste niet bij vermindert noch vermenct wesen, mar soude evenwail
volcomelic bliven in alre hoirre machte ende vigore.

Gegeven in onser stede van Gorinchem, upten sevenden dach in
Aprille int jair ons Heren mcccc ende seven.
Deser hantvesten heeft die stede van Gorinchem twee sprekende gelijc van woirde te woirde.

Gelijkt. af schr.: Reg. nov. Vas. H oll. 1404-1416 ( Alg.
RA, inv. n° 54), f° 151-153, met opschrift: Gorincgem.
Uitg.: Mieris IV, blz. 57-59.

HERTOG WILLEM VI BELOOFT DIE VAN GORCUM EN
LEERDAM. SCHADE TE VERGOEDEN.
1407 April 7.

f°

Gelijkt. Afschr.: Reg. Nov. Vas. Holi. 1404-1416,
157-157'.
Gedrukt: Mieris IV, blz. 60.

N° 52.
GIFT AAN EEN KAPEL TE GORCUM.
1407 April 7.

Capelrye tot Gorkem.
Willem etc. doen cond allen luden, dat wij gegeven hebben ende
geven mid desen brieve tot eenre cappelriën in onser kercken tot
Gorinchem, die heer Jan Gardijn propst aldair heeft doen stichten
in die ere Goids, onser Vrouwen, der goeder Sinter Elssebeen ende
anderen heyligen dairtoe genoemt, twalif morgen landts, gelegen
westwàirt buten Ghorinchem upten westenerkant in twintich morgen landts bi der nijer sluze up die Merwede, gemeten van der
zoidslage tot an die middelweteringe, ende vier morgen landts, gelegen noirtwairt buten bij onser stede van Gorinchem, clair die steenplaetse plach te staen, clair naest gelant sijn zuytwairt heren Lambrecht Millincs erven, ende noirtwairt Heynricx Bloten erve·, m

maniere dat here Jan voirscr. sijn lijftochte behouden sal an den goeden voirn., welke goeden voirtmeer altoys bliven sullen tot geesteliken goede. Ende here Jan voirscr. sal die gifte van der cappelriën
voirscr. eerwarven bij sinen leven bewisen mid sinen segel ende
brieven an enen persoen, die hem genuecht dieselve cappelrie na sinen
live vrij te besitten ende te houden, ende dairentenden sal die gifte
dairof vrij an ons ende an onsen erven bliven tot ewigen dagen.
In oirconden etc.
Gegeven binnen Gorinchem zeven dagen in Aprille anno xiiijc ende zeven.
Gelijkt. afschr.: Reg. Nov. Vas.

f°

157'.

No 53·
BRIEVEN GEGEVEN OP 1407 APRIL 7.
a.
b.
c.

Bruenis van Bloclant wordt beleend met Neder-Blokland.
Dezelfde wordt beleend met Over-Blokland.
Dezelfde krijgt een gift te Quakernaet.
Gelijkt. afschr.: Reg. Nov. Vas. Holi. 1404-1416 (Alg.
RA, inv. n° 54), f° 158-160'.

d.

Het kapittel te Gorcum krijgt een gift.

f°

Gelijkt. afschr.: zelfde reg.,
IV, blz. 63.

e.

160'-161; uitg. Mieris

Jan van Herlair krijgt een gift.
Gelijkt. af schr.: zelfde reg.,

No

f°

1 5;'.

54·

WILLEM IV BELOOFT AAN DE INWONERS VAN GORCUM
EN LEERDAM, DAT ZIJN NAKOMELINGEN STEEDS DE
DOOR HEM GEGEVEN HANDVESTEN ZULLEN
BEZWEREN.
1407 April 7.
Willem etc. doen cond allen luden,
dat wij geloift hebben ende geloven mit desen openen brieve onsen
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lieven ende getrouwen, den steden van Gorinchem, van Lederdam
ende onsen lande dairtoe behoirenden,
tot wat tijden sij voirtmeer an yemande van onsen nacomelingen bestorven, so sullen onse nacomelinge clair sij aenbestorven weren, als sij die hulde van den voirs. steden ende landen
ontfangen, altoes loven ende zweren up dat heylige sacrament, te houden ende te voldoen sonder verbreken alle alsulke
hantvesten, privilegiën, vrijheden ende rechten, als sij van ons ontfangen hebben ende namaels van ons of van onsen nacomelingen mogen crigen, ende die altoes te verbeteren ende niet te verminderen,
dat ewelic gedueren sal sonder argelist.
In oirconde etc.
Gegeven in onser stede van Gorinchem vij dagen in Aprille in
tjair xiiijc ende zeven.

Gelijkt. afschr.: Reg. nov. vas. Holi. (Alg. RA leenkamer van Holi., inv. n° 54), f° 153'-154.
Uitg. Mieris IV, blz. 60.
N" 55·
REGELING VAN DEN VERHUUR VAN HET VEER.
1407 April 16.

Int jaer mcccc ende seven op den sestienden dach in Aprille ordineerden die borghermeysters metten scepenen, in wat manieren dat
men tveer van der Merweyde jaerlijcs verhueren sal.
In den yersten dattet veer jaerlijcs ingaen sal, dats te weten op
den anderen dach in Meye ende uutgaen sal op den Meydach ende
dien dach al.
Item sal die veer provende nemen van denghenen die binnen Ghorinchem wonachtich sijn, gelijc als ghewoenlijc heeft geweest, dats
te weten driewerven sjaers, als op den korsdach, op den paeschdach
ende op den kermisdach a); ende tot elker hoechtijt enen halven groten. Ende so wie den veer gheen provende en gave, die sal hem hoer
veerghelt gheven ghelijc enen utemschen man, also dicke als dat
gheboert.
Item sal men int gat nemen van elken mensche een vierendeel
a) Dat is te Gorinchem midden Augustus.
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van enen groten, die gheen provende en gheeft, ende diesghelike die
si selve metten veerscip overvueren.
Item van enen ghesadelden perde metten manne die daer toe hoert,
enen groten.
Item van comansperden van den stuc enen halven groten.
Item van lantperden ende van meryenperden enen halven groten.
Item van enen runde een vierendeel van enen groten, ende van
enen vriesschen osse drie toerloeis a).
Item van verken ende van scapen van den stuc enen pennmc.
Item van enen nijen waghen enen groten.
Item van waghen, ploeghe ende ploechperden tsamen drie grote
Item waert zake dat yement enighe perde overbrocht, die soude
den veer van elken stuc gheven enen groten ende niet min noch
meer. Voert waer dat yement enighe perde overbrocht van Woudrichem, die soude den veer die een helft gheven.
Item in ijsganc sal die veer tordendeel hebben dat die ghezellen
winnen; ende so wie den veer tsijn daer niet af en gave, ende betughen mocht dat men hem tsijn niet ghegheven en hadde, die verboerde drie pont, die twe deel ·daeraf onser stede van Ghorinchem
ende dat dorde dordel den heer,
Item in storm of in onweder - - also dat die storm of dat onweder also groet waer, dat een schip uter reef ghezwicht hadde ende
die veer mit hem anderen niet varen en mocht: dat sal storm of onweder heiten - - dan so mach die veer meer nemen dan voerscr. is
ende redeliken is.
Item waert zake dat die schutenaers lude innamen, tot wat steden
dattet waer, die zullen comen voer den middelsten steiger, dats te
weten voer Jan Sijmens zoens steiger of voer Jan Zomers steiger,
ende vraghen den veer of daer yement is die hem yet sculdich is,
ende den veer dan daeraf tsijn gheven, op die boete als voerscr. is
dies niet en dede.
Item alle diehene die perde tot Ghorinchem houden horen heren
mede te dienen, die en zullen niet gheven, als si in hoirre heren
dienst of tot yerster missen of ter groeve of op hoirre vriende dage
overvaren.
Item sal die casteleyn van den huse tot Ghorinchem mit sinen
brodighen ghesinne doen gelike enen poerter tot Ghorinchem of hi
wil, dats te weten dat hi voer hem ende voer sijn brodighe ghesinne
a) enen vriessche ... toerloeis op rasuur.
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provende gheven mach totten drieën hoechtiden voerscr. Ende en
woude hi des niet doen, so soude hi ende sijn brodich ghesinne
veerghelt gheven ghelike enen utemschen manne.
Item voert zullen die veeren tot alre tijt twe manne bij horen scepen hebben. Ende waert zake dat yement op ghene zide een halve
ure hielde of meer, ende gheen sonderlinghe storm of onweder en
ware, dat hi betughen mocht, dat hi daer ghehouden hadde mit perden, so verboerde die veer drie pont· ghelike voerscr. is. Ende wanneer die poenen opgaen, so zullen si bi horen scepen wesen, ende
of daer yement waer die over wesen woude ende dat den veer vermaende, die zullen si te hant overvueren om hoer recht veerstal:
en deden sijs niet, so verboerden si drie pont ghelike voerscr. is.
Item voert zullen die van Woudrichem varen op allen ouden
haercomen.
Item een grote van desen veer sal wesen een berchs grote, .ende
dieselve grote sal wesen acht penninghe; diewelke tsestich grote zullen wesen enen gouden peter. Ende desen groten mach tgericht altoes hoghen ende leghen als si willen.
Item staet op dit veer te rasoen twe vrancrijx scilde.

Gelijkt. afschr.: KK f° 2I' -22.
Afschr.: AK f° 37-38.
Gedrukt regest: Abr. K., blz. 161.

BELOFTEN, GEGEVEN AAN DEN KASTELEIN VAN HET
SLOT TE GORCUM.
r407 October 23.

Die lofnisse van den casteleyns van den huyse tot Gorinchem.
Willem etc. doen cont allen luden, dat wij geloeft hebben ende
geloven met desen brieve onsen geminden castelein up onsen huyse
tot Gorinchem, heren Heynric van Naeldwijck, dat wij hem van
den derdendeel van hondert gewapenden die hi van onser wegen
houden sal up onsen huyse voirs., dats te weten van elken gewapenden zess· groot sdages, sulks als wij in onsen landen geboden
hebben, wail bewisen ende vernoegen sullen van dez dat belopen
moge tot Kerssavont toe naestcomende binnen den eersten xiiij dagen

7.5

nadat w1J nu van Woudrichem tot onsen lande van Noorthollant
wairts getegen sullen wesen; ende sullen oic een maent voir
Kerssavont voirs. onsen casteleyn voirn. voirt wail bewisen ende
vernoegen van dez dat dordendeel van den voirs. hondert gewapender voirt belopen sal van Kerssavont voirs. tot Meyendage toe
naestcomende, sodat hi des van beiden billike wail tevreden sal wesen. Ende wairt dat wij tot enige van den terminen voirs. clair gebreckelic in vielen, so ~al onse castelein voirs. tenden achte dagen
nadat hijt ons te kennen gegeven hadde van onsen voirs. huyse
mogen trecken sondcr enich misdoen off verbuernisse jegens ons oft
jegen yemende. Voirt geloven wij vorder onsen casteleyn voirs. dat
wij onsen steden van Hollant also goet hebben sullen, dat sij alle
tijt tevoren van zess weken te zess weken tot Meijendage toe voirs.
him wail voldoen ende betalen sullen van den hondert soudenaren
die h [i] van hare wegen up onse huys voirs. houden sal. Ende wairt
dat onse stede of [een] van hem clair in gebreke viele, so sullen
wij diegene clair tgebrec aen is [in] onse tollen up doen houden ter
tijt toe dat onse casteleyn voirn. volcomeli[c] voldoen sij. Wairt oic
datter onse casteleyn voirs. dan vorder gebrec in viel [ e, so] geloven
wij hem up te richten, sodat hijs sonder scade wesen sal, sonder
arch ende [list].
In oircond desen brieve etc.
Gegeven tot Woudrichem xxiij dagen in Octobri anno mcccc[ vij].

Gelijkt. a/schr.: Register VI Mem. BF Cas R r406r408 (Alg. RA, leenk. Roll., !nv. n° 307) f° 72'-73.
Aan den rand beschadigd.
Zie n° 62. Een latere opdracht van gelijken aard aan
Jan van Drongelen in Reg. Bevelboek 1111 r408-r4r8
Cas R ( Alg. RA, Leenk. Roll. !nv. no. 324b), f° 32.

N° 57·
EED EN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS EN BODEN.
Tusschen 1400 en 1407.
Dit is der scepen eet die si zweren als si scepen werden.
Dat zweerdi, dat ghi scepen wesen zult in den scependom van

Ghorinchem, recht tughen, recht zeghelen, recht wisen tusschen twyer
man tale, bi uwen vijf zinnen daer ghijs u bevroeden condt na inghehout den hantvesten. Dat en zuldi laten om liefde noch om
myede, noch om heerscaps ghebot noch om anxt van uwen live.
Dat u God so helpe ende sijn heylighen.
Der borghermeysters eet.
Dat zweerdi, dat ghi borghermeysters wesen zult der stede van
Ghorinchem, dat ghi die stede van Ghorinchem in horen rechten
zult helpen houden na uwen vijf zinnen na inghehout den hantvesten. Dat u God so helpe ende sijn heylighen.
Der boden eet.
Dat zweerdi, dat ghi boden wesen zult tot Ghorinchem ende des
scependoms van Ghorinchem, dat ghi recht tughen zult, rechte weten
doen zult ende rechte daghinghe doen zult [ende a)] recht doen zult
na inghehout den hantvesten bi uwen vijf zinnen. Dat u God so
helpe ende sijn heylighen.
Gelijkt. afschr.: KK f° 40'.
Zie n° 38, 87 en 88.

REINALD IV VAN GELRE VERPLICHT ZICH TEGENOVER JAN VAN ARKEL, EENIGE TEGENSTANDERS VAN
DEZEN IlUITEN GORCUM TE HOUDEN, DE SCHULDEN
VAN JAN VAN ARKEL IN GORCUM OP ZICH TE NEMEN
IN MINDERING VOOR DE DOOR REINALD TE BETALEN
GELDEN; TEVENS BEVESTIGEND EEN AANTAL GIFTEN
VAN HEER JAN. VOORTS ZAL HIJ HEM VOORSPREKEN
BIJ HERTOG WILLEM VI VAN HOLLAND.
1409 April

22.

Reynold, hertogh van Gulik en Gelre, grave van Zutven, geeft
a) Afgesleten; er schijnt iets anders gestaan te hebben, maar AK leest: ende.
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sijnen lieven swager Johan, heer tot Arkel, Pierpont en 's lants van
Mechelen, met 1 5 personen, tegen hem niet breukig, en soo veel
peerden, en Jonker Willem van Arkel, sijnen rieve, met 10 personen
en peerden, een vrij en va~t geley en veyligheyd in al sijn landen,
duyrende een jaar langh, van nu af, en daar t' eynden een maant
nadat hij hen 'tselve geley met mond of brief opsegge. Geloovende
haar gevangenen ende goede have of goederen, die sij binnen Gorinchem, of ons niet laten willen, vandaar sullen doen geleyden tot
Kriekenbeek, beloovende mede, dat heeren Willem van IJsendoorn,
Aarnd van Leyenburgh, Volperd die Jonge, Johannes van Uytenhove en voort al die tegen sijn swager heer Jan van Arkel gezegelt
hebben, om hem en sijn soon buyten hare landen te houden, te
vangen of slaan, tot geenen tijden binnen stadt of schependom Gorinchem sullen mogen komen noch eenigh ampt of bevel daar hebben
van 's hertoghs wegen.
Wat schulden heer Jan voor desen belooft heeft, bij sijn brieven
op te heffen in de voorsz. stadt of schependom Gorinchem, sal hij
Reynold betalen, en die sal hem af slagh strekken aan de vernoegingh,
sijnen swager ende neve te doen in plaatz van d'overgift der stadt
en lande van Gorinchem. Al die met heer Jan of jonkker Willem
of om beuren will' uyt Gorinchem geruymt zijn, word haar misdaad, soo der eenige waar voor desen gedaan, quijtgescholden.
Alle giften van geestelijke leenen, binnen Gorinchem en schependom, en bij name de schole en 't schrijfampt der stadt, bij sijn swager
met brieven gegeven, laat hij in weerden. Word sijn oorlogh met
hertog Willem van Beyeren, greef van Holland, gesoent, hij sal in
deselve dadingh sijn swager en neve van Arkel gedenkken, en helpen
besorgen, dat hij met denselven hertogh ook veug'lijk gescheyden
worden; blijven die twee onversoent, hij sal haar tot haar versoek
soo gunstig en vorder lijk zijn als hij met glimp en bescheyd doen
magh.
Gegeven in 't jaar ons Heeren 1409, den 22. van Grasmaant, ten
bijzijn van Gijsbert van Bronkhorst, heer van Batenburgh en Aanhold; heer Johan de Wyenhorst, ridder, hofmeester; ·heer Dirk van
Wisse, seneschal van Zutven; en Reynold van Koevorden.
Gedrukt regest: Abr. Kemp, blz. 169-170.

N° 59.
OVEREENKOMST TUSSCHEN REINALD VAN GELRE TER
EENRE, EN JAN EN WILLEM VAN ARKEL TER ANDERER
ZIJDE, BETREFFENDE GORINCHEM, DAT AAN GELRE
WORDT OVERGEDRAGEN.
1409 Aug. 6.

Otto, bisschop te Munster, Adolf, hertog van den Bergh, grave
van Ravensberg, en Vrederik, graaf van Meurs, heer van Baar, gekoren seghslieden van den hoogen prince Reynold, hertog van Gelre,
Gulik, en graaf van Zutven ter eenre, en den edelen Johan, heer
tot Arkel, Pierpont en 's lands van Mechelen, en Willem s1Jn soon
ter andere zijden,
seggen eendrachtelijk,
alsoo haar beyder handelaars-raadsluyden, daartoe gekoren, elkanderen niet verstaan konden, en de saak oversulks aan hun ·gesteld is,
dat in voldoeningh der overdracht bij heer Jan en Willem sijn
soon, van de stadt Gorinchem en 't land van Arkel en den schependom met al den toebehooren van dien, in vrijen eygendomm' aan
hertog Reynold gedaan,
de voornoemde in voldoeningh van deselve overdracht, aan Johan,
jonkker Willem sijn soon en haren erven weder geven sal sijn slot
en heerlijkheyd van Oyen metten dorpen aldaar, en namelijk metten
dorpe Diedegen. Noch 500 pond 's jaars aan de gruyt tot 's-Hertogenbosch in Braband; en sal haar aan anderen goeden of renten soo
veel bewijsen, dat het met die 500 komt op 5500 Rijns' gulden
's jaars. En of d'heer van Arkel en sijn soon hier mê niet tevreden
waren, maken sij haar sterk daarvoor, dat hertogh Reynold binnen
14 nachten na dese uytspraak, hen weder overgeven sal de stadt
Gorinchem en den schependom' van dien in aller voegen en soo
goed als hij 't van hun ontfangen heeft, maar na dien tijd is hun
keure uyt.
Gegeven op den 6. van Oogstmaant in 't jaar ons Heeren 1409.
Gedrukt regest: Abr. Kemp, blz. 171-172.

79

N° 60.
HERTOG REINALD IV VAN GELRE GEEFT EEN HANDVEST AAN GORCUM TER VERVANGING VAN N° 50. a)

Wij Reynault bij der genaeden Gods hertoghe van Gulick ende
van Gelre ende grave van Sutphen, voer ons ende onse erven ende
nacomelingen, doen kont allen luyden die desen tegenwoerdigen
brieff zullen zien off hoiren lesen;
want die edelen onssen lieven swager ende neve heer Johan van
Arckell, heer tot Perpont ende tlants van Mechelen, ende Willems
zoen tArkel ons opgedragen ende overgegeven hebben, erffelick ende
ewelick, die stadt van Gorinchem met den scependom ende den lande
van Arckell daertoe behoyrende, met allen dat daertoe behorende is;
daerop dat onse lieve getrouwe luyden ende onderzaten, burgemeyster, scepenen, raeden, poerteren ende ingesetenen gemeynlick
van onser goeder stadt van Gorinchem voerscr., ende oeck van den
voerscr. scependom ende lande daertoe behoirende, ons opten dach
van huyden, datum des brieffs, voer hoiren gerechten erffheer ontfangen ende ons hoir eede ende huldinge daerop gedaen hebben in
manieren als daertoe behoirende is;
soe bekennen wij hertoghe voerscr. openbaerlick in desen brieff,
dat wij alzoe alst wel redelick ende behoirlick is, met welbedachten
goeden voerrade ons selffs ende onser vrienden van onsen raet, geconfirmeert ende bestedicht hebben, confirmeren, bestedenen ende
vestenen met desen zelven _onssen brieff dien voergenoemden onsen
lieven getrouwen luyden, burgemeesteren, scepenen, raede, poerteren
ende onderzaten gemeynlick van onsser voerscr. stadt van Gorinchem ende den scependom daertoe behoirende, die nu ter tijt daerin
wonachtich zijn ende hoire alre erffgenamen ende nacomelingen, die
hiernaemaels daerbinnen woonen zullen, te hebben, te behouden ende
volcomelijck te gebruken alle alzulcke hantvesten, rechten ende vrijheden als zij nu hebben ende gebruyckt hebben ende gehadt van
onssen voervaderen die heeren van Arckel geweest zijn, tot desen
daeghe toe.
a) ms. heeft opschrift: Hantveste hertoge Reynault van Gelre etc. als heere
van Arckell indertijt.

80

Ende die voerscr. onse stadt ende scependom van Gorinchem ende
zullen wij nae on~er macht nemmermeer noch tot geenen daegen
laten scheyden van onssen lande van Gelre, tenwaer dat wijt weder
brochten aen onsen lieven neve off swager, den heere van Arckell
voencr. Ende hierboven ende hiertoe hebben wij van onssen zonderlingen genaeden ende gonsten onser voerscr. goeder stadt ende den
scependom van Gorinchem ende allen dengeenen die daerin wonachtich zijn ende hiernaemaels wesen zullen, van nieus gegeven ende
verleyt, geven ende verlijen hoir overmits desen brieve van desen
daghe datum desselven brieffs voertaen tot eewyghen daghen toe,
van ons ende van onssen erven ende nacomelingen te hebben ende te
gebruken alzulcke rechten, vrijheden ende previlegiën, als van punte
te punte hiernae bescreven volghet.
1.
In den eersten, dat zij staen zullen tot zulcken dienste, beeden
ende onraet gelijck onse vier hooftsteden onser lande van Gelre, elck
nae ZlJn vermuegen.
2.
Voert waert, dat yemant gebruect hadde off bruecten binnen
onsse voerscr. stadt van Gorinchem ende scependom, soe zal men die
daeraff te recht setten binnen jaers nadien dat die bruecken geschieden voer onse scepenen tot Gorinchem. Ende waert dat men des niet
en dede, soe zullen dieghene die alzoe bruecachtich waren van die
brueken claerlick quijt zijn.
3. Item dat gericht van Gorinchem (sal) die assijnsen binnen
Gorcum hoogen off leghen moeghen tot hoire stadt oerber, behoudelijck ons onse assijnsen aldaer te hebben ende te behouden, nae den
ouden heercomen ende nae inhoudt dier stadtboeck; ende het hoochssel ende meernisse sal onse stadt van Gorinchem alleen hebben ende
wij niet, om hoer daermede te stercken ende vestygen. Ende dat zal
men doen bij rade dergeenre die van çmsser weghen tot Gorinchem
in· dier tijt overste zijn. Ende dat die srucken in der stadt oerber
coemcn zullen, zoedat die$elve onse stadt daermede verbetert zij.
4. Item alle dieghene die binnen onsser voerscr. stadt van Gorinchem wonachtich zijn off hiernamaels woonen zullen, die zullen
waken, ende onraet gelden ende geven gelijck die poerteren van
Gorinchem, ende een ygelijck zal onraet van zijnen lande geven, dat
in den scependom van Gorinchem leeget, gelijck zijn gebueren, ende
daer en zal niemant vrij af weesen.
5. Item zoe en zal niemant binnen Gorinchem gesworenscap
hebben noch bueren, hij en heeft eerst binnen Gorinchem een jaer
lanck gewoent ende porter aldaer geweest.
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6. Item zoe zal onse schout van Gorinchem schouwen opten dijck
binnen den scependom van Gorinchem gelijck alst gewoenlick heeft
geweest ende na den ouden heercomen.
7. Item alle bastaerden binnen onsser voerscr. stadt ende scependom van Gorinchem, die zullen hoire vercregen goeden erven op
hoir recht erff genaem, als zij afflijvich worden, gelijck off zij getrouwet waren, ende alzulcke goede 'lls hem gegeven off gemaeckt
zijn, die sullen wedercomen ende erven op dengenen die se hem gegeven off gemaeckt hadden, off op dier rechter erven, alzoeverrc
als die bastaerden voerscr. sonder wittachtige geboort after hem te
laeten afflijvich worden; behoudelicken ende uutgenoemen alle alzulcke erffenisse ende goede als enyge bastaerden van der heerlicheyt
van Arckel gegeven off gemaeckt zijn, off oeck die zij daer vercregen
hadden binnen onser voerscr. stadt ende scependom van Gorinchem
gelegen, dat dieselve erffenissen (ende) goeden, alzoeverre als die
bastaetden voerscr. afflijvich worden zonder wittaftyghe geboert
after te laten als voerscr. is, wederomcomen en vallen zullen aen ons
off aen onse erven ende nacomelingen die ter tijt heeren van Gorinchem ende van den scependom voerscr. zullen wesen.
8. Item soe wat recht ende vorderinge geschiet is binnen onsser
stadt ende scependom van Gorinc4em op dengenen en op hoir goede
die met onsen lieven swager ende neve van Arckell voerscr. verdreven ende geruymt waren van der tijt dat zij uut waren ten dat
Gorinchem wedergewonnen wert, dat zal aff ende niet wesen.
9. Item en zullen die poerteren van Gorinchem noch diegene die
nu ter tijd binnen Gorinchem woonen off hiernamaels woonen zullen,
geen gelooften noch verbonden a) deen van den anderen nemen dan
voer onsse scepenen tot Gorinchem, op een peyne van x ponden tot
onsser behoef f.
10.
Item zoe en zal men onse poerteren van Gorinchem noch
diegene die in der stadt ende scependom van Gorinchem nu ter tijt
woonen off hiernaemaels woonen zullen, nergent in onsen lande hoer
goede affwinnen, die in den scependom van Gorinchem leggen, dan
voer onsse scepenen tot Gorinchem.
11.
Item als onse voerscr. stadt van Gorinchem taf ter is ende te
doen heeft, dat zij gelt uutsetten van den luyden te gaderen, zoe zal
dat gerecht van Gorinchem uut elcken vierdell twee goede knapen
a) Pontanus, Hist. Gelrica p. 379: sacramenta, promissa, pacta aut syngrapha.
Men zou willen lezen: voerwairden.
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van der stadt kiesen ende nemen, die hem nutste duncken wesen, die
over die uutsettinge ende vergadèringe wesen zullen.
12.
Item dat onse schout van Gorcum die nu is ende naemael~
wesen zal, zweeren zal dat hij onsser stadt van Gorinchem ende allen
dengeenen die in onssen scependom van Gorinchem woonen ende
naemaels woonen zullen, recht ende vonnisse doen zall naer inhout
onsser stadt van Gorinchems hantvesten.
13. Item en zullen wij niet meer dan vier wittachtige knapen to.t
boden zetten ende doen eeden dat zij recht ende vonnisse doen
zullen, ende die zal onsse stadt van Gorcum jaer licx cleeden als
gewoenlick heeft geweest. Oeck sullen wij jaerlicx seven scepenen
zetten in onsser stadt van Gorinchem voerscr., ende zullen wij ·doen
sweeren, recht ende vonnisse te wijsen nae inhout onsser stadt hantvesten van Gorinchem. Ende die zullen bij hem nemen, daer zij hem
mede beraeden als zijs te doen hebben, diegeen die voer hem aent
gerecht geweest hebben. Ende jaerlicx als wij dieselve onsse scepenen
alzoe geset hebben ende geedt, zoe zal onsse oude gerecht ende onsse
nieu gerecht bij ons twee burgemeysters kiesen ende setten, die dat
jaer YO0rt burgermeysters wesen zullen, ende sullen se mede doen
sweeren, dat zij onsse stadt van Gorinchem in hoeren rechten helpen
houden bij haeren vijff zinnen nae inhout der hantvesten.
14. Ende en zullen niet vorder timmeren en maken van der stadt
weghen, dan binnen den ouden graften van Gorcum, ten waer bij
overdracht van onser gemeynre stadt van Gorcum.
1 5.
Ende wij sullen die twee burgermeysters, seven scepencn ende
vier booden voerscr. in onsser stad voerscr. van Gorcum alle jaer.
als voerscr. is setten altoos den naesten Dincxdaechs nae SintePonciaensdach in den winter, alzoe als van outs gewoenlick es
geweest.
16. Ende voertmeer en zullen wij niemant geen geleyde geven_
voer scepenvoirwaerden off voer scepenbrieff.
17. Ende wij en zullen niemant geen geleyde geven van cost off
van schulden die hij binnen zijn geleyde dede off maeckte.
18. Voert zal men in der kercken op eenen heylichendach dat
geleyde kondygen in der hoge missen, ende dat zal doen een geswooren boede, van wat stucken dat men dat geleyde geeft, ende
dat zal die gesworen boode oeck teykenen. Ende dat geleyde sal men
condygen ende vernieuwen tot allen vierdeljaers, oft noot is zoe lange
te dueren. Ende waert dat ment alzoe niet en kundichden noch en
vernieuden als voerscr. is, zoe waer dat geleyde uut. Ende waert

oeck zaeck dat diegheene die men tgeley gegeven had, yemant openbaerlick ende schijnlijck misdede, zoe mach hem diegeene wederom
weeren die misda en worde, sonder enich geleyde daeraen te breken.
Alle ende ygelijck desen voerscr. punten, hantvesten, rechten, vrijheden ende prev:legiën samelijck · ende bijsonder, hebben wij hertoge
van Guylick ende van Gelre ende greve van Zutphen voergenoemt,
voer ons ende voer onse erven ende nacoemelingen, in goeden zekeren trouwen ende bij onser vorstelijcker eeren opten dach van huyden
datum des tegen woordighen brieffs gelooft, ende geloven mits desen
zelven brieve dien voergenoemden onssen lieven getrouwen ll;lyden
ende onderzaeten, dien burgermeysteren, scepenen ende poerteren
ende ingeseren gemeynlick onsser voerscr. goeder stadt ende scependoms van Gorinchem, ende hoire alre erffgenamen ende nacomelingen tot eeuwighen daghen erffelijck ende immermeer vast, stede
ende onverbrekelijck te houden ende te doen houden na onssen vermogen sonder enyghe arghelist.
Ende hebben des alles tot eenre oerkonde gansser, vaster ende
ewyger stedichede van onsser gerechter wetentheyt ende wel bedachte
voerrade onsser zegel doen hangen aen desen tegenwoordigen brieff,
die gescreven ende gegeven wert in onsser voerscr. stadt van Gorinchem des naesten Sonnendaechs nae Sinte-Bartholomeusdach des
heyligen apostels, dat was den xxv-en dach in Oest int jaer ons
lfeeren mccccix.
Afschrift AK j'1 80-82', naar A. Kemp Imbertsz.,
waarschijnlijk weer naar afschrift.
Uitg. v. Zomeren, blz. 184-188; Mieris IV, p. 12612 9 ( terugvertaling uit het latijnsche stuk van Pont anus).
Uitg. in regest: Abr. Kemp, blz. 172-174.
Vertaling in het latijn : Pont anus, H istoria Gelrica
p. 379;
daaruit: Mieris IV 126-129.
N° 61.

WEGENS DEN OORLOG UITGESTELDE SCHULDEN
KUNNEN WORii>EN GEIND BINNEN EEN JAAR.
1411

Jan·.

20.

Item doe onsc lieve'. here van Arkel vijant was worden des her-

/

togen van Hollant, doe overdroech onse lieve here mit den ghericht
ende goeden cnapen, dat alle scoudebrieve overmits der beden ende
oerloechs wille opstaen soude thent een half jair nader zoenen, ende
nu stont die bede alsoe lange dattet nyet gesoent en werdt, dat die
lude te lange gebeyt hadden, die men sculdich was. Also om ten
lesten elc ten sijnen te geraken ende te comen, soe werdt overdragen
bij Otten van Vuern als een amptman, bi den gericht oud ende nij,
bi den tyenen ende bi den goeden cnapen gemeynlic int jair ons
heren mcccc ende xi des Dynxdages na Ponsiaen, dat men mit den
brieven voirs. ende mit anderen brieven recht doen soude gelijc als
dat hierna heser. staet.
Item alle scoudebrieve die niet verjaert en waren doe onse here
van Arkel den hertoge van Hollant ontsechde, - - dat was des
Sonnendages na onser V rouwendach Assumptio int jair xiiiic ende
een - - ende oec mede alle brieve die soreken ende geloef t sijn te
betalen binnen enen halven jair na der zoenen tusscen Arkel ende
Hollant, die uut dien voir(scr.) brieven gecomen sïjn, . die roerende
sijn tusscen den poerteren ende den landluden, ende den poertercn an
beyden zijden, ende den landluden an beyden zijden, ende oec van
vremden luden: dair sal men recht mede doen ende vorderen binnen
desen jair, ingaende des Dijnxdages na Sinte Ponssiaensdach int jair
xiiiic ende elve.

Gelijkt. afschr.: KK

f°

16.

N° 62.
OPDRACHT AAN DEN KASTELEIN VAN HET SLOT TE
GORINCHEM.

14u April 14.

Gelijkt. af schr.: Reg. Bevelboek IIII 1408-1418 Cas
R (Alg. R. A., Leenkamer v. Holland, !nv. n° 324b)

10

22.

Gedrukt: Mieris IV, p. 163.
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WILLEM, ZOON TOT ARKEL, GEEFT STAD EN SCHEPENDOM VAN GORCUM OVER AAN HERTOG WILLEM VI
VAN BEIEREN.
1412 Juli 26.
Vertigenisse Willems van Arkel van der stat van Gorinchem m1t
horen toebehoren.
Wij Willem, soen tArkel, doen kont allen luden,
dat wij mit onsen vrijen moetwille voir ons ende erfgenamen vertigenisse gedaen hebben ende vertijen erfelic ende ewelijck op ende
van der stat van Gorinchem mit sinen scependomme mitter heerlicheden, landen, luden ende renten daertoe behorende, ende van alre
erfenisse ende vorderinge ende op alle aensprake die wij hebben of
ons aencomen mogen, op onsen here hertoge Willem van Bcyeren,
greve van Henegouwen, van Hollant, Zeelant ende here van Vrieslant, ruerende van den heerlicheden ende gueden die die voirscr. onse
here van Hollant tot haer toe bezeten heeft, bekennen ons ende onsen
erven gheen recht noch aensprake daeraen te hebben noch te behouden in eniger wijs, sonder argelist.
In oirconden ons segels mit onser rechter wetenheyt aen desen
brief gehangen.
Gegeven opten huse van Duersteden bij Wijck int jaer ons Heren
dusent vierhondert ende twelve up den ses-ende-twintichtsten dach
van Julio.

Gelijkt. af schr.: Register Privilegia I 1404-1416 Cas
K (Alg. RA, Leenkamer Holland inv. n° 55), f° 107.
Gedrukt: Mieris IV, 208 (vrij goed).

WILLEM VI GEEFT AMNESTIE VOOR DE AANHANGERS
VAN REINALD VAN GELRE.
1412 Augustus 24.
Willem etc. doen cond allen luden,
dat wij vergeven ende quijtgescouden hebben, vergeven ende quijtscelden mit desen brieve, onzen gemeynen poirteren ende ingeseteri
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tot Gorinchem, die te voren mit onzen neve van Gelre onse vijant
geweest hebben, alle alzulke brueken ende misdaden als si tot desen
dage toe datum des briefs tgegens (ons) ende onse heerlicheit gebruect ende misdaen mogen hebben, uutgesceyden van moort, moortbrant ende van vrouwenvercraft.
In oirconden etc.
Gegeven in den Hage up Sunte-Bartholomeusdach anno xiiijc xij 0 •
Gelijkt. Afschr.: Register Priv. I I404-I4I6 Cas K
(Alg. RA, Rekenl?.amer v. Holland, im.• n° 55), f° n5.

WILLEM VI STAAT AAN GORCUM TOT WEDEROPZEGGENS ZIJN AANDEEL IN DE ACCIJNZEN AF.
q

I 2

Aug11stus 24.

Willem etc. doen cond allen luden,
dat wij aengesien armoede ende groet afterwesen onser getruwer
stat van Gorinchem, up desen tijt gegeven hebben ende geven mit
desen brieve onsen getruwen schout, burgermeesters, ende rade die
nu aldair sijn ende namaels wesen sullen, onse aendeel van den
exchijnze die bynnen onser stat voirscr. vallen sal, te heffen ende te
gebruyken in onser stat oirbair als nutste is, durende vier jair lang
na den heiligen Paeschdach naestcomende ende darenteynden tot
onsen wederseggen. .
In oirconden etc.
Gegeven in den Hage up Sunte-Bartholomeeusdach anno xiiijc xij 0 •
Ge lij let. Afschr.: Register als boven,

f°

II 5.

N° 66.
WILLEM VI VAN HOLLAND GEEFT EEN HANDVEST AAN
GORINCHEM TER VERVANGING VAN ALLE OUDERE
HANDVESTEN. a)
1412 Aug. 24.

Willem (bij der genaden Gods palsgrave opten Rijn, hertoghe in
a) Opschrift in Reg.: Gorinchfm. AK: Hertoge Willems han[tveste], deerste.

Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende
heere van Vrieslandt,) a) doen cond allen luden:
want wij bij hulpe ende insettinge der godliker voirzienicheit, sonder welker geenrehande dingen en gescien die goet of zalich sijn,
die stat van Gorinchem, die lange tijt · overmits oirloge ende wederstandicheit dier ~an Ark~l van onzen eigendom vervreemt is geweest, weder aen onse onderdanicheit gecregen hebben, soedat alle
die poirteren ende ingeseten der stat voirscr. ons vrientlic ontfangen ende oetmoetlijc gehult hebben ruit horen eeden, ons mde
onzen erven te doen alle dat goede getrouwe ondersaten horen rechten
naturliken lantshere sculdich sijn te doen,
soe willen wij, dat onze getruwe goede luden voirscr. onser ghiften
verblidet sijn, die wij hem ende horen nacomelingen, poirteren tot
Goerinchem, gegeven hebben ende geven mit desen tgegenwoirdigen
brieve van sulken previlegiën, rechten ende punten van vriheden als
hiernae bescreven staen.
r. In den eersten, dat alle zaken die in den scependom van Gorinchem geschien of vallen mogen, voer onze scepenen tot Gorinchem staen sullen, ende dat rechte hooft ende maelstat wesen sal van
allen zaken die sij begeren van rechtswegen, dair zijs hem bevroeden
konnen; ende dair zijs hem niet bevroeden en konnen, zoe zuilent
sij steden ende dragen drie viertiendagen lang nadien dat zijt eerst
gesteedt hebben, ende teynden dien drie viertiendagen, of sijs darenbynnen niet en wijsden, dan een herberge kyesen sullen bynnen Gorinchem ende niet uut dier herberge sceyden, sij en hebben dat vonnisse gewijst bynnen den yersten viertiendagen na der tijt dat sij eerst
in die herberge comen. Die eerste twee dage als sij in die herberge
comen, sal elc scepen hebben zesse grote sdages voir sinen cost van
dengenen die van dien vonnisse in den onrechte bevalt, ende die ander
twalef dagen sullen die scepenen hem selven quijten uut der herbergen, waert dat sij dat vonnisse so lange droegen, uutgenomen van
menschenli jve.
2.
Item en sal men geen voirwairde noch geloeften maken, die
vaste ende gestade sullen sijn, men en maect se voer scepenen tot
Goerinchem, sondcr alleen van hijlicke: daer mogen of tugen bynnen
a) Deze woorden tusschen haakjes, die natuurlijk in het origineel hebben gestaan, zijn overgenomen uit AK. In het gelijktijdig afschrift in het Reg., dat wij
als grondslag van onzen text hebben genomen, staat slechts: Willem etc. doen
cond ....

88
jaers nadien dat dat hijlic geschiet, goede wittachtige knapen, die
daer a) over geweest hebben. Mar altois sijn sij nairre mit enen
goeden getuge tontgaen dan men se verwinnen sal mogen.
3. Item alle brieve van schoude die up dage gegeven sijn of gegeven of gemaict sullen worden, clair sal men recht mede vorderen
bynnen jaers na den dage der betalingen; wye des niet en dede,
dien en soudt men geen recht doen mit dien brieve. Ende alle brievè
die gel oef t of gemaict sijn of die men geloven of maken sal tot wille
te betalen, clair sal men recht mede vorderen bynnen jaers na datum
des briefs. Wies niet en dede, dien soudt men geen recht doen mit
dien brieve, uutgenomen of ymandt buyten lands waer ende goet aenbesturve in scepenenbrieven van schoude, die en sullen niet verjaren
also verre als sij hoir recht ro'it dien brieve vorderen bynnen jaers dat
sij bynnen lants comen.
4. Item alle erfbrieve pantbrieve die geëygent sijn of geëygent
sullen worden, sullen bliven in hoire machte ende niet verjaren. Ende
alle jairlike thijnze ende renten sal men bynnen jairs na den dach
der betalingen wynnen ende niet meer dan van enen jair.
5. Item alle pantbrieve dair, yemant mit rechte also verre mede
gevaren hadde, d.:it wanneer hi yemants goet of den persoen bewi~cn
mach, dat men hem dairan panden sal als recht is, die en sullen
niet verjaren; dat is te verstaen, dat men dien persoen bij een onser
stede bode van Gorinchem of bij een van onsen gerechte van Gorinchem mach doen leyden in onse vangenisse, clair hi niet uut scheyden en sal, hi en hebbe geëffent ende gapunt b) mittengenen die hi
die scout sculdich ware. Ende so wanneer hi alzo gepunt ende geëffent heeft c), so en sal men niet meer rechts doen mitten pantbrieve.
Ende wye den anderen also in vangenissen doet lcyden, dien sal hi
alzo veel broots ende borns doen leveren als hi eten ende drinckcn
mach, ende clair en sa! hi geen steengelt noch sluytgelt noch leydegclt
of hebben. Ende wair cick dengenen dochte, die den anderen alzo
dede vangen, dat hem onse vangenisse niet zeker genoech en waire,
so sal men hem dien persoen leveren tot sijnre woonstat of
tot sijnre herbergen in helden ende in boyen. Ende dair sal hi
hem geven water ende broot al8 voirscr. is. Ende wair, dat yemant
die aldu~ in vangenisse lage, dairuut brake, die bruecken souden
a) Reg.: voer AK: daer.
b) AK hi en heeft geëffent ende gepandt.
c) AK Ende wanneer hij alzoe geëffent ende gepandt heeft.

staen tot onser genaden, ende hi en soude nergent in onsen wesen
noch bliven, bi en hadde den sculdenaren betaelt of vernuecht van
· sijnre scout, daire bi of in der vangenisse waer gecomen.
6. Item onse scepenen van Gorinchem en sullen niet langer huegen noch segelen als scepenen, dan bynnen jairs nadat sij verzedt
worden van horen scependom.
7. Item of yemant recht begeerde voir onsen rechter ende scepenen van Gorinchem ende ruit recht bedingde, wair dat men hem
dan weigerde, so en soudt men nyemant recht doen, hem en wair
voir recht gesciet van dien dat hi bedingt hadde, als recht waer.
8. Item wie den anderen aenspreect van dagelixschen rechte, van
scoude of van bijtichten, clair scepenentuyge noch scepenbrieve van
Gorinchem of en sijn, die sal hem ontsculdigen ruit bande ende mit
monde, als scepenen wisen dat recht is. Mar waert een vreemde man
buyten der eyngen van Gorinchem geseten, die sal hem ontsculdigen
des anderen da ges nadat hi gedaecht is, voir den middage, als voirscr.
is, ende scepenen wijsen dat recht is. Ende diesgelijcx sal men hem
weder doen.
9. Item wairt dat yemant vochte bynnen den scependom van
Gorinchem, clair sal onze rechter diegene of doen dagen, die dairbij
geweest hebben, dat sij dat oirconden; mar aen tween oirconden
heeft onze rechter genoech, of hi wil. Ende mede mogen manpersoen
tuygen over wijfpersoen, mar geen wijfpersoen over manpersoen.
Ende wye dat niet en quame als hi gedaecht ware, verbuerde tgegens
ons also veel als clair hi voer gedaecht wair, dat roerende wair van
rechten, dat is te weten up een boete van tyen scellingen ende tegens
onsen rechter drie scellingen sulcx payments als wij van onsen (boeten a) ende renten gemeenlic in Hollant nemen, dats te verstaen den
groten voir zes penningen hollans.
ro. Item waert sake dat yemant den anderen b) van lijve ter doot
brochte in onsen scependom van Gorinchem ende men hem ruitten
doden bedroege mitter wairheit van onsen lande, clair en soude dien
misdadigen geenrehande ontscout of helpen, men en soude over hem
richten als scepenen wijsden dat recht wair, tenwair of hi bi ons
ende bij des doden maghen zuende. Ist oick dat dit misdadige ontruumt, so sal men tuutlage leggen in onsen landen ende waer dat
men (hem r) bevoer off crege in den onsen, so soudt men over hem
a) Dit w oord on tbreek t Reg ., ingevoegd naar AK.
b) Reg. voegt hier, wel ten onrechte, in: of. Dit ontbr. AK.
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rechten als scepenen wijsden dat recht ware, thenware of hi zuende
bij ons ende bij des doden mage als voirscr. is. Ende so wanneer
yemandt tuutlagen ons landts geleit is, so mach een eerste lydt van
der doder handt of naerre een aenleyder wesen; ende sloegen sij
dien doot, daer en souden sij niet an verbueren. Ende wairt dat
yemant van ons gerichts wegen hem onderwonde te houden dengenen dien tuutlagen ons lants geleyt waer ende hi hem te machtich
waere of worde, so mochten sij dien dootslaan sonder verbuernisse.
1 r.
Item waert dat yemandt enen anderen aensprake van sinen
lijve, des soude die aenspreker ende z:esse goede wittachtige knapen
mit hem den aengesproken verwynnen voir onse scepenen van Gorinchem, die de misdaet gesien en de gehoirt hadden van den bruecken dair hi dien of aengesproken hadde, ende dat an den heiligen
waermaken, als scepenen wijsen dat recht is. Ende nae dier misdaet
dair die aengesproken of verwonnen word, sal men richten als scepenen wijsen dat recht is a), thenwair dat men die misdaet beterde
bij ons ende bi den partijen dien misdaen ware. Ende ist sake dat
die aenspreker den aengesproken niet verwynnen en mach mit zesse
goede wittachtige knapen als voirs. is, so sal men over hem richten
na der aenspraken dair hi dien of aengesproken hadde, als scepenen
wijsen dat recht is in der manyeren voirscr.
12.
Item wie enen man slaet mitter vuyst, verbuert tgegens onser
poerten twintich scellingen payments voirs.
13. Item waert dat enich man een wijf sloege, verbuerde tgegens
onser poorten twintich scellingen. Ende waert dat een wijf enen man
sloege, verbuerde tgegens onser poorten twintich scellingen. Oick
mede waert een wijf een ander wijf sloege off sceldende woirde onderlingen hadden, verbuerden elcx tgegens onser poorten twintich
scellingen of den steen te dragen.
14. Item waert dat een man den anderen bloetreysde, verbuerde
tegens (onser poorten) b) twintich scellingen.
.
I 5.
Item waert dat enich man den anderen wonde ende die
wonde leedts lang ware ende nagels diep, verbuerde tgegens ons drie
pond. Ende waert sake dat die wonde meerre wair, verbuerde tgegens ons vijf pond. Ende waert dat een man den anderen thuys
zochte ende huystotinge dede in evelen wille, verbuerde tgegens
ons twintich pond. Ende wye upten anderen enen knijf trect of een
a) De woorden vanaf Ende ontbreken AK.
b) Deze woorden ontbr-eken in Reg., maar staan in AK.
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zweert of anders enige geslepen wapenen tot sinen evelen, verbuerde
tgegens ons viertich scellingen. Ende wye den anderen leemt, verbuerde tegens ons tyen pond. Ende waert dat yemant den anderen
lyt ofsloege, verbuerde tgegens ons tyen pond. Ende waert dat ymant
den anderen enen voet of handt ofsloege of een oge uutstake met
voerrade, dat sal men richten lyt om lyt. Ende waert dattet mit
ongeval anders geschiede, die verbuerde tgegens ons viertich pond.
16. Item alle boeten van vechten voirscr. sullen twivoudich wesen, die bynnen marcten of buyten marcten (in) a) geleide geschien.
17. Item waert dat enich man na den anderen worpe in evelen
wille, verbuerde vijf pond, half ons ende half onser poorten voirscr.
18. Item ·waert dat een man den anderen beyde sijn oghen uutstake mit moetwille, daer soudt men over richten gelijc of hi enen
doot geslagen had de ende scepenen -wijsen dat recht is, then waire
dat hi zuende als voirscr. is.
19. Item waert dat yemant vochte of ommyn hadde, clair onse
rechter toequame of yemant van ons gerichts wegen mit wittachtigen
oirconden, ende hem enen vrede yesch ende dan niet en gave, verbuerde tgegens ons yiertich scellingen. Voert so sal men hem eysschen anderwerven mit oirconde ende derdewerve mit orconde; tot
elken mael als men hem eyscht als voirscr. is ende niet en gave, verbuerden tgegens ons viertich scellingen. Ende waert dat hi then
derden eyssche genen vrede en gave, so sal men hem enen vrede gebieden te houden van onser ende van ons gerichts wegen voirscr.
Ende wanneer hi hem geboden is te houden mit oirconden als voirscr.
is, dien vrede sal hi houden of hi dien vrede mitter handt ghegeven
hadde. Ende waert dat hi dien vrede brake, men soude over hem
richten (aen zijn lijff) b) als over enen vredebreker als scepenen wijsden dat recht waer in allen manyeren als voirscr. is, then waer dat
hi onse gemoede hadde. Ende een vrede sal duren zes weken lang.
Ende waert dat yemant tgegens enen anderen zuende bynnen vreden
van enicherhande zaken daer vrede of ghinge of gegaen ware, clair
wair die vrede of uut.
20.
Item ist dat men yemant van vredebrake betuygen mach mit
drien wittaf tigen mannen, clair en mach men geen onscout voer doen,
ende en mocht mens niet betuygen als voirscr. is, so sal hi sijn ona) Dit woord ontbreekt in Reg., maar staat AK.
b) Ontbr. in Reg., maar staat in AK. De woorden kunnen desnoods gemist

worden.

schout doen als scepenen wijsen dat recht 1s, ende dairmede sal hi
quijt wesen.
2 1.
Item waert dat yemant vochte in duysteren steden, clair die
kerssen of tfier uutgedaen worden, clair sal die boete viervoudich of
wesen. Ende dat sal men houden up alle diegene die die kairssen
ende tfier uutgedaen hebben, ende up anders alle diegene die dairbij
geweest hadden, ter tijt toe dat sij dien rechtsculdigen mit horen eede
voert brengen.
22.
Item geen man en sal noch en mach sijns wijf goet ve(r)bueren noch geen wijf hoirs mans goet anders dan elc sijn helft van
horen gemeynen goede. Noch geen eenlopen man noch wijf sal noch
en mach meer verbueren dan half hoir goet. Ende wek dattet verbuerde, clair sal bekende scout voir of gaen van horen gemeynen
goede.
23. Item en sal men noch en mach nyemant in helden noch in
vangenisse houden van enigerhande brueken of misdaden die hij gebrueckt of misdaen hadde alsoverre als hi sijn brueken of misdaden
verborgen mach bij goetduncken van onzen gerichte van Gorinchem
na den brueken die hij misdaen heeft.
24. Item sullen wij onsen nacoep hebben van alre erffenisse, huysinge ende jairgelde dat in onsen scependom voirscr. vercoft sal worden, viertien dage lang nadien dat die eigendom gegaen is.
2 5.
Item wye dat bastairden goet maict in scepenenbrieven van
Gorinchem, dat selve goet of also veel sal gaen ende volgen gelijc dat
ment maict in scepenenbrieven.
26. Item wie den anderen a) aensprake van erve, ende die bezitter des erfs mit scepenen betuygen mach, dat hi dairin geseten
heeft jaer ende dach - - ende jaer ende dach sal wesen een jair
ende zesse weken in eygendom, van allen dengenen
die bynnenlants sijn of hebben geweest bynnen jaers ende bynnen dage onbecroent, dat sal die bezitter dies erf s houden mit
hande ende mit monde voir sijn eigen. Ende wair yemant buytenlants, als hi te lande quame, so soude hi nemen alsulc recht
als hem scepenen wijsden dat recht ware. Ende en machts die bezitter niet betuygen mit scepenen of mit scepenenbrieven, so zal hijt
houden mit hem zevenden die dien lande naest gelegen zijn: vier te
lantwaerts ende drie ter zeewaerts. W airt oick dat zijt hem niet en
wouden helpen houden, so souden zijt den anderen hulpen houden
a) anderen ontbreekt in Reg.; ingevuld uit AK.

93

die dat aensprake voir sijn eigen hielde, of die zij kenden dat van
recht sijn ware. Ende wien dat dien vier of mer helpen houden, die
sal in den rechte ende in den goeden bliven. Ende den anderen, die
den vieren of meer niet en wouden helpen, die verbuerden elc tgegens ons vijf ende viertich scellingen. a)
27. Item so wye van onsen ondersaten, geseten in onsen scependom van Gorinchem, enigerhande provande of vitaelgi coft tot sijnre
herbergen ende niet om voort b) te vercopen, die en sal clair genen
onraet of geven.
28. Item soe wye poirter is tot Gorinchem, die en sal genen onrait geven noch lijden van enigen goeden die hi in sinen scepe heeft,
ende sullen also vrij sijn gelijc of hij ze bynnen Gorinchem in sinen
huyse hadde.
29. Item alle diegene die onse marcten zoeken tot Gorinchem,
die nemen wij op onse geleyde bynnen onzen lande, alzo lange als
die marcten dueren, mit hoeren goeden te comen ende te keeren;
uutgenomen die onse vyande sijn of bruecteftich mit recht of van
scepenvoirwairden of van scepenenbrieven van scoude die sij sculdich waren. c) Ende waert dat yemant goet bynnen marcten of up
marctdagen vercof t, die mach den genen die dat gecof t hadde, bynnen
marcten ende mit recht aenspreken alzo verre als hi clair twee wittaftige tuygen of meer of heeft, gelijc oft buyten marcten wair.
30. Item d) dat yem~nt misdede van enigerhande zaken die duyster waren ende clair geen openbaer getuych of en wair, clair sullen
onse richter ende scepenen tot Gorinchem een stille waerheit of bezitten, ende na der waerheyt die sij daerof horen en de vynden sal

a) Reg. voegt nog toe: Ende die in den onrecht blijft, verbuert tegens ons vijf
ende viertich scellingen. Dit is een kennelijk o·verbodige zin, die ook ontbreekt in
0 37. Misschien oorspronkelijk bedoeld als vervanging van den laatsten zin van
het artikel; het zou dan inderdaad een verbetering zijn geweest.
b) Aldus AK. Reg.: veel(!)
c) Hier heeft AK een teeken, dat op den kant herhaald wordt en waarbij AK
aanteekent: Memorie. Dit punt alhier betekent staet in der stadt boeck oeck
alzoe getekent opten candt, recht oft daer tusschen beyden vergeten waer. Mer
is bevonden dat zulcx in den brieve ende hantveste van hertoghe Willems
niet gescreven staet, mer is getroken uur heer Ott van Arckels hantveste. Daerom
tselve alhier oock qualicken gestelt is. Deze opmerking is niet overduidelijk,
maar in ieder geval onjuist. De text is, 'Volgens Reg., geheel in orde, en ook in
het handvest van Otto van Arkel is niets bijzonders te vinden.
d) AK heeft in plaats van Item: Ende waert, Zoo ook Mieris.

94
men richten als scepenen wijsen dat recht is, then waer oft gebetert
worde als voirscr. is.
31. Item wie van allen voirscr. stucken of punten of van enigen
bijsonder valsch getuych tuygede ende dairof verwonnen worde mitter
wairheyt ende mit rechte, die en sal nymmermeer geen getuych meer
dragen, ende sijn lijf ende goet sal staen in onser genaden.
32. Item waert dat yemant up enich van onsen gerichte sprake
of die in a) offici;;:n onser poorten van Gorinchem gezworen ware,
dat van srechts wegen toequame · ende dairof betuycht worde mit
tween goeden knapen of mit meer, die sal dat beteren bij ons ende
bij onsen gerichte voirscr.
33. Item sal een yegelijc die binnen onsen scependom van Gorinchem woenachtich is of namaels wonen sal, van allen brueken ende
misdaden die si bynnen onsen scependom voirs. brueken ende misdoen,
bruecten of misdaden, voir onse scepenen tot Gorinchem te rechte
staen, ende recht daerof doen na ingehout deser hantvesten ende briefs.
Ende hoir goede die si hebben in den scependom van Gorinchem, en
sal men hem nerghent ofwynnen dan voir onze scepenen van Gorinchem. Ende wes dese hantveste ende brief niet en begrepe of begrijpt, so wes onse scepenen van Gorinchem dan dairof wijsen, dat
sal recht wesen gelijc oft dese hantveste ende brief begreep, sonder
onse of yemants wederseggen.
34. Item jaerlijcx als wij onse scepenen van Gorinchem verset
ende geëyt hebben, soe sullen wij a) twee burgermeesters setten ende
mede beraden mit onsen gerechte oudt ende nuwe.
3 5. Item sullen onse boden jairlix hoir roeden nederleggen upten
dach dat wij onse gerechte verzetten, ende niet weder aenvaen, wij
en bevelent hem of yemant van onser wegen. Ende die burgermeesters sullen jairlix goede rckeninge ende bewisinge doen van onser
stede goede voer onsen drussaet ende voir die scepenen ende voer
den tween ouden gerechten. Ende die scepenen mogen hem beraden
mit allen dengenen die aen tgericht geweest hebben.
36. Item waert sake dat yemant bruecte bynnen den scependom
van Gorinchem, dien sal men dairof te rechte zetten bynnen jairs na
dien dat die bruecken geschieden. Ende waert dat men des niet en
dede, so sullen diegene die also bruecthef tich wairen, van dien bruecken clairlic quijt wesen.
37. Item alle diegene die bynnen onser voirscr. stat van Gorina) Dit woord ontbr. in Reg.; aangevuld uit AK.
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chem woenachtich sijn of hier namaels wonen sullen, die sullen waken
ende onrade gelden ende geven gelijc den poirteren van Gorinchem.
Ende een ygelic sal onrade geven van sinen lande dat in den scependom van Gorinchem leyt gelijc sinen geburen, ende clair en sal nyemandt vrij of wesen.
Ende omdat wij voir ons ende voir onse nacomelingen onser getruwer stat van Gorinchem voirs. alle dese voergeroerde punten ende
elc bisonder vaste ende gestade gehouden willen hebben van enen
yegeliken tot ewigen dagen on verbroken a), soe hebben wij des getuyge onsen segel aen desen brieve gehangen.
Gegeven in den Hage op Sunte-Bartholomeeusdach int jair ons
Heren duysent vierhondert ende twelve.
Gelijkt. a.fsclir.· Reg. Pri'l'ilegia I Cas K !nv. n° 5 'i,
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Afschrift van afschrift AK f° 5-9'.
Litteratuur: zie het volgende stuk.

WILLEM VI VAN HOLLAND GEEFT EEN HANDVEST AAN
GORINCHEM ALS VER VOLG VAN HET VORIGE STUK. b)
1412

Augustus

24.

Willem (bij der genaden Gods palensgrave opten Rijn, hertoge in
Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt ende
heere van Vrieslandt:) c)
want tijtliken saken ende woirde mitter rijt verganclic sijn, so ist
noit dat men se in gescrifte ewich make, updat sij dairbij tallen
tijden in der menschen gedachte tgegenwoirdich bliven ende onvergeten;
hierom soe doen wij cond ende kenlic allen luden ende enen yegelijc bijsonder,

a) Reg.: onverbreken, wat desnoods door
kunnen worden. AK onverbroecken Mieris
b) Reg. heeft opschrift: Gorinchem; AK
c) De woorden tusschen haakjes uit AK.

analogie met gesteken verklaard ::ou
onverbroken.
Die anderde hantvest.
Reg. heeft: Willem etc.

Jat wij overmits sonderlinge gonste ende liefde die wij dragen tot
onser getruwer stadt van Gorinchem, gegeven hebben ende geven
mit desen openen brieve derzelver onser stat ende gemeynen poirte•
ren aldair, die nu sijn ende namaels wesen sullen, sulke punten van
handtvesten, rechten en de vrijheden als hiernae bescreven staen,
dat is te weten:
38. Eerst dat onse drossaet slands van Arkel die an der tijt wesen
sal, upten dijck bynnen den scependom van Gorinchem scouwen sal
gelijc als gewoenlic es geweest ende na den ouden haircomen. Ende
waert zake dat yemant waer, die sijnen dijck niet en maecte noch
en dijcte, ende dien dijck mit recht in der scouwen bescaedt a) wor de,
dat landt dat totten dijck hoerde dat mogen die hoge heemraders
scatten ende clair brieven of geven, die vaste ende stade wesen sullen
gelikc of se onse scepenen van Gorinchem besegelt hadden.
39. Item so sal onse scout van Gorinchem, die nu is of' namaels
wescn sal, zweren dat hi onser stat van Gorinchem ende allen dengenen die nu ter tijt in cnzen scependom van Gorinchem wonen of
hiernamaels wonen sullen, recht ende vonnisse doen sal na ingehout
deser ende ander hantvesten die sij van ons hebben.
40. Item desgelijc sal onse drossaet zweren eneu ygelijc recht te
doen upten dijck ende anders, wair dairt hem gebueren sal.
41. Item soe en zullen wij nyemant geen geleyde geven bynnen
onser stat ende scependom van Gorinchem voir scepenbrievc of voir
scepenvoirwairde van Gorinchem. Ende wij en sullen oick nyemant
geen geleyde geven van cost, noch van schulde, die hi bynnen sinen
geleyde maecte.
42. Item en sal onse drosset oick nyemant geleyde geven bynnen
onser stat ende scependom van Gorinchem voir scepenbrieven of scepenvoirwairde van Gorinchem, noch van cost, noch van sculde die
hi bynnen sinen geleyde maicte. Voert sal men in der kercken up enen
heiligen dach dat geleyde condigen in der hoger missen - ende dat
sal doen een gezworen bode - van wat stucken dat men tgeleyde
heeft h). Ende dat zal die gezworen clerc oick teykenen. Ende dat geleyde sal men condigen ende vernuwen tot elken vierendeel jairs, of(t)
noit is soe langer te duren. c) Ende waert dat m~nt alsoe niet en cona) AK besteedt. Mieris bestaedt.
b) AK: ghevet, ·wat wellicht beter is.
c) AK: oft noot is, zoe langhe te dueren. Beide opvattingen, lang en langer,
zijn mogelijk; de volgende zin onde,rstelt eer langer, maar het woordje zoo
weerspreekt dit.
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dichde noch en teykende noch en vernuwede als voirscr. is, so waer
dat geleyde uut. Ende wair oeck tzake, dat dieghene dien tgeleyde
gegeven wair van ons of van onsen drossaet, yemant openbairl(i)c
(off schijnlick) a) misdede, so mach hem diegene weder weren, die
misdaen worde, sonder enige geleyde dairaen te breken.
43. Item so en sullen die scouten noch die hiemraders van onsen
scependom voirscr. gheenrehande onrait noch ongelt zetten upten
erve ende lande, gelegen binnen den scependom van Gorinchem, dan
bij onzen drossait ende hogen hiemraders, ende sullen clair jaitlix
goede rekeninge of doen bij onsen drossait ende hogen hyemraders.
44. Item waert zake, dat yemant onse of onser stat goede cofte
of huerde ende tot sinen dagen niet en betailde, of hoir gemoede niet
en hadde, so mogen onse of onser stat dienres den sculdener goede ·
wijsen wair sij willen, ende clair die scepen toebrengen, ende so sullen
cnze scepen den sculdener goede scatten den b) derden penninc beter
ende meer dan die scout wair, ende clair soude die sculdener mede
quijt sijn.
4 5. Item sullen onze inwonende poerters van Gorinchem tollevrij
varen doir alle onse lande die wij nu ter tijt hebben of namaels
crigen moegen, te water ende te lande, sonder enich ofbreken.
Ende zullen voirtmeer der stat ende poirteren van Gorinchem houden
ende helpen houden na onser machte in horen rechte ende vrijheden
die sij van anderen heren buyten onsen lande hebben.
46. Item so en sullen wij in den scependom van Gorinchem
geen tollen, wechgelt noch geenrehande ongelt zetten noch nemen
tot genen dagen. Ende alle schuyten die twee last zwaers voeren of
myn, die sManendages die mercten tot Gorinchem verzoecken van
Tyel ende van Huesden nederwaert geseten, en sullen tot Woudrichem gheen toll noch roedergelt geven van horen ijdelen scuyten.
Mar die mit horen goeden voert nederwaerts voeren ende tot Gorinchem niet en vercoften, die sullen tot Woudrichem horen tolle ende
roedergelt geven als gewoenlic is.
47. Item en sal men nyemant uut onser stede ende scependom
voirs. sijn lijf of sijn goet becommeren, bezetten of enighen hinder
doen bynnen .allen onsen landen, uutgenomen bynnen onsen vrijen
steden: clair sullen sij terechte ende te vonnisse staèn van scade ende

a) Ontbr. in Reg., ontleend aan AK. Ouk v. Mieris heeft het.
b) Reg. der AK den.
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van scoude ende van diesgelijcs; tenwaer dat men se mit vechtender a) handt begrepe of dat sij doitslagen, vredebrake, vrouwenkraft
of dergelijcs gedaen b) hadden: dat soude men richten na den recht
van den lande clair dat geschiede.
48. Item sullen wij onse stat ende scependom voirs. nymmermeer noch tot genen dage van der graefelicheit van Hollant versceyden noch in geenrewijs vervreemden, behoudelic dat wij onser
lieyer gesellinnèn vrouwe Margrieten van Burgondië dairaen verlijftochten mogen of wij willen.
49. Item als enich mensch steerf, soe sullen sijn erfnamen dat
goet ende erve nemen als recht is, in deser manyeren: of clair enich
kynt wair dat uutgehilict wair ende dat erve ende goet hebben woude, dat sal incomen ter eerster doot mit half sulken goede alst uutgeboert hadde mit kennessen der wairheit, ende ter lester .doot even
rijck te wesen, want als man ende wijf vergadert sijn mitten witten,
so is hoir goet gemeyn.
50. Item wair oick dat een sturve ende wittaftich kint of wittaftige kindere after lieten, die souden nemen van allen eigeliken goeden van oudevader ende van oudemoeder gelijc vader ofte moeder
gedaen souden hebben of doen souden, of sij leefden.
5 1. Item wair oick dat yem:mt sturve sonder wittaf tige geboirte
after te laten, clair vader ende moeder beyde of leefden, dat erve ende
goet: souden sij temail upheffen ende nemen. Ende wairt dat emch
van vader of van moeder doit wair, welc hoir datter levende wair
van dien tween, die sal dat erve ende goet half heffen ende bucren,
ende die ander helft van dien goede sullen die naeste van wittaftigen
geboirte heffen van vader ende van moeder, die clair doot wair.
52. Item wair dat yemandt sturve sonder wittaftige levende geboirte after te laten c), ende dair vader ende moeder beyde oi doet
waren, dat erve ende goet sal aen elke zijde gaen ende sullen deylen
die dair naesc sijn van maechscippen van wittaftigen geboirte, clair
sij of bestaen.
a) Reg. vechterder.
b) Reg. heeft dit woord tweemaal.
c) Dit moet bedoeld zijn, vgl. 0 art. 29, waaraan dit ontleend is. Het oorspr,
heeft vermoedelijk al een fout gehad, die in het Reg, en in andere copieën tot
verdere verhaspeling heeft geleid.
Reg. Item wair dat yemant sonder wittaftige levende geboirte sturve of te
laten ....
AK Item waert dat yemandt sonder wittachtige levende geboerte storve after
te laten ....
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53. Item waert dat enich wijfpersoen kinder krege, die sij boven
horen getruweden man in overspeel niet gewonnen en hadde, die
zullen bueren ende nemen gelijc oft getruwede kinder waren van
hoire moeder goede.
54. Item wair oick enich onmondich kynt, dat sal die naeste
manhoef t van der oudtster geboirte van der rechter zweertside ver.monden. Mar dat sal hi verzekeren mit goeden liggenden erve voir
onsen rechter ende scepenen tot Gorinchem, eer hi die voechdie aintasten sal, up een boete van vijf tien ponden, half tot onser behoef ende
half tot onser stat behoef van Gorinchem, dat hi dat kint niet en
sal eer verbaelmonden van alsulken goeden als dair hijt in vyndt,
dats te verstaen een manpersoen tot twailf jaren toe ende een wijfpersoen tot dartien jaren toe die voechdie durende, tenwair of zij darenbynnen sturven. Ende wairli oick dat die momber van der naester
rechter zwertsijde dat kint niet vermonden en wouden of datter geen
recht geboren mombaer en wair, so soudt een sijn maech doen, die hem
dbeste dede bij onsen gerechte ende scepenen voirscr., in alre manyeren als voirs. is.
·
5 5. Item waert dat yemant sturve ende goet af terliete dair geen
erfgename en volgede, dat souden wij houden een jair ende zesse
weken lang toter rechter erfnamen behoef. Waert dat darenbynnen
geen erfname en volchde, so soude ons dat goet bliven ende toebehoren.
56. Item wairt dat enich erve, dat van eigen goet te lyen gemaict waire of mit eigenen goede gecoft wair, dat sal die lienvolger
veroirzaten den rechten erfnamen alzo duer alst gecof t was of alst
weerdich was upten dach doen ment te lien maicte, mit kennissen
der wairheit. Waert oick alzo, dat hijt veroirzaten niet en woude
als voirscr. is, so 5al hij ze te hove wisen, te ontfane mit horen andele, uutgenomen onze burchleen: dat en sal niet gescheiden wesen.
Mer men salt den erfnamen veroirzaten gelijc anderen leen in allen
manyeren als voirscr. is. Ende afterdien dattet eens veroirsaet is, so
salt voert staen te lienrecht.
57. Item en sullen wij weduwen noch wesen noch nyemans kindere, sijn zij manpersoen of wijffpersoen, wiven noch mannen buyten
hem ende hoire vrienden wille a).
58. Item wair yemant, hi wair manpersoen of wijfpersoen, die
a) AK voegt ten onrechte achter: ontvueren. Wiven en mannen zijn werkwoorden.
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ontscaect worde tgegens sinen wille, ende die misdadige ergent in den
onsen getueft a) worde, clair soud men over richten aen sijn lijf als
scepenen wijsden dat recht ware, tenwair oft gebetert worde bij ons
ende bi der magen wille.
59. Item wie dat poirter is tot Gorinchem, die mach visschen up
onsen worp tot Gorinchem ende voirt tot Scaluynresloit toe, elc scip
dat mit netten drijft om een taelwerdigen zalm te geven elkes jaers
tusschen kerstavondt ende pinxteren. Ende waert dat sij genen zalm
en vingen darenbinnen, so sullen sij voir den zalm geven twee hollantse gulden, bynnen den termijn voirscr. te betalen. Ende up onzen
worp tot Gorinchem en sal nyemant visschen, hij en zij poirter tot
Gorinchem. Ende niemant en sal meer hebben dan een vierendeel van
eenre zegen. Ende wij sullen dairaf hebben voir onsen vroon den
vijf ten penninc.
60.
Item alle visschen die men vanget in onzen scependom van
Gorim:he~n, die en sal men genen man van buyten noch van bynnen
vercopen, sij en sijn eerst getoont up die vischmarct tot Gorinchem
als te vercopen; wye des niet en dede, verbuerde tgegens ons vijf ende
viertich scellingen.
61.
Item waert dat yemandt die in den scependom van Gorinchem woenachtich is, buyten onzen landen tgegen malcanderen vochten, dat sal men bedingen ende richten voir onsen richter ende scepenen tot Gorinchem.
62. Item wair dat zake dat een man tgegen den anderen in vredeu
stonde ende hi des anderen mans wijf sloege, verbuerde vijftich pond,
half tgegens ons ende half tegens onser stat voirs.
63. Item sullen wij die scoel geven binnen onser stat van Gorinchem tot alre tijt alst ons genuecht ende dat gebueren sal bij onsen
gerechte aldair.
64. Voirt sullen wij onse stat ende h) scependom voirscr. bescudden ende beschermen ende hoir rechten hulpen houden tgegen allen
anderen heren, steden ende landen buyten onsen palen ende dairbynnen, clair sij des te doen mogen hebben.
Ende omdat wij voir ons ende voir onsen nacomelingen onser getruwer stat van Gorinchem voirscr. alle dese voergeroerde punten ende
ek bijsonder vaste ende gestade gehouden willen hebben van enen
a) Mieris: gearest. AK: gevonden. Zie n° 20, art. 39. Het zijn pogingen
tot verbetering van een niet meer begrepen woord.
b) Reg. ende ende.
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yegeliken tot ewigen dagen onverbroken, so hebben wij des te getuge
onsen segel aen desen brieve gehangen.
Gegeven int jair ons Heren duysent vier hondert ende twelve (in
den Haghe op Sinte-Bartholomeusdach) a).

Gelijkt. afschr.: Reg. Privilegia I Cas K (Alg. RA,
Leenkamer !nv. n° 55) f° nj'-155.
Afschrift van afschrift: AK / 0 9'-13.
Uitg.: Mieris IV 214-219; v. Zomeren, blz. 189 vlg.
Uitg. in regest: Abr. Kemp, blz. 180-186.
Litt. samengevat bij H. Bruch, BVGO Vll 9 , blz. 1 22
vlg.
Het stuk is samengesteld met behulp van de oudere
handvesten, gelijk nauwkeurig is aangegeven in het laatstgenoemde artikel.

N° 68.
WILLEM VI VERGEEFT HET KOSTERSCHAP TE GORCUM.
1413

September

18.

Aelbrecht Joostssoon.
Willem etc. doen cond allen luden, dat voir ons gecomen is here
Jan Gerdijn, proefst van Gorinchem, ende heeft ons voir hemzelven ende voir heren Thomas sinen zoon overgegeven ende quijtgescouden tot behoef Aelbrechts Joostzoon die costerie van der parochikercken ende canozien bynnen onser stede van Gorinchem, welke
costerie voirscr. wij rechtevoirt om diensts wille die ons Joost5
Petersz. Aelbrechts vader voirn. gedaen heeft ende of God wille
noch doen mach, gegeven hebben ende geven mit desen brieve Aelbrecht desselven Joosts soon voirscr. sonder vertrec aen te vairden
ende te gebruken of te doen te gebruken mit alinge alsulke nutscippen, profiten ende vervalle als dairtoe staen, ende her Thomas ende
ander costers die voir hem aldair geweest sijn voirtijts dairof gehadt
a) Deze woorden ontbreken in. Reg., waar een straf kwijtschelding volgt van
Bartholomeusdag. Ingevoegd naar AK.
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hebben. Ende ombieden ende bevelen mit ernsten den proefst ende
cureyt van Gorinchem ende voirt allen onsen goeden luden, bynnen
onser voirscr. stede geseten, dat si Aelbrecht voirscr. aennemen ende
ontfangen tot horen coster als dairtoe behoirt, ende hem óf dengenen dien hi die voirscr. costerie verpachten sal dairof uutreiken,
laten volgen ende doen hebben alinge alsulke nutscippen ende profiten als voirg. staen, sonder hem die te verminderen m emgerw1Js,
durende also lange als Aelbrecht voirscr. leven sal.
In oirconden etc.
Gegeven in den Hage upten xviijen dach m Septembris anno
xiiijc xiij 0 •

Gelijkt. afschr.: Reg. Priv. I 1404-1416 Cas K ( Alg.
RA Leenkamer van Holland inv. n° 55) f° 125.

WILLEM VI GEEFT DE BEZETTING VAN HET DROSSAARDSCHAP EN RENTMEESTERSCHAP VAN GOR CUM
EN HET LAND VAN ARKEL AAN MARGARETHA VAN
BOERGONDIE, ZIJN VROUW.
1413

Oct.

25.

Bevelinge van den drossairtscip ende rentemeesterscip van
den lande van Arkel.
Willem etc. doen cond allen luden,
want wij onse lieve ende geminde gesellinne vrouwe Margriete
van Bourgondië, hertoginne, gra vinne ende vrouwe ons er landen
voirscr. voir desen tijt uut rechter minnen ende gonsten gegeven
hebben onse landen van Arkel, van Schoenrewoerdt, van der Leede
mitten steden van Gornichem, van Lederdam ende mit anders den
landen ende goeden dairtoebehorende na onser doet in rechter duwariën en de lijf tochten, gelijcken hoir brieve die sij van ons dairaf
heeft, inhouden, soe hebben wij overmits sonderlinge ·liefde die wij
sculdich sijn te hebben tot onser liever gesellinnen voirscr., vorder
derselver onser geminder gesellinnen rechtevoirt gegunnet ende bevolen, gunnen ende bevelen mit desen_onsen brieve onse drossaitscip ende rentmeesterscip van onser stede van Gorinchem ende van
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Lederdam ende van onsen landen van Arkel, van Schoenrewoerdt,
van der Leede ende van anders allen horen toebehoren, gelijcken
here Jan van Arkel die voirtijts te besitten plach ende onse getruwe
here Aernt van Leyenberch die zeder van ons in bevele gehadt
heeft, in sulken schijn, dat onse geminde gesellinne voirn. clair bij
onsen goetduncken voirt goede manne toe setten sal een of meer
die hoir genuegen, ende die weder ontsetten alst ons gemiecht, die
onse voirscr.· drossaitscip ende rentemeesterscip mit horen toebehoren
van hare wegen voirt bedriven, bewaren ende regieren sullen tot
onsen ende hare eeren, ons landts, onser steden ende tot onsen oirbair, gelijcken dairtoebehoirt ende goede manne sculdich sijn te doen;
ende alle forf eiten, bruecken, boeten, renten, vervallen ende gewinne
in alle dien lande ende stede voirscr. berechten ende upbueren ende
dairof weder uutleggen ende betalen alle soudijegelt, cost, wedden,
tymmeraidse ende andere alle ongelt dat gebiieren ende behoeren
sal van onser wegen ende bij onsen wille uut te leggen binnen onsen
stede ende landen voirscr. Ende wez dair dan overblijft van den
ontfangen voirscr., dat sal onse geminde gesellinne voirn. inhouden
ende hoirselve dairmede betalen sonder ons of yemandt van onser
wegen dairof yet uut te reicken tater tijt dat sij volcomelic voldaen
ende betaelt sal wesen van sulcken gelden als sij upten voirs. diensten staende ende uutgeleit sal hebben. Ende wair oic zake dat tot
suiker tijt als men onsen tyenden in onsen lande voirscr. vercoft
heeft toten dage als men die pleecht te vercopen, dat ontf angen ende
innemen dairof ende van onsen forfeyten, briiecken, renten ende
virvallen voirscr. alsdan soe veel niet en droge of en beliep als dat
uutgeven van der soudijen, cost ende wedden, tymmeraidse ende
ongelt voirscr. sal dragen of belopen machte, wes dair dan aen gebreken sal, dat geloiven wij onser geminder gesellinnen voirscr., dat
wij selve uutleggen, uutreicken ende batalen sullen sonder onser
geminder gesellinnen vorder dairof te belasten. Ende hieraf sal
onse geminde gesellinne voirscr. of hoir dienre voirgeroert van hare
wegen ons alle jair goede rekeninge ende bewisinge of doen, so wanneer sij des van ons vermaent sal worden. Ende des sullen wij onser
lieve gesellinnen en de horen dienres voirscr. vair horen wedden ende
coste also veel doen als ons redelic ende bescheidelic duncken sal,
ende gheven ons er geminder gesellinnen ende horen dienre voirscr.
machte, alle dienstluden overal binnen onsen landen ende steden
voirn. bij onsen goetdtincken te setten ende te ontsetten also dicke
als nut ende oirbair wesen sal tot onsen behoif. Ende ombieden ende
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bevelen allen onsen goeden luden ende ondersaten, binnen onsen
landen ende steden voirscr. geseten, dat sij onser geminder gesellinnen voirs. ende denghenen die onse voirscr. drossaitscip ende rentemeesterscip van hore wegen bewaren sullen, onderdanich, gehorich,
gehulpich ende bistandich sijn in allen onsen saken tot alre tijt als
sij des van him of van hore enich of van hore wegen vermaent
sullen worden. Ende wair yemandt die clair overhorich in worde,
dat wouden wij aen dien overhorigen live ende goede houden ende
verhalen als an denghenen die ons van onser heerlicheede verminderen woude sonder verdrach.
Dit sal gedueren tot onsen wederseggen, behoudelic dat wij onser
geminder gesellinnen voirscr. noch denghenen die onse voirn. drossaitscip ende rentemecsterscip van hore wegen bewaren sullen, clair
niet uutsetten en sullen noch laten setten voir die tijt dat wij derselver onser liever gesellinnen wail voldaen ende betailt sullen hebben van des sij ons mit desen brieven of mit bescheidenre rekeningen bewisen sal mogen, dat wij hoir sculdich sullen wesen up onsen
diensten voirscr. den lesten penningen mitten eersten.
· In oirconde desen brieve besegelt mit onsen segele.
Gegeven in den Hage xxv dagen in Octobri int jair ons Heren
m cccc ende derthien.

Gelijkt. af schr.: Register Bevelboek 1111 1408-1418
( Alg. RA, Leenkamer van ll. olland, inv. n° 324b ), f°
41-41'.

WILLEM VI GEEFT HET VIERDEDEEL VAN DE INKOMSTEN VAN HET BODE.AMBACHT AAN HAESGEN, CONSUL PAENTIERS WEDUWE.
1414

Maart

11.

Haesgen Consul Paentiers wijf.
Item upten dach ende int jair voirscr. gaf mijn lieve here Haesgen
Consul Paentiers wijf was, dat vierendeel van den boodenambocht
van Gorinchem mit sinen toebehoren te bewaren of te doen bewaren

als dairtoe behoert ende dairof te hebben alle nutscippen ende profiten als dairtoe staen na inhout hoire brieve, durende hoir leven
lang.
Datum et actum ut supra (dat is: in den Hage upten elfsten <lach
in Maerte anno xiiijc xiij 0 na den loip van onsen hove).

Minuut: Reg. Privilegia I 1404-1416 Cas K (Alg. RA
Leenkamer v. Hall. inv. n° 55) f° 137.

WILLEM VI GEEFT HETZELFDE AAN HAAR SCHOONZOON EN DOCHTER.

1415 Maart

20.

Peter Claessoon.
Willem etc. doen cond allen luden want Peter Claissoon, camerlinc onser gemynder der vrouwe van Egmonde ende Margriet Consuls dochter in wittachtigen hijlic mit malcanderen vergadert sijn bij
onzen wille, so hebben wij diezelve gegonnet ende gegeven mit
dezen brieve dat vierendeel van onsen bodeambo:::ht tot Gorinchem
met sinen toebehoren na dode Haesgen Consuls weduwe Margrieten
moeder voirscr., dat si hebben ende behouden zullen hore beyder
leven lanc mit zulker nutscappen ende profiten als dairtoe staen.
Ende sowien dat van Peter ende Margrieten voirscr. lancxste leeft,
die sal tvoirscr. vierendeel van den bodeambocht houden ende gebruyken sijn leven lanc sonder argelist.
In oirconden etc.
Gegeven in den Hage up ten xxen <lach in Mairte anno xiii je xiii j 0
na den loip van onsen hove.

Gelijkt. afschr.: Reg. Priv. I 1404-1416 Cas K (Alg.
RA Leenk. v. Hall. inv. n° 55) f° 148.
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No 72.
WILLEM VI VAN HOLLAND VERGEEFT HET
SCHRIJFAMBACHT.
1416 Mei 9.

Willem etc. doen cond allen luden, dat wij om beden
wille van sonderlingen vrienden die re ons voir gebeden hebben,
gegeven hebben ende geven mit desen brieve Jan van Kalker dat
scrijfambocht bynnen onser stede ende scependom van Gorinchem
mit sinen toebehoeren ende mit sulken nutscippen ende profijten
als dairtoe staen. Ende . ombieden ende bevelen onzen getrouwen
scout, scepenen ende rade van Gorinchem dat sij Jan van Kalker
voirn. ontfaen ende aennemen tot hoeren ende onser stede scriver te
wezen, ende him dairof doen hebben ende opbueren sulken nutscippen ende profiten als daertoe behoeren, sonder him enigen hinder of
moyenisse dairaen te doen of te laten geschien in eniger wijs. Dit
sal gedueren sijn leven lang.
In oirconden etc. Gegeven in den Hage upten negensten dach m
Meye anno xiiijc ende zestien.

Gelijkt. afschr.: Reg. Priv. l I 404-I 4I6 Cas K f° I7 j'
(RA Leenkamer Holland !nv. n° 55.) met opschrift:
Jan van Kalker.
No 73·

VAN VERTERINGEN IN HERBERGEN WORDT
DAGELIJKS RECHT GEDAAN.
1416.

In den jaer onss Heren dusent vierhondert ende sesthien wart
overdraghen bij heren Aernde van Leyenbergh, onsen drossaet, ende
bij den ghemeynen ghericht oud ende ny, dat men dagelix recht
voertmeer doen sal van alre teringghen die men in den herbergen
verteert. Ende dat sal men denghenen diet verteert hebben over
dwarsnacht af wynnen gelijc als men van verdienden loen pleecht
te doen.
Gelijkt. afschr.: KK f° 34'.
Afschr.: AK f° 36'-37.
Gedrukt regest: Abr. K. blz. I98.
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No 74.
JACOBA VAN BEIEREN GEEFT BEVEL, DE ACCIJNZEN TE
GORINCHEM TE VERHUREN TEN BATE VAN DE
VERSTERKING VAN DE STAD.
1418 Jan. 27.

Van den excisen te Gorinchem.
Jacob bij der· genaden Goids etc., doen condt allen luden,
dat wij bevolen hebben ende bevelen mit desen brieve onsen
gemynden Florens van Kijfhoick ende Andrijs van Dalem van onser
wegen alle sulke excijnse als wij bynnen onser stede van Gorinchem
hebben, te verhueren ten meesten oirbair ende die op te bueren ende ·
te innen om dairmede onse slot ende stadt tot Gorinchem te starken
ende te vestigen, clair dez meest noot ende behoeft is; ende ons clair
goede rekeninge ende bewijsinge af doen, so wanneer sij des van ons
of van onser wegen vermaent sullen worden. Ende ombieden ende
bevelen onsen getruwen scout, burgermeysteren, scepenen ende rade
van Gorinchem voitn., dat sij Florens ende Andrijs voirn. of dengenen dien zijt voirt bevelen sullen, onse voirs. exchijnse rustelic
laten verhueren, opbueren ende gaderen sonder him dez anders m
enigerwijs te bewinden. Dit sal gedueren tot onsen wederseggen.
In oirconden etc.
Gegeven in den Hage xxvij 0 dage in Januario int jair ons Heren
m O cccc 0 ende zeventhien na den lope van onsen hove.

Gelijkt. af schr.: Register IX Mem. BB Cas R 14171418 (Alg. RA, Leenkamer Roll., /nv. n° JIO),

f°

31.

No 75·

JACOBA VAN BEIEREN DRAAGT HET SLOT OP AAN
JAN VAN VIANEN.
1418 Maart 6.

Bevel heren Jans van Vyanen van den slote tot Gorinchem.
Jacob etc. doen cond allen luden, dat wij bevolen hebben ende
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bevelen mit desen brieve onsen getruwen heren Johan van Vyanen
onse casteleynscip van onsen huze ende slote tot Gorinchem, dat gelegen is upter Merwede, mit horen toebehoren te bewaren ende te
regieren tot onser behoef, eeren ende oirbair, als een goet man
castelein sculdich is te doen, ende ons ende onsen nacomelingen
of dengenen dien wijt bevelen sullen onse voirs. huys ende slot te
openen ende . te rumen ende te leveren tot alre tijt als hij des van ons
of van onsen nacomelingen of mit onsen openen brieven vermaent
sal worden, ende nyemandt anders. Des sal onse getruwe voirn. up
onsen huze ende slote voirs. van onser wegen houden sulke manninge ende also veel als ons ende onsen raden nut ende oirbairlic dunken sal, ende daer onse huus ende slot mogelic mede bewairt sij,
dair wij him voir geven ende betalen sullen also a) veel als redelic
ende besceidelic wesen sal. Dit zal gedueren tien jair lang na datum
des briefs ende dairenteynden tot onsen wederseggen, behoudelic
dat wij him van der casteleynscip niet setten en sullen noch laten
zetten voir die tijt dat wij him van des hi ons mit onsen brieve of
mitter besceidenre rekeninge bewisen sal mogen, dat wij him daerup
sculdig sullen wesen, vol ende al betalet sullen hebben den lesten
penning mitten eersten.
In oirconden etc. Gegeven in den Hage upten zesten dach in
Merte int jair m cccc end xvij na den lope van onsen hove.

Gelijkt. af schr.: Register Bevelboek 5 ( 22 juni 14171421) Cas R (Alg. RA, Leenk. v. Hall. !nv. n° 324c)
f° 25-25'.

DIRK VAN HEUKELOM WORDT BENOEMD TOT
KASTELEIN VAN HET KASTEEL GOEDENPOORT.
1418 Maart 7.
Bevel Dyrcs van Huekelem van der casteleynscip van den h·t'.tze
geheten Guedenpoirt tot Gorinchem.
Jacob bi der genaden Goids etc. doen cond allen _luden, dat
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a) h, aso.

...
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bevolen hebben ende bevelen mit desen brieve onsen gemynden
Dirc van Huekelcm die casteleynscip van onsen huse ende slote
tot Gorinchem, geheten Goedenpoort, te regieren en de te bewaren
tot onsen behoif, eeren ende oirbair als een goet man sculdich is te
doen, ende ons ende onsen nacomelingen off dengenen die wijt bevelen sullen onse voirscr. huus ende slot te openen, te rumen ende te
leveren tot alre tijt, als h1js van ons ende onsen nacomelingen off
mit onsen openen brieven vermaent sal worden, ende nyement anders. Ende · des sal Dirc voirscr. op onse huse ende slote voirscr.
houden stadelic viertich goeder weerachtiger gewapender manne,
dair hi voir elken man hebben sal sdages zess gr. ende voir sijns
self s lijf enen hollantsche scih sdages, dair wij hem wail af betalen
sullen van zess weken tot zess weken sonder argelist. Dit sal gedueren tot onsen wederseggen.
In oirconden desen brieve besegelt mit onsen zegels.
Gegeven in den Hage opten zevensten dach in Mairte int jair ons
Heren mcccc ende zeventhien na den loop van onsen hove.

Gelijkt. afschr.: Reg. Bevelboek 5 ( 22 Juni 14171421) Cas R (Alg. RA, Leenkamer v. Roll. !nv. n°
324c) f° 25.
No 77.
SCHEPENEN VAN GOR CUM MOETEN, KRACHTENS BESLUIT VAN JAN VAN BEIEREN, RECHT DOEN VOLGENS
HET HANDVEST VAN OTTO VAN ARKEL, N° 20.
1419

Feb.

12.

Item in deser maten sijn die scepen tot Gorinchem geëyt, recht
te doen na uutwijsinghe der hantvesten, die die stat van Gorinchem
van here Otten, here van Arkel beseghelt hebben, ter tijt toe dat
ons ghenadighe here van Beyeren ons ander rechten gheef t ende
beseghelr, uutgheset soe wie sijn brief verloren heeft of ghenomen
sijn, of onbeseghelr sijn bleven, of wie den anderen sculdich is, of
hem tsijn ghenomen heeft, of die in des anderen erve of goede sit:
dat sal staen tot verclaringhe, besceyde ende goetduncken des drossaten ende der scepennen bij der bester reden ende besceyde dat
men hem op beyden siden bij sal brenghen. Dit ghesciede des Son-
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nendaghes xii daghe in Februario int jaer ons Heren dusent v1erhondert ende neghentyen in teghenwoerdicheyt mijns ghenadichs
lier(:n ende sinen ghemeynen rade.
Gelijkt. afschr.: KK

f°

16.

WOUTER VAN HEEMSKERK WORDT BENOEMD TOT
KASTELEIN EN DROSSAARD.
1420

Aug. 7.

Bevel Wouters van Heemskerk van den casteleyn- ende drossaetambt tot Gorichem.
Johan etc. doen cond allen luyden, dat wij bevolen hebben ende
bevelen mit desen brieve onsen lieven ende gemynden Wouter van
Heemskerck onse castelleynscip van Gorinchem ende ons drossaetampt van onsen lande van Arkel, die tot onse eere ende oirbair
truwelic te bedrijven ende te bewaren alsoe groot ende alsoe cleyn
ende in allen schine ende manieren als onse getruwe here Gerijt sijn
broeder die te bedrijven ende te bewaren plach, dair hij sulken
nutscip ende profijt aff hebben sal als here Gerijt voirs. dairaff gehadt heefft. Dairom wij ontbieden ende bevelen allen onsen poorteren, ondersaten ende goeden luyden van onser stede van Gorinchem
ende onsen lande van Arkel voirs. ende elken bijsonder, dat sij
den voirs. Wouter onsen castelleyn ende drossaet in den voirs. diensten bijstendich, gehulpich ende gehoirsam wesen gelijc ons selven,
ende diegene die dat. niet doen en woude, mar dairin overhorich
waren, dat wouden wij aen him houden als an dengenen die ons
van onser heerlicheyt vermynderen wouden.
Dit sal angaen up Sinte-Bavendach naistcomende ende dueren
darenteynden een jair lang ende voirt tot onsen wederseggen.
In oirconden gegeven vij dage~ in Augusto anno xiiijc xx 0 •
Gelijkt. af schr.: Bevelboek 5 ( 22 Juni 1417-1421)
Cas R (Alg. RA, Leenkamer v. Hall. !nv. n° 324c f° 93'.
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No 79.
JAN VAN BEIEREN GEEFT EEN DEEL DER
ACCIJNZEN AAN DE STAD.
1420

December

1.

Johan etc. doen cont allen luden, dat wij aengesien hebben last,
schult ende kommer die onser stede van Gorinchem aenleecht, overmids grote sterft ende oirloge dat hem langer geduert heeft ende om
hemluden dairin te baten ende te hulpen te comen,
soe hebben wij van goeden gunsten die wij hebben ende dragen tot
onser stede voirs. derselver onser stede verpacht ende verpachten
mit desen brieve onse deele van onsen assijnsen, grote ende cleyn,
die wij hebben binnen onser stede ende scependom van Gorinchem,
acht jair lange, die ingaen up Alre-goede-heyligendach lestleden elcs
jairs om vierhon dert goeder gouden wilhelmus hollants scilde, te
betalen die een helft dairaf up ten Meydach ende die ander helft
up Alre-goeds-heyligendach off binnen veertien dagen na elken termijne voirs., clair die yerste termijne ende betaeldach af wesen sall
opten Meydach naestcomende, ende soe voert van termijne tot termijne dese voirs. acht jair lange duerende.
Voirt hebben wij onser stede voirs. gegonnen de geconsenteert,
gonnen ende consenteren mit desen brieve, dat sij die assijse voirs.
dese voirs. acht jair lange duerende hoghen ende leghen moghen tot
hoiren orber, wille ende genuegen sonder wij ons des in eniger wijs te
kroenen a) of hem hynder dairin te doen.
Voert oft also viele ende bijqueme dat dese assijse voirs. sonder
te legen of af te setten binnen desen acht jairen voirs. min gouden
samentlic dan achtehondert hollants scilde voirs., soe en sall onse
stede voirs. ons dan niet meer gheven noch sculdich wesen van dien
termijne dan die rechte helft dat die assijsen voirs. dan tsamen gegouden -hadden.
In oirconden etc. gegeven Tordrecht upten yersten <lach in Decembri int jair voirs. b)

Gelijkt. af schr.: Reg. XI Mem oriale BL Cas R 14200
1421 (Alg. RA, Leenkamer H oli., ! nv. n° 313), / 2J.
a) Er staat iets van koorden, maar het woord is verbeterd en onleesbaar geworden.
b) Dat is: anno xiiijc ende xx.
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OPDRACHT VAN HET DROSSAARDAMBT VAN ARKEL.
r 41.1 April

I

3.

H':.velinge Wouter van Heemskerc dat drossaetampt van den lande
van Arkel.
Johan etc. doen cond allen luden, want wij onsen gemynden Wouter van Heemskerc bevolen hebben onsse drossaetampt van onsen
lande van Arkel duerende tot Bamisse toe naistcomende na datum
des briefs in alle der manieren als die brieve inhouden ende begripen
die hij van ons dairaf heeft, so hebben wij Wouter voirs. onse voirs.
drossaetampt mit sinen toebehoeren voirt verlenget ende verlengen
mit desen brieve een jair lanc, te weten van nu Bamisse naistcomende
tot Bamisse toe dairnaistcomende in alle der manieren als onse getruwe trezorier here Ger. van Heemskerc sijn broeder a) datselve
drossaetampt van onser wegen voir hem te hebben ende te bewaeren
plach, alle cline sonder argelist.
In oirc. etc. Gegeven in den Hage xiij dage in Aprille anno xxj 0 •

Gelijkt. Afschr.: Register Bevelboek 5 (22 juni 14171421) Cas R (Alg. RA, Leenkamer v. Holi. !nv. n° 324c)
f° 115'.

JAN VAN BEIEREN GEEFT EEN AANTAL LANDERIJEN
IN PACHT.
1421

Mei

4.

Roerende Jan van Beest.
Johan etc. doen cond allen luden,
dat wij om beden wille van sommigen vrunden verpacht hebben
ende verpachten mit desen brieve Jan van Beest Dirxzoen die Quela) hs hroede.
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lingen mitten voerborge, mit singele, mit graften, gelegen an die
hofstede van den husc tot Gorinchem mitten boemgaert, mit sulker
weyden, omlande ende sideslagen als daertoe behoren, van der wilde
oistwaert streckende totter poirten van Gorinchem westwaert, an die
noortzijde gelegen den Twijschilt, streckende an die zuytsijde totten
diepe van der Merweyde, die Jan van Beest voirn. oir baren ende
gebruyken sall tot sinre nutscip ende profijt, clair hij onsen drossaet
ende rentmeester onses lands van Arkel die in der tijt is, jairlix af
uutreycken sall tot onsen behoef negen ang. nobel tot sulken dagen
als onse renten aldair verschijnen sullen. Desen pacht sal gedueren
sess jair lange ende darenteynden ~ot onsen wederseggen. Dairom
wij ontbieden ende bevelen cnsen drossaet ende rentmeester voirs.,
dat sij den voirg. Jan dese verpachting rustlic gebruken laten in der
manieren voirs. Want dat onse wille is.
In oirc. etc.
Gegeven in den Hage opten vierden dach in Meye anno xxi O •

Gelijkt. af schr.: Register Mem. Anno Domini xxi in
Beyeren Cas N I42I (Alg. RA, Leenkamer Holland, inv.
n° JI4},

f°

6'-7 . .

N° 82.
JAN VAN BEIEREN BELOOFT, DEN TOL VAN GORCUM
NIET MEER MET PANDSCHAPPEN TE BEZWAREN.
142 r

October

22.

Roerende den tollen van Gorichem.
Johan etc. doen cond allen luden: want wij onse tollen van Gorichem voirtijts mit bewijsinge zere belasticht ht:bben, dat onsen tol. naren aldair tot groten hynder gestane heeft ende noch doet, so
hebben wij onsen getruwen heren Geryt van Heemskerck, op dese
tijt onsen tolnair tot Gorichem, gelooff t ende geloven mit desen
brieve, dat wij die voirs. ons tollen tot Gorinchem niet meer noch
voirder mit eniger bewijsingen belasten en sullen dan sij nu belast
sijn in eniger wijs also lange als die voirs. tijt duert dat die here
Geryt onse tollen tot Gorinchem nu van ons ter huer heefft ende
sijn brieve daeraff inhouden sonder argelist.
8
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Ende des torconden so hebben wij onsen zegel etc. Datum xx1J
8bris anno 2 1.

Gelijkt. afschr.: Register Mem. Anno Domini xxr m
Beyeren Cas N 1421 (Alg. RA, Leenkamer van Holland,
inv. n° JI4), f° 44'.

PHILIPS VAN BOERGONDii GEEFT EEN HANDVEST AAN
GORINCHEM ALS AANVULLING VAN N° 66 EN 67. a)
1425 November 2.
Philips hertoge van Burgoengen, grave van Vlaenderen, van
Arthoys ende van Bourgongen palatin, heere van Salins ende van
Mechelen, ruwaert ende oer der landen van Hollandt, Zeelandt en
van V rieslandt,
doen condt allen luyden,
dat wij om truwen dienste willen, die onse getrouwe stede ende
poorteren van Gorinchem gedaen hebben onsen lieven omen, hertogc
Willem ende Jan van Beyeren zaliger gedachten, ende ons, oft Godt
wil, noch doen zullen; ende oock om hoere onderdanicheyt ende goetwillicheyt, die zij guetlick bewijst hebben, ons te ontfangen ende te
hulden voer hoeren rechten erffheere, derselver onser stadt ende
goede luyden voirscr. - - behoudelick onser liever moeye van
Beyeren haer duwarie ende lijftocht - - gegonnet ende gegeven
hebben, gonnen ende geven mits desen brieve alzulcke punten ende
vrijheden ende rechten als hiernae volgen.
1.
In den eersten zoe hebben wij geconfirmeert ende gevesticht,
confirmeren ende vestigen midts desen brieve onser getrouwer stede
ende poorteren van Gorinchem alle brieven, han(t)vesten ende previlegiën, rechten ende heercomen, die zij van onsen voervaderen,
graven van Hollandt, heercn ende vrouwen van Arkel, tot desen
daghe toe vercreghen mogen hebben, ende geloven hem die te houden
ende daerinne te stercken tot eewigen dagen.

a) AK met opschrift: Hertoghe Philips hantvest.
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2.
Item dat onse poorteren van Gorinchem in onsen lande van
Vlaenderen bij daghe ende bij nachte, als zij des te doen hebben,
uuyt _hoiren scepe gaen mogen opt landt tot haere herbergen waert
ende daer zij te doen hebben, ende weder uuyt hoere herbergen tot
haren scepen den rechten wech; ende aff end aen te varen sonder
argelist voer die clocke, sonder enighe calaenge van den baeljouwen
van der Sluys beyde van den water ende van den lande, off yet
daerom te verbueren.
3. Voert dat onse poorters ende sceepluyden van Gorinchem
mogen varen aen die scepen ter Sluys leggende om goet te laden
off te lossen ende weder daer aff te varen als zij des te doen zullen
hebben, zonder verbueren enige boeten tegens ons off onser hecrlickheydt, behoudelick ons altoes ons recht van onsen tolle ende
trecht van onsen stapel van waerden.
4. Voert waert dat tot eniger tijt der poerters van Gorinchem
goede off scepe verongevalden ende in den gront schooten, dat zij
hoer ern;le hoere coopluyden lijve ende goeden, dat zij geladen hebben,
zullen mogen bergen ende aanveerden sonder yet daeraen te verbueren off schade daerbij te lijden tegens ons.
Voert waert dat enighe poorters van onser stede van Gorinchem ter Sluys worden aengetast off ghearrestcert, twaer van lijffpensen off van eenighen anderen zaycken dat van gene quade feyten
en waer, dat hij hem verborgen mach, uuyt der vangcnisse te blijven,
met goede borchtochten om wetten te nemen ende te voldoen na
den rechte.
6. Voert waert dat yemandt van onsen poorteren voirscr. ergent
enige goeden affgenomen worden off hem ontverret off tongebruyck
gemaeckt, dat zij dan daeraff als van hoeren schade mogen met recht
spreken ende vervolgen om haeren schade weder te gelijcken, off zij
onse ondersaeten van onsen lande van Vlaenderen waren; ende desgelijcs sullen onse ondersaten in onsen lande van Vlaenderen weder' Gorinchem van hoiren scade,
omme moghen doen in onse stede van
die hem ergent gedaen waeren.
7. Voert zullen onse poorteren van Gorinchem bevrijdt wesen
in onsen lande van Vlaenderen van den oerloff die men costumelick
aldaer gheeft, gelijcken anderen onsen ondersaten ons lants van
Vlaenderen.
8. Voert hebben wij gelooft ende geloven onser getruwer stede
van Gorinchem voerscr., dat wij onse tolle die nu ter tijt tot Gorinchem leget ende voertijts tot Woudrichem gelegen heeft, sullen laeten
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leggen en blijven in sulcken schijn ende maten als die voertijts tot
Woudrichem geleghen heeft, alzoe lange als wij off onse erve tregiment der landen van Hollandt ende van Zeelandt in onsen handen
hebben.
9. Voert hebben wij noch gelooft onser getrouwer stede te houden
ende te stercken in hoeren tolrechten die zij hebben in Hollandt
ende in Zeelant, ende hem behulpelijck ende vorderlick wesen in
hoyren tolrechten in Brabandt ende in die Moertssche tol tot Tyei,
te water ende te lande nae onsen vermoghen.
IO.
Voert waert zake dat yemandt uut besettinge met recht sprake
op zijn goeden, gelegen in den scependom van Gorinchem, ende hij
mitten rechte van den aldaer opten aengesproken vervolchde ende
hem verwonne mit denselven re-.:hte van derselver aensprake, zoe zal
dieselver aenspreker zijn schult ende zijnen eysch met zijnen eede
houden ende stercken, als die scepenen van Gorinchem kennen zullen,
dat hij billicke doen zal.
Ende omdat wij onse goede luyden van onser stede voirscr. alle
dese voerscr. punten volcomelick houden willen onverbroken, alle
argelist uuytgesceyden, soe hebben wij des toerconden onsen zegel aen
desen brieff doen hangen.
Gegeven in onse stede van Dordrecht opten anderen· dach in November int jaer ons Heeren duysent vierhondert vijff en twintich.
Aldus geteykent jussu domini ducis. I. de Bovernest etc.
Afschrift: A. Kemp Jacz. naar afschr. van A. Kemp Iz.
naar vidimus van Karel den Stouten naar afschr. in stadboek naf1.T oorsp. AK f° I3-I4.
Uitg. in regest: Abr. ,K. blz. 236-237.
Uitg.: v. Zomeren, blz. 200-203.
Een tweede datum ·wordt ten onrechte toegevoegd; zie
n° Io6.

PHILIPS VAN BOERGONDIË VERGUNT DIE VAN NIJMEGEN, OP DEN TOL TE GORINCHEM NIET HOOGER BELAST TE WORDEN DAN VAN OUDS GEBRUIKELIJK WAS.
1428 Jan. 8.

Gedrukt: Mieris IV p. 909.

II?

JACOBA VAN BEIEREN VERGUNT DENZELFDEN
HETZELFDE.
1428 Juli 27.

Gedrukt: Mieris IV p. 924.

N° 86.

VEROORDEELING WEGENS V ALSCH GETUIGENIS.
1436 Aug. 14.
Peter Hûeft Willems zoen.
Int jaer ons heren m 0 cccc 0 sessendedertich den vierthienden dach
in Augusto is overdragen bij den heer ende ghericht, dat Peter Hueff t
Willems socn onder kennisse was rûerende van enen valsschen ghetuyghe dat hij ghedraghen heeft, dair een dedynghe ende een gevoich
off gheraemt is tusschen den heer an deen side ende Peter voirg. an
dander side, in deser manieren ende voirwoirden, dat Peter voirs.
van desen dage voirt nymmermeer noch tot ghenen dagen in gheenen
rechten in den schependom van. Ghorinchem noch in den lande van
Arkell comen noch wesen en sall, hoe ende in wat manieren dattet
wesen mach. Alle dinck sonder argelist, etc a.

Gelijkt. afschr.: KK

f°

39'.

Des drossaten eedt.
Item dat zweerdi dat ghij drossaet wesen zult tot Gorinchem ende
in den lande van Arkell, onsse moeder die heilige kerk ende dat capittel a) van Gorinchem in horen rechten houden, een ygelijc recht te
doen ende te doen doen, ende in onsen rechten te houden ende te
helpen starken na uwen vijf sinnen ende na inhout den hantvesten.
Dat u God so help ende sijn heilighen.

KK j° 40, Hand 1436-1450.
Zie n° 38, 57, 88.
a) deze drie woorden zijn doorgestreept.

u8
N° 88.
Dit is der schouten eedt van Gorinchem.
Item dat zweerdij, dat ghij scho-Llt wesen zult tot Gorinchem, recht
doen sult een ygeliken na inhoudt den hantvesten. Dat u God so help
ende sijn heiligen.
KK f° 40, Hand 1436-1450.
Zie n° 38, 57, 87.

PHILIPS VAN BOERGONDIË GEEFT EEN BRIEF OVER HET
VLEESCHHUIS.
1437 Jan. 5·

Philips etc. doen cont allen luyden, dat wij om gunste ende liefde
die wij hebben ende dragen tot onser goeder stede van Gorinchem
ende om dienst wille die onse goede luyde van onser stede voers. ons
ende onsen voirvaderen graven tot Hollant gedaen hebben ende oft
God wille noch doen sullen; derselver onser stede gegeven ende verpacht hebben, geven ende verpachten mit desen brieve tot enen vrijen
eygen, ewelic ende erffelic geduerende, onse vleysshuys ende halle
tot Gorinchem met allen zijnen toebehoyren al so groet ende cleyne,
coeals dat op desen tijt gelegen is tusschen den kerchove an deen
zijde ende den marctvelt an <lander zijde, streckende langes den kerchove ende marctvelde voirs. tusschen den tween straten die tegens
die twee roestercn. gaen, 0111 die somme van tween ende enen hal ven
troys marck fijns silvers, sjaers te betalen ende commervrijs te leveren
op onser voirs. stede c0ste onsen rentmeester ons lants van Arkel die
in der tijt wescn sal, alle jaer op Sinte-Pietersdage ad Cathedram
in den leynten.
Ende des zijn voirwaerden, dat onse voirs. stede dat vleyshuys
ende halle voirs. sullen doen tymmeren ende opmaken tot hucrs
selves coste na dat zij vermoeghen ende hem goetdencken sal. Ende
so wes zij dair op-, an- off intymmeren ende maken sullen, dat sal
comen ende wesen tot oirbair ende nutscip van onser stede voirs.
sonder dat wij of onse naecomelingen graven te Hollandt voirs. yet
dairaff hebben off ons enich rechts dairan vermeten zullen tot cuigen
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dagen; uutgescheiden dat wij hebben ende an ons behouden sullen
onsen pacht van den silver voirs. mit die helfte van die excijsen die
wij nu dairaff mit onser stede gemeen hebben.
Ende omdat wij ymmer willen, dat onse stede voirs. in der voirs.
pachte ende ghifte wail versekert ende gehouden sal mogen blijven
tot ewighen dagen, soe hebben wij gemachticht ende bevolen, machtigen ende bevelen mit desen brieve onsen lieven neve ende getrouwen Jacop heere tot Gaesbeeck, drossaet ons lants van Arkel voirs.,
van onser wegen ende in onsen name onser voirs. stede over te geven
den vrijen eygendom van den vleeschuyse ende halle voirs. ende him
dairaff doen alsulke overghiften ende opdrachten voir onse scepenen tot Gorinchem als men van erve mit rechte sculdich es te doen.
Ende des onse voirs. neve in die overgif te van den eygendomme van
den vleeschuyse ende halle voirs. doen sal, dat sullen wij kennen
ende houden van sulker wairden ende machte gelijk off die bij ons
selffs · handt ende monde gedaen ware.
Ontbieden dairomme ende bevelen onsen rentmeester, ons lants
van Arkel, die nu is off ander onse rentmeesteren die in der tijt wesen
~ullen, dat zij onser voirs. stede dat vleesschuys mitter hallen voirs.,
so als dat gelegen ende voir bepaelt statet, rustelic ende vredelic laten
houden ende gebruyken mit allen nutsscappen, renten, vervallen ende
profijten als nu daertoebehoiren off namaels behoiren sullen, sonder
him enigen hinder off moyenisse dairan te doen boven onsen pachte
ende excijscn voirverclaert in eniger manieren, ende des niet en laten,
want wijt also gedaen hebben willen.
In oirconde etc. Gegeven opten ven dach in Januario int jaer ons
Heren mcccc zesse ende dertich na den lope van onsen hove.

Gelijkt. afschr.: Reg. Priv. ende handvesten Philippus B
1432-1466 Cas K f° 25 (RA Leenkamer inv. n° 63),
met opschrift: Die van Gorinchem hebben in erfpachten
halle ende vleyshuys tot Gorinchem.
Afschr. naar afschr. van A. Kemp lz. naar oorspr. (blijkens volledigen text, waar hier etc. staat): AK f° 25-26,
met opschrift: Den brieff vant vleyshuys. In woorden
soms verschillend, maar zonder verschil in beteekenis, alleen datum: Gegeven opten vierden dach in Januario.
Uitg.: Van Zomeren, blz. n3-n4.
Uitg. in regest: Abr. Kemp, blz. 254.
Vermeld Elink Sterk p. 2.

120

PHILIPS DE GOEDE GEEFT EEN LEEN UIT IN HET
SCHEPENDOM VAN GORCUM.
1439 April 6.

Jan Cnobbout Heinricxz.
Philippus etc.
doen cond allen luden:
dat wij, behoudelic ons ende enen ygeliken zijns rechts, verleent
ende verlijet hebben, verleenen ende verlijen mit desen Jan Cnobbout
Henricxsoen alle alsulcke leengoede als Willem Wysschenzoen te wesen plagen, gelegen binnen onsen schependom van Gorinchem, te houden van ons ende van onsen nacomelingen, heren off vroµwen tArkel,
him ende sijnen nacomelingen tot enen onversterfliken erflien, te verlieregewaden alst verschijnt mit een paer nuwer hantschoen, gelikerwijs die oude hantvesten ende brieven die dairaff zijn, dat inhouden
ende begrijpen.
Presentibus Ghent, Kijfhoeck, Mye.
In orconde etc.
Datum in den Hage vj Aprilis anno xxxix.
Bi mijnen here den hertoge, grave van Hollant etc.
Boostenzwene N.
Register Philip pus A 1433-1440 ( Alg. RA, Leenk.
Holl., /nv. n° 144), f° 114'.
Andere leenen op f° 144, 166', 120.

PHILIPS DE GOEDE REGELT DEN TOL TE GORCUM.
1440 Nov. 14.

Philips, bij der granen Gods hertoge van Bourgoengen, van Lothringen, van Brabant ende van Limborch, grave van Vlaenderen,
van Arthoys, van Bourgongen palatijn, van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt ende van Namen, marcgrave des Heylichs Rijcx,
heere van Vrieslandt, van Zalins ende van Mechelen,
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laeten weeten onsen getrouwen schout, burgermeesteren, scepenen,
raeden, gemeen poneren, goede luyden ende ingeseeten onser stede
van Gorinchem ende elcken van u bijsonder:
hoe dat tot onser ende onsen truwen raede, bij ons gestelt te zaycken onsa landen van Hollandt ende van Zeelandt, kennisse gecomen is, dat zeder die tijt dat onsc tolle van Woudrichem tot Gorinchem geleyt es geweest, veel twedrachte~ ende gescelen gestaen hebben
tusschen onsen tollenaeren van Gorinchem ende u ende noch dagelicx
staen om zeeckere punten, onser heerlicheyt van onser tollen ruerende, daer wij grotelick in vercort zijn geweest, gelijck u dat click ende
menichwerven te kennen is gegeven ende noch dagelicx te kennen
gegeven wort;
ende om daeraff te coemen tot verstaen, hoe ende in wat manieren
onsen tolle voortijts tot Woudrichem gelegen heeft, daer ghij u meest
op fondeert, als blijkt bij den cedelen, daerof bij u overgegeven:
zoe hebben wij onse getrouwe raeden voirscr. daernae doen verstaen ende vernemen bij onderzoecken ende onderconden die hem
der rechten ende heercoemen onser tollen verstaen, hoe dat die zaycken daeraff gelegen zijn, opdat dairin gevolcht wert dat recht ende
reden zij nae vrijheden ende brieven, die ghij u daeraff vermeet,
ende dat wij oeck aen onser heerlicheden van der t01len niet vercort
en worden:
Eerst, dat ghij voer recht houden zoudt willen wat vreemde coopluyden coften off vercoften tegens onsen poorteren van Gorinchem,
dat dieselve vramde coopluyden dacraff van t01le te geven vrij wesen
zouden.
Item is bevonden bij den ondersoecken ende onderconden voirscr.,
dat die van Woudrichem daeraff geen vrijheyt en plagen te gebruyckcn, dan wat zij coften tegens onvrij luyden binnen der vrijhede
van Woudrichem, te weten van corn ende van allen anderen goeden,
dat zij dat mosten slaen op haer solres off op haer vloeren, ende midt
dien conditiën coften zijt vrij, zoedat die vremde coopluyden van
die goden niet geven en dorsten, ende die goeden op haer solders
ofte vloeren hebbende een natmael - als enen dach ende eenen
heden nacht lanck - , dat sij dan die mochten scepen ende vrij vercopen eenen yegelijcken ende vueren die nederwaerts off opweert
ter hoochster marckten, daer sij wouden.
Item van houte, die u poorteren pleghen te coepen opten stroom,
daer veel gescheels aff geweest is, sal men verstaen ende is bevonden,
wanneer die van Woudrichem hout coften, dat van boven neder-

122

waerts gecomen was, teghen onvnJe luyden, dat mochten zij vrij
vercopen in deser manieren, dat zij tcleyn hout sloeghen in haer
thuynen ende dat brueckten ende penningden, off zij mostent binnen
haere havenen setten op slijckbalcken ende andere houten, ende bij
anders gene manieren en hebben die van Woudrichem gebruyct off
gehadt die verser. vrijheyt, als men dat wel bewijsen sal.
Voertmeer is bevonden, dat die van Woudrichem alle tijt voer
onse tolle aldaer oerloff plaghen te bidden van haeren scepen ofte
goeden, weder zij van boven off van beneden quamen off dat zij
haer goet off ander luyden vrij goet geladen hadden.
Ende want alle die voerscr. punten bij den onderzoecke ende onderconden bevonden zijn geschiet te wesen in der manieren als bescreven is, ende occk onsen voirscr. tolle van Woudrichem voirtijts
tot Gorcum niet geleet en is tot achterdeel der graefflicheyt van
Hollandt, mer duechdelijck daerin te verstaen;
:we ist, dat ome ende onsen getrouwen raede verclaren, meyninge
ende wille is, dat ghij die in allen punten, geliJck die voer geroert
zijn, gebruycken sult als die van \Voudrichem gedaen hebben ende
anders niet, behoudelijcken, waert dat in desen off in enygen anderen
punten onser heerlicheyt van onser rollen aenroerende yet te Ycrclaren stonde, houden wij aen voer ons;
ontbieden ende gebieden 4 allen voirscr. ende elcken bijsonder
met sonderlinghc ernstc, die voirscr. punten volcomen nae te volgen
ende te gebruycken geEjcken die van Woudrichem gedaen hebben
ende voirscr. staet, zonder daertegens te doen in eeniger wijs. Ende
waert dat ghij off enighe ,van u ter contrarie doende a) hierin bevonden worden, dat wouden aen u houden ende verhalen als aen
dengenen die van onser heerlicheyt verminderen ende van den onsen
ontverren wouden.
Ende gebieden ende bevelen daerop vorder u, onsen drossaet ons
landts van Arckel, desen onsen brieff openbairlijcken te doen condighen· ende lesen in der kercken in der stede van Gorinchem, opdat
een yegelijck hieraff onse meninghe ende wille weeten mach.
Ende waert dat yemant van onsen poorteren ende ingeseten van
Gorinchem voirscr. hierenboven in enigen punten gebreclick vielen
ende die vrijheyt anders gebruken wouden ende met willen b) onse
geboden overhorich worden, dien willen wij dat ghij tot vermaninge
a) hs deden.
b) hs ende niet en willen.
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ons tollenaers aldaer, die van desen zaycken meest voircomen zal,
dien wij op sinen dienste bevalen die voirscr. punten te achtervol-'gen, van onser weghen aentast ende vanget ende dien gevangen
houdet totter tijt toe dat zij ons gebetert zullen hebben van tgeen
zij tegens ons ende onser heerlicheyt daeraen misdaen zullen hebben.
Ende waert dat ghij onse drossaet ende tollenaer hierin versumelick
vielt, dat wouden wij aen u houden ende verhalen als aen dengenen
die onse geboeden met wille overhorich gevonden waeren sonder
verdrach.
In oirconden desen brieve ende onse signet hierop gedruckt.
Gegeven opten veerthienden dach in Novembri int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende veertich.
Aldus geteykent: Andries van den Cruce.
Bij mijnen heere den hertoghe, grave van Hollandt etc.
Afschrift van afschrift: AK / 0 23-24'.
Gedrukt regest: Abr. K. blz. 257-258.
Uitg.: v. Zomeren, blz. 202-204 en nogmaals (naar
Abr. K.) blz. 335.
Vermeld: Elink Sterk blz. 22.

AANTEEKENING OVER TOLRECHT TE GORCUM, VERBAND HOUDEND MET N° 91.

Item soe zullen alle onse poirteren voirscreven, die nu sijn off hiernamaels wesen sullen tollevrij varen met horen goede over alle in den
onsen, te water ende te lande, gelijc anderen onsen getrouwen steeden
van Hollant ende van Zeelant, ende tot alre tijt vrij, loss ende ongekalengyert blijven ende varen met horen goede van der upgesetter
tollen tot Huesden ende tot Sinte-Geertruydenberghe.
Item soe wat goede dat een poirter van Woudrichem voirs. binnen
der vrijheyt van Woudrichem voirnoemt coept off vercoept, tegen
wyen dattet sij, dair en sullen sij ons noch yement tolle af geven.
Regest: KK / 0 5, met hand van 1436-1450.
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N° 93.
PHILIPS DE GOEDE VERGUNT GORCUM, ZIJN WAPEN
IN HET STADSZEGEL TE VOEREN.
1441

Juli

10.

Phillips, bij der graciën Goids hertoge van Bourgongiën, van Lothrijck, van Brabant ende van Lymburch, grave van Vlaendren, van
Artois, van Bourgongiën palatijn a), van Henegouwen, van Hollant,
van Zeelant ende van Namen, marcgrave des Heyligen Rijcx, here
van V rieslant, van Salins ende van Mechelen, doen kond allen
luyden:
also onse ondersaten ende poirteren onser stede van Gorichem in
hoiren zegel die sij tot deser tijt toe gebruyct ende geoirboirt hebben
in hoiren saken ende hantieringen die sij van onser stede wegen te
scicken hebben gehadt, gevoert ende gedragen hebben die vier leeuwen
gequàerteleert, dat die wapen van Henegouwen ende van Hollant
genoemt is, so hebben wij derselver onser stede, overmids dat enige
andere onse ondersaten mit dieselve wapene in horen zegelen ende
bannieren verwapent sijn, geconsenteert ende geoirloift, consenteren
ende oirloven mit desen brieve,
dat sij in hoiren zegele ende baniere die sij sullen doen vermaken,
mogen voeren ende setten onse wapene die wij up dese tijt voeren,
nae sulker ordinancie als sij die andere wapene tot desen dage toe
in hoiren zegel ende banniere gedragen ende gevoert hebben, sonder
yet dairan te misdoen off te bruecken tegen ons off onser heerlicheyt.
In oirconde desen brieve ende ome signet hieran gehangen.
Gegeven h) upten tienden dach in Julio int jair ons Heren duysent
vierhondert een ende veertich.
Bij mijnen here den hertoge, grave van Hollant etc. Vriese notarius. ·
Oorspr.: Gem. archief n° 32z.
Aanhangend klein zegel in roode was met wapen van
Philips en helm, zonder randschrift.
Afschr.: AK f° 22-22', met verkeerd jaartal z447.
Gedrukt: Van Zomeren, p. 205 naar oorspr.
a) Er staat een komma vóór palatijn, die ook in vele uitgaven van andere
oorkonden (o.a. Mieris) wordt afgedrukt.
b) Er staat: Gegevenen.
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Regest gedr.: Abr. Kemp, p. 264 naar AK.
Vermeld bij Elink Sterk blz. 59 en Limburg Brouwer
blz. 92 op 1447 en bij Limb. Br. blz. 63 op r44I.

REGELING VAN DE WAARDE DER MüNTEN TE
GORINCHEM.
1443 Maart 4.
\Vij burgl!rmeysteren, scepenen ende rade der stede van Gorinchem, doen kond allen luden,
alsoe bij den rade ons genedichs heren van Borgoengen ende bij
den gedepuieerden van sinen landen van Brabant, Vlaenderen, Henegouwen, Hollant ende Zeelant op een dachvaert onlanx gehouden
binnen der stede van G!-iend om nuytscepe ende profijt van den voirs.
landen ende tot vorderscyp van den ghemeynen ,;:oopman overdragen
ende gesloten is, niettegenstaende der ordinancie van der mi'mte
voirtijts geaccordeert, dat die penninge van goude hierna verclaert
engheen a) ander gang hebben en sullen, beghinnende opten vijftienden dach van Marte naestcomende ende daerenteynden tot sulken
prijse als hierna volcht, te weten:
rijders voir vive ende twyntich stuvers,
saluyten voir vier ende twyntich stuvers,
die engelsche nobel van vijftalven ingelsche acht ende viertich
stuvers,
den vlaemschen nobel voir ses ende viertich stuvers,
die koirvorster rijnsche gulden sulc van aloye als zij tot hair toe
geweest hebben voir negentien stuvers,
den guilhelmus hollantschen scilt voir twyntichstalven stuvers, den
johannes hollantschen scilt voir negentien stuvers,
den pieter voir achtien stuvers,
den philippus clinckaert voir viertien stuvers,
behoudelic alle andere punten in ons voirs. genadichs heren ordinancie van der munte begrepen in hair volcomen machte bliven.
Ende want wij altoes genegen sijn geweest ende willen wesen tot
den ghemenen oirbair ende te volcomen ende te onderhouden die
a) ms: ende gh~en.
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geboden van onsen genedigen here als recht is, soe ist dat wij geloeft
hebben ende geloven mit desen brieve die voirg'enoemde penninghen
van goude then prijse als voir verclaert staet, te kundigen ende doen
kundigen binnen onser stede ende overall in onsen bewynde in gewoenliker mani ere op ten vijf tienden dach in Marte als voirs., gang
te hebben ende gheen andere, ende die voirt then selveren prijse te
onderhouden sonder verbreken, op sulke correxie ende peyne als
ons voirs. genedichs heren ordinancie van der muntè inhout. Mar
wairt dat dese voirs. ordinancie ende moderacie in enich van ons
genadichs heren landen van Brabant of van Vlaenderen niet · onderhouden en worden ende wij dat den hoghen rade ons genedichs heren
te kennen gaven ende zij binnen viertich .dagen na onser vermaninge
daerin niet en versagen, dat wij dan van der voirs. geloef te ongehouden sullen wesen.
In kennisen der waerheit soe hebben wij onser stede segel aen
desen brief doen hangen.
Gegeven opten vierden dach in Marte int jair ons Heren mcccc
drie ende viertich na den beloop des gestichs van Utricht.
Oorspr.: Gem. archief Gorinchem, inv. n° 2425, perkament. Aanhangend zegel van de stad in donkerbruine
was.

No 95.
HET HOF VAN HOLLAND VELT VONNIS IN EEN ZAAK
TUSSCHEN JACOB I, HEER VAN HOORNE, EISCHER, EN
DEN JONKER VAN GAASBEEK, DROSSAARD VAN GO. RINCHEM, DE STAD GORINCHEM, GEDAAGDEN, MET
WIE ZICH DE PROCUREUR-GENERAAL GEVOEGD HEEFT,
OVER DE VISSCHER.IJ IN DE MER WEDE, DE VISSCHERIJ
AAN DE ZUIDZIJDE VAN DE MER WEDE, EN EEN WAARD
VOOR GORINCHEM, EN STELT DEN EISCHER IN HET
GELIJK.
1450 September r.

Gedrukt: Korteweg, De heerlijkheid Altena en de
veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede,
blz. r32-r35. Litt.: aldaar, blz. 63-66.
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HET STADSBESTUUR MAAKT BEPALINGEN OVER
WATERAFVOER.
1453 Oct. 10.

Bij den heer ende den recht is overdragen, dat die besloten zusteren
van Sinte Agnieten binnen Gorinchem erfeliken ende eweliken huer
water leyden sullen duer den waterganck die gelegen is onder die
huysinghen die gelegen sijn in die Crijtstraet, ende heren Jan Gardijns
te wesen plagen. Ende diesgelijcx oeck die stat van Gorinchem huer
water leyden sal duer den voirs. waterganck; mit voirwoirden dat
die stat voirs. alst nu ter tijt gaet onder der stat muer ende straet
huer zijle zelver houden ende maken sall. Ende voer der scoelen in
der goeten een ijseren tralye setten sall om die vulnisse daervoer te
keeren hieraf, soe sullen die susteren voirges. Jan Heynrics zoen
eens te baten geven om den waterganck te maken thien borgoenssche scilde, ende die stat van Gorinchem vijff borgoenssche scilden
voirs. Ende geschiede in den jair ons Heren mcccc drie ende vijf tich
den tienden dach in October.
Gelijkt. afschrift: KK

f°

32.

N° 97.
PHILIPS VAN BOERGONDIË VELT VONNIS IN EEN
GESCHIL TUSSCHEN GORINCHEM EN DEN GRAAF VAN
HOORNE, INZAKE HANDEL MET DEN VIJAND EN INZAKE NIET-BETALING VAN EEN BEDE; GEEFT GEMAAL
EN ACCIJNS AAN DE STAD IN PACHT, TEVENS VIJF
THESAURIERS INSTELLENDE.
1454 Mei 24.

Phillips bij der graciën Goids hertoge van Bourgoingnen, van Lothr.,
van Brabant ende van Lymburch, grave van Vlaenderen, van Artois,
van Bourgoignen palatin, van Henegouwe, van Hollant, van Zeelam ende van Namen, marcgrave des Heligen Rijcx, heere van
V riesland, van Salins ende van Mechelen,
doen cond allen luyden,
alsoe onze stede van Gorinchem een zekere wijle in onser graciën
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niet wail geweest noch gestaen en heeft, ende optie zelve niet wel
tevreden en waren om enige punten ende gebreken wille, die wij
opterz:elver onser stede te zeggen hadden, ende daerinne zij als overhorich onsser gehoede ende bevele ende oeck onser sententiën tegens
ons brueckich gevallen waren, ende alsoe geweest ende gestaen hebben
tot hai t toe, te weten:
in den eersten omdat zij alsulcke onse sentencie ende brieven van
executiën, als onse lieve ende getruwe die heer van Lannoy, onse
stedehouder generael, ende anders onze raide van Hollant, Zeelant
ende Vrieslant van onser wegen ende in onsen naem voor recht uuytgewijst ende gesproken ende gegeven hebben tusschen onsen lieven
ende getruwen neve, die grave van Hurne aen die een zijde ende
onsen drossaet ende stadt van Gorinchem aen die ander zijde, ruerende eenre zekere visscheriën in die Meerwede gelegen, luttel of
niet geachtet, geobedyeert noch onderhouden en hebben als mogelicken behoirde, als de voirs. onze neve van Huerne zeide ende him
beclaechde;
ten anderen male, dat de voirs. van Gorinchem boven onsen bevele ende geboode hoer hantieringe van coepmanscippen gemaect
ende gehadt hebben ruitten ondersaten des lants van Gelre, optiewelke wij een wijle tijts niet wail mar zeer qualic tevreden waren,
ende niet sonder reden om zeker scade ende nemingen wille die zij
op onssen ondersaten onser voirs. landen van Hollant mit groten
onrechte gedaen hebben;
ende ten derden male, dat de voirs. onse stede van Gorinchem ons
boven ende buyten allen anderen onser goeden steden onze bede van
thien jaren t jegenwoirdigelick loop hebbende onthouden ende niet
betaelt en hadden;
so is warachtich dat die van onser stede van Gorinchem voirn.,
overdeynckende tgheent dat voirs. is himluyden dienende te wesen
tot groter ongenuchten ende dairomme himluyden willende voegen
om in onser genaden ende graciën te comen ende die te vercrigen,
ende ons voirt te doen in allen smeken nae hueren state alle tgeent
dat zij in der redelicheit vermogen souden ende dat recht ende reden
uutwijsden, gezeint ende geschicket hebben in haren naem zekere
hore gedeputeerde ende gemachtichde uut onser gerecht ende raide
in Den Hage wezende, diewelke gedeputeerde denzelven onsen stedehouder ende raide in onsen naem in alre onderdanicheit gethoent
ende te kennen hebben gegeven,
alsdat zij ons altijt getruwe ende onderdanich geweest hadden ende
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altijt wesen ende bliven willen ende zullen tot allen tijden als goede
getruwe ondersaten horen heer ende prince sculdich zijn te wesen,
doende voirt hoeren onsculde opten voirs. drien punten in der manieren hiernae in substanciën int corte verclaert,
te weten dat zij kenden die voirn. onse sentencie alsoe in onsen
naem gegangen ende uutgesproken te wesen, roerende der visscheriën
des voirs. graven van Huerne, mair dat men niet bevinden en soude
dat den lichaem ende buyck van der stede yet ter contrariën tjegens
dieselve sentencie gegangen waren, gedaen off doen doen hadden in
eeniger manieren, ende dat men op henluyden anders nemmermeer
betuygen en zoude connen mitter waerheit, mair mochte wel wezen
v;,,..n hooren zeggen, dat eenige personen particulieren him dairinne
ontgaen ende in der visscheriën, dairvan zij die scheidinge oock niet
wel en wisten, gevisschet hadden, des zij him niet aen en togen noch
en onderwonden, ende stondt dat onsen drossaert van Gorinchem
te berechten van onser wegen. Doch zoe was wair, dat om alle
questiën hiervan ternedergeleyt te wesen ende ruste ende vrede te
voeden tusschen onsen voirs. neve den grave van Huerne, zijnre
stede, lande ende luyde van Woudrichem ende slands van Althenae,
ende onsen voirs. drossaet ende stede van Gorinchem ende onsen
goeden luyden ende ondersaten ons landts van Arkel, bij tusschenspraken van zekeren vrunden tot beyden zijden twee cedulen in manieren van syrographen gemaect waren, clair elcx van himluyden tot
beyden zijden een off heeft om him in der saken, der voirs. visscherijen roerende, nae te rechten, soedat midtsdien zij onderlinge tevreden ende verenicht waren;
zeggende voirt de voirs. onse stede van Gorinchem op tpunt van
den Gelresschen, hoe dat onse steden van Dordrecht ende meer andere van onsen goeden steden van Hollant desgelijcken mitten Gelresschen coopmanscippen gedaen ende gehantiert hadden in dienselven tijden, ende en vermoedden noch en meynden daeraen also grotelicken niet misdaen noch gebruect te hebben, ende presenterende
ons onsen rechten tholl op te leggen ende te: betalen van allen dien
tijde dat dat geschiede.
Ende van den punte der voirs. beden, soe seiden de voirs. van
Gorinchem, dat zij dat niet gedaen noch gelaten en hadden om die
te betalen met een wille, mair uuyt rechter aermoeden, zoe als zij
die niet wail en vermochten noch en vermogen, want zij geen off
luttel incomende renten, vervallen off proffijten en hebben ende dat
ons die renten van den exchijsen mede eens deels toebehoren ende
9
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voirt alle die andere zekere ende wisse renten m onser voirs. stede
van Gorinchem. Seyden oock, dat die poirten, thoeren, muyren,
vesten, hoof den, brugg~n onser stede zeere vervallen ende vergaen,
datwelke niet goet en is voir ons ende onsen gemeynen lande, want
ons an dieselve onse stede groote macht leecht, ende vèle redenen,
gemerct zonderlinge dat die voirs. onze stede leggende waer opter
rivier van der Meerweyde ende palen an den lande van Gelre. Was
oock wair dat dairomme zij altijt in tijden van oirlogen tegens ons
ende onser lande vijande eerst bereyt wesen moesten tot alre tijt dat
gebuerde, ende gern weseu ·willen om die te wederstaene te water
ende te lande. Ende seyden noch dairtoe dat sij grote scade ende
verlies gehadt hadden in horen neringen ende coopmanscippen om
der saken wille van den onleden ende arrestaciën tusschen desen
onse landen ende den steden ende lande van Gelre,
ons ende onsen voirs. stedehouder ende raide in onsen name clairom oetmoedelicken biddende, alle dat voirscreven is duechdelicken
aen te willen zien ende te overdenckene ende hoerre tevreden te wesene van den voirs. tween eersten punten roerende van der visscheriën
ende den Gelresschen, ende dieselve onse stede voirt te willen helpen
ende onse gracie te doen, zoedat zij onse voirs. bede betalen ende
oeck hoere voirs. poirten, muyren, vesten ende anders maken ende
onderhouden mochten om ons ende onsen lande mede te behelpêne
buyten hoirre verdrofnessen, himluyden willich presenterende nae alle
hoere vermogen de voirs, onse bede te betalene. Ende om die wegen
te vinden om die vervallen ende onse voirs. stede te onderhouden
ten meesten oerbore ende proffijte ende buyten onsen laste off te
scade, soe baeden ende begeerden voirt an onsen voirs. stedehouder
ende raide die van onser stede van Gorinchem voirn., dat zij him in
onsen naem in pachte gonnen ende geven wouden eenen zekeren langen tijt van jaren onse exchijsen, wage ende crane ende oeck onse
gemale tot Gorinchem ende in den lande van Arkele, ende dairtoe om
den oirboir onser stede, dat wij him gunnen ende vestigen wouden
vijff tresoriers, uut elken vierendel van der stede, om die stede te
regeerne den voirs. tijt van jaren lanck geduerende, gelijc ende in
die manieren als die voirs. punten horer begeerten mitter tijt ende
termijne van jaren hiernae int lange verclaert staen,
soe ist dat onse vöirs. stedehouder ende raide van Hollant clairover geroupen, onse luyden van der rekenyngen in den Hage ende
onsen rentmeester-generael van Hollaht, Clais de Vriese, overgemerct
tgeen dat boven verclaert is,
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willende onse voirs. stede onse gracie, voirsienicheit ende hulpe bewijsen mit rijpheit•van raide up al gehadt,
van onser wegen ende in onsen naeme geordineert ende verclaert
hebben ende mitter voirs. onser stede van Gorinchem overdragen
zijn, ende derselver in pachte gegonnen en de gegeven hebben zekere
particlen van onsen renten in der manieren hiernavolgende, te wetene:
dat zij van. onser wegen mit onser voirs. stede van Gorinche~ wail
tevreden zijn als van den punte der voirs. visscheriën ons lieffs neven
des graven van Huerne ende dat himluyden wail genucht mit tgheent
dat onse stede dairoff mittenselven onsen lieven neve overdragen
heeft als boven verclaert is;
item als van den anderen punte, van den Gelresschen roerende,
clair zij hoere coopmanscippen mede geanthiert hebben boven onsen
bevele,
soe is geseit ende verclaert bij onsen voirs. stedehouder ende raide,
alsdat de voirs. van Gorinchem, terstont ons off onsen tolnaire van
Gorinchem in onsen naem overleggen ende betalen zullen zoevele als
die tollen draecht die zij ons dairvan binnen dien tijde dat onse gebode ende bevele gedaen waren, sculdich zijn geweest ende noch onder him hebben van den goeden den Gelresschen toebehoerende. Ende
voirt dat wij die bruecken aen ons houden die zij ons dairan misdaen
hebben om himluyden dairvan an te doen spreken als ons dat beliefft,
tenware zij mit ons dairoff dadingen ende overquamen.
Ende als van den punte van onsen voirs. beden, dairvan die voirs.
van Gorinchem mit die van onsen lande van Arkele· sculdich ende
tafter zijn twee jaer beden, dairvan tleste termijn verscheen ende
overgecomen is tot kerssavondt lestgeleden, belopende die somme
dairoff twaleff hondert tachtich onser bourgoenscher scilden tot dertich grote stuck, dairop zij betailt hebben onsen rentmeester-generael
van Hollant Clais de V riesé de somme van vierhondert der scilden
voirs., alsoe -datter blijft te betaelen van den verschenen termijnen
achthondert tachtich scilden, soe is verclaert ende overdragen, alsdat
zij die een helft dairoff betalen zullen tusschen dit ende Sinte-Bavendage naestcomende ende die ander helft tot Onser-Liever-Vrouwendage Purificatio dairanvolgende, ende voirt betalende hoeren taux
ende portie van onser bede gelijc anderen onsen goeden steden ende
lande.
Ende omdat alsoe te bet te mogen geschien ende onse voirs. stede
in rake ende goeden regemente onderhouden te wordene gelijc boven
genouch verclaert is, soe he.bben voirt de voirs. onse stedehouder ende
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raide in onsen naem bij advise ende goetduncken van onsen voirs.
dieneren ende officieren dairover geroupen wesende, der voirs. onser
stede van Gorinchem gegonnen ende in pacht gegeven hebben den
tijt van twintich jaren lanck gedurende, ingaenden upten eersten dach
deser maendt van Meye nu lestleden, te wetene onse rente ende andeel soeals wij dat van ouden gebruyct ·hebben binnen der voirs. onser
stede · van Gorinchem ende in onsen lande van Arkele ons toebehoerende, als van der exchijsen ende wage aldair om die te hebbene,
tontfangene ende te gebruyckene, ende die te hoogen ende te laegene
tot hoeren schoensten ende meesten oirboiren als him dat goetduncken sall, ende die penningen van der hooghinge presentiert te leggene in der stede oirboir in tymmeringen ende anders om die somme
van vijffhondert ponden tot veertich grote stuck - onse zilveren
penningen van desen tijt gemunt, geheeten stuver, voir twee grote
gerekent - , elcx jaere te betaelne tot tween terminen, te wetene
die eene helft tot Alreheiligendage ende die ander helf te tot Meyedage off binnen eenre maent dairna onbegrepen.
Item hebben desgelicx derselver onser stede van Gornichem gegonnen ende in pacht gegeven den voirs. tijt van twintich jaren lanc
geduerende onse geheele gemale tot Gornichem ende in onsen landen
van Arkel, dat ons toebehoirt ende wij tot desen dage toe gebruict
hebben, om die somme van vierhondert der voirs. ponden van veertich groten, ingaende op Onse-Lievc-Vrouwendach Annunciacio
lestgeleden, jaerlicx uuyt te reycken ende te betaelne tot vier termijnen, te wetene tot elken vierendeel jaers hondert der scilden
voerscreven, ende dat mitten anderen pachte van der excijsen elcx
jaers uut te reycken in handen van onsen rentmeester van Gorinchem
ende ons lands van Arkel voirscreven, diewelke ons dairvan gelijc
van anderen onsen renten ende demeynen gehouden wesen sall goede
ende getruwe rekeninge ende bewijsinge te doene als dat behoirdt,
ende voirt gehouden wesen als uuten pachte ende renten der voirs.
maelrijen den capittel tot Gorinchem, ende zij jaerlicx dairuut hebben
te betaelne de somme van hondert vrancrijxe scilden tot gewoonlicken terminen, overnemende hoeren brieve van quittanciën als dat
behoirdt om ons dairmede te rekenen.
1- Ende des zijn voirwairde, dat de voirs. van Gornichem onse muelnen in rake ende in dake houden zullen ende nyeu molen doen
maken zullen, wairt datter eenige vervielen oft soe oudt ende soe
quaedt woirden dat men se van nieus weder maken moeste, buyten
onsen coste, ende ons die muelnen teynden den voirs. twintich jaren
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weder overleveren in sulken state als zij dat nu aennemen ende vinden zullen. Ende wairt oock dat onse voirs. stede van Gorinchem
meel' muelnen settede binnen der voirs. onser stede off dairbuyten,
die zullen wij off onse erven teynden den voirs. twintich jaren nemen
tot prijs ende scattinge van werckluyden him des verstaende, soè
verre zij in houte ende ijsere optie aerden liggende waerdich wesen
mogen.
Item want den craene tot Gorinchem vergangen is ende van nooden is om den gemeynen .orboir een nyeu craen aldair gemaect te
wesen, van welken craen die proffijten toebehoeren te wetene ons een
derdendeel, onser voirs. stede e_en derdendeel ende een de1·dendeel
denghenen op wiens erve den voirs. craen geset woirdt, soe hebben
dairomme onse voirs. stedehouder ende rade der voirs. onser stede
van Gorinchem gegunnen ende geconsenteert, dat zij eenen nijen
craen doen maken ende setten mogen, dair him dat nust ende oerboerlicxste duncken sall. Ende des soe zullen zij onse derdendeel van
den proffijten mede opbueren ende ontfangen ter tijt toe ende alsoe
lange, want wij dat derdendeel van den wercken ende costen dat die
voirs. craene gecost hebben sall, himluyden betaelt ende dairvan vernucht zullen hebben, ende dat gedaen soe sal dat derdendeel van
den voirs. proffijten vrij commen an ons ende onsen erven.
Ende voirt zoe hebben de voirs. onse stedehouder ende raide onser
voirs. stede van Gornichem gegonnen ende geconsenteert, alsdat zij
dese twintich · jaren lanck geduerende houden ende zetten sullen vijff
persoonen tot tresoriers, te wetene uuyt elken vierendele onser voirs.
stede eenen persooen, om onse : stedegoede duechdelicken te regierne,
tC'ntfangen ende uuyt te geven, dairaff zij die eens jaers offsette~
zullen die twe~ van den viven voirs. ende des anderen jaers drie; ende
dat sal doen onse drossate aldaer in der tijt wesende bij raide ons gerechts; ende die vijff persoonen voirscr. zullen jaerlicx voir onsen
drossaete, gerechte, rijcdom, vroescip ende gemeente van Gorinchem
goede ende getrouwe rekeninge ende bewijsinge doen van onser stede
goede voirscreven.
Ende want wij voir ons ende erven ende nacommelingen believende ende confirmerende mit desen onsen brieve alle die punten ende
voirwairden bovenverclaert, dieselver onser voirs. stede van Gorinchem volcommelicken houden ende gehouden hebben willen van een
· ygelicken van onsen dienaeren, ondersaten ende goeden luyden wien
dat aengaen mach sonder verbreken, soe hebben wij des toirconden
onsen zegel an dese onsen tegenwoirdigen brieve doen hangen.
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Gegeven opten vierendetwintichsten dach van Meye int jaer ons
Heeren duysent vierhondert vier ende vijftich.
[in plica]. Bij mijnen here den hertoge ter relaciën van den here
van Lannoy, stedehouder-generael, Jacop here tot Gaesbeke, her Lodewijc van Treslongen, ridder, Geryt van Assendelff, meyster Lodewijc van der Eyk, raedsluyden van Hollant; Clais de Vriese, oick
raed ende rentmeester-generael van Hollant, ende meyster Andries
van der Cruuce, meyster van der rekenynge der officyeren van Hollant, present wezende.
Bossaert notarius.

Oorspr.: perleament, Gem.-arch. Gorcum in map inv.
n° 394. Zegel van Philips, uithangend in roode was, iets
beschadigd.
Regest: AK f° 75-76', uitg. BHMG vl. 59, blz.
23-26.
Gedrukt regest.: Abr. K. blz. 278-280.
Litt.: Bruch, BMHG 1938 (dl. 59), blz. 1 vlgg.

BEVESTIGINGEN EN VERLENGINGEN VAN N° 97.
A. Vidimus van n ° 97 door "deken ende capittel van Sinte
Martijn ende van Sinte Vincentius binnen der stede van Gorinchem", gedateerd 1464 April 13. te Gorinchem. Gem. arch. n ° 593.
B. Karel de Stoute verlengt de concessie van inkomsten van
accijns, waag en gemaal met nog tien jaren na het beëindigen, dus
van 1474-1484. Gedateerd 1460 Juni 5 te M~ddelburg. Gem.-arch.
110

594·
C. Maximiliaan en Maria bevestigen n ° 97 en B en geven tien
jaren verlenging, dus 1484-1494. Gedateerd 1478 April 20 te
's-Hertogenbosch. Oorspr. gem.-arch. n° 595.
D. Maximiliaan en Philips de Schoone verlengen de pacht voor
tien jaar, dus 1494-1504. Gegeven 1493 Maart 18 te Mechelen.
Oorspr. GA n° 597.
E. :Philips verlengt de pacht met tien jaar, dus tot 1514. Gegeven 1504 Aug. 20. Verloren, maar genoemd in F. Afschrift AK f 0
87-91 1 ).
r) Het is merkwaardig, dat juist dit ontbrekende stuk door Aard Kemp
gecopieerd. Zou de afschrijver het hebben zoek gemaakt?
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F. Maximiliaan en Karel verlengen de pacht met negen jaar, beginnende 1513 Mei 1, tot i522 April 30, en verklaren dat die " pacht
àen voirn. thoenderen altijt zedert gecontinueert, verlinget ende
onderhouden es geweest zoe bij wijlen hertoge Kaerle ende vrouw~
Marie oick van Bourgoingen als oick bij ons ende.: laestwerven bij
wijlen onse lieve beminde zone ende vader die coninck van Castillen saleger gedachten, den tijt ende termijn van thien jaeren lanck
geduei;;nde, als bij zekere zijnen oepenen brieven in date van den
twintichsten dacn van Augusto anno vijfthienhondert ende vierc
blijken mach." Gedateerd 1513 Nov. 4 te Gent. Oorspr. GA n° 600.
G. Karel V houdt de pacht in stand te Gorcum "nietmin alsoe
onlancx tot hueren kennisse gecommen es, dat wij tot onse blijde
incomste, huldinge ende receptie van onsen landen van herwaertsovere zulcke ende gelijcke pachtinge ende appoinctement, daertevoeren gemaect, bij onse brieven van placcate wederroupen ende gerevoceert hebben gehadt." Gedateerd 1517 Mei 11. Verloren, maar gevidimeerd in het volgend stuk.
H. Karel verlengt de pacht tot tien jaar na beëindiging, dus
1522-1532, Gedateerd 1518 Maart 25 te Mechelen. Oorspr. GA

no 598.
J. Karel V verlengt de pacht tot 1 540. Verloren.
K. Karel V verlengt de pacht voor tien jaar, dus van 1540-1550.
Gedateerd 1539 Feb. 9 te Brussel. Oospr. GA n° 601.
L. Karel V verlengt de pacht met één jaar, dus 1550-1551. Gegeven 1550 April 28 te Brussel. Oorspr. GA n° 599.
M. Karel V ver lengt de pacht met tien jaar, dus 1 5 51- 1 56 1.
Gedateerd 1551 Mei 14 te Brussel. Oorspr. GA n° 596.
N. Philips II verlengt de pacht met tien jaar, dus 1561-1571.
Gedateerd 1560 Feb. 21 1 ) te Brussel. Oorspr. GA n° 602-612 (sic!).
0. Philips II verlengt deze pacht, waarschijnlijk tot 1592, blijkens Q. Verloren.
P. Het Hof van Holland velt een vonnis over accijnzen. 1588
Juli 30. Oorspr. GA n° 624.
Q. Prins Maurits en eenige raden van het Hof van Holland
geven de pacht ten eeuwigen dage, ingaande "Meydaghe naestcommende, ten wekken tijde heure lopende pacht expireren sall." Gedateerd 1591 Sept. 15 Den Haag. Oorspr. GA n° 325 2 ).
1)

In plica staat heel klein: de anno xvclxj, wat op Paaschstijl wijst.
Zie Korteweg, De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechteri op het
boveneinde van de Merwede, blz. 95.
2
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N° 99.
PHILIPS VAN BOERGONDIË VERKLAART, DAT DE GORCUMERS HET IN N° 9 5 GEVELDE VONNIS NIET HEBBEN
OPGEVOLGD, EN LEGT HUN STRAF OP.
1454 December ro.

Phillips bij den graciën Goids hertoge van Bourgongen, van Lothrijck, van Brabant ende van Lymborch, grave van Vlaendren, van
Artois, van Bourgongen palatin, van Henegouwen, van Hollant, van
Zeelant ende van Namen, marcgrave des heyligen Rijcx, heere van
V rieslant, van Salins ende van Mechelen, doen cond allen luyden,
alsoe eenen tijt van jairen geleden voir onsen lieven ende getruwen den heeren van Lannoy, stedehouder-generael, ende den anderen
van onsen rade bij ons gecommitteert ten saken onsen landen van
Hollant, Zeelant ende Vrieslant zeker processe hangende geweest is
tusschen onsen lieven neve den grave van Hiierne als heere van Althena, dager, up een zijde, ende onsen drossaet ende gerechte onser
stede van Gorinchem ende onsen procureur-generael van Hollant in
onsen name mit hunluyden gevoecht up dander zijde, roerende van
tween visscheriën ende eenen wairt in der Merwede gelegen, die de
voirs. grave zeyde dat him bij det1 poirteren ende inwoonende van
onser stede van Gorinchem voirs. mit onrecht ontbruycke gemaict
worde, dairaff die van Gorinchem mitgaders onsen procureur voirs.
die contrarie seggende ende him vermetende wairen, soedat na veel
scrifturen die partiën voirs. van beyden zijden in ansprake, antwoirde, replyke ende duplike deen tjegens den anderen dairvan overgegeven hadden, ende na der informaciën die bij sekeren commissarysen van onserwegen dairtoe gecommitteert, alsoe wel upt vermeten
als van der ·zijde des graven van Huerne voirs. gedaen geweest
hebben, mit anders alle dat dairinne vorder diende ende buerde duergesien te wesen, upten eersten dach van September int jair viertienhondert ende vijftich bij onsen stedehouder ende rade voirs. mit rijpheyt van rade ende hoire uterlicke vonnisse die voirs. twee visscheriën ende den wairt onsen neve van Huerne ende zijnen erven ende
nacommelingen heren van Althena toegewijst zijn gelijc ende in der
voegen als die acte van onsen hove dairup gemaict ende oic desgelijcx onse opene brieve van verclaringe dairvan noch vorder gegeven
ende uuthangende besegelt dat int lange wel inhouden ende begnJpen;

navolgende welker sentencie ende verclairingen wij oick den vors.
grave van Huerne enige brieve van executiën verleent ende onsen
drossait, scout, gerecht ende alinge geme~nte onser stede van Gorinchem voirs. up sekere groite . peynen tjegens ons te verbueren meer
dan eens zeer ernstelicken geboden ende bevolen hebben hoir handen
van den visscheriën ende den wairt voirs. te trecken ende die voirt
an den grave voirs. ende zijnen erven ende zijnen nacornelingen heren
van Althena off hoiren gemachtichden rustelicken te laten volgen
ende gebruycken;
mer al dit niettegenstaende ende die sentencie, verclairinge noch
onse brieven ende geboden voirs. niet achtende, die van onser stede
van Gorinchem hebben altois blijven bevisschen die voirs. visscheriën,
ende dat meer is, gewapender hant mit bogen ende anders fortselic
dairuut gejaecht ende gehouden die van Woudrichem die vanwegen
des graven voirs. daerinne hebben commen visschen, sonder dat oick
bij onsen dicnres ende gereèhte van Gorinchem navolgende onsen gebode enige correctiën dairc,.·er gedaen geweest hebben, niettemin
dairna is bij enigen tusschen den grave van Huerne ende die van
Gorinchem voirs. noch ymmer soe veer gesproken geweest, dat sii
een vruntlicke overdracht mit malcanderen gemaict hebben, onder
andere inhoudende, dat tot sekeren dagen dairtoe beteykent die commissarysen die van onser wegen doe lest geweest hadden up die paelscheydinge sonderliri.ge van der voirs. eenre visscherie an die zuytzijde van der Merwede gelegen, clair noch weder trecken souden ende
in tjegenwoirdicheyt van den vrunden des graven van Huerne, van
den burgemeysteren ende scepenen van Woudrichem ende oick desgelijcx vaft onsen drossait, burgemeysteren ende scepenen van Gorinchem van elker zijde tot zeven personen toe, die pael te steken
ende die tonne te leggen, clair zij bevinden souden dat die van rechtswegen behoirde. Mer boven al dit die voirs. van Gorinchem hoe
langer hoe meer verhardende ende voirtgaende in hoire voirs. overhoiricheden, hebben up den tijt als navolgende den voirs. overdrachte
onse commissarysen ende dandere dairbij dienende omtrent die plaitse van der paelsceydinge van der voirs. visscheriën geweest hebben,
die clocke binnen onser stede van Gorinchem geslagen ende enige van
den visscheren mit bogen, stocken ende anderen wapenen terselver
plaitsen bij onsen voirs. commissarysen gesent, clair zij sulke manieren
van rebellicheden gethoont hebben, mits enige van him up onsen
commis~arysen te willen schieten ende oick andersins, soedat dieselve onse commissarysen dat inhouden van der voirs. overdrachte
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van onser wegen niet en hebben mogen volkomen. Ende onse voirs.
commissarysen dit aldus wedervairen ende ons dat voirt tot kennisse gecommen wesende mit meer anderen foirtsen ende rèbellicheden bij den voirs. van Gorinchem over langen tijden tegens ons ende
onser heerlicheyt gehantiert, diè ons langer also niet en buerde te
verheugen,
wij hebben onse lieve ende getruwe stedehouder ende rade voirs.
sonderlinge gelast, heerlicken dairinne te versien ende in sulken 5chijne ende getale binnen onsen slote ende stede van Gorinchem te
trecken, · soedat die brueckige gecorrigiert ende dieselve onse stede
in goeder justiciën ende onser onderdanicheden weder gebracht ende
gestelt worde. Diewelke onse stedehouder ende rade ende mit him
enige van onser landen van Hollant gewapent wel tot duysent persoonen toe off meer aldair gecomen wesende, hebben mit den eersten
enige van den voirs. brueckigen persoonen doen aantasten ende hun
dairna up al doen informeren, ende mit der wairheyt bevonden, dat
die gebreken ende overhoricheden voirs. niet gesproten noch gecommen en zijn onverzienlijc ende alleen uut den persoonen die selver
die voirs. wederstandicheden contrarie van dat vc-irs. is int stuck ende
bij die plaitsen van der voirs. visscheriën ende andersins bedreven
hebben, met dat mit der gemeenten van onser voirs. stede ·in soe
groiten getale, soedat wij redenen hebben zeer weynich van der
alinger gemeenten onser stede dairvàn onsculdich te houden, zij uut
quaden wille, voirsienicheyt ende rechten upsette in sekeren plaitsen
vergaderinge gemaict, overdragen, gesloten ende malcanderen geloften ende verbande gedaen hebben, dat sij sonderlinge dat water van
der voirs. eenre visscherie an die zuytzijde van der Merwede gelegen bevisschen, die van Woudrichem mit eracht ende gewelde dairuut keeren ende die visscherie mit malcanderen behouden souden, niettegenstaende die sentencie, verclaringe ende brieven van onser wegen
dairaf gewijst, uutgesent ende gecondicht, ende dat sij die straten tot
Gorinchem houden ende alle die dat wederstaen wouden, het wairen
heren off andere, becrachtigen ende slaen souden, clair zij die overcomen konden; oick dat navolgende dien verbande ende upsette zij
dairna nu onlancxleden noch die clocke tot Gorinchem geslagen, vergaderinge gemaict, voir onsen slote tot Gorinchem gecommen, him
gevordert up den sloten van der voirbailyen te slaen, enige plancken
van der brugge af te breken, alle manieren te thoonen om tslot in te
nemen off ten minsten te beletten dat diegene 4ie van onser wegen
dairinne wairen off comen mochten over die voirs. brugge in onser
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stede voirs. niet en souden mogen geraken, enige van onsen dieneren
van hoiren lijve gevreest ende veel meer sulke onbehoirlicke hantieringen gehadt hebben, alle saken wesende van groiter overhoirichdeden, moyteriën ende sonderlingen rebellie a) tjegens ons ende onsen
dienres, ende soe groitelicken tjegensdragende ons ende onser
hoic~eyt, soedat alle diegene van onser voirs. stede die aldus brueckîch bevonden zijn ende elcx van him, na rigoire ende allen rechte
tjegens ons · dairan verbuert hebben hoir lijve ende goeden, mits
welken onse voirs. stedehouder ende rade nu oick in onsen name
enige mit den z~airde hebben doen justiciëren ende veel andere ballingen onser landen van Hollant, Zeelant ende V rieslant doen leggen, desniettemin dairna noch genoech in meyninge wesende omme
dairinne mit der justiciën noch voirder voirtgevaren te hebben up
dengenen ende alsoot in gelijcken saken wel behoirt hadde,
mer want onse gerecht ende die vroetscip van onser voirs. stede
van Gorinchem an onsen stedehouder ende rade voirs. zeer oitmoedelic vervolcht hebben, bekennende die voirs. gebreken ende overhoiricheden van himluyden ende van den anderen van onser stede
voirs., mer biddende duer God ende genade dat wij up himluyden
ende der gemeenten derselver onser stede compassie hebben, onse
gracie ende goedertierenheyt thoonen ende himluyden alle saken ende
misdàden voirscr. vergeven wouden, presenterende in den name van
onser voirs. stede ons te doen eerlicke ende profijtelicke beteringe
dairtoe dienende ende himluyden geheelicken ende al dairaf stellende in der gelieften ende ordinanciën van ons of te van onsen stedehouder ende rade voirs. in onsen name;
soe ist dat wij, die meer genegen zijn tot graciën dan ten strencsten rechte, sonderlinge up onsen ondersaten onser stede voirs. die
geseten zijn up die frontiere ende uterste palen van onsen lande van
Hollant, mits welken wij die wailvairt ende onderhoudenisse van
himluyden oick te liever geschien sagen, dairomme uut speciaelre
graciën onse;r stede van Gorinchem ende alle den gemeenen poirteren
ende inwoonende van derselver onser stede ende elcx van him, uutgenomen alleen diegene die in der voegen als boven van onser wegen
gebannen zijn, volcomdicken vergeven ende quijtgescouden hebben,
vergeven ende quijtscelden mit desen onsen brieve alle dat sij overmits den saken ende overhoiricheden boven verclaert ende oick anders tot den dage toe van huyden tjeger.s ons, onser hoicheyt ende
a) hs rebelle.

heerlicheyt gebruect ende misdaen mogen hebben, ende mits desen
himluyden ende elcx van him weder stellende in hoiren goede fame
ende geruchte ende voirt in denselven state van hoiren lijven ende
goeden gelijc alsof zij tjegens ons noch onser hoecheyt ende heerlicheyt
niet overhoirich noch brueckich geweest en wairen, - behoudelicken
dat hierinne niet begrepen wesen en sullen diegene van den voirs.
brueckigen persoonen die wij nu doen justiciëren ofte noch tegenwoirdelic in hechten ende vangenisse hebben, mer houden die kennissen en de verbuernissen dairaf ende oick van hoiren goeden geheelicken an ons om dairmede voirt te mogen doen alsoe ons gelieven of duncken sal dairvan behoiren; endat dat oick hierin uutgesceyden wesen ende blijven sall alle des enige van den poirteren
van onsen voirs. stede in onsen tollen gebruect ende misdaen mogen
hebben omme die bij onsen procureur-generaal in onser camere van
Hollant dairaf te mogen doen anspreken ende achtervolgen mit
rechte alsoot behoiren sal. Desgelijcx oick mede hierinne uutgesceyden wesen ende an ons blijven sal die sake van den vechtelike, up
Adriaen Welle, onsen burgemeyster tot Gorinchem, geschiet. Mer des
soe hebben wij geordineert ende verclairt, ordineren ende verclairen
mit desen selven brieve, als dat onse stede van Gorinchem ende den
poirteren ende inwoonende van dien in recompensaciën ende verbeteringen van der verbuernissen der peynen ende bruecken voirs. ons
sullen doen die eerlicke ende profijtelicke beteringe hierna verclairt,
te weten:
eerlicke, dat sij tot vijftich persoonen toe, elcx niet an hebbende
dan een pair linden cleeder mit blooten hoof de ende barvoets, comen
sullen up der plaitse voir onser stede huys tot Gorinchem ende aldair voir onsen stedehouder ende rade voirs. vallen up hair knyen
in den name van der alinger gemeenten van onser voirs. stede, bekennende hoire misdaden ende rebellicheden voirs. ende voirt biddende om die passiën ons Heeren him te willen vergeven dat zij
tegens ons ende onser hc-icheyt ende heerlicheyt dairan misdaen ende
gebruect hebben,
ende profijtelicken, dat zij onsen getruwen rait ende rentmeystergenerael van Hollant Clais die Vriese terstont voldoen off soe
vernoegen sullen dat hij des tevreden zij van der somme van vierhondert pont groiten vlaems alse voir ende in betalinge van alle
den costen die gedaen zijn ende noch worden sullen overmits die voirs. reyse up deze tijt tot Gorinchem geschiet van onsen vo1rs.
stedehouder, rade ende den anderen voirs.

Ende sullen dairenboven noch geven vier duysent clinckaerts tot
achte ende twintich groiten tstuck, ende die uutreycken in ha~den
van onsen rentmeyster-generael van Hollant in der tijt wesende, te
weten vijfhondert scilden dairaf tot Sin te-Johansdage midzomer van
nu eerstcomende ende alsoe voirt tot elken Sin te-Johans dairnaistvolgende vijfhondert derselver scilden, gedurende soe lange totdat
die voirs. vier duysent clinckairts te vollen betaelt wesen sullen;
diewelke gelden alsoe incomende onse voirs. rentmeyster gehouden
wes.e n sal te besteden ter ref ectiën van den muyren van onsen slote
tot Gorinchem dier gevallen is(!); ende anderen nootsaken van der
onderhoudingen van denselven slote; ordineren voirder ende verbieden mits desen alle diegenen die wij gelijc voirs. staet doen bannen
hebben ende oick alle die vrunden ende magen van himluyden ende
desgelijcx van dengenen die om der voirs. saken wille van hoire
lijven gerecht off gevangen geweest hebben of noch zijn off werden
mogen ende voirt alle andere wie zij sijn ende elcx van him up die
verbuernisse van hairen lijven ende goeden, dat sij nyemande van
dengenen die up dese tijt mit onsen stedehouder ende rade voirs. tot
Gorinchem gecomen zijn, onsen dieneren noch gerecht onser stede
van Gorinchem ofte oick yemande anders die men enichsins dairinne
soude mogen betrecken of bedencken van den saken ende puniciën
voiren verhaelt of dat dairvan roeren mach, en verwijte noch en misdoe noch doe misdoen mit rade, mit woirden, mit wercken noch
anders in eniger wijs.
Voirt alsoe wij genoech bevonden hebben, dat eensdeels overmits
die slappicheyt van justiciën van onsen dienres ende gerecht tot
Gorinchem die voirs. gebreken ende overhoiricheden aldus groitelicken upgeresen ende geschiet geweest , zijn, soe ordineeren wij dairomme ende bevelen onsen drossait, scout ende tgerecht van Gorinchem in der tijd wesende up al dat sij tjegens ons verbueren
mogen, dat sij voirtan in hoiren bedrijve van onser wegen scerpelicken toezien ende die quade corrigieren sonder yemande wie hij zij
dairin an te zien of te verschoonen in eniger wijs. Ende wairt dat
himluyden dairinne yet wedervoere, ons of onsen stedehouder ende
rade van Hollant dan dat voirt terstont te kennen geven om dairinne versien te mogen worden alsoe vorder dairtoe dienen sal. Ende
updat yemande van dengenen in dese onse remissie bevangen · tot
eniger tijt yet dede mit rade, mit woirden off mit wercken tjegens
enige van den punten in dese onse tjegenwoirdige brieve van derselver onser remissie verclairt, die en soude die remissie geen stade

doen, noch dairinne begrepen wesen, mer wij souden nochtans dairenboven dat heerlicken doen corrigieren ende rechten an zijn lijf ende
goet sonder verdrach.
Ombieden hieromme ende bevelen onsen drossait, castelleyn, scout
ende gerechte onser stede van Gorinchem ende voirt allen anderen
onsen officieren, dieneren ende ondersaten overal in onsen lande
van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, die nu zijn ende namaels wesen
sullen, binnen steden ende dairbuyten ende ygelicken van hem bijsonder, dat sij onser stede van Gorinchem ende allen den gemeen.en
poirteren ende inwoonende van derselver onser stede ende elcx van
him, uutgnomen alleen diegene die hierinne uutgesondert offte niet
begrepen en zijn, dese onse tjegenwoirdige gracie, remissie ende quijtsceldingen in alre voegen hierboven verclairt, volcomelicken laten
genieten ende gebruycken overal in onsen voirs. ianden also wel
binrren steden als dairbuyten · sonder tot eniger tijt him dairinne te
doen of te laten geschien in lijve ofte goeden enigen hinder, letsel
ofte moeyenisse in eniger gewijs up also lieve als wij him zijn.
Want wijt also gedaen willen hebben.
In oirconden desen brieve ende onsen zegel hieran doen hangen.
Gegeven up den tienden dach van Decembri int jair ons Heeren
duyset vierhondert vier ende vijf tich.
In plica:
Bij mijnen here den hertoge, ter relacie van den here van Lannoy,
stedehouder-generail, ende anders dan raide van Holland, alse Jacob
here van Gaesbeke, van Apcoude, van Putte ende van Strien; Gijsbrecht broeder tQt Brederode, domproif st ende proifst van Oudemonster tUtrecht ende heer van der Ameyden; heren Lodewijc van
Treslonge, here van Cabbau; Geryt here van Assendelft; meester
Lodewijc van der Eyck; meester Anthonis Mychiels; ende Clais die
Vriese, oick airt ende rentemeester-generail van Hollant etc. De
Cleve, notarius.

Oorspr. Gem.-arch. Gorcum, inv. map 394. Perkament,
met aanhangend zegel van Philips den Goeden in roode
was, aan den rand wat beschadigd.
Regest: AK f° 76'-78, uitg. BMHG dl. 59, blz. 27.
Règest naar het vorige: Abr. K. blz. 280-282.
·
Litt.: BMHG dl 59, blz. I vlgg.
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N°

.100.

PHILIPS VAN BOERGONDÜ: TREFT NADERE REGELINGEN OMTRENT DE RECHTEN DER GORCUMERS
IN ZIJN TOLLEN.
1454 Dec. 11.

Philips etc., daer hij in narreert, dat vele luyden ende sonderlinge
die van Gorinchem zuecken alrehande cloecheyt, listicheyt ende
vremde manieren, ende varen dick voerbij den tollen sonder oerloff
ende mak~n quade costumen tegen den tolrecht,
ende om dat te verhueden, zoe ontbiet hij ende beveelt allen porteren ende inwonende van Gorinchem op lijff ende goet, dat niemant voertaen met scepen, comenscap ende goede voerbij en -vaer
onsen tollen, hij en heeft eerst onsen tollenaer, in der tijt zijnde, te
kennen gegeven. voer den tol venster wat goeden, wyens ende hoedanich hij geladen ende bevracht heeft ende waer hij daermede varen
wil, ende oerloff hebben van onsen tollenaer of van dies machtich
es, ende voldaen van den rechten der tollen gens ende weder.
Item die te Gorinchem in de jaermerckten comen met goede ende
int scheyden tot andere merckten tooghen eer zij thuys geweest waren, die en zullen geen vrijheyt van onse voe!·scr. stede genieten, mer
ons onsen tol betalen.
Ende tot wat tijden dat enighe poerteren van Gorinchem meer
sants uutvoeren dan achtdalve mudde, daer zullen zij gelijck anderen onsen onderzaten ons onse tol aff betalen. Waert oeck dat zij
die achtdalve mudde voerscr. mede over boert vercoften, zoe zullen
zij ons onsen tol mede daeraff betalen.
Voert zoewat vremde coopluyden met hoiren comenscappen ende
goeden binnen onser stede v·a n Gorinchem comen copen off vercopen
off daeruut varen willen met haeren goeden, die zullen ons betalen
onsen toll eer zij die goeden opslaen off vercopen. Ende zoewat goeden onse poerteren ende inwonende van Gorinchem copen off vercopen beneden der hoechster merckt, als colen van Venlo, te water
off te lande ende zij zelven daer niet gehaelt en hebben off daer
varen ende vueren, daer sullen zij ons onsen tol aff betalen.
Waert oeck dat zij enyghe greynen off ander gewàs off goeden,
beneden der hoochster merckt gewassen, cof ten off vercof ten ende
over tboert losten - uutgenomen tot hare provanden behoeff, daer
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onsen tollenaer hoiren eedt affnemen zal moghen, alst hem genuecht
- daeraff sullen zij ons oeck onsen tol betalen gelijck anderen onsen steden.
Ende zoewie sonder oerloff verbij onsen toll vaert off onsen officieren, tot onser tol behoirende, misdede met woorden off met
wercken om zijnre officie will in enyghe manieren, die soude verbueren lijff en goet ende dat sou men rechten metten swaerde.
W aert oeck dat yemant contrarie desen onsen geboden dede, zoe
hebben wij bevolen ende gemachticht, bevelen ende machtigen onsen
tollenaar van Gorinchem, dat hij die vanghen en aentasten zal van
onser weghen, waer hij die bevinden zal, om die te brenghen etc.,
bevelen breder casteleynen, drossaten, bailjouwen etc. op alle dat
zij tegen ons verbueren mogen, dat zij- ten versueck ons tollenaers
voerscr. behulpich zijn etc.
Gescreven anno m cccc vier en vijff tich den xj-ten dach in December.
Regest: AK f° 74-74', met opschrift.: Noch van den
tolrechten binnen Gorinchem op die ongeregeltheyt.
Uitg. Abr. K., blz. 272-27 3.

N°

IOI.

PHILIPS VERGUNT AAN GORCUM, LIJFREN'tEN TE VERKOOPEN TOT EEN BEDRAG VAN 226 POND, MITS DIE
VOOR DE STAD ZULLEN WORDEN GEBRUIKT, WAARVAN REKENSCHAP MOET WORDEN GEDAAN.
1454 December

20.

Philips, bij der gracie Goids hertoge van Bourgondië, van Lothrijck,
van Brabant ende van Lymborch, grave van Vlaenderen, van Artois,
van Bourgondië palatin, van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant
ende van Namen, marcgrave des Heyligen Rijcx, here van Vrieslant,
van Salins ende van Mechelen,
doen cond allen luyden:
Want onse stede van Gorinchem ons te kennen doen geven heeft,
hoe dat sij in eonen overleden tijden in sekere nootsaken die ons
oick eens deels wel kenlicken zijn, soe veel ten af teren gecomen 1s,
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soe< 1at zij dairaf onverderflic niet blijven en mach sonder upt corte
ten minsten tweehondert sesendetwintich ponden sjaers van veertich
groit vlaems elc pont tot lijfrenten upterselver onser stede te vercoipen, ende miten pennyngen dairaf comende die voirs. hoire lasten
te vervallen, dairom oitmoedelic biddende onse believen dairtoe te
willen doen,
soe ist dat, mitsdien wij onsen gerechte onser stede van Gorinchem voirs., die nu zijn of int naeste toecomende jair wesen sullen, geoirloif t ende geconsenteert hebben, oirloven ende consenteren mit
desen onsen brieve, dat ten minste quetse van onser stede ende om
den meesten pennynck die zij dairvan sullen konnen gecrijgen, zij
an lijfrenten tot tweehondert sesendetwintich ponden sjairs voirs. up
onser voirs. stede .van Gorinchem sullen mogen vercoipen dengenen
die henluyden gelieven sal, ende da1raf geven huere brieve onder
derselver stede segel in sulcker behoirlicker vormen als in gelijcken
saken gewoonlicken is, behoudelicken dat sij die pennyngen dairaf comende; in den oirboir ende lasten van oriser voirs. stede weder contribueren ende besteden, ende oick voir onsen getruwen stedehouder
ende rade van Hollant of anderen dien wij dairtoe committeren
mogen, dairaf goede, getruwe rekenynge ende bewijsingen doen sullen tot sulken tijden als zij des van onser wegen vermaent sullen
worden.
Ende dairomme, wes zij van onser voirs. stede wegen hierin doen
ende geloven willen, dies willen wij, dat vast ende van wairden
gehouden zij, ende geloven oick eenen ygelicken desaengaende dairinne te houden, te stijven ende te starcken als dat behoirt.
In oirconde desen brieve ende onsen segel hieran gehangen.
Gegeven upten twintichsten dach in Decembri int jair ons Heeren
duysent vierhondert vierendevijf tich.

in plica: Bij mijnen here den hertoge, ter relacie van ZIJnen stedehouder ende rade van Holland. De Cleve not.
Oorspr. perkament: GA inv. n° 1351.
Regest: AK f° 78.
Vermeld: Abr. K. blz. 282.
Dergelijke brieven zijn gegeven door Karel den Stouten
(1471 Mei 31, GA n° 1352), door Maximiliaan en Philips
(1493 Maart 26, GA n° 1353) en door Maximiliaan en
Karel (1513 Maart 1, GA n° 1354).
10
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N°

102.

PHILIPS VAN BOERGONDIË REGELT DE RECHTEN VAN
VREEMDE EN GORCUMSCHE KOOPLIEDEN IN DEN TOL
TE WOUDRICHEM.
1455 Januari 19.

Phillips, bij der gracie Gods hertoge van Bourgognen, van
Lothrijck, van Brabant ende van Lymborch, grave van Vlaenderen, .
van Artois, van Bourgognen palatin, van Henegouwen, van Hollant,
van Zeelant ende van Namen, marsgrave des Heyligen Rijcx, here
van V rieslant, van Salins ende van Mechelen,
doen cond allen luyden,
want ter kennissen van ons ende van onsen getruwen stedehouder
ende rade, bij ons gestelt ten zaicken onser lande van Hollant, Zee•
lant ende Vrieslant, gecommen is, hoe dat zedert die tijt dat onse
tolle die hier voirtijts te Woudrichem te leggen plach, tot Gorinchem geleyt geweest is, enige twedrachten ende geschillen gestaen
hebben tusschen onsen tolnaren van Gorinchem ende den poirteren
ende inwonenden van onser stede aldair om zeker punten, onser heerlicheit van onser tollen aenroerende, sonderlinge om tvertollen alsoe
wail van den goeden ende coopmanscippen die bij onvrij ende vreemden coopluyden buyten der vriheyt van onser stede van Gorinchem
gebrocht ende bij den poirters ende inwonende derselver onser stede
gecocht worden, als oick van dat deselve onvrije ende vreemde coopluyden wederom teegens den voirs. poirters ende inwonende onser
voirn. stede gecocht ende uutgevoert hebben,
ende om hierin te voirsien tot onderhoudenisse derselver onser
tolle, dat onse hoge heerlicheyt ende proper domeyne is ende geweest heeft van beginne onser voirs. graefscip totten dage toe van
huyden, ende oick omdat onse voirs. stede bij scerpheit of onredelicheit van onsen voirs. tolnair aldair niet verderfflic en worde,
soe hebben wij bij advise ende goetduncken van onsen voers. stedehouder ende raide ende van onsen getruwen den luyden van onser
rekenninge ende rentmeester-generael van Hollant, geordineert ende
verclairt, ordineren ende verclaren mit desen onsen brieve tgeent dat
hierna volcht.
·
1.
Eerst so wat goeden ende coopmanscippen die van nu voirtan
binnen der vrijheit van onser voirs. stede van Gorinchem gebrocht
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worden bij on vrije ende vreemden coopluyden ende die bij den poirters ende inwonende derselver onser stede gecocht worden voir hoir
provancy endt slete binnen den lande aldair, dairof en sal men ons
oft onsen tolnair aldair genen tol betalen, het en ware dat men deselve goede of enich van dien over tboort sloege of weder van den
lande voerde nederwairt voirbij onsen voirs. tolle, die soude ons
onsen tol dairof betalen. Ende wes die voirs. onvrije ende vreemde
coopluyden wederom. cochten tegens den poirters ende inwonende
onser voirs. stede van coern, greyn of t ander goeden, gewassen
binnen denselven lande aldair, clair en zullen zij ons geenen tol of
betalen.
2.
Voirt wat bier dat die Gelressche ende andere onvrije luyden
halen ende coopen zullen bij vaten binnen onser voirs. stede van
Gorinchem, dairof zullen zij tollevrij wesen, mits oirlof nemende van
onsen tolnair aldair.
Alle welcke punten wij derselver onser stede gegunt hebben uut
graciën, durende tot onsen wederseggen.
3. Ende sullen voirt die voirn. poirteren ende inwonende van
onser stede van Gorinchem in allen anderen saicken genieten ende gebruycken die vrijheit voir onsen voirs. tolle na uutwijsen hueren
bescrevm handtvesten ende previligiën die zij van ons of van onsen
voirvaderen vercregen mogen hebben, ende dat in zulker maten als
ander vrije steden in onsen landen van Hollant ende van Zeelant
van gelijcken doen ende gebruycken.
4. Wairt oick dat(!) saicke, dat in desen voirgenoemden punten
oft in anderen onsen voirs. tolle angaende, yet te verclaren stonde,
dat: houden wij an ons.
Ontbieden onsen drossaet, scout, burgermeisters, scepenen, rade,
poirters ende gemeenen inwonende ende ondersaten van onser voirs.
stede van Gorinchem ende slands van Arckel, die nu zijn of namaels
wesen zullen, ende allen anderen dien dat angaen mach, dat zij dese
onse ordonnancy ende verclaringe van punte te punte achtervolgen
ende volcommen in allen schijn als hiervoren verclairt staat, sonder
dairtegens te doen of te gaen in enigerwijs. Want soe wie hierenboven
dede, dat wouden wij an dien houden ende verhalen als an dengheqen
die ons van onser heerlicheyt verminderen ende van den onsen ontferren a) wouden.
In oirconden desen brieve, ende onse signet hierup gedruct.
a) ms.: ontferven.
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Gegeven upten xix-sten dach in Januario int jair ons Heren dusent vierhondert vierendevijfftich na den loop ons shoofs van Hollant.
Bij mijnen here den hertoge ter relacie van zijnen stedehouder,
raiden, luyden van der rekeninge ende rentmeester-generail van Hollant, Zeelant ende Vriesland. De Cleve not.

Oorspr. perkament GA inv. n° 2228. Zegel van Philips den Goeden opgedrukt, beschadigd.
Regest: AK f" 74'-75.
Uitg. in regest: Abr. K. blz. 27 3.

No rn3.
PHILIPS VAN BOERGONDIE REGELT DE RECHTEN DER
GORCUMERS IN DEN TOL VAN GORCUM.
14 56 Mei of Juni

11.

Verklaring tussen hertogh Phlips van Bourgoenjen, graaf van
Hollands tollenaar tot Gorinchem Jacob Pot op d'een, en de stadt
Gorinchem op d'ander zijde, dienvolgens tussen het tolrecht en haar
hantvesten, bij goet-vinden van d'heer van Lannoy, stadthouder,
en den Raad van Holland, de luyden van de rekeningh daarover
geroepen.
1.
Wat goederen boven de hooghste merkt (Keulen en Venlo)
gewassen, 't zij wijn, staal, ijzer, kalk, kolen, weed en anders, die
bij poorters van Gorinchem ter hoogster maerkt gekocht worden,
mogen die van boven verbij den tol vrij voeren, sonder yet te betalen, en die sij koopen en laden op den stroom en slijten sonder tol;
maar willen sij met d'eerst-genoemde ne'erwaards varen, sij moeten
tol geven als onvrij luyden.
2.
Die van Gorinchem mogen 't Zierikzee en elders 7½ mud
zo.ut halen en opwaart voorbij den tol voeren, mits alleen verlof
aan den tollenaar nemende.
3. Hout, dat van boven komt, mogen die van Gorinchem koopen van onvrij luyden en in haar tuynen doen of op 't slijk leggen, na gewoonte, en daar slijten, sonder kooper of verkooper daarvan eenigen tol te geven, maar verbij varende moet geven.
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4. 't Koorn dat die van Gorinchem op den stroom koopen en
ne'erbrengen, moeten sij eerst op haar solders of vloeren binnen
de stadt leggen een armael, dat is een heelen dagh en nacht, dan
mogen sij 't vrij uytvoeren en verkoopen, sonder tol, maar moeten
oorlof nemen aan den tollenaar.
5. Wat koorn die van Gorinchem koopen, dat van 't land geladen word, in of buyten de vrijheyd van Gorinchem, mogen sij
vrij de stadt voeren(!) en aan onvrij luyden verkoopen, en self
verbij voeren sonder tol.
6. Haringh, pek, ter, assen en diegelijke goeden, bij die van
Gorinchem gekocht en na boven gebrocht wordende, mogen se in
de stadt brengen en daar verkoopen, sonder dat kooper of verkooper tol geeft, ook vrij verbij voeren, oorlof nemende aan den tollenaar.
7. De week-maerkt tot Gorinchem sullen die van Gorinchem
vrij hebben en gebruyken, dat's te weten, dat vremde luyden aldaar halen en verkoopen sullen, poorters of die land-luyden daarontrent, als van ouds gewoonlijk is.
8. Al de land-luyden binnen 't schependom van Gorinchem
woonende mogen haar beesten aldus vrij ter merkt brengen en verkoopen en, is 't nood, daardeur drijven, sonder tol, mits nemende
oorlof aan den tollenaar.
Gedaan in de Kamer van Rekeningh in 's Gravenhaagh, tot
weerseggen van de genadige heer, op den 11 van Bloeymaant 1456.
Gedrukt regest: Abr. Kemp, blz. 283-284. Het volgt
hier op n° 104 met de mededeeling, dat het "op den eygen
dagh" is gegeven. Er schuilt hier een vergtSsmg.

REGELING OVER DE WEEKMARKT.
1456 Juni 1 r.
Op een bysonder Ceelken heb ik gevonden:
De week-merkt sullen die van Gorinchem vrij gebruiken.
Dat de vreemdelingen daar halen en koopen van de poorters
of land-luyden daerontrent, als van ouds gewoonte 1s.
Actum den 11 van Somer-maant 1456.
Gedrukt regest: Abr. Kemp, blz. 283.

150

PHILIPS DE GOEDE BEVEELT BEVORDERING VAN
NIJVERHEID EN HANDEL TE GORCUM.

1457 Maart 7.
Phillips bij der grac1en Goids hertoge van Bourgognen, van Lothringen, van Brabant ende van Limburch, grave van Vlaenderen,
van Artois, van Bourgognen palatijn a), van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende van Namen, marcgrave des Heiligen Rijcx,
here van V rieslant, van Salins ende van Mechelen, onsen getruwen
drossait, scout, burgermeesteren, scepenen ende rade onser stede van
Gorinchem, saluit.
Want tonser kennesse gecomen is, dat dieselve onse stede van Gorinchem, mits dat dair gheenrehande neringe, loip van comanscipe,
noch nyemant aldaar en is, die hem pogen neringe, loip ·van comanscipe off gemene welvairt te gecrigen, so verarmt ende vergaen is,
dat des niet te verantworden en is, aengesien ende gemerct dat dieselve onse stede up drie scone stromen ende so wail gelegen is om
veelrehande neringen alse b) brouwerie ende draperie aldair te bestaen ende te hebben, dairbij dat die excijsen ende gemael te zeer bij
verbeteren zouden, dat des niet te verwunschen en is; ende want wij
langer bij onachtsemhede ende dustanige versumenessen ende onraet
onse voirs. stede, die tot allen saken van neringe so rechte wail gelegen is, niet middallen verdorven noch neringeloess en willen hebben,
maer die in sulker polechiën ende regimin te tot wel vairte sgemeen
oirbers geregiert ende gestelt willen hebben, sodat mitsdien dieselve
onse stede staende bliven ende weder verbetert wairden mogen, dat gij upt tselve dat voirs, staat sulken raet ende advys hebt
ende dairoff onderlinge so overeendraecht, dat die voirs. onse stede
voirtan mitsdien neringe, tsij van der brouwerie, draperie off anders
loip van comanscipe hebben ende gecrighen moge, sodat ons van
genen node en zij vorder bedenckens dairup te hebben, ende des in
geenrewijs en laet.
Want wijt also gedaen willen hebben.
In oirconde desen brieve ende onsen zegel hieran gehangen.
a) Er staat, gelijk vaker, een komma v66r palatijn, in plaats van er na.
b) ms also.

I5I
Gegeven upten sevensten dach in Merte int jair ons Heren duisent vierhondert ses ende vijftich na den loep van onsen hove.

Bij mijnen here den hertoge ter relacye van zijnen stedehouder
ende rade van Hollant. G. Meye notarius.
·
Oorspr. GA inv. n° 2426. Perkament, met wat afgebrokkeld zegel van Philips den Goeden, hangend aan
afgesneden strook.

N° 106.

KAREL DE STOUTE VIDIMEERT DE STADRECHTEN VAN
WILLEM VI EN PHILIPS DEN GOEDEN.
1459 Maart

20.

Karolus van Burgongiën, grave van Charloys, heere van Arckel,
van Casteelbelin ende van Bethuynen, doen condt alle luyden:
Alzoe onse welgeminde die burgemeesteren, scepenen, raden ende
alinghe poorteren ende ingeseten deser onser stadt ende scependoms
van Gorinchem, naerdat zij ons goetwillichlick ontfangen ende gebult hebben voer haren rechten erfheer, ons getoent ende te kennen
gegeven hebben, hoe dat haer brieven van hantvesten ende previlegiën
hier te voren qualick bewaert ende cranck ·toesicht hebben gehadt,
zoedat zommige verrottet zijn ende op weghe van vergaen ende
cleyne gaetkens daerinne zijn, deen meer dan dander, ende sonderlinghe die brieven van hantvesten, deser voerscreven stadt gegonnen
ende gegeven - te weeten die twee beyde op eenen dach ende in
een jaer bij wilen onsen lieven ende geminden oom, hertoge Willem
van Beyeren, grave van Henegouwen ende van Hollandt, Zeelandt,
ende heere van Vrieslandt zaliger gedachten, ende die derde bij mijnen genaedigen heere ende vader - , ons zeer oetmoedelijck biddende ende versoeckende, dat ons gelieven wil die)ldve drie hantvesten
Dij onsen gecommitteerden te doen lesen ende duersien, nemende
daerbij die registeren onser voerscreven stadt, ende der voerscr. stadt
hierop verlenende onse brieven ende beteykenisse, sonderlinge aengesien dat die zegelen van den voerscr. brieven alheel ende bekenlick
daeraen hangen;
soe ist, dat wij genegen zijn tot hoere beden ende verzuecken, die
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voerschreven drie hantvesten hierboven geroert mitsgaders die voerscr. registeren bij enighe van onsen rade gecommitteerden bevonden
ende ons overgebracht hebben, dat dieselve hantvesten wat verrot
zijn, gelijk hierboven geroert is, ende dat inhouden van dien zulck
is als hiernae volget van woorde te woerde:
Volgen n° 66, 67 en 83.
Des te getuyge zoe hebben wij onsen zegell aen desen brieff doen
hangen.
Gegeven in onser stede van Gorinchem voirscr. xx daghen in Marcio int jaer ons heeren mcccclviij a) nae den loop van onsen hove.
Aldus geteykent bij mijnen heere den grave. Mesdach.
Collatio facta est.
Afschrift door AK naar afschrift door zijn grootvader
wschl. naar oor spr.: AK f° 4', dateering }° I 4-I 4'.
Uitg.: alleen de datum, fout en onjuist geattribueerd:
Abr. K. p. 237, v. Zomeren blz. 202.
De dateering voigde natuurlijk op de dateering van n°
83. Dit is door den afschrijver niet begrepen, en hij heeft
het beschouwd als een tweede dateering van dat handvest,
waardoor hij genoodzaakt was, den datum te wijzigen in
I428. Een dergelijke dubbele da~um is onlogisch en onbegrijpelijk. Bovendien mist het vidimus dan een datum,
die wel gelijk moet zijn aan den datum van het handvest
van Karel den Stouten: 20 Maart I 459. De dagteekening
20 Maart is te toevallig, om niet dezelfde te -,z;ijn.
De uitgaven van n° 83 hebben twee datums. Abr.
Kemp zegt van dit stuk (blz. 237):
Gegeven te Dordrecht den 2. van Slagh-maant I425.
En tot getuygenis van dien heeft den Hartogh synen
zegel daar aandoen hangen, tot Gorinchem den 20.
Meert I428.
En v. Zomeren, blz. 202:
H artog Philips in den Jaare I 428 den 20 Maart in
Gorinchem zynde, heeft hy dit Handvest op nieuw bevestigd.
Na de bovenstaande uiteenzetting ziet men, dat dit op
a) AK mccccxxviij.
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een vergissing berust, vermoedelijk gemaakt door den eersten afschrijver van het vidimus, A. Kemp Iz., of diens
kleinzoon, A. Kemp Jacz. De woorden Collatio etc. behooren natuurlijk nog tot het vidimus.
De gevidimeerde oorkonden zijn derhalve vervaardigd
naar een afschrift van de oorspronkelijken in een stedelijk register te Gorinchem, dat verloren is, vergeleken met
de grafelijke registers en misschien met de beschadigde
oorspronkelijken.

KAREL DE STOUTE GEEFT EEN HANDVEST AAN GORCUM, TER AANVULLING VAN DE VORIGE HANDVESTEN.
1459 Maart

20.

Karolus van Burgongiën graven van Charloys, heere van Arckel,
van Casteelbelin ende van Bethuynen, doen condt allen luyden:
want wij overmerckende ende aensiende die onderdanicheyt eude
goetwillicheydt, die onse wdgeminde die burgemeesteren, ·scepenen,
raden ende alinghe poorteren ende ingeseten van onser stede van
Gorinchem ende ons lants va11 Arkel ons tegenwoordelick guetelick
bewijst hebben, ons te ontfangen ende te hulden voer hoeren rechten
erffheer 1 ), ende oyck om trouwe diensten wille, die zij hier voortijts onsen voervaderen zaliger gedachten gedaen hebben, ende hopen
dat zij ons ende onsen erven noch doen zullen;
zoe hebben wij denselven van onser stede van Gorinchem ende
ons landts van Arckel geconfirmeert ende gevesticht, confirmeren
ende vestighen midt desen onsen brieven alle alzulcke brieven, handtvesten, previlegiën ende rechten ende heercomen, als onse voervaderen, graven van Hollandt, heeren ende vrouwen van Arckel, met
hoeren brieven tot desen daghe toe hemluyden gegonnen ende gegeven hebben, ende geloven hem die te houden ende te stercken tot
eewighen dagen. Ende voert om welvaert ende gemeyn oerber van
onser stede van Gorinchem ende ons landts van Arkel voirscr. hebben
wij onser voorscr. stede ende · ons landts van Arkel gegonnen ende
1) De inhuldiging van Karel geschiedde te Gorinchem 15 Maart 1459 (Abr.
K. t-lz. 299).
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gegeven, gonnen ende geven midt desen opene brieve voer ons ende
onsen erven ende naecomelingen, heeren van Arckel, alzulke punten
als hiernae gescreven staen.
I.
In den eersten waert dat yemandt, wie hij waer, van buy~en
onser voorscr. stede van Gorinchem ende onsen lande van Arckel
quame met opsette ende mit ingesetter lagen, ende vreesde enich van
onsen ondersaten van Gorinchem ende lande van Arckel sonder
raken, zoe zal men dat beteren bij den heere ende bij den gerechte
van Gorinchem. Ende waert dat yemandt van buyten in der manieren voorscr. enige onse onderz~eten voirscr. wonde off sloege, zoe zal
die van buyten verbueren sijn rechterhant ende alle zijn goet tonsen
profijte, behoudelick dat men dat betuygen zal mit drie wittachtige
tuygen. Ende waert dat mens niet betuygen en conde noch en mochte
gelijc voerscr. staet, zoe zalt dan staen tot kennisse van den heere
ende gerecht; ende z:oe wat sij daeraff wijsen zullen, dat zal recht
wesen. Des zoe zullen die drossaet, schout, gesworen boden ende
alle die vrije voetbogheschutten onser stadt van Gorinchem, ende
oeck die scöuten ende gesworen in den lande van Arckel ende an dere bueren, bij bevele van denzelven schouten off gesworen, die
misdadighe mogen vangen ende in hechtenisse brengen. Ende gebuerde daer enighe bloetstortinge off dootslage, doende tgeen dat
vocrsci-. staet, dat sal wesen sonder misdoen tegens yemants in alzoeverre dat die bloetstortinge off dootslage niet en geschiede wuyt
sonderlingen hate, nijde off viantscap van den voirscr. vangers.
2.
Item zoe wat rechte dat men den poorteren ende inwonenden
van Gorinchem ende van den lande van Arckel doen zal buyten
hoiren palen, van gelijcken zullen zij weder mogen doen, ongemindert ende ongemerct hoer hantvesten ende costumen, den heeren ende
hoyren dienres ende gereèhten, daer onsen voirscr. poorteren ende
ingeseten van Gorinchem ende van den lande · van Arckel dat geschien off gevallen soude.
3. Item oft gebuerde, dat enighe van den poorteren off inwonende van Gorinchem ende van den lande van Arckel voirscr. enighe
goeden gestolen, gemengt a) offt ontvuert worden ende zij die bevonden binnen Gorinchem off den lande van Arckel, die zullen zij mogen
aentasten ende brengen in den handen van den heeren te water ende
te lande sonder misdoen. Ende die heere zal die goeden terstont weder
geven ende leveren dengenen, die zij toebehoiren, mits dieselve
a) Bedoeld is waarschijnlijk: verminkt.
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goed b) zijn te maeken mit wittachtigen tuygen off mit hande ende
mit mende.
4. Item dat niemant binnen onser stede van· Gorinchem burgemeester, scepen, noch van den vijff tresoriers wesen en zal, hij en
zal eerst twee jaer lanck achtereenvolgende derselver onser stede
poorter geweest zijn. Ende zoe wie in onser stede van Gorinchem
ende lande van Arckel voerscr. in officiën off diensten nu is off
naemaels wesen sal, die en zal niet meer dan twee off iciën off
diensten tegader hebben. Ende oeck zoe en zal nu voertaen niemandt burgemeester, scepen noch tresorier van Gorinchem wesen dan
van den notabelsten ende die gegoyt zijn tot duysent schilden van
xxviij groten stuck, off tot hondert pont gr. vlaems.
5. Item oft gebuerde, dat binnen onser stede van Gorinchem ende
lande van Arckel v0irscr. enige dootslaghe geviel, zoe zullen alle
onsculdige maghen van den hantdigen bevreedt wesen die eerste zes
weken lanck.
6. Item dat alle die geboden, die men in der kercke van onscr
stede van Gorinchem pkget te doen, die zal men nu voertaen altijt
doen van der stadthuys, ende die condigen op enen mercktdach bij
consent des heeren ende des gerechs in alle voegen ende manieren
als men in der kercken pleget te doen.
7. Item dat nu voertaen tot allen tijden, alst gebueren sal, dat
die mercktdaghen ende die rechtdaghen in onse stede van Gorinchem
voirscr. comen zullen op heyligedaghen, die de heylige kerck gebiet
· te vieren, zoe zal men die mercktdagen ende die rechtdagen houden
des naesten werckendagès daeraen mit al sulcke vrijheden als daertoe
behoyren.
8. Item oft gebuerde dat yemant van onsen poorteren ende ingesetcn onser stede van Gorinchem ende lande van Arckel voirscr.
eenige twistinge cregen, die een tegen die ander off tegens yemandt
van buyten der stede ende lande van Arckel voirscr. ende daer
yemant gequetset worden, zoe zal men dien gequetsten persoon beleyden mogen mit twee scepenen van Gorinchem off bij eenen schout
off twee gesworen van buyten in den lande van Arckel off mit
tween wittachtige mannen, die bij den drossaet ende scepenen van
binnen Gorinchem off den schout ende gesworen van buyten in den
lande van Arckel geëedt sullen wesen, die beleydinge getrouwelick
te doen; welcke beleyélinge gedaen hebbende bij den voerscreven
a) ms: goeden.

twee wittachtige goede mannen, van waerden wesen zal gelijck oft
voer scepen van Gorinchem geschiet waer.
9. Item oft gebuerde dat wij die van onser stede van Gorinchem
ende lande van Arckel voirscr. tot heervaerde geboden buyten der
stede ende lande voirscr., zoe zullen wij hem daerin doen gelijck
onse voervaderen, heeren van Arckel ende van Gorinchem, voortijts
gedaen hebben.
10.
Item alle diegene, die binnen den scependom van Gorinchem
ende lande van Arckel enighe voechdie aencomen zullen bij besterfte
off anders in eenyger manieren, die zullen gehouden wesen alle jaer
goede ende getrouwe rekeninge te doen van den goeden die zij in
voechdie hebben zullen, voer den heere ende gerecht van Gorinchem
ende voer twee van den naesten maghen, te weeten een van des
vaders weghen ende een van des moeders wegen, ende dieselve goeden jaerlicx voertsetten ende te belegghen bij rade ende goetduncken
van den voirscreven heere, gerecht ende twee van den naesten maghen; twelck die voerscr. voechden beloven zullen ende goede borchtochten daervan setten binnen den scependom van Gorinchem, eer
sij die voechdiën ontf angen sullen. Des zoe zullen zij geloont worden
bij den heere ende gerecht van Gorinchem ende bij den twee naeste
magen voirscr. totter tijt toe dattet kint off kynderen daer zij
voechden off zijn tot hoeren mondigen jaeren gecomen zijn. Ende
wie des niet en dede, die zoude tegens ons verbueren vijf thien pont
hollants.
11.
Item dat in onse voirscreven stede van Gorinchem jaerlics
onderhouden ende gestelt Z'l1llen wesen vijff personen tot tresoriers
derselver stede, te weeten uuyt elcken van den vijff vierndeelen
van der voirscr. stede eenen persoen, om die goeden ende renten derselver stede docchdelick te regeren, tontfangenc ende uuyt te geven,
daervan dat men· des eens jaers vernieuwen zal die twee van den
vijff personen ende des ander jaers die drie, ende die dan des een
jaers tresorier blijvet, die zal des ander jaers aff gaen. Ende zal die
vernieuwinghe ende versettinge jaerlijcx geschien ende gedaen wesen
;1., der maent April. Die a) burgemeesteren, scepenen manen sal bij
hoyren eede, dat zij kiesen zullen dubbel getale van tresoriers, die
men op dat pas vernieuwen ende versetten zal van den notabelsten
ende oerbaerlicxte personen, die zij weten sullen in elck van den
a) Hier zal wel gestaan hebben: Die drossaat sal burgemeesteren, scepenen (en
nog meer?) manen •.•.
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voirscr. vijff vierendelen, om tresoriers te wesen. Ende die personen
alzoe bij den voerscr. gerechte gecoren in dubbel getalen zullen zij
in geschrifte overgeven onsen drossaet, die gehouden wesen zal bij
zijnen eede die hij daertoe doen zal, uuyt dien dubbelen getael te
kiesen alzoe veel tresoriers van den notabelsten ende oerbaerlicxten
personen als men dan vernieuwen ende versetten zal als voirscr. is.
Ende die voerscr. drossaet zal die voirscr. tresmiers alle jaer eeden
als dat beboeren zal, ende hem doen geioeven, dat zij voer hem ende
dan gerecht oudt ende nieuwe, rijcdom, vroetschap ende gemeente
van Gorichem voerscr. goede ende getrouwe rckeninge ende bewiJsinge doen zullen van der stede goeden voirscr.
12.
Item ende alle diergelijcke ende in sulcke voeghen ende manieren zal men oyck nu voert alle jaer opten eersten Manendach van
der maent van Meye v ersetten, vernieuwen ende eeden die zeven
hoghe ende leghe heemraders ons lants van Arkel voirscr. beneden
der Sijdtwynde, des een jae·s vier ende des ander jaers drie. Ende
oeck zoe en zal van nu voort niemandt hoghe heemraet wesen dan
van den notabelsten ende die gegoeyt zijn tot vijfhondert schilden
v,in xxviij gr. tstuck off tot vijftich pont gr. vlaems. Ende tot wat
tijden datten gemeynen heemraet nut ende oerbaerlijcken duncken
zal eenen waersman te kiesen tot behoeff des gemeen landts voerscr.,
zoe zullen dan die voorscr. heemraeden enen waersman kiesen bij
hoyren eede, die zij doen zullen ter vermaninge van onsen drossaet,
denwelcken waersman die voerscr. drossaet eeden zal, alle jaer
goede rekeninge ende bewijs te doen van allen oncosten die den
gcmenen lande aengaen moghen voer drnselven drossaet, den hoghen
ende den leghen heemraden ende den geërff den slandt voerscr.
Ende omdat wij onser stede van Gorinchem ende lande van Arckel voirscr. alle dese punten volcomelick houden willen onverbroken voer ons ende onsen erven ende naecomelinghen alle argelist
uuytgescheyden, soe hebben wij des toerconde onsen segel aen desen
brieff doen hangen.
Gegeven in cnser stede van Gorinchem voerscr. twintich dagen
in Merte int jaer ons Heeren mcccclviij nae den loop van onsen
hove.
Bij mijnen heere den Grave. Mesdach.

A/schr. van a/schr.: AK f° 14'-17'.
Uitg.: v. Zomeren, blz. 209-212.
Uitg. in regest: Abr. K., blz. 299-302.
Litt.: BVGO Vll 9 , blz. 122 vlgg.

N° 108.
PHILIPS DE GOEDE GEEFT EEN TUSSCHENVONNIS IN
EEN GESCHIL TUSSCHEN DORDRECHT EN GORCUM
AANGAANDE STAPELRECHT.
1461 April 21.
Brugge den 21 van Gras-maant 1461 na Paassen.

Gedrukt regest: Abr. Kemp, blz. 308- 309.

KAREL DE STOUTE GEEFT EEN VERDER TUSSCHENVONNIS INZAKE HET ST APELRECHTGESCHIL MET
DORDRECHT, MET BEROEP OP N° 108.

Gedaan in 't Kasteel te Hesdin, den laatsten van Sprokkel 1468.

Gedrukt regest: Abr. Kemp, blz. 325-328.

N° 110.
MAXIMILIAAN BEVESTIGT ALS MAN EN VOOGD VAN
MARIA VAN BOERGONDIË ALLE HANDVESTEN, PREVILEGIËN EN TOLRECHTEN, DIE DE INWONERS VAN
GORCUM GEKREGEN HEBBEN VAN HUN VOORVADERS,
GRAVEN VAN HOLLAND EN ZEELAND.
1478 Maart 28.
Gegeven in onzen huyze in de Hage den agt ende twintigsten
dat van Maart, in 't jaar ons Heeren duzend vier hondert agt
ende twintig(!) naar Paasschen 1 ).
Onder de plycke stont geschreven, by mynen heere den hartoge
ondertekent. Ende was bezegelt met eenen uythangende zegel in
rooden wassche.

Gedrukt: v. Zomeren, blz .. 214.
1) Het Paaschjaar 1478 loopt van
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Maart 1478 tot 11 April 1479.
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N°

III.

MAXIMILIAAN EN MARIA VERGUNNEN DEN GORCUMERS TOL VRIJHEID IN GELDERLAND EN ZUTPHEN.
1480 Febr. 27.

Maximiliaen ende Marie, bij der gratie Gods hertogen van Ostrijck, van Bourgoingnen, van Lothrijck, van Brabant, van Lymborch, van Lutsemborch ende van Gelre, graven van Vlaenderen,
van Artois, van Bourgoinguen palatijnen, van Henegouwen, van
Holiant, van Zeelant, van Namen ende van Zutphen, marcgraven
des Heylichs Rijcx, heeren van Vriesl:mt, van Salins ende van Mechelen, doen cond allen lieden,
dat wij ontfangen hebben die oitmoedige supplicatie van onsen
welgeminden burgemeisters, scepenen, raed ende coeplieden van deser
onser stadt van Gorinchem in den name van hemlieden ende van
den anderen burgeren, ingeseten, in woenende ende geheele gemeente
van derzdver onscr stede,
inhoudende hoe dat uutedien dat van onsen wege ende achtervolgende onse bevelen ende geboden zij de oirloge bestaen, gevoert
ende onderhouden hebben te water ende te lande jegens onse rebellige ende ongehoersame ondersaten van Niemeghe, Zutphen ende
huere medeplegeren, de voers. onse stede van Gorinchem heeft gehadt, geleden ende gesustineert vele groote zware costen ende lasten,
alzoewel in zouldije van volke van wapenen, gestelt ende geordonneert ten beschudt ende bewaernisse van onse voern. stadt ende
casteel van Gorchem, als int maken van zekere bolwercken, coope
van artillerie-engienen ende andere instrumenten ter oirloge dienende, gedragende tsamen de somme van thien duusent ponden van
veertich grooten onser vlaemscher munten tpond, behalven de brantschattinge die zij ende de geërfde in onsen lande van Arkel hebben
moeten betalen, sonder noch daerof eenich troost, hulpe of bijstant
gehadt te hebbene van onsen anderen stede ende ondersaten van
Hollant; ende en hebben binnen desen tijde mogen noch dorren nyewers wanderen, varen, keeren, noch verkeeren omme huerlieder coopmanscepe te doene ghelijck sij plachten aleer de voirs. oirloge begonde. Ende bovendien hebben onse voers. rebellige ter causen voers.
verdorven ende verbrandt den meesten deel van den dorpen ons
voers. lands van Arckel, liggende omtrent onse voern. stede van
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Gorinchem, mitsgaders oeck vele watermolens, huysen, schuyren ende
woensteden, toebehoerende denzelven supplianten, ende onse aerme
ondersaten inwoenende van dien beroeft, verbrandt ende verjaeght
nietjegenstaende de voers. brantschattinge bij hemlieden onsen voern.
rebelligen betaelt, soedat deselve onse stede ende supplianten nu ter
tijt grootelick tachter ende veraermt zijn ende waere dieselve onse
stede bij dese middelen geschepen te nyeute te gaen ende de voers.
supplianten bij stier te werdene, tenware dat ons beliefde hemlieden
te gunnen ende te verleenen eenige privilegiën ende vrijheden ter
vermeerderinge ende augmentacie van huerlieder neringe ende coopmanscepe alzoe zij zeggen, ons daeromme oitmoedelicken biddende,
waeromme wij dese zaken overmerckende, begherende de welvaert
van onser voern. stede van Gorchem, ende daerup gehadt dading
ende goetduncken eerst van onsen lieven ende getrouwen de liede
van onsen raide ende van der camere van onsen rekeningen alhier
in Holland, ende daernaer van den lieden gecommitteert up tstuck
van onser demeine ende financiën, ende oick van den lieden van
onsen grooten raide bij ons wesende, denzel ven burgemeesters, scepenen, raed, cooplieden, burgeren, ingeseten, inwoenende ende geheele gemeente van derselver onser stede genegen wesende thuerlieder voerschreven supplicatie, hebben uut onsen specialer gratie,
weetentheyt ende vulle macht voer ons, onse erve ende naecomelingen hertogen ende hertoginnen van Gelre, graven ende gravinnen
van Zutphen, gegunt, verleent, geconsenteert, toegelaten ende gewillecoirt, gunnen, verleenen, consentieren, toelaten ende willecoiren
mits desen onsen jegewoirdigen brieve,
dat zij van nu voirtaen ende tot ewegen dagen toe quijte, vrij,
los, ledich, exempt ende ongehouden sullen zijn ende mogen varen
voirbij allen den tollen gelegen in onse voers. landen hertogdom van
Gelre ende graefschap van Zutphen mit hueren toebehoirten, hetzij
te water of te lande, met hueren scippen ende andersins ende mit
allen den goeden ende coopmanscepen hemlieden toebehoerende, die
sij door onse voers. lande van Gelre ende van Zutphen brengen ende
vuyren sullen binnen onser voern. stadt van Gorinchem ende die
zij ter hoechster mercten te Cuelen of te Venloo gecocht, bevracht
ende geladen sullen hebben, sunderlinge van stapelgoede als wijnen,
scaliën, hout, smeetscolen ende diergelijke, die men gewoonlick ter
stapele ende ter hoochster merct pleegt te halen, - ende wederomme
uuytersel ver onser stede van Gorinchem te mogen laden ende met
huere voers. · scepen, goeden ende coopmanscepen te varen voerbij
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densel ven tollen ter voors. hoochster mercten, sonder te deser cause
eenich tolgelt te betalen of schuldich te wesen in gheender manieren,
dies zij schuldich werden duegdelicken te doen blijcken bij certifficacie van scout ende gerechte onser voern. stadt, dat diezelve goeden
hemlieden toebehoiren sonder eenich argelist. Uuytgenomen van den
goeden ende coopmanscepen die de voers. supplianten <loer onse
voers. landen van Gelre ende van Zutphen brengen ende in eenen
ganck voerbij onse voers. stede ende tol van Gorchem voeren, lijden
ende passeren sullen willen nederwairts ende wederomme van beneden up brengen ende oick in eenen ganck voirbij denzelver onsen
tol van Gorinchem ende doer onse voers. landen van Gelre ende
van Zutphen, daerof deselve supplianten gehouden worden alhier
tot Gorinchem voers. te betalen halven tol sonder meer; met welker
deselve onse stede van Gorinchem mitsgaders de voors. supplianten
altijt blijven sullen in allen anderen hueren tolrechten ende vrijheden, hemlieden in voerleden tijden bij onse vóervaderen saliger gedachten gegunt ende verleent.
Ontbieden daeromme ende bevelen onsen stedehouders ende lieden
van onse rade bij ons geordonneert of hiernamaels te ordonneren in
onse voers. landen van Gelre ende van Zutphen, onsen tolnaren van
den voers. landen van Gelre ende van Zutphen ende allen anderen
onsen rentmeesteren, tolnaren, rechteren, amptlieden, dienaren ende
ondersaten jegewoirdich ende toecomende, dient aengaen of aennopen mach, hueren stedehouderen of gecommitteerden ende eiken van
huerlieden bijsondere ende alzoe hem toebehoiren sal dat van deser
onser jegewoirdiger gracie, vrijheyt, exemptie, quijtsceldinge ende
p.':-ivilegie ende van al den inhoudene van desen, zij doen, laten ende
gedoogen de voers. supplianten ende huere nacomelingen tot eewegen dagen toe rustelic, vredelic ende volcomelic genieten ende gebruycken sonder hem daerinne te <loene of te laten geschiene eenigen
hinder, letsel, crot(!), ongebruyck of moeynisse ter contrariën, want
het ons alzoe belieft ende gedaen willen hebben, nietjegenstaeu<le
eenige ordonnanciën of restrinctiën bij ons gemaict of te maken mandement!!n of verboden ter contrariën.
Des toerconden soe hebben wij onsen zeghel hieraen doen hangen,
behouden onder andere dingheri ons ende eenen yegelijcken zijns
rechts.
Gegeven in onse voern. stede van Gorinchem den zevenentwintigsten <lach in Februario int jaer ons Heeren duusent vierhondert negenentzeventich.
IJ
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Ende op de plycke stont geschreven:
Bij mijnen heere den hertog ende mijnre vrouwe der hertoginne,
de heere van Champuans, president Bourgoengen, de heere van Y rlam, tweeste camerlinck, Nicolas de Gondeval, Pieter Lanchals ende
meere andere jegewoerdich, ende onderteykent N. Pieter.
Ende opten rugge stont aldus geteykent:
Die gecommitteerde up tstuck van der demeine ende financiën
mijns genadichs heeren ende vrouwe hertogen van Oistrijcke, van
Bourgoengen, graven van Hollant, Zeelant etc. consenteeren alzoe
verre alst in hemluyden es dat inhouden van der andere zijde van
desen voldaen ende onderhouden zij naer zijn voirme ende begrijp.
Geschreven onder dhanteyken van onser een, den eersten dach in
Maert anno duusent vierhondert neghenentzeventich ende dit onderteykent. Gondeval.
Gecollationeert jegenen die originale brief, besegelt met een groot
root segel onder van der plycke uuythangende, wesende goet, gave
ende gave(!), ongeraseert ende ongecancelleert, accorderende daermede van woorde te woorde, bij mij Geraerd Boon van der Horst,
openbaer notarius apostolycq bij den raide des keyserlijcken majesteyt, in den hnve van Hollant geadmitteert ende toegelaten, residerende tot Gorinchem. Boon van der Horst, notarius.

Afschrift met hand uit I6e eeuw: Gemeente-archief
Gorinchem, map inv. n° 2229.
Gedrukt: v. Zomeren, blz. 214-2I7.
N°.

I 12.

MAXIMILIAAN EN MARIA GEVEN BEVEL AAN AMBTENAREN TOT UITVOERING VAN N° u r.
1481 Augustus 9.
Maximiliaen ende Marie bij der gracie Gods hertoghen van Oestrijck, van Bourgogne, van Brabant, .van Limborch, van Lutsemborch
ende van Gelre, graven van Vlaenderen, van Artois, van Bourgogne palatijnen, van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, van
;<amen ende van Zutphen, marcgraven des Heilicx Rijcx, heren van
Vrieslant, van Salins ende van Mechlen, den eersten onsen deurwaerder, sergant van wapenen, bode, exploitierende onser camer van den
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rade vanHollandt of anderen onsen officieren hierup verzocht, saluyt.
Wij hebben ontfangen die oetmoedige supplicatie van onsen welgeminden burgemeesters, scepenen, raedt ende cooplieden van onser
stadt van Gorinchem in den name van hemlieden ende van den anderen burgheren, ingeseten, inwoonende ende geheele gemeente van
derzelver onser stede,
inhoudende hoe dat den xxv-en dach van Februario int jaer negen
ende tzeventich in remuneracie ende recompensatie van den grooten
ende zwaren costen ende lasten die onser vors. stadt ende ingesetene
van dier gehadt ende geleden hebben ter causen van den oirloge die
geweest is tusschen ons ende die van desen onsen landen van Gelre
ende graefscip van Zutphen, derzelver onser stadt van Gorinchem,
cooplieden ende ingesetene van dien bekennende de diensten die zij
ons in dit stick gedaen hebben,
consenteerden ende gunden voor ons, onsen erven ende nakommelingen, hertogen ende hertoginnen van Gelre, graven ende gravinnen
van Zutphen,
dat zij van nu voortaen ende tot eeuwigen dagen toe quijt, vrij,
los, ledig, exempt ende ongehouden zullen zijn ende mogen verbij
allen den tollen, gelegen in onsen vors. landen, hertochdom van
Gelre ende graefscip van Zutphen, mit hueren toebehoorten, hetzij
te water of te lande, mit hueren scepen ende anderssins ende mit
allen den goeden ende coepmanscepen, hemlieden toebehoerende, die
zij doir onsen vors. landen van Gelre ende van Zutphen brengen ende
vueren zullen binnen onser vors. stadt van Gorinchem, ende die zij
ter hoichsten mercten te Cuelen of te Venloe gecocht, bevracht ende
geladen zullen hebben, sunderlinge van stapelgoede als wijnen, scali_ën, hout, smeetcolen ende diergelike, die men gewonlicken ter stapel
ende ter hoichster merct plecht te halen, ende wederomme uut derselver onser stede van Gorinchem te mogen laden ende met hueren
vors. scepen, goeden ende coopmanscepen te varen vorbij denselven
tollen ter voirs. hoichster mercten sonder te dezer cause enich tolgheit te betalen of schuldich te wezen in gheender manieren, gelijck
dese dinghen breder verclaert ende gescreven staen in onse opene
ende besegelde brieven hierup gemaect ende van denwelken u deuchdelicke zal mogen blijken.
Ende want wij den vors. van Gorchem, cooplieden ende ingesetenen, van dien onderhouden willen tghene dat wij hem geconsenteert hebben bij onsen vors. brieven ende hemlieden doen gebruycken
van den inhouden van dien,
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ontbieden ende bevelen u bij desen, dat tot verzoucke van den
vors. supplianten ghij treckt tot allen den tollen, gelegen binnen
onsen landen, hertochdom van Gelre ende graefscap van Zutphen,
ende aldaer beteekent ende signifiert tgene dat wij denselven supplianten vergunt hebben na inhouden van onsen vors. opene brieven,
bevelende ende expres bevel doende den tolnaers ende besiers van
dien, dat zij den vorn. van Gorchem laten varen voorbij den tollen
dairof zij last hebben, mit allen hueren goeden ende coopmanscepen,
tzij int gaen of in tkomen, vrij, los ende ledich, zonder ter causen
van hueren vors. copmanscepen enich tolghelt te nemen in enigher
manieren.
Want onse geliefte zulck es.
Gegeven in onse stede van Arnhem den ix-sten dach van Augusti
int jaer ons heren duusent vierhondert een ende tachtentich.
Bij mijnen heere den hertoghe, ter relacie van den rade. W. de
Comme, ·notarius .

. Oorspr.: Gem.-archief in map inv. n° 2229. Perkament, hier en daar beschadigd en verbleekt. Zegel afgescheurd.
Copia copiae in zelfde map, met onderschrift:
ende was besegelt met eenen uuythangenden zegel in
rooden wassche. Geëxtraheerd uuytet previlegie-boeck
der stadt Gorinchem ende· naer collacie es bevonden daermede te accorderen up ten iiij-en J unij r 6 r o bij mij als
secretaris der stadt Gorinchem ende slandts van Arckelle.
C. Dudijns.

No n3.
KAREL V GEEFT EEN REGELING OMTRENT INKOMSTEN
EN UITGA VEN DER STAD GORCUM.
1516 Juni 24.
!

Gegeven in onze stadt van Brussel den vier ende twintigsten dag
in Junio in 't jaar ons Heeren duyzent vijf hondert ende zestien.

Gedrukt: v. Zomeren, blz. -229-239. ·

NADER REGLEMENT, WAARNAAR DE TWEE DAAR TOE
AANGEWEZEN THESAURIERS ZICH IN DE UITVOERING
VAN HET VORIGE STUK HEBBEN TE GEDRAGEN.
1517 Dec. 28.

Gegeven in onzer stede van Mechelen, den agt ende twmugste
Jag van Decembre in 't jaar ons Heeren duyzent vijf hondert ende
zeventiene ende van onze~ rijcke de tweede.

Gedrukt: v. Zomeren, blz. 240-25 2.

KAREL REGELT DEN TOL TE GORCUM.
1518 Mei 13.

Gegeven in onze stad van Mechlen, den dertienden dag van Meye,
in 't jaar ons Heeren duysent vijfhondert ende agtiene ende van
onzen rijcke 't derde.

Gedrukt: v. Zomeren, blz. 255-261

N° 116.
DE INWONERS VAN HARDINXVELD ZIJN VRIJ VAN
BIERACCIJNS.
1544 Aug. 27.

Wij Jan Claeszoon van Remmerswael ende Meester Martijn van
Os Govertszoon, scepenen der stede van Gorinchem, doen condt
ende certificeren eenen yegelijcken voor die gerechtige waerheyt,
dat op huyden dato van desen voor ons gecompareert is in propren
parsone Jan Rutgersz, burgemeester in der tijt geweest derselver
stede, oudt omtent lxxx jaeren, getuyge rechtelicken gedaecht ende
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gerequireert omme a) getuyghenisse der waerheyt te gheven ter instantie ende rechtelijck verzouck van de stede van Hardicxvelt, ende
heeft aldaer onder zijnen behoirlicken eedt, die hem solemnelicken
bij den stedehouder van de schoutet gestaeft is geweest, geseeyt, getuycht, gedeposeert ende verclaert, hem wel kennnelicken te zijne,
hoe datter eertijts binnen deser stede Gorinchem questie ende geschil
geweest tusschen die exchijnsmeesters van den overslach van de bier
ter eenre, ende die van Hardicxvelt ter andere zijden, beruerende die
gerechticheyt daervan, twelck de exchijnsmeesters voorsz. diezelve
inwoonders ende naebueren van Hardicxvelt eysschende waren, ende
in 't sluyten dattetselfde bij den gerechte ende wethouders deser
stede die van Hardicxvelt af gedaen wordde, te wetene daer werdt
verclaert alsdat men se ongemolesteert soude laeten.
Ende want men alle deuchdelijcke ende rechtvaerdige saecken behoort der waerheyt getuychenisse te gheven, zunderlinge als men
rechtelicken daertoe versocht wordt gelijck de voorn. Jan Rutgersz.
nu is, ende des torconde hebben wij scepenen voorn. elcx onsen segele hieran gehangen.
Gedaen ende gegeven opten sevenendetwintigsten dach van
Augusto int jaer ons Heren xvc vierendeveertich.
(is getekent) E. 0. Tudijn. Hebbende onderuyt hangen twee zegels
van schepenen van Gorkum in groenen wasse gedrukt aan dubbele
francijne staerte.
Gecollationeert jegens deszelfs originele getekende en gezegelde,
geschreven op franchijn, en daarmede bevonden woordelijk te accorderen, bij mij notaris te Leyden residerende, heden den 23en Juny
1772. Get. P. Soetbrood, Not. Publ.

Vidimus: Univ. Bibi. Leiden, map n°.
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DE INWONERS VAN SCHOONHOVEN MOGEN TE GORCUM INLADEN, OP VOOR WAARDE VAN GELIJKE BEHANDELING DER GORCUMERS TE SCHOONHOVEN.

1555 Feb. 25.
Gorinchem.
Wij burgemeesteren, schepenen ende raad der stede van Gorinchem
a) ms: ome.

doen kond allen dengenen, ·die deze onze prezente letteren zullen
zien of te hoor en leezen,
dat wijluyden voor ons en onze nakomelingen, om goede nabuurschap wille, ende vriendschap te onderhouden, overeengekomen ende
geaccordeert zijn met de burgemeesters ende regeerders der steede
van Schoonhoven,
dat van nu voortaan alle poorters ende schippers van deselve steede
Schoonhoven zullen met hunne schepen of te schuyten, 't zij geladen
ofte ongeladen, mogen komen te Gorinchem ende aldaar tot hunnen
believen ende goeddunken mogen laden alderhande koonmanschappen, toebehoorende den poorteren der voorsz. steede van Schoonhoven, zonder dat tzelve henluyden bij ons of te onze schippers in
eeniger maniere belet zal mogen worden, welverstaande dat onze
poorters ende schippers van gelijke liberteyt ofte vrijdom zonder
iemands contradictie genieten ende gebruyken zullen mogen binnen
dezelve steede van Schoonhoven.
Ende want wijluyden dat tegenwoordig accoort, overeenkomste
ende contracte voorgoet vast ende van waarde begeeren te houden,
zoo hebben wij burgemeesters, schepenen ende raden der voorsz.
steede Gorinchem het zegel ter zake derzelve steede hieronder op
het spatium gedrukt.
Aldus gedaan binnen de stadt Gorinchem op den 25 Februari{
anno 1555.

Afschrift Boonzajer, Univ. Bibi. Leiden, map n° 2225
III, met vermelding: Zie van Berkums beschr. van
Schoonhoven, bl. r 23.

N° u8.
HET STADSBESTUUR VAN UTRECHT VERKLAART, DAT
IEDER VRIJ MAG KOMEN OP DE WEEKMARKT.
1556 Mei 22.

Gorinchem.
Wij, schout, burgemeesteren ende schepenen der stadt van Utrecht,
maicken kondt allen luyden ende bijsonder die eersamen, wijsen ende
discreten schout, burgermeysteren ende scepenen der stede van Gorinchem, alse dat een yegelicken alhier bynnen deser stadt van
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Utrecht mach comen op alle weeckmercktdaeghen, ende voirtaen mit
zijn coopmanscap van hoeden ende vilten en alsoc deser stadt burgeren ende inwoenders van gelijcken ende reciproce gebueren mach.
In oirconde van desen, soe hebben wij deser stadt signet, twelck
wij dacgelicx gebruycken, aen desen brieff doen hanghen.
Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert sess ende vijftich opten twee-en-twyntichtsten dach in Meye.
(Get.) Jac. van der Voort.

Afsch. Boonzajer, Univ. Bibl. Leiden, map n°
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PHILIPS II STELT EEN VROEDSCHAP TE GOR CUM IN,
ZIJNDE EEN BLIJVEND COLLEGE, BESTAANDE UIT EEN
KASTELEIN, TWEE BURGEMEESTERS, ZEVEN SCHEPENEN EN VEERTIEN LEDEN, EN REGELT DE BENOEMING
ER VAN.
15 57 Oct. 2.6.

Philips, bij der gracie Gods coninck van Castilliën, van Leon, van
Arragon, van Engheland, van Vranckerijcke, van Navarre, van Naples, van Secillië, van Majorque, van Sardaine, van den eylanden
Indiën ende vastenlanden der W estersche Zee, .:ertshertoge van Oistenrijcke, hertoge van Brabant, van Bourgogne, van Lothier, van Lembourg, van Luxembourg, van Gelre ende van Melanen, grave van
Habsburg, van Vlaenderen, van Artois, van Bourgogne palsgrave, ende van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van Ferrette, van Namen ende Zuytphen, prince van Zwave, marcgrave des Heylich Rijcx,
heere van V rieslandt, van Salins, van Mechelen, van der stadt, steden
ende landen van Utrecht, Overijssel ende Groeoinge ende dominateur
in Asye ende in Affricque,
allen dengenen die desen onsen brief zullen zien, saluyt,
doen te wetene, dat wij ontfanghen hebben die oetmoedige supplicatie van ons lieven, beminden, die burgmeesters, scepenen ende regierders onser a) stede van Gorinchem in onsen lande van Arkel,
inhoudende hoe dat tmeestendeel van den burgeren aldacr hen
a) rns onsen.

dagelijcx generende zijn eensdeels met coopmanscapen ende eensdeels
met bouwerck, ambachten ende andere handtwerck, ende zoe wanneer diezelve geroepen ende gestelt worden tot regenten oft wethouders der voirs. stede, oft als zij van den ouden raide zijn, hen voer
den meesten tijt absenteren ende te zo.:cken maecken, bezundere als
zij zouden behoiren te compareren om zwere materiën ende zaecken
van importantien derzelver stede competerende ende toucherende te helpen raiden ende dragen ende tbeste daerinne te doene,
henluyden alsdan zijn excuserende, zeggende dat zij heure coopmanscapen niet en mogen laten, anderen dat zij heur eygen neeringe
ende proffijt niet en mogen verlaten om de voirs. stede te dienen,
ende alzoe aldaer zeere weynich persoonen te vinden zijn, die ombecommert encie ledich van neeringen zijn oft op heure renten ende
jairlijcxsche innecommen leven moghen, zoe gebeurt daghelijcx dat
drie oft vier persoenen den last van der geheelder stede op den hals
gelcycht wordt ende moeten denzelvcn alzoe dragen, zonder dat andere burgheren die daghelijcx heute coopmanscap ende prouffijt doende zijn ende heur particulier neeringhen den last der voirs. policiën
ende welvaren der voirs. stede willen aenveerden oft helpen dragheu,
zonder oick henzelven dacrmede te willen bt::commeren oft occuperen, hoewel nochtans zij daertoe wel bequaem zijn, emmers ende ten
minsten alzoe bequacm als dieghene dien zulcx te laste geleydt wordt,
mits welcke middelen vele zaecken van important:iën ende goeder
politiën moeten desolaet ende niet geëffectueert blijven als wel zoude
behoiren, ten groeten achterdeele ende verderffelijcke schade ende
welvaren(!) derzelver stede, oick mede regard nemende, dat in desen
dangereusen ende benauden tijt mitsgaders die quaede jaeren die
dagelijcx lancx zoe meer overcommende zijn, daerduere die extraordinaris lasten ende zwaricheden lancx zoe meer ende lastiger
vallen, bezundere alzoe zij supplianten dagelix moeten meerdere
somme van penningen extraordinarie opbringhen ende furneren om
onse beden ende subventiën, zoe van der oerlogen als anderssins, te
betalen, en weten bij henzelven die penningen nyet langher te vinden,
noch oick alle andere sware lasten der voirs. stede overcommende
dragen, noch oick anderen burgheren en weten daertoe te compelleren oft bedwingen om hen die voirs. lasten ende penningen te helpen
furneren, ten ware bij ons daerinne anders verzien ende geremedieert
v,-ordde mits ordonnerende dat binnen der voirs. stede boven tcollegium van burghemeesters ende scepenen uyt den notabelste ende bequaempste burgeren ende poirters derzelver stede bij den voirs. burge-

meesters ende sc~penen in der tijt wesende gestelt wordde een
geduerich collegie van tweeëndertich oft achtentwintich persoenen
bij maniere van een · vroetscrap, gelijck in andere steden gedaen wordt, diewelcke presenteren zullen dlichaem ende buyck
der voirs. stede, ende zullen tallen tijden in alle zaecken der
polliciën, neeringe ende gemeen welvaren derzelver stede aengaende
ende roerende, op zekae groete pijnen daertoe bij ons te ordonneren
moeten vaceren, bij burgt:meesteren daertoe geroepen ende ontboden
wesende, om in de voin. saken te hulpen raden ende sluyten ten
meesten oirboire ende proffite der:zelver onser stede, zoe zij in goeder
consciencie ende van eetswegen zullen bevinden te behoiren; twelck
zij supplianten nyet en zouden willen noch mogen doen zonder alvoren van ons daerop verworf ven te hebben oepenen brieven van
octroye, omme dewelcke zij ons zeer oetmoedelick gebeden hebben,
soe eist dat wij, de zaecken voirs. overgemerct ende hierop gehadt
tadvis van onsen lieven ende getrouwen deersten ende andere luyden
van onsen rade in Hollant, genegen wesende ter bede ende supplicatie van den vciirs. supplianten ende begerende het welvaert van
onser voirs. stede, hebben hen geoctroyeert, geconsenteert ende gepermitteert, octroyeren, consenteren ende permitteren, hemluyden,
gevende oirloff ende consent uuyt onser zonderlinge gracie mits desen
onsen brieve,
dat zij boven den casteleyn, twee burgemeesters ende zeven scepenen zullen moghen nomineren achtendetwintich notable persoenen
van die rijckste, bequaemste ende vreetsamichste van der stede, daeruuyt wij oft die van onsen voirs. rade in Hollant uuyt onsen nacm
- _:_ in absentie van onsen stadthouder van Hollant - - zullen
kiesen endt: eeden veerthien persoenen om metten voirs. casteleyn,
twee burgermeesters ende zeven scepenen in der tijt zijnde, te wesen
een collegie van vierendetwintich pcrsoonen, maeckende tzamen die
vroetscap van onser voirs. stede. Ende ingevallene in der tijt yemandt
van die voirs. veerthien persoonen aflivich worde, dat alsdan sijluyden nomineren zullen drie andere van die notabelste ende gequalificeerste uuyten rijckdom van die voirs. stede om daeruuyt - - als
voeren - - gecoeren te worden één om te wesen vroetscap ende
te suppleren die plaetse van den afflivighen, die alsdan ghehouden
zal worden zijnen eedt te doene naer beboeren in handen van den
voirs. casteleyn als hooftofficier aldaer; welverstaende dat die voirs.
vierendetwintich persoonen, maeckende tesamen een durachtich collegie van die vroetscap, representerende tlichaem van der stede van
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Gqrinchem voirs., geconstringeert zullen mogen wordden, up peyne
daertoe bij onsen o.fficier ende wethouders te ordonneren, te compareren up stadthuys aldaer om der voirs. stede zaecken, lasten ende polliciën te raden, helpen draghen ende sluyten al tot welvaeren ende voerderinge van derzelver stede ende onse affairen, ende zullen die voirs.
persoonen compareren gelijck men gewoenlick es in andere steden
te doen,
ontbieden daeromme ende bevelen onsen lieven ende getrouwen
stadthouder, eersten ende anderen luyden van onsen voirs. raede
in Hollant ende allen anderen onsen rechteren, justicieren, officieren ende on.dersaten, dat zij den voirs. supplianten doen, laten
ende gedoogen, van deze octroy van institutie van vroetscap ende
van allen den inhouden van desen in der vougen ende manieren
voeren verhaelt, rustelick, vredelick ende volcommelijck genyeten
ende gebruycken, sonder hemluyden eenichsins nu noch in toecommende tijde te doen oft te laeten gheschien eenich hinder, letsel of t
moyenesse ter contrariën.
Want ons alzoe ghelieft.
Des toirconden geven wij(!) onsen zeghel hieran doen hanghen.
Ghegheven in onser stadt van Bruessele den xxvj-en dach van October int jaer ons Heeren duyssent vijfhondert sevenenvichtich, van
onsen rijcken te wetene van Spaengniën, Secilliën etc. tweeste, ende
van Enghelant, Vranckrijcke ende Naples iiij-e.
(in plica) Bij den coninck in zijnen rade. De la Torre not.
Oorspr. GA n° 322 (oud 94). Perkament, met aanhangend zegel van Philips, in roode was, gebroken en bijna
geheel verloren.
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120.

PHILIPS II BEVESTIGT DE TOL VRIJHEID DER GORCUMERS IN BRABANT EN BEVEELT ZIJN DIENAREN, DAARNAAR TE HANDELEN.
1560 Jan. 30.

Philips bij der gratie Qods coninck van Castiliën, Leon, Arragon,
Navarre, Naples, Cecilliën, Maillorcke, Sardenië, van den eylanden
Indiën ende vasten landen der zee Occeane, eertshertoge van Oisten-

rijck, hertoge van Bourgogne, Lothier, Brabant, Lembourg, Luxembourg, Geldre ende van Milanen, grave van Habsbovrg, Vlaenderen,
Artois, Bourgogne paltsgrave, ende van Henegouwe, Hollant, Zeelandt, Naemen ende van Zutphen, prince van Zwave, marcgrave
des Heylicx Rijcx, heere van Vrieslandt, Salins, Mechelen, van der
stadt, steden ende landen van Utrecht, Overissel ende van Groeningen, ende dominateur in Asie ende Aff ricke, den eersten omen
deurwaerdere of sergant van wapenen hierup verzocht, saluyt.
Wij hebben ontfaen doitmoedige supplicacie van den burchmeysters,
scep(:ncn ende raedt onser stede van Gorinchem, zoe voir hen zelven
als over ende uyten naeme van den ghemeynen borgers ende inwoenders derzelver stede, inhoudende hoe dat wijlen hooger memorie hertoch Jan van Lothrijck ende van Brabant up den vierden dach naer
doctave van derthienmisse int jaer xijc lxxxvij verleent heeft heere
Jan van Arckele als den heere der voirs. stede duer sonderlinge ende
speciale gunsten mitgaders duer daengenaeme vrientscappen ende verdiensten bij hem gedaen ende bewezen den voirn. hertoch Jan, dat
alle de borgers ende inwoenders van des voirn. heerë Jans van Arkele stadt, genaempt Gorinchem voirs., zouden alomme binnen des
voirn. hertochs lande ende districte in alle zijn tollen, hem aengaende
oft toebehoirende, voirbij passerende met haeren persoonen ende
..;ccden, vrij wesen van alle exactie ende betalinge van thollen, ende
dat zijlieden in dezelve vrijdom ende exemptie blijven zouden zoewel over lande als over watere ten eeuwigen daegen, volgende weleken octroye ende previlegie zijn de supplanten in de voirs. qualiteyt
ende hebben over een x, xx, xl, lx, lxxx ende zoeveel jaeren datter geen memorie ter contrarie en gedinckt, geweest in goed vreedsaemige possesie van vrij ende exempt te wesen van den voirs. brabantschen tol, ter cause van huere goeden ende coopmanscappen die
zijluyden voirbij denzelven tol - - die men collecteert ende ontfangt binnen onser stadt van Antwerpen - - gebracht hebben, zoe
uuyter voirs. stadt van Gorinchem als oick uuyt alle andere steden,
plaetsen ende landen, hebbende vrijelick altijt voirbij den voirs. thol
gepasseert, gevende alleenlijck op denzelven tol te kennen, dat zijluyden waeren borgers oft inwoenders van Gorinchem, zonder yet
voir denzelven tol te betaelen, oft dat hemlieden daeraf oynt yet
geheyst es geweest bij den tollenaers oft andere in der tijt geweest
zijn. Dan es onlancx - - als in Octobri lestleden of t daeromtrent
- - gebuert, dat een Aert Henricxz., scipper ende inwoender der
voirs. stede van Gorinchem, hebbende gecocht ende geladen zeker
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coopmanscap te Haemborch, als Haemborchs bier, hazenoten ende
havere, es daermede gearriveert tot Amsterdam ende voirts binnenduer der Goudsche sluyse tot Antwerpen, aldaer hij dezelve coopmanscap vercocht ende gelost heeft, ende gaende alsdoen up den
voirs. brabantschen tol om oirlof thebben ende uuytet registre van
den tollenaere in der gewoenlicker maniere gedaen te worden als
vrij, thoonende tot dien eynde zijnen tholbrief als borger oft
inwoender der voirs. stadt van Gorinchem, en heeft de voirn.
tollenaer hem geen oirlof willen geven, ten waert zaecke, dat hij eerst
ende alvoeren betaelde den tol als van onvrij goet in zulcker vougen,
dat de voirn. scipper om van den voirn. tollenaer ontslagen te zijne
heeft moeten borghe stellen voir de voirn. betaelinge, mits wekken
de supplianten bevinden hem groetelick vercort ende geturbeert te
zijne in huerlieder voirs. vrijdom ende rechten ende vreedsaemige immemoriale possessie nopende den voirs. brabantschen tol, ende verduchten daerinne zoe lancx zoe meer daegelicx geturbeert te worden,
ne worde hemlieden hierinne voirzien van behoerlicke provisie ende
remedie van justicie, ons daeromme biddende oitmoedelick,
zoe eest dat wij, de zaeken voirs. overgemerct, willende eenen ygelijcken onder ons behoet ende beschermpt te wesen in zijne rechtveerdige po~sessiën, ontbieden ende bevelen, daertoe committerende
mits desen dat indien u duechdelick ende den rechte genouch zijnde
-~,)ijcke van de voirs. rechten ende possessiën van den supplianten, mitsgaders van den voirs. turble ende belet hemluyden daerinne gedaen
binnen jaere ende daege herwaerts, ghij in zulcken gevalle tot verzoucke van den voirn. supplianten dachvaert den voirn. tollenaere
ende andere die ghij vinden zult tvoirs. turble gedaen te hebben a),
te commen ende compareren tot zekeren ende tamelicken dage ende
ure voir u, voir of t binnen tvoirs. tolhuys voir alle plaetsen contencieulx, ende aldaer houdt ende mainteneert de voirn. supplianten oft
hueren procureur voir hemluyden in huere rechten ende possessiën
bovenverclaert, ende hemluyden daervan doet rustelick ende vredelick genieten ende gebruycken,
bevelende voirts zeer scerpelick ·van onser wegen op zekere ende
groote peynen jegens ons te verbueren, den voirn. perturbateurs, dat
zij terstont ende zonder vertreck repareren ende beteren tvoirs. turble,
belet ende ongebruyck, ende hemluyden voirtmeer wachten ende verdraegen van dierghelijcken te doene, ende in gevalle van oppositie,
a) ms. hebbende.
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weygeringe oft vertreck de zaeke contencieuse ende cas van nyewichede genomen ende gestelt in onsen handen als in der overhandt ende
onder die geregiert, de voirs. nyeuwichede eerst ende alvoeren afgeweerdt ende restablissement gedaen realick ende bij feyte, zulck als
daertoe staet, niettegenstaende oppositie oft appellatie gedaen oft
te doene ende zonder prejudicie van dien, dachvaert dopponenten,
weygers oft vertreckers, te co men ende compareren tot zekeren ende
tamelicken daege voir onsen lieven ende getrouwen president ende
lieden van onsen grooten raede, omme aldaer te zeggen de redenen
van hucrlieder oppositie, weygeringe oft vertreck, tandtwoirden tot
alzulcken verzoucke ende heesche zoe provisionnael als andere, als
de voirn. supplianten ten daege dienende ter cause voirs. zullen willen doen ende macken procederen, ende voirts zien ordineren zoe
behoiren zal, overscrivende ten voirs. daege de voirn. van onsen grooten raede, wes ghij hierinne gedaen zult hebben, denwelcken wij ·
bevelen ende, alzoe de voern. tollenaer - - als immediatelijck geregeert zijnde bij die van onse finantiën - - ter eerster instantiën aldaer
notoirlick justiciable es, committeren dat zij den partiën die gehoirt
zijnde, doen goet cort recht ende expeditie van justiciën.
Want ons alzoe belieft.
Gegeven in onser stadt van Mechelen den voirlesten dach van
Januario int jaer ons Heeren duysent vijfhondert negen en vijftich
ende van onsen rijcken, te weten van Spaengnen, Cecilliën etc. het
vijfste ende van Naple·s tzevenste.

Oorspr. op perkament: GA inv. n° 2234.
De aangehaalde brief is n° 8.

N°

121.

PHILIPS II WIJZIGT DE VERKIEZING VAN DE VROEDSCHAP, ZOODAT 24 PERSONEN ZULLEN WORDEN BENOEMD, WAAR UIT DAN BURGEMEESTERS EN
SCHEPENEN ZULLEN WORDEN GEKOZEN.
I

560 Sept. 28.

Philips, bij der gratie Gods Coninck van Castilliën, van Leon, van
a) ms. hebbende.
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Arragon, van Navarre, van Naples, van Sicilliën, van Maillorcke,
van Sardaine, van den eylanden Indiën ende vasten lande van der
zee Occeane, eertshertoghe van Oistenrijcke, hertoghe van Bourgoingnen, van Lothrijck, van Brabant, van Limboch, van Luxemborch, van Gelre ende van Milanen, grave van Habsborch, van
Vlaendren, van Artois, van Bourgoingnen palsgrave, ende van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, van Namen ende van Zu'ytphen, prince van Zwave, marcgrave des Heylicx Rijcx, heere van
Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, van de stadt, steden ende landen van Utrecht, Overissel ende Groeningen, ende dominateur m
Asië ende in Affrycke,
allen denghenen die dese tegenwoirdige zullen zien saluyt.
Wij hebben ontfangen die oitmoidige supplicatie van de borgemeesters, scepenen ende regeerders onser stede van Gorinchem in onsen lande van Arkell, inhoudende hoe dat zekeren tijt geleden bij
de borgemeesters, scepenen ende regierders der voirs. stede in der
tijt wesende, aen ons gesolliciteert es geweest omme binnen der voirs.
stede boven tcollegie van borgemeesters ende scepenen te moegen gecrijghen een zeker collegie van tweëndertich persoonen, twelck de
vroetscap genoempt zoude zijn, omme de zaken ende lasten derzelver
stede in rade ende dade te helpen dirigeren ende draghen, tot ontlastinghe van den regenten doen ter tijt wesende, sulcx dat wij, geneghen wesende ter bede van den voirs. regenten, in den jaere
xvc zevenenvijftich henluyden octroy gegundt ende gegeven hebben
omme boven den castelleyn, twee borghemeesters ende zeven scepenen te moeghen nomineren achtentwintich notable persoonen van de
rijcxte, bequacmpste ende vreedsamichste van der stede, daeruyt wij
of t die van onsen rade in Hollandt uuyt onsen naeme in absentie
van onsen stadthouder van Hollandt zouden moeghen kiesen ende
eeden veerthien persoonen omme metten voirs. castelleyn, twee borgemeesters ende zeven scepenen in der tijt zijnde, te wesen een geduerachtich collegie van vierendetwintich persoonen, makende tsamen de vroetscap der voirs. stede, breeder blijckende bij tvoirs.
octroy. Tes nu zoe, dat tot die voirs. veerthien persoonen voir vroetscap gecoren zijn de vrompste, notabelste ende rijcxte der voirs. stede
achtervolgende tinhouden van tvoirs. octroy, welcke voirs. veerthien
persoonen sustineren dat achtervolgende tvoirs. octroy zijluyden tot
borgemeesters ende scepenen nyet eligibel en zijn; tes oick zoe in de
voers. stede gecostumeert, dat die oude scepenen jaerlijcx kiesen veerthien persoonen, daeruuyt den officier eligeert zeven scepenen van de

notabelste ende vreedsamichste persoonen uuyt de rijckdom derzelver stede; ende alsoe de nyeuwe wet gestelt zijnde, zijn oick gewoenlijck, dat die oude ende nyeuwe wet nomineren vier persoonen,
daeruuyt den officier elegeert twee borgemeesters van de notabelste
ende bequaemste, die henluyden nu nyet en moeghen quijten int
eligeren van de scepenen ende borgemeesters, alsoe die notabelsten
gecoren zijn tot die veerthien persoonen in de vroetscap, di~ nyet
eligibel en zouden wesen als voirs. is, twelck compt tot zeer groote
belastinghe van den anderen borgeren der voirs. stede, die in huere
aff airen ende comansscepen te doen hebben, ende oick zeer weynich
van henluyden boven de voirs. veerthien persoonen bequaem zijn
omme te wesen borgemeesters of t scepenen der voirs. stede, alzoe
zijluyden om hoer aff airen de groote lasten van borgemeesterscap
off scependom nyet en zouden connen gedraeghen oft dezelve officiën bequamelijcken bedienen, ende tenzij dat tot tcollegie van de
vroetscap in de plaetse van veerthien gestelt ende gecoren worden
vierendetwyntich persoonen omme te wesen een geduerachtich collegie, daeruyt de twee borgemeesters gecoren zulle moeten worden
bij de voirs. oude ende nyeuwe wet alsvoeren ende oick eenyghe scepenen voer zoevele als den officier mitte oude wet tzelve goetduncken zal, of t andere als van de bequaemste, soe zouden die andere
die enichssins bequaem souden moeghen wesen omme borgemeesters
of t scepenen te zijn indien zijluyden daertoe gecoren worden, overmits hun andere occupatiën genootsaect wesen de voers. stede te
moeten verlaten tot hoire onverwinlicke scade ende grondelinghe
bederffenisse derzelver stede - - alz:oe zij seggen - - ,
ons zeer oitmoede!icken biddende, dat omme al tzelve te verhueden ons zoude believen tvoirs. octroy te altereren op een ander, bequaemer voet ende den supplianten taccorderen, dat in de plaetse
van de voirs. verthien genomineert zullen worden achtenveertich
van de notabelste ende bequaemste persoenen omme daeruuyt geëligeert te worden vierentwintich, dewelcke gheedt wesende b~j den
castelleyn als hooftofficier onser voirs_ stede, zullen mettenzelven
castelleyn, als wesende hoer hooft ende den vijff entwintichsten persoon, blijven een geduerachtich collegie, sonder dat de voirs. vierentwintich persoonen voorder exempt sullen moeghen wesen van andere publycke officiën dan andere borgers, mair zullen int zelve
draeghen egalen last, zulcx dat uuyte voris. vierentwintich, genoempt
de vroetscap, bij denzelven officier, nae de nominatie van vier persoonen bij de oude ende nyeuwe wet volgende hoerluyden oude cos-
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tume gedaen, geëligeert zullen worden twee borgemeestérs ende zoe
veel scepenen als hem - - naer voergaende nominatie van veerthien persoonen die men zoe uuyt tzelve getal a) ende vroetscap als
anders zal kiesen - - goet, nut ende oirbaer duncken zal tot voirderinghe van de justicie ende politie der voirs. stede, blijvende niettemin tvoirs. eerste octroy in allen z.ijnen anderen poincten ende articulen in vigeur ende effecte, ende hem daerop te verleenen behoirlijcke oepeue brieven,
soe eest dat wij de zaken voirscreven overgemerct ende . hierop
gehadt tadvijs van onse lieve ende getrouwe, de president ende luyden van onsen rade in Hollandt, genegen wesende ter bede van den
voirn. supplianten, begeerende het welvaeren onser voirs. stede te
voerderen, hebben hen geoctroyeert ende geaccordeert, octroyeren
ende accorderen, hen gevende oirloff ende consent uuyt zunderlinge
gratie bij desen,
dat nyettegenstaende tinhouden van onse voirs. brieven van · octroye, bij hen van ons verworfven den zessentwintichsten dach Octobris int voirs. jaer van zevenenvijftich, in onse voirs. stede van
Gorinchem van nu voertaene in de plaetsse van de voirs. veerthien
persoonen zullen genomineert worden achtenveertich van de notabelste ende bequaemste persoonen, omme daeruuyt geëligeert te worden vierentwintich, dewelcke geedt wesende bij den castelain als
hooftofficier onser voirs. stede, zullen mettenzelven casteleyn, als
wesende hoer hooft ende den vijffentwintichsten persoon, blijven een
geduerachtich collegie, sonder dat de voirs. vierentwintich persoonen vorder exempt zullen mogen wesen van andere publycke officiën dan andere borgers, maer zulle,n in tzelve draghen egalen last,
zulcx dat uuyte voirs. vierentwintich, genoempt de vroetscap, bij
ç.enzelven officier, nae de nominatie van vier persoonen bij de oude
ende nieuwe wet volgende hoerluyden oude costume gedaen, geëligeert zullen worden twee borgemeesters ende zoeveel scepenen als
hem - - naer voergaende nominatie van veerthien persoonen, die
men soe uuyt tselve getal van de vroetscap als anders sal kiesen - goet, nut ende orbaer duncken sal tot vorderinge van de justicie ende
goede politie onser voirs. stede, blijvende nyettemin tvoirs. octroy,
bij de voirn. supplianten van ons verworfven, in alle zijne andere
poincten ende articulen in vigeur ende effecte, ende reserverende ons
ende onsen naecommers, graven off gravinnen van Hollandt, heeren
a) rns. tgetaL
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oft vrouwen slants van Arkel, op tgene des voirs. es, anderssins te
mogen ordonneren tallen tijden alst ons oft hem goetduncken zal,
ontbieden dairomme ende bevelen onsen lieven ende getrouwen
den hooffde, presidenten ende luyden van onse secreten ende grooten
raden, stadthoudere, president ende luyden van onsen rade in Hollandt voirs. ende allen anderen onsen rechteren, officieren off huerluyden, stedehouderen ende ondersaeten, dyen dit aengaen sal, dat
zij den voirn. supplianten van onse jegenwoirdige gracie, octroye,
oirloff ende consente doen, laeten ende gedoogen, rustelijck, vredelijck ende volcommelijck genyeten ende gebruycken, sonder hem te
doene noch te laten geschien nu noch in toecommenden tijde eenich
liinder, letsel of t moyenisse ter contrariën.
Want ons alsoe gelieft.
Des toirconde zoe hebben wij onsen zeghel hieraen doen hanghen.
Gegeven in onse stadt van Bruessele den achtentwintichsten dach
van September ·int jaer ons Heeren duysent vijffhondert a) ende
tzestich, van onsen rijcke te wetene van Spaengnyen, Sicilliën etc.
tvijfste ende van Nap les tzevenste.

(in plica) Bij den coninck in zijnen rade. Vuerden not.
Oorspr. op perkament: GA inv. n° 322. Uithangend
zegel van Philips Il in roode was, beschadigd.
Gewijzigd door de Staten van Holland 1769 Jan. 17,
waarbij drie burgemeesters naast den drossaard gesteld
worden (GA inv. n° 328).
No

u.2.

PHILIPS II GEEFT EEN INSTRUCTIE, WAARNAAR DE
BESTUURDERS VAN GORINCHEM ZICH VOORTAAN
HEBBEN TE HOUDEN WAT BETREFT HET VERPACHTEN
VAN DE GOEDEREN DER STAD.
1561 Febr.

.21.

Aldus gedaan te Brussle den een ende twintigste dag van Februario vijftienhondert ende zestig.

Gedrukt: v. Zomeren, blz. 262-270.
a) ms. vijffhonders.
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N°

123.

PHILIPS II BEPAALT, DAT INWONERS VAN GORCUM,
BURGERS OF NIET, ZICH NIET MOGEN ONTTREKKEN
AAN BENOEMING IN STEDELIJKE AMBTEN.

Philips, bij der gratie Gods coninck van Castillië, van Leon, van
Arragon, van Navarre, van Naples, van Sicilië, van Mailloircke, van
Sardayne, van den eylanden Indiën ende vaste eerde der zee Oceane,
eertshertoge van Oistenrijck, hertoge van Bourgoingen, van Lothier,
van Brabant, van Lembourg, van Luxembourg, van Gelre ende van
Milanen, grave van Habsburg, van Vlaendren, van Artois, van Bourgoingnen palsgrave, ende van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, van Namen ende van Zuytphen, prince van Z wave, marcgrave des Heylicx Ricx, heere van Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, van der stadt ende landen van Utrecht, Overijssel ende Groeninge
ende dominateur in Asië ende in Affrycken,
allen dengenen die desen onsen brief zullen zien saluyt.
Wij hebben ontfangen die oetmoedige supplicatie van onsen lieven
beminden, de burgemeesters ende regeerders onser stede van Gorinchem, inhoudende hoe dat dezelve stede meest staet bij dagelicxe
cleyne comanscappen ende brouwerije, zoedatter weynich persoonen
zijn, die tot dadministratie ende regiment van derzelver stede gequalificeert zijn, of t zij en exerceren comanscape of te brouwerije ende
andere poortersneeringe, ende hoewel nyemandt van de inwoenders
der voers. stede en behoirt vry ende exempt te zijn van publycke
officiën of te administratiën, beroerende tregiment van derzelver
stede, tzij oft dezelve persoonen poorters zijn dan nyet, desen nochtans nietjegenstaende, zoe zijnder die hem zekere jaeren lanck wel
hebben gequeten in hoere negociatiën ende hoer proffijt wel gedaen,
ende eenige andere zijn zulcx geghoeyt dat zij de poerterie nyet en
behoeven, dezelve opz·eggende ende daervan renunciërende, dewelcke
hem mitsdien onwillich maecken als zij tot burgemeester, scepen,
tresorier of t anderen dienst van der stede gecoren worden, nyet jegenstaende dat zij daertoe zoewel als eenige andere gequalificeert zijn,
excuserende hem alleenlijck mits dat zij geen poorteren zijn, ende
alzoe onder tdexel van dien den geheelen last van den regimente der
voers. stede ten lesten zoude incumberen dengeenen die van noode
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hebben noch daegelicx met negociatie oft ander poortersneeringe
haer broot te winnen, ghemerct een yegelick ende best gequalificeerde
hoer poorterscap zouden moegen opzeggen, blijvende evenwel woenende binnen der voers. stede ende den bedrijve van dien, ende alwe
int eynde dezelve stede qualick zoude moegen worden geregeert,
twelck causeren mochte quade policie, tenderende tot bederffenisse
der voers. stede ende jegen die intentie van den ouden heercommen
daerbij tot noch toe alleene poorters zijn genomen totten regimente
van derzelver stede, tot voordeel ende in faveur van diere, verzoeckende daeromme, dat ons gelieve, hen toctroyeren, dat alle diegene
die in de voers. stede woenachtich zijn, tzij aft zij poorters zijn dari
nyet, geconstringeert zouden moegen werden om publieke officiën der
voers. stede te moeten bedienen als zij daertoe gecoren ende geor.:.
donneert zullen worden, ende hen daeraff verleenen onse behoirlicke brieven,
soe eest dat wij, de zaecken voers. overgemerct ende hierop gehadt
tadvis van onsen lieven ende getrouwen die president ende luyden
van onsen raede in Hollandt, genegen wesende ter bede ende supplicatie van den voers. supplianten, hebben hen gegont, geoctroyeert
ende geaccordeert, gonnen, octroyeren ende accorderen mits desen,
clat alle diegene die in de voers. stede woenachtich zijn, tzij of t
zij poorters zijn oft nyet, geconstringeert zullen moegen werden om
publieke officiën derzelver stede te moeten bedienen als zij daertoe
gecoren ende geordonneert zullen worden, uytgezeyt degene die van
buyten binnen der voers. stede zullen commen woenen ende geen
poorters en werden noch poorters geweest en zijn, ende diegene die
binnen der voers. stede althans woenachtich ende nochtans geen poorters geweest en zijn, diewelcke tot geen publieke officiën geconstringeert en zullen moegen worden,
ontbieden daeromme ende bevelen onsen lieven ende getrouwen
stadthoudcr, den voers. van onsen raede in Hollandt ende allen anderen onsen rechteren, justicieren, officieren ende ondersaeten wyen
dit aengaen oft roeren zal moegen, dat zij de voers. supplianten van
dese onse gratie, octroy ende consent zoe ende in der manieren voers.
doen, laten ende gedoogen rustelick, vredelick ende volcommelick
genieten ende gebruycken, zonder hen te doene of t te laeten geschien
eenich hinder, letsel oft moyenesse ter contrariën.
Want ons alzoe gelieft.
Des toirconden zoe hebben wij onsen zegel hieraen doen hangen.
~hegeven in onser stadt van Bruessele den xvij-en dach van Junio

I

int jaer ons Heren duysent vijfhondert ende vierentzestich, van onsen
rijcken, te wetene van Spaengnen etc. tnegenste ende van Naples
delfste.

(in plica) Bij den coninck in zijnen rade. De la Torre.
Oorspr. perk. Gem.-archief, inv. nQ 329. Uithangend
zegel van Philips II, vrijwel geheel verdwenen.
Zie n° 107 art. 4.

AANVULLING VAN DE REGELING DER JAARMARKTEN.
1565 Maart 15.

Die tweede paerdemarkt, beginnende den eersten Dingsdag in die
vasten, is op huyden datum hieronder bij mijnen heere den drosaard,
beyde die burgermeesteren ende zes schepenen, met eenige uyt den
raad verstaan, mede zo vrij te wezen als d'ander paerdemarkt
hiervooren, gedurende vier dagen lang.
Actum den vijftienden Martii vijftienhondert vijf ende zestig
stilo communi.

Gedrukt: v . Zomeren, blz. 277, als vervolg op het ongedateerde stuk n° 21.
In 1 596 zijn er negen markten ingesteld, volgens v.
Zomeren, blz. 277-278.
N° 12f.
TWEE LEDEN VAN DEN RAAD VAN HOLLAND BESLISSEN
EEN GESCHIL TUSSCHEN DEN HEER VAN HOORNE EN
DE STAD GORCUM OVER EEN GRENSQUAESTIE.

Upt geschil ende different, gheresen tusschen den graven van
Hoorn, ridder van der ordene ende admirael van der zee des co-_
ninkclijcken majesteyts etc., als heere des landts van Altena ter
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eenre, ende de burgmeesters ende regeerders der stede van Gorinchem
ter andere zijde, nopende de verheelinge van de afgedoenen(!) galchwaert ende waert des graven van Hoirn, gelegen in de riviere van
de Merwede boven de voirs. stadt, daerdeur de cours ende loop der
voirs. rivire gediverteert zoude zijn geweest ende zijnder edelheyt
gront geroert, al sonder den voirs. grave erkent ofte oorloff ofte .
consent dyesaengaende van zijnder edelheyt versocht te hebben, daervan hij tot meermalen de voors. burgemeesters ende regeerders versocht hadde omme recompense te hebben,
de voirs. burgmeesters ende regierders, sustinerende tselve sonder
zijnder edelheyt consent nyet gedaen geweest te zijn, hoewel daervan
geen volcomen schijntsel en was, ende mitsdyen geen recompe~se te
vallen,
sijn de voirs. partijen, te weeten den grave van Hoirn selfs in
persoone ende vanwegen de voirs. burgmeesters ende regierders der
voirs. stede Jan Snouck, Jan Calff ende Pieter Corneliss. de Bye, gecompareert zijnde binnen der stede van W orchum, bij tusschenspreecken van ons, Arnout Sasbout, raedt ordinaris des conincklijcken
majesteyts in den raede van Hollandt, ende Reynier Moonen, mede
raedt ende procureur-generael in denselven raede, alhier binnen derselver stede van Worckum om andere saecke gecomen zijnde, veraccondeert nopende tselve different in der maniere hiernavolgende:
alsdat de v~irs. burgemeesters ende regeerders van des voirs. stats
wegen den voirs. grave van Hoirn geven ende schencken sullen voor
den eersten Octobris eerstcommende eenen goeden silveren vergulden
cop ofte coupetasse van de waerde dat die vors. stede daermede haer
eere zal moegen verwaeren, mit hondert gouden zonnecrooten in
spetie daerinne leggende, ende bovendien zoe wanneer zijnder edelheyt int werck treden zal omme zijn huys binnen die voirs. stede van
W orcum leggende van nyeuws te timmeren, noch hondert duysent
goede ijselsche dobbelde steen ofte hondert hoet calcx inde plaetse
van dien, tot optie van den voirn. grave van Hoorn.
Ende sal daermede tselve different doot ende te nyete zijn.
Des toerconden hebben wij voirn. gementioneert ons gewoonlick
hantgescrif t hieronder gestelt den xv-en Augusti anno xvc zeven ende
tsestich.
A. Sasbout.

R. Moonen.

Oorspr. op perkament: GA !nv. n° 2187.

DEEL II.
STEDELIJKE KEUREN .

L BESTUUR EN RECHTSPRAAK.
Na

I.

A Item overdragen bij den heer ende gherecht, dat niemont, wie
hij is, enige poirtersneringe doen sall, hij en sall eerst poirter sijn,
up die boet van enen ponde ter stat behoeff a) [half den heer, half
der stadt] alsoe die h) als sij dairaf becoirt wordden.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.

GK f 0 48.

I

5 57•

Anno zeven ende vijftich geordoneert ende overdragen bij den
heere, burgemeysteren, scepenen ende raedt oudt ende nyeuwe, dat
nyemandt poirter oft poirtersse deser stede en sal mogen werden,
tenzij dat hij eerst ende alvoeren behoerlicke certificatie de weth
alhier geëxhibeert sal hebben van der plecke daer hij geboren ende
lest woonachtich geweest is, ende dat gedaen poirter wordende sal
eerst; ende alvoren in handen van den tresoriers betalen tot prouffijt
van der stadt een pont vlaems eens, onvermindert trecht van der
heyliger kercken, van den secretaris ende boden deser stede. Ende
sullen de tresoriers gehouden wesen tzelve pondt groot voer ontfanck in beur rekeninge te brengen ende te stellen.

Noch geordonneert ende overdragen als voren, alsoe de burge~eysteren tot deser tijt nae ouden heercomen geprouffijteert hebben
de penningen van denghenen die tanderen tijt poorters geworden
zijn, dat zij tzelve offstaen ende cederen tot prouffijt van de voors.
stede. Dies wordt den burgemeysters nu tegenwoerdich oft namaels
toecomende in de plaetse van dien elcken toegeleyt boven haer ordinaris wedden noch elcx een pont groot vlaems, maicken in als der
burgemeysters loon ende weddens drie ponden grooten vlaems.
GK j°

I92,

a) Niet doorgestreept, maar dat is wel de bedoeling geweest.
b) hs aldic.
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N°

2C.

Zeedert is geordonneert dat de pondt grooten van der incompst
van den poorters gaen ende hebben zullen de arme weeskinderen,
ende zijn bij den tijden ende in den jaere lviij, wezende burchmeysters Jan Snouck Jacopsz. ende Matheeus Neydenzoon innegecommen ende voor poorters ontfangen geweest dese nairvolgende
parsoonen: enz.
GK

f°

193.

1457.
Ordonnancie van den scepenenbrieven.
Item van eenen schultbrieff een oude leeuwe, die clerck halff . .
Item van een vangbrieff twee oude leeuwen, den clerck halff.
Item van eenen ingepanden brieff twee oude leeuwen, den clerck
halff.
Item van een hilicxe-voerwaerde-brieff iiij oude leeuwen,
Item van eenen eyghen dat een man off een wijff overgheeft, iiij
oude leeuwen.
Item hoere twee, die enen man off wijff enen brieff van eyghen
overgheven, ses oude leeuwen. Ende alle eyghen daernae, isser veel,
te meer zalt costen.
Item hoire iij van malcanderen scheyden elcx vj oude leeuwen,
alzoeverre zij van rnalcanderen verthien.
Ende hoire vier xxxij oude leeuwen.
Ende hoere vijff vijftich oude leeuwen.
Ende hoere ses lx oude leeuwen; dats te verstaen, elck dat zijn
van denghenen die scheyden. Ende als daer meer luyden sijn, die
zullen gheven nae advenant.
Item van elcken voerscr. brieff heeft die clerck een oude leeuwe,
uutgenomen van schultbrieven een halff oude leeuwe.
Item alle brieven dat gheen schultbrieven en zijn, heeft die clerck
een oude ieeuwe.
Item dat teyckengelt int gemeyn gedinck, dat is den derck halff.
Dit aldus vernieut ende verclaert int jaer ons Heeren lvij bij den
secretaris Dierick van Lueven.

Afschr.: AK

f°

54-54'.

N° 36.
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat die clerck voir~aen
gehouden sal sijn alle brieven die gescien sullen van allen voirwairden ende geloeften, hoe sij sijn, scriven ende leveren sal binnen ses
weken. Ende soewie sijn brieff binnen die ses weken niet en haelt,
die sal den clerck dubbelt gelt geven. Ende indien die clerck die
brieven niet gescreven en levert binnen die voirs. ses weken, die sal
sijn scrijffgelt wederhebben ende niet clair meer aff geven, te weten
naedat des heren naecoep volstaen sijn sal ende naedat die los van
verclairinge off anders volstaen sijn sal.
Marg.: X, niet.
GK f° 65.

N° 4.
r5or Maart

2.

A Item noch overdragen bij den heer ende gerecht up ten anderden dach van Mert anno xv ende een, dat nu voirtaen datum
van dessen geenrehande vorder overgiften off geloeften gescien
een sullen voir scepenen tot Gorinchem, sij een sullen eerst geteykent geregistrert sijn in dat klocksboeck, up verbornisse.
Marg.: Anno xvij, xvuJ, xix, xx.
GK f° 82.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men nu voirtaen
driewerff a) ter wecken dinghen sal ende recht houden, dats te weten
sManendaechs, sWoensdaechs ense Saterdaechs. Ende so wie van
den scepen op die daghen dan thuus wair en ghesont wair off kenlick
niet sonderlings te doen had, ende dan niet en quaem ter camere of
upten huuse, die sal verbueren ene stoep malevesijen [D onleesbaar b)] also wel die schout als die scepen. Ende men sal upten
huuse voirs. wesen voir thien uren. Ende die boden diet alsdan sijn
a) driemaal verbeterd: driewerff-twewerff-driewerff-twewerff.
b) in margine staat iiij st. [vj], zonder verwijzing, maar wellicht hierop slaand.
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weet sijn sal, die sullen smergens tot ix uren luden ende upten huuse
sijn tot ix uren ende bliven aldair, up die boet voirscr. ter tijt
dat ·scout ende scepen aff gaen.
Item en sal nyemont comen in der vierscaren in der tijt sijnde,
ende die boden sullen dair voir staen aen die vierscairen dan enen
boden off twe, up die verboirnisse van up die boet van vj stuv.
Ende dair mogen bij staen die int gerecht west hebben of sij willen.
Marg.: Anno xvij, xviij, niet.
GK f° 30.

B Item overdragen dat soe wie beset off gedaecht worden [E op
heiligen avonde], die sal alle tijt gehebben dat (?) sij te recht comen
den after wekendach naedat hij beseet off gedaecht worden.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xx,
GK f° 30.

XXJ, XXI~J.

N° 6a.
A

Overdragen van verdient loen ende van yemonts werck
aen te nemen.

Overdraghen bij den heer ende gherecht, dat men nu voirtaen van
verdient loen dagelicx recht doen sal overdwersnacht. Ende desghelijcs mede off yemont enich werck aennaem te maken off te doen,
ende dair niet an en quaem off niet en voldede off volmaecte soe
hij dat geloeft off aenghenomen hadde, dair sal men oeck dagelics
recht over doen als van verdient loen.
B Sij sullen dat werck volmaken ende voldoen up der verbornisse van eenen nobel, half den heer ende half der stad [D schout].
Marg.: Anno xviij, xv11J, xix, xx, xxj, xx11J.
GK f° 30.

N° 6b.
B Overdragen bij den heer ende gericht, dat men alle vremde
luyden die tot Gorinchem beset sijn off yemont van buyten rechts

begerden op yemont, clair sal men dagelix recht over doen, onvermindert alle vonnissen die staen mogen in werden te blijven.
Marg ..· Anno xvij, xvnJ, xix, xx"
f° 30'.

GK

N° 6c.
E Overdragen bij den heer ende gerecht, dat gheen waskersmakers ende doorscilders(?) van was hoeren medeborger nyewaer
van in recht en sullen setten dan voir schout ende scepenen ende
nyet voir den officiaell ofte provisoir, up die boete van xlv st. halff
den heer ende halff den ·schout.
Ende men sall daeraff dagelicx recht doen gelijck van arbeytsloon.
Marg.: Anno xx, xxj, xxiij.
GK j° 29'.

N° 6d.
1523 Juli

E

20.

Den xxen Julij anno xvc xxnJ.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat die brouwers binnen
Gorinchem voirtaen hoir sculdenairs van den bier sullen alle dage
moegen doen dagen ende men sall hem clair dagelicx recht aff doen.
GK

o

J

,

105.

E Overdragen bij den heer ende gerecht, dat soe wanneer yemant
van den boden versocht worden van den heer, stadthouder, schout
off van yemant uuyten gerecht van nu off die geweest hebben,
omme yemant te bekueren, dat indien sij dat alsoe nyet en deden
dat sij in den gevalle die brueken selff betalen sullen tot behoeff
naevolgende deselve kueren alsoe sij gescreven staen, ende en sullen
diegheene diet hoir hevelt net noemen, up smen eedt off openbaer.
Marg.: Anno xx, xxj, xxiij.
GK f° 40'.

E Overdragen dat die boden gehouden sullen wcsen alle weken
eens te saterdage aen te brengen die bruecken van den heer aen den
stadthalder ende de bruecken van den schout aen den schout ende
die bruecken van der stadt aen den burgemeesters up hoeren eedt,
die hem voircomen.
Marg.: xix, xxjij.
GK f° 74•

N° 8.
B Overdragen bij den heer, dat niemant in staende vierscaren
enige woirden hebben en sal, ende dat nyemant in der voerscr.
vierscaren staen en sal up die bate van xv st., dat een helft den
heer ende dander helft die schout.
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 92.

B

Anno VJ upten x1x m Septembrij.

Also men na ouden heercomen ghewonlick is drie rnael tsJairs
een gerneyn poirter- ende landluydengedinge te dinghen, soe ist bij
den heer, gericht out ende nyeu geordineert, dat men sulix noch
nae ouden heercornen onderhouden sal; ende soewie contrary van
dien dede, sal verbuieren drie rijnsse gulden tot behoeff des heren
[E ende scout] [E uuytgenornen van getuygen ende dat bij oirloff
van den heer off den schout].
Marg.: anno xvi, xviij, xix, xxjij.
GK f° 9z' .

. D Item off yernont van onsen burger yet te cort gedaen warde
van yemont vremders van buyten, dat tzelve sullen zij den heer

191

ofte gerechte te kennen geven: men zal dieselve dairaff doen straffen bij hueren cappeteyn ende bij onsen gerechte na gelegentheyt
der saken als boven. ·

Staat onder een stuk van z5z7.
0
GK f 103'.

A Item oft gebeurde, dat God verhueden will, dat yemont van
binnen Gorinchem of t lande van Arkel een ongeval crege van
yemont die hij dootsloege off van den live ter doot brocht of alsulcken misdaet dedt; clair sijn goeden af vervallen wairen in sheren
handen, ende dan yemont wair, hij wair wie hij wair, die alsulke
doorslagersgoeden off die vervallen goeden in sheren handen so voirs.
staet, wech helpt dragen, slepen, brengen, voeren off ontvremden
uut sheren handen mit eniger manieren, hoe men dat dencken, versieren off doen soud mogen, die sal verbueren acht lb groot vlaemsch,
te weten die vj lb aen den heer ende die twee lb aen den boirgermeisters ende gerecht, clair sij dat keren sullen.
Marg.: doorgestreept.
0
GK / 39·

N°

12a.

B Overdragen bij · den heer ende gerecht, dat niemont enyge
ghestelijke parsonen vercopen noch eygenen en sal in enighe landen,
erffenisen, huysinge, gelegen binnen den lande van Arkel, up die
verburnisse van den landen, erffenisse, huysinge off diergelijken, tensij bij consent van den heer ende gerecht [B tensij dat sij van denselven goeden geloven sullen dat goet te houden in buerecht].
B Overdragen bij den heer ende gerecht, dat van nu voirtaen
gheen ghestelicke parsonen mit enige procurasciën spreken en sulle
mit recht dan van hoir selffs goeden hemselven toebehoirende. Noch
en sullen niet spreken van recht in der vierscaren dan bij eenen
warlicken parsoen [B op die verburnisse van vj r.gulden, halff die
heer halff die stadt].
GK

J°

87.

N"

12b.

152 r Jan. 29.
E

Den xxixen in Januario anno xvcxxj.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat de secretarys in den
tijt van nu voirtaèn gheen eygenen scrijven off passeren en sall clair
geestelijcke luyden goet in overgedragen wort; dieselve geestelijcke
luyden ofte cloesteren zullen weder overgheven metten goeden hemluyden overgedragen te gheven ende te doen dairaff dat men boven
ende beneden doet off gheven sall ende houden buerrecht off dat die
secretarys dat nyet scrijven off passeren en sall up die verbuernisse van vijff tich gouden gulden halff den heer ende halff der
stede.
Van gelijcken sullen de sceperien over dieselve eygenen nyet staen
en sullen dan up de condiciën boven verhaelt up de verbuernisse als
boven ende te gaen als voren.

Marg.: xxjij a).
GK

I

D

IOJ.

II.

FINANCIËN.
No r3.
1501.

B In den jaer xvc ende een soe ist bij .den heer gerechte out
ende nyeu, scutten ende een deel van der gemeynten nae alder gewonten ende omme h) te vervullen c) jarlix de bede van onsen g,;::nadigen heer, ende dat afterwesen van onser stat, overdragen dat
men vier jaer aftereen geduerènde alsoe lange als wij onsen gena-~igen heer sijn bede betalen moten, te geven vier stuvers van den
mergen, ende voirt gewonlicke scatunge up die hoeffden bynnen
onser stat ende lande van Arkel.
Marg.: ni~r, X.

GK

t

Ji.

a) Dat wil zeggen: vastgesteld 29 Jan. r pr, herzien later in het Jaar
1521 en wel door denzelfden persoon E, die het besluit registreerde, vervolgens
in 1523 nogmaals herzien. Bij de herzieningen is niets gewijzigd.
b) Er staat: o~.
c) Er staat: verwallcn.
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1506 Nov. 5.
B Overdragen upten vijften dach in Novembrij anno xvc ende
ses, dat om te vervallen die costen ende lasten van der stadt
[ ende die bede van onsen genadigen here], soe is uutgestelt upten
mergen x [ v] stuvers, te bet~len die een helft ree, ende die ander
helft tot Mey, ende voirt op die rede goeden binnen der stadt als
int vorleden jair gesettet sijn, ende buyten in den lamie van Arkel
oeck na ouden hercomen.
Marg.: X.
GK f° 91.

151 l juni 8.

D Upten vufn dach in Junio anno xvc ende elff is bij den
burgermeisters, scepen oudt ende nyeuwe ende die vijff tresoriers
overdragen ende gheconssenteert, dat men vercopen zall alsoe veel
lijffrenten bedraghende xijc r.gulden, daer men Tordrecht mede
betalen zall alsulcke penningen als daer wij bij sentencie van den
Hogen . Hove ter causse van den stapel in bewesen sijn te betalen
ende mede a) om der stadt achterwesen mede te betalen.
Marg.: X.
GK f° 94'.

N° 15b.
1513 April 8.

B Upten achten dach van April anno xvcxiij overdragen bij
den heer ende allen die van den gerichte out ende nyeuw, die vijve
tresoriers bij goeden voirsien ende deliberascie om te vervallen onser stede afterwesen clair onse vorss. stede overmyts desen tegena) Er staat: in de of mde.
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wordigen orloge van Gelre in gecomen is, ende om die onderhaudenisse van den knechten bij bevel van onsen genadigen heere, ende
om te betalen doe vorss. knechten, vercopen sullen sekere lifreynten enige parsonen die aen onse stede ten achteren mogen sijn als
van den knechten ende anderen sculden, mit alsulker vorwarden
indien die stede van Gorinchem betalinge gecrigen mach van hair
verscoten penningen van onsen G. H. off van den lande van Hollant,
dat men dan een yegelicken lossen sal die vorss. reyntbrieff bynnen
jaers ende dair en sal die stede ghen gewyn aff gheven, ende sij
lossen mit die prinscipael somme.

Marg.: X.
GK f° 101.

N° 16.
À Item noch geordinert bij den heer ende gerecht upten datum
als boven dat nyemont voirtaen van den tresoriers ter behoef der
stat enych hout, ijser off enych goet offhalen een sal, off wairt die
borgermeisters affspreken van der stat wegen off scenckten, die
sullen nemen des Sonnendachs binnen derselver weken bij den tre~oriers ende laten dat teykenen ende laten dair hem een sedul aff
maken of geven. Ende soe wie des Sonnendachs niet een quam, die
een sal niet hebben dat hi van drie week geborchet heeft [B ende
·dat bevolen bij den rade ende alsoe geloeft hebben alsoe wel die
scepen als die clerck].

GK

f°

82.

D Overdragen bij den heer ende gherecht, dat die kerckmeisteren, heyligestmeisters, gasthuysmeisters ende manhuysmeisters die
nu ter tijt sijn off naemaels wesen sullen, die sullen einden jaers
tot versoeck van den heer ende gherecht jaerlicx haer rekeninge
ende bewijs doen sullen van .ontfanck ende uutgaven van alsoe
veel als hemluyden moégelijck wesen zal.

Marg.: X.
GK f° 96.
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III.

ACCIJNZEN ENZ.

1398 Oct. 26.

Dit sijn die manieren van den assijnsen die hierna bescreven staen
ende verclaèrt worden int jaer xcviii tsaterdaghes voer Sente Sijmon
ende Judendach na allen ouden haercomen. Ende een grote sal wesen
sestien penningen, zulker grote daer die poert hoer assijnsen om verhuert.
a.

In den yersten den wijnassijns.

Item so wie dat wijn opt lant slaet binnen Ghorinchem ende daer
tap insteect om te vercopen, daer sal hi den assijnsers horen vollen
assijns af gheven, dats t~ weten twe peter van den voeder.
Ende waer dat onse lieve here van Arkel enighen wijn bi vaten
daeruut coft, dat sal hem die assijnser wedergheven. Ende waert zake
dat yement wijn vercoft. die opt lant gheslaghen waren enighen
vremden luden, daer sal men halven assijns af gheven. Ende so wes
wijn men tapt in den scependom van Ghorinchem, daer sal men
assijns af gheven gelijc binnen Ghorinchem.
Item waert zake dat een poerter enen anderen poerter wijn vercoft, daer en sal men ghenen assijns af gheven, tenwaer dat se dieghene tapte dieën ghecof t hadde of bruycten aen luden van buten,
so sal men assyns daeraf gheven ghelijc voerscr. staet.
Item so mach een· yegelijc coepman van buten sinen wijn in der
haven vercopen met heelen vaten sonder assijns. Mer waert zake
dat hi se opt lant sloeghe, die mach hi tappen op dobbelen assijns.
Mer vercoept hi se vremden luden als si opt lant geslaghen sijn,
so sal hi halven assijns gheven, dats te verstaen van eiken voeder
enen peter.
Item so wes onse lieve here ende jonchere van Arkel besicht tot
sijnre herberghen of provanden, daer en sal men ghenen assijns af
gheven.
Item so wanneer den assijnsers die roedinghe niet en ghenuecht, so
mach hi se te water doen ligghen.

Item wes wijn op Alreheylighendach opgesteken is of daervoer,
daer sal dieghene den assijns af boren, dieën op die tijt in hueren
heeft.
Item so wes men vremden luden vercoept, daer sal_men enen peter
van den voeder af gheven.
a) Item waert zake dat enich wijntapper den wijnassijns huerde
ende wijntappers tot ghesellen hadde, so en sal elc wijntapper op den
lesten dach als sijn assijns uutgaet niet meer opsteken dan een vat,
ende dat niet afsteken ende dat voert uuttappen. Ende waert dat sijt
afghesteken hadden of afstaken, daer soude van dien dat si afghesteken hadden dieghene den assijns af hebben, die den wijnassijns nae
hem huerde, sonder argelist.

b.

(BIERACCIJNS)

Item dit is die maniere van den brouwen in den scependom van
Ghorinchem.
In den yersten dat men gheven sal van elken vate biers te assijnse
anderhalven groten. Ende elf vate voer di~ cupe ghevaet sal men
verassijnsen voer tien vate.
Item sal een yeghelijc brouwer die assijnsers ontbieden eer hi sijn
bier vaet, op die boete van drie pont, tordel den heere, tordel der
poerten ende tordel den assijnsers. Ende waert oec dat die assijnsers
niet comen en wouden, so mach hi sijn bier · vaten sonder verbueren .
.Ende dan mach die assijnser den brouwer eeden, of hi wil, hoevele
dat hi ghevaet ende ghebrouwen heeft. Voert waer oec dat zake dat
die assijnsers quarnen voer die cupe, eer dat men dat bier vatede,
daerna dat si dan vonden in der cupen, daer moghen die assijnsers
van eenre maent vocrleden na nemen sonder eede.
Item waer oec dat zake dat enich brouwer sijn bier selve tappen
woude, die en salt niet tappen, hi en salt den assijnsers yerst laten
weten, op die boete voerscr., ende dan mach die assijnser dien tapper
eeden tot alre tijt, dat hi niet meer ghetapt en heeft dan hi den assijnsers aengebracht hadde.
Item mach een yeghelijc assijnser tot alre tijt der brouwer bier peylen ende wesen daerbi als ment vaet, ende vonde die assijnser min in
der cupen dan hi ghepeylt hadde, dat waer op die boete voerscr.,

a) Deze item door zelfde hand later bijgeschreven.
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ende hi soude sinen vollen assijns hebben van eenre maent voerleden ghelijc als voerscr. is.
Item en sal gheen brouwer bier uut sinen huse laten draghen dan
den ghezworen draghers, uutghenomen der poerters bier ende der
sciplude bier dat si selven drincken, op die boete voerscr.
Item van allen bier dat men beneden den Scalunenresloet vuert,
daer so sal men halven assijns af gheven.
Item so wie sijn assijns van allen bier ende mede alle weken betaelt, die sal met een vleems placke twe grote betalen ende met
enen nuwen gelres gulden twijntich grote a), ende so wie dat alle
weken niet en betaelde, die sal enen gouden peter gheven voer veertich grote.
c.

(TAP-ACCIJNS)

Dit is die maniere van den tap-assijns, dat men binnen Ghorinchem ende binnen den scependom van Ghorinchem brouwet.

In den yersten, dat men gheven sal van elken vate biers dat men
binnen Ghorinchem ende binnen den scependom van Ghorinchem
tapt, enen groten.
Item zullen die ghezworen draghers den assijnsers alle bier alle
avant aenbrenghen op die boete van drie pont, tordel den here,
tordel der poerten ende tordel den assijnsers.
d.

(ACCIJNS VAN VREEMD BIER)

Item dit is die manie re van allen vremden bier.
In den yersten dat nyement gheen vremd bier opt lant doen en sal
dan bi den ghezworen draghers, ende daer zullen die ghezworen
draghers af hebben van op doen dat niet vercoft en is drie penninghe.
Ende of men dat voerscr. bier weder ghesceept wil hebben, dat niet
vercoft en is, daer zullen si van elken vate af hebben drie penninghe. Ende waer coep af gaet ende in der haven over boert ghelevert werdt buten den ghezworen draghers, daer zullen di~ ghezworen draghers van elken vate drie penninghe af hebben. Mer so
wes die ghezworen draghers arbeiden bi wil des coepmans, daer
zullen si hoer vol di:aghelt af hebben.
h) Item sal men gheve111 van elken vate van over zee ses botken.
a) De woorden ende .... grote later doorgestreept.
b) Zelfde hand voegt dit later toe.

e.

(MAKELAARDIJ VAN KOREN)

Dit is die maniere van der makelaerdij ende van den uutsetten
van den coern.
In den yersten dat men gheven sal van elken hoede hertscoerns
enen halven groten, ende van elken hoede zomerscoerns een vierendeel van enen groten. Ende van uutsetten van elken scepe dat twe
hoet inheeft of meer enen groten ende beneden twe hoet niet.

f.

(ACCIJNS VAN LAKEN)

Dit is die maniere van den assijns van den heelen laken ende van
den elghelde, dats te weten van den heelen laken enen groten ende
enen penninc, ende van elghelde van elker ellen twe penninghe.

g.

(ACCIJNS VAN BIERVERKOOP)

Dit is die mani ere van der bory, dat men gheven sal van elken
vate inbrouwen biers dat vercoft is binnen den mueren van Ghorinc_hem ses penninghe ende buten den mueren acht penninghe. Ende
dat zullen si in den scepen of op den waghenen doen ende anders
op der stellinghe.
·
Voert mach een yegelijc sijn goet op ende uutslaen of doen doen
also lang he alst niet vercof t en is.
Item waer dat yement sijn bier ghedraghen woude hebben van
den ghezworen draghers ende sijt niet draghen en wouden ende in
hoerre ghezworenscap van hoerre bory niet en waren, ende dat betughen mach met tween ghetughen, so zullen · die draghers verhoren drie pont, tordel den here, tordel der poerten ende dat derde
dordel diet aenbrenghet, ende dan selve dat bier draghen of doen
draghen, mer dat zullen si den assijnsers yerst laten weten.
Item voert zullen die ghezworen draghers al avant den assijnsers aenbrenghen so wes si in den dage ghedraghen hebben op die
boete van drie pont, tordel den here, tordel der poerten ende tordel
den assijnsers.
Item waert dat si yement meer afnamen dan voerscr. is, dat waer
op die boete van drie pont, tordel den here, tordel der poerten
ende tordel den aenbrenghers.
Item sal men die draghers alle jaer eeden.
Voert zullen die brouwers half assijns gheven van dat si tappen
ende die vate die si tappen sal men hem op hoer stellinghe ligghen.
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h.
Item van den bac-assijns van elken mouder enen groten.
1.

Item van den vleisch-assijns, van enen runde enen groten, van
enen verken enen halven groten, van enen scape een vierendeel van
enen groten ende van enen lam een achtedeel van enen groten. .

Item van den vremden brode dat vijftichste broet.

k.
Item van der oeftmaet, van der zoutmaet ende van der make~
laerdij van den haringhe ghelijc dit boec inhoudt a).

1.
Item van der waghen ende van den steken van der boter ghelijc
dit boec inhoudt b).
m.

Item van der botermaet: van elken halven vierdel boteren die
men met, ses penninghe, ende van elken halven vierdel boteren
die men weghet, ses penninghe.

n.
Item van der cleynre mate. Van elken hoet poelzaets ende ander
zaet ende hoppe ende gaghel, van elken hoede eneri groten; ende
mouder ende scepel ende spijnde daerna.
a) Verwijzing naar deel I n° 34.
b) Verwijzing naar deel I n° 33.
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o.
Item tstrijcambocht ende dat halghelt. Yerst van elken halven
te striken twelf penninghe, ende van halghelde van elken halven
laken twe penninghe.

p.
Item van der corenmaet, van elken hoede hertscoerns enen halven
gróten; ende van elken hoede zomerscoerns een vierendeel van
enen groten.

q.
Item van den ass1Jns van der vismarct, daer neemt men af den
tsestichsten penninc.

r.
Item van den kale, van den steencolen ende van den houtcolen.
In den yersten van mudde kales enen groten. Ende van steencolen
ende van houtcolen van elken vier hoeden enen groten.

Gelijkt. afschr.: KK f° 26~29'.
Afschr.: AK f° 33-36 in de volgorde: A, B, C, D, G~
E, H, ], !, M, 0, F, N, R, Q. P ontbreekt en terecht, want
dit punt is een herhaling van E.
Gedrukt regest: Abr. K. blz. 429-432.

Dit 1s die maniere van den vleyschuse, daer men die
vijnders op eedt.
In den yersten, dat men gheen ziec vleysch slaen en sal om te vercopen.
Item en sal men gheen gaerdatich vleysch noch zoghenvleysch binnen den vleyschuse vercopen.
Item so wes vleysch dat die vijnders coren, dat en sal men niet
vercopen.
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Item en sal nyement op der straten bodelinghe noch inval van
gaerdatighen verken of van zoghen vercopen, noch gheenrehande
anders vleysch, versche of ghesouten op der straten vercopen, die
vijnders en hebbent yerst levende gecort.
Item zullen vier ende niet meer een runt slaen, twe een scaep, twe
een verken, twe een lam, ende gheen ghesouten vleysch binnen den
v leyschuse te vercopen.
Item elc punt voerscr. uutghenomen van den zieken vleysch
voerscr. sal wesen op die boete van tien scillinghe, also dicke als
yement becoert wordt, tordel onsen lieven here van Arkel a), tordel
der poerten ende tordel den vijnders.
.Ende die. boete van den z-ieken vleysch zal wesen v 1b in der mameren v01rscr.
Item gheen gaerdatich vleysch en sal men in den vleyschuse vercopen, mer dairbuten, ende clair sal een te[yken] bi sijn van eenre
roeder vaen, op een boete [ van] x sc.
b) Item en sal nyement in den vleyschuyse noch opter
straten gheen inval noch uutval van gheenrehande beesten vercopen, sij en sijn yerst levende gecoirt van den
vijnders.
Voirt en sal nyement ghesouten vleisch opter straten
noch voir sijn dore vercopen, het en heeft xiiii c) dage
gesouten geweest, ende elc op een boete van xv s.
Item en sal nyement gheen vleysch opblasen, op een
boete van 1 pont, in alre manyeren als voerscr. is.

KK
AK

f° 8' (hand

f°

+

r400).

JI,

N° · 20a.
1501

Maart

2.

À
Item overdragen bij den heer ende gerecht upten anderen dach
in Mert anno xv ende een, dat nu voirtaen niemont enych bier
inleggen een sal, tsij cleyn off groet, om die verder omme te ver-

a) Doorges treept door latere hand en vervangen door: Hollant.
b) De twee volgende Items met latere hand (± 1440).
c) Later doorgestreept en vervangen door: iiij.

)

202

copen bij den maten, se een sullen verassijnst wessen bij den groten
assijns soe wie vercopen, up die verbornisse van een lb gr half die
here ende half der stat. Off nyemont een sal colven off vergaderinge maken om bier tesamen te drinken, tense in openbaer harbergen, sij en sullen dat verassijnst hebben bij den groten assisen,
up die boet vors.
Ende geen brauers een sellen tonnen vaten off vollen cleyn off
groet, si een sijn eerst gebrant ende geijckt mitter stede brant ende
ijck up die verburnisse van een halff lb. groot, dat een dordendel
die here, dat anderde deel die stat, dat derdedel die ijkers.
Item die ijkers sullen hebben van den last als van den harincktonnen hebben van branden. Ende die tonnen die te cleyn i;ijn, sullen sij
aen stucken slaen.
1tem sullen die cup ers gen biertonnen maken heel noch half dan
van heelen hout, tsij pruys off overlants, up die boet als boven . .
GK f° 81. Overgeschreven zonder den datum op
door B, met marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
AK f° 72'.

f°

80'

N° 20b.
1501

A

datum

x1x

Aug.

19.

in Augusto anno xvc ende een.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nuu voirtaen niemont
bier verassijnsen noch inhalen en sulle dan mitten nyewen teikenen
die nuu nyewe gemaeckt sijn, up die verbornisse van twe lb groet,
die een helft tot behoeff des heer ende die ander helft tot behoeff
der rcparacie van der stat.
Item die brouwers en sulle ghen bier voirtaen uuyt gheven dan bij
den neywen teykenen, up die verbornisse als voirs. staet.
Ende off yemont bier verassijnsde off begherde te vetassijnsen
mit ouden teykenen, soude verboeren als voirs. is.
Item alle dieghene die oude teykenen hebben, die sullen die teykenen brengen van avont upter brugghen off tot die tresoriers huis,
up die boete voirs.
Marg.: Anno xvij, X, nyet.
GK-/° 86.
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N°

20C.

B Overdragen bij den heer gerecht, dat alle diegheen die wijn
tappen, dat die gheen bier inleggen en sullen, sij en sullen dat verassijnsen elck vat voir vier stuver; alsoe click als sij dairaff bekuert
worden, sullen sij verbueren vj r.gulden, die een helft die heer ende
die ander helft tot behoeff der stadt.
Noch overdragen, dat nyemont droech gasterije hauden en sai, hij
en sal sijn bier dat hij inleet verassijnsen bij den groten assijns, op
die boete vorser.
Marg.: X.
GK f° 90.

N°

20d.

A Overdragen bij den heer ende gherechte, dat gheen brouwers
voirtaen gheen minre vaten vullen ende vercopen sullen dan kyndekens, die gebrant zijn bij der stede brant, op die boet van vj rguldens, half den heer half der stat.
Noch overdragen als boven, dat nyemont, wie hij is, binnen sinen
doiren off dairbuyten enich bier tappen off vercopen en sall in manieren van vergaderingen off kolven off diergelijcken, tensij verassijnst bij den groten assijns, up die verbuernisse van een lb groot,
halff den heer, half der stat a) van beyden voirs. punten.
Marg.: Doorgestreept.
GK j°'Bo.

N°

21.

Dit is der vijnders eet van den ghesoden ende van den ghebraden, ende van voghelen, ganzen ende hoenre, die doet sijn. In deser
manieren: dat si alle ghesoden ende ghebraden spise koren ende
laken zullen die laecbaer is, bi horen vijf zinnen op die boete van
tien scellinghe b).
Voert van voghelen, ganze, hoenre ende ander spise die scoenghemaect is, die en sal nyement copen om voert te vercopen, daer en
si yerst een mael mede ghehouden, op die boete van tien scillinghe.

KK
AK

f°
f°

7 (hand +

p'.

a) Er staat: half den heer stat,
b) lJJ margine: s lb.

I400).
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N°

22.

Dit is die mamere van den vijnders van den cleynen maten.

In den yersten, dat niement ghenen wijn meten en sal, die men
uut den huse draghet, dan met copren maten die der poert teyken
hebben, op die boete van x sc. also dicke alst ghesciede.
Voert waert zake dat yement in herberghen sinen wijn ontfangen
woude met copren maten, die sal men hem meten met copren maten.
Wies niet en dede, verboerde x sc.
Voert waer oec dat yemcnt wijn tapte binnen sijnre herberghen
met cap.nen die der poert teyken niet en hadden of die te cleyn waren, dat waer van elker cannen die ongheteykent waer of die te
cleyn waer op die boete van vijf sc.
Item wie dat wijn tapt, die sal sijn copren maten bi den vate
staende hebben in den backe, op die boete van x sc. also dicke
als si daeraf becoert worden.
Item en sal nyement met ghenen maten meten, so wat zaken dattet sijn, si en hebben der poert teyken of brant, op die boete van
x sc. also dicke alst ghesciede.
Item en zullen die vijnders gheen cannen teykenen, si en hebben
enen goeden dume boven den pin.
Item zullen die vijnders van elken vier talyen van cannen, grote of
cleijn, hebben enen berchschen groten.
Ende alle boeten hieraf zullen die vijnders alle weken aenbrenghen, ende daer heeft onse lieve here van Arkel dat een dordel af,
die poert dat ander dordel ende die vijnders dat derde dordel.
(latere hand, tusschen 1436 en 1450).
Item waer dat sake, dat enijge taelge van gewichte te
cleyn off te licht waer, die sal verbueren van elker taelge
die te cleyn of te licht waer tien scill.
Item men sal geven van elker taelge te ijken een vierdeel van enen berchsche groten.
Item alle steekelen sullen esschen wesen ende mit der
stat brant geteykent wesen a).

Item álle bruecken hieraff zullen m der mameren
voirscr. als van der maten.
KK
AK

f° i (hand
f° 30'.

+

1400).

a) AK voegt nog toe: op die boete van x sc.
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No 23.
A

Van die coirn- ende soutmaten.

Item overdraghen bij den heer ende gherecht, dat nyemont gheenrehande coirn meten en sall, hart noch weeck, dan die ghesworen
meters. Ende die ghesworen meters sullen voirt al dat sij ghemeten
hebben binnen denselven daghe den assijnsmeysters aenbrenghen wat
sij up dien dach ghemeten hebben, up die verbuernisse van enen
ponde, half tot behoef sheren ende dander helft tot behoeff der stat,
uutgenomen dat yemont binnen sinen huuse levert, slijt off ontfaet . .
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.

A Item en sullen gheenrehande coirnmeters off yemont anders
die coirn meten dat men vercopen sal off dat vercof t is, tsij in scepen, casten, solres off up die straet off up die coirnmerct of ergent
in den lande van Arkell, sij en sullen eer sij coirn in dat scepell doen
datselve scepell recht plat nedersetten; soe wie dairaf bevonden ende
becoirt wordt, die en sal binnen enen jair dairnae niet meer meten
binnen den lande van Arkell voirscr. ende sal dairtoe verbueren twe
lb hollants, dat een dordel tot behoeff sheren, dat ander deel tot
behoeff der stat [E die schout] ende dat dordendeel tot behóeff
denghenen diet aenbrengt.
Item alle gesworen meters sullen meten, also wel die blynde als die
scorffde, ende wairt saeck dat enich van beyden voirs. pertijen weygerden yemont te meten, soe sullen sij nyet meer meten binnen een
jair dairnae, te weten die dat weygerden. Ende sullen meten nae
.ouden heeyrcomen ende hebben van acht hoet [een hoet] haveren
enen brasp. [iij p. [D een oert st.]]. Ende dat hardde ende weke
coirne sal men mit scuppen meten, ende sullen van eiken hoede hebben een oirt van enen stuver. Ende sullen altijt dat scepel recht
setten op die boet voirscr. Ende die meer geven sullen verbueren als
boven.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
A Item en sal men nu voirtaen gheen sout meten om te vercopen
mit gheenrehande maten, cleyn noch groot [E te weten scepelen,
halff scepelen, spynden ende halff spynden], elke maet bijsonder en
sal eerst mit enen ijseren bande ghebonden sijn rondt om den bovensten cant ghelijc effen. Ende alle maten van den sout voirs. ende van
den C?Ïrne, eer men dairmede meten sal, sullen eerst gheijct ende ghe-
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teykent sijn mitten stede brant, op die verbuernisse van enen ponde
also die als sij dairaf becoirt worden, te weten van elke maet bijsonder, cleyn ende groot, half den heer, halff der stat [E die
schout].
Marg.: Anno xvij, xviij, xxjij.
GK f° 44.
No 24.

A Overdragen dat alle diegene die hoir scepelen ende maten
noch niet gheijckt en sijn, die en sullen dair niet mede meten up die
verbuernisse van enen nobel, half den heer, halff der stat, also die
als sij dairaf becoirt wordden. Ende men sal dat jaer niet langer
ijcken dan dese toecomende weck a) een yegelic scut sinen scaer.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij; niet.
GK /° 58.
No 25.

B Geordinert bij den heer ende gerecht dat men nu voirtaen
ghen lakenen in- noch uutvercopen noch copen en sal, sij en sullen
gemeten, sijn bij den gesuoren meter. Ende men sal gheven van elken
helen laken een halven stuver ende van enen halven laken een ort st.
Ende alle andere laken boven xvij ellen sal men geven s blanck,
ende beneden xvij ellen een ortstuver. Ende en sal die vercoper gelden di~ up die verburnisse van iij r.gl., die een dordel die heer, dat
ander die stat, dat derde den gesuoren meter die dan hevelt(?).
Marg.: X.
GK f° 82'.

B Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men om sal gaen
wegen die boter ende soe wie men bewijst dat sijn boter te licht is,
die boter sal verboert sijn, ende dairtoe up die verbumisse van xxiiij
st. alsoe dicke als sij dairaff gekuert wort, dat een vieredel die heer,
dat ander die scout, dat derde die kerck, dat vierde die boden die
dat gaen wegen [E halff den heer ende halff de boden de broecken,
ende de .boden vorn. alle die boter] .
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK /° 89.
a) doorgestreept en verbeterd in: dag, maent en onleesbaar.
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IV. OVERLAST.

KEUREN, + 1400, AANGEVULD EN GEWIJZIGD IN 1517,
BEVESTIGD IN 1543.
Dit sijn alrehande coren, out ende nu, die gheraemt ende gheordineert sijn. a)
a. In den yrsten dat neyment gheen verkenscote op der straten
of voer sijnre doren maken of houden b) en sal op x sc. c)
b. Item en sal nyement sijn verken op der straten voederen d)
of sijn verken ongherinct laten gaen op een boete van iiii d. e) van
elken verken alsoe dicke als daer yement af becoert worde. Ende
wat verken dat men op den kerchof vonde, dat waer op een boete
van elken verken viii d. f)
c. Item sal nyement gheen stillen houden, die in der poert
waterganc dienen. Ende so wanneer een scout van Ghorinchem met
tween scepenen of een borghemeyster met tween scepenen die becoerde, dat waer elc op een boet van x sc. g) also dicke als hi becoert werde. Ende die mach men alle daghe eens coren op die voers.
boete.
d. Item en sal nyement gheen onreynlike zaken, hoedanich
si sijn, in der poert ghewedden brenghen, noch wasschen noch
hantieren op vijf sc. h)
e. Item en sal nyement enigherhande vulnisse, hoedanich si is,
viieren noch brenghen op der poert graftwallen of op die wcghe
a) AK: DIT IS TKURBOECK. Dit zijn alrehande kueren oudt ende nieuwe,
die geoerdineert zijn ende gemaeckt bij den heere ende gerecht in den jaere
xvcxvi1. Geconfirmeert in den jaere xvcx]iii.
Boven aan de blz. vermeldt AK: tKuerboeck van als.
b) K: houden noch maeken.
c) in marg. met latere hand: i ]b K: op die boete van eenen ponde.
d) K: houden off voederen.
e) in marg. met latere hand: v stuv. K: vijff st.
f) K: dat waer op dubbel brueken.
g) in marg. m.l.b.: Ü lb K: twee ponden.
h) in marg. m.l.b.: i lb K: op die boete van enen ponde.
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buten der poerten, elc op v sc. a) also dicke als yement van enighen
pi'mt b) becoert worde.
f. Item en sal nyement sijn gotieren c) op straten opbreken
noch verligghen tensi bij den ghericht. Ende also dicke als yement
daeraf becoert werde, verboerde x sc. d)
g. Item sal een yghelijc sijn strate scoen maken of doen maken
alle saterdagen also dicke als ment ghebiet. Wies niet en dede ende
daeraf becoert werde tsondags, verboerde enen groten e) ende
also dicke als hi daeraf becoert worde f). Ende alle daghe mach
men dat eens coren ter tijt toe dattet wech ghedaen 1s.
h. Item waer dat yement niet en waecte also alst hem gheboden waer, ende tot sulker tijt niet en quame alst hem gheboden waer,
verboerde x sc. g) also dicke als hijt dede h), ende des anders nacht
daerna naestcomende weder te waken.
i. Item waer dat yement enigherhande spul met terninghen i)
speelde na der twelfster ure j) in der nacht, uutghenomen vuertafelspul k), verboerde elc xlv sc. 1) also dicke als hijt dede. En de waert
zake dat hem die waert dan niet en verbode, verboerde also vele
als een dede van denghenen die speelden, half den here ende half
der poerten m).
j. Item van verdienden loen sal men daghelijcs recht doen over
dwersnacht.

k.

Item een yghelijc uterus n) man mach w1Jn binnen Ghorinchem tappen op dobbelen assijns.
a)
b)
c)
d)
e)

in marg. m.l.h.: v stuv. K: Yiff st.
K: van eenighe punten bijsonder.
K: goeterijen.
in marg. m.l.h.: s lb K: een halff pont.
in marg. m.l.h.: berscen AK: eenen berchschen groten.
f) AK: de woord!!n also dicke tot worde ontbreken.
g) in marg. m.l.h.: s lb AK: een halff pont.
h) AK: als hijt niet en dede.
i) AK: theerlingen.
j) in marg. m.l.h.: doeken AK: na den doeken.
k) er staat: wertafelspul AK: wettafellspull.
1) in marg. m.l.h.: ii lb v sc. AK: twee pont.
m) AK: de woorden half den h. tot poerten ontbreken.
n) AK: uutheems.
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1. Item waer dat enich manpersoen die een den anderen vreesden inder of op den kerchof ende daeraf betughet werde met twee
mannen of met meer, dat waer op een boete van xx lb, half ons
ende half der poerten a).
m. Item wie den anderen dreyghet met woerden, dat men met
twee tuyghen ghetuyghen mach, sal verbueren v lb b)
KK
AK

1°
f°

5-6'.
27-28.

N° 28a.
r p 9 April 30.

E Opten lesten dach in Aprill anno xix overdragen bij den heer
ende gerecht, overmits dat die kuer nyet onderhouden wort, dat
nyemant gheen vercken opter straeten sullen houden gaen, up die verbuernisse van den vercken, halff den heer ende halff die boden off
diegheen die se bekuert.
Marg" doorgestreept.

GK

1°

73'.

B Overdragen bij den heer ende gerecht, dat niemont gheen verken houden en sal, jonck noch out, lanx der straten gaende, up die
verbornis van den verken, behoudelick off enige heylige ~erken
waren, soe sal dieghene die die heylige verken te. bewaren heeft
comen ende affnemen bij horen eede dat die verken den heyligen
toebehoert ende niemont anders sonder enich sij te wete die vier
ma:·scalken c). Ende sullen die verken sullen gaen dat een dordendeel
(D die een heelft] die heer, dat ander die scout dat derde dit scut d).
Marg.: X, nyet.
GK f° 93.
a)
b)
c)
d)

AK: van twintich ponden, halff den heer, halff der stadt.
Deze laatste item is door den margeschrijv er bijgevoegd; ontbr. bij AK.
Dat staat er duidelijk, maar het is onbegrijpelijk.
Lees : <liet scut. D heeft veranderd: scutter.
14
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B Noch en sal nyemont ghen parden uutdriven te war a) upten
Manendach van dieghene die over die ha ven wonen vor den midach,
up die bate vorss.
Marg .: Anno xv1J, x1x, XXJ.
GK f° 92'.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men gheenrehande
scorfte noch rudige noch sieke pairden, noch die die wormen hebben,
in die gewedde brengen noch in die oestallen beslaen noch inbrengen
in geenre manieren, up die boet van een halff lb groot vlaemsch,
half den heer half der stat [E die schout].
Marg. : Anno xvij, xviij, xix, xxjij
GK f° 63.

N° 30a.
A Voirt is overdragen dat nyemont honde te landwairt houden
en sall, sij en sullen hem den voirste poit offhouden, te weten
enen voirsten poit tusschen dit ende W oensdach naestcomende, up die
verbuernisse van een leu also click als sij dairaff bcoirt wordden,
die twee deelen den heer, dat dorde deel den scou·t van den dorpe;
ende dairvoir sal hij gehouden sijn die brueke aen te brengen.
GK

f°

76'. Slaat eigenlijk niet op Gorcum.

N° 30b.
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont wie hij is,
voirtaen hond houden en sal h), hij en sal der kercmeisteren · geven
vijff stuver. Ende so wie dat niet en doet, also die als men clair
yemont boven bevonden wordt honde hebbende, sal verbueren vijff
a) Lees: ten ware.
b) Hier is een stuk doorgestreept, dat bij vergissing herhaald was.

i

2II

stuver tot der kercken behoeff, uutgenomen haeswynden, vogelhonden ende bracken.

Marg.: nota, X

GK J 0 68.

N° 30c.
B

Datum xxviij in Octobri anno xiij [Julio anno xv].

Overdragen dat nyemont in der stede van Gorinchem hond houden en sal cleyn noch groot up die verbornisse van thien stuver tot
behoeff der heyleger kerken [half die heer halff die boden], alsoe
click als sij dairaff bekurt worden bij enen gezworen bode. Ende
sullen [sal] die kerckmesters [heer] die vorss. bruecken mogen
doen halen bij eenen bode sonder meer rechts dairup te plegen als
horen verwonnen scoude. Ende sal die bode dairaff hebben voir sijn
loen die helft. Ende dit sal ingaen up Sunte-H ubertsdach naestcomende [huyden] .
Ende soe wie enige honden in haren huyse bevonden worden die
sal verbuieren xv stuver bij nacht off bij dage.

Marg.: X.
f° 76'.

GK

B Overdragen dat men voinaen ghen honden houden en sal veyl
dan tegen Arian Sintes Slipsten(?) toe tot den hoeck van der straten
toe, up die verburnisse van xxx st., dat een derdendel die stat, dat
ander de heylege sacrament, dat dordel die heer, behoudelick dat
men den ersten reys warscuwen ende van stonden aen vertreken,
up die bote vorss. [ tot behoeff den boden].

GK

f° 89'.
N° 3oe.

A O verdragen bij den heer ende gerecht, dat al diegene die in
der stede ende landt van Arkell hond houden willen of nu ter
tijt hebben, die sullen die hond hoiren voirste1} poit affhouden; die
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dat niet en doet sal verbueren ij r.gulden, half den heer, half der
stat [E die schout].
Marg.: xix, xxjij.
GK /° 63.

D Overdragen bij den heer ende gherecht, dat nyemont, wy hij
is, bynen der stadt enige honden houden en sal, up die verburnisse
van x st., halff die heer ende halff <liegen die se bekuert.
Marg.: X.
GK /° 93.

No 31.
A Van up dat observantencloester niet te caetsen noch na die
spreuwen off ander vogel niet te scieten noch te werpen.
Item overdragen, dat nyemont in dat observantencloester werpen
noch scieten en sal nae spreuwen of nae ander vogel noch nergent
nae. Ende nyemom en sal up dat voirscr. cloester caetsen, op die
boet van enen nobel, half den heer half der stat [E ende diergelijck die kercken].
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xx, XXJ, xxuJ.
GK f° 37.

No 32a.
A

Van dat _men gheen edel voghel vangen noch scieten -en sall.

Item soe en sal nyemont, hij is wie hij is, gheenrehande patrijsen,
velthoenres, reyghers [noch swanen noch duvenj noch gheenrehande edel voghel scieten noch vangen, up die boet van enen nobel,
half ·den heer ende halff der stat [E schout].
Ende nyemont en sal hazen noch coninen vangen noch scieten en
sal(!) up die boet voirscr., noch nyemont en sall gheenrehande swaneneyer soeken [B off jagen] in den bosem ende diarontrent off erghent dair swanen nestelen, up die boet voirscr. [E noch mit gheen
vogelhonden].
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Ende soe wie bevonden wordt [B off was] mitter wairheit, dat
hij die conijn in den hage off ergent anders in den lande van
Arkell jaet of vangt in enige manieren, die sal verbueren ii lb.
groet tot behoeff sheren [B noch niemant sal durven vangen noch
scieten up die bote vorss.].
_
B Ende off yemont in desen gebreckelijk bevonden worde, sal
gehouden sijn bij sinen eede off bij goeden conden wairmaken dat
sij in den lande van Arkel tselve niet gedaen en hadden.
Noch niemont en sal in den bosam noch nergent daer zwanen
broden, mit bogen off mit bussen scieten noch mi~ honden jagen, up
die verbursse van xij r. gulden.
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xx, xxj, xxiij.
GK f° 37; AK 66'. Het laatste stukje ontbreekt bij AK,
misschien wel wegens het zeer slechte schrift.

D Overdragen bij den heer ende gherecht, dat nyemont die hier
ter merckt comen myt hassen, connijnen, partrijssen, besanen of
van diergelijcken edel vogel, dat dieselve. die myt alsulcke goede
ter merct compt, dat die myt haren ede houden sullen, waer dat
die voers. goede gevangen sijn, op die verburnisse van xx st., halff
die heer [E schout], halff die stadt [hoeden].
E alsoe verre als men tbegert.
Marg.: xix, xx, xxj.
GK f° 37'.

A

Van den caetsen upten raethuuse, van den bal te werpen ende
te kolven upter straten, van oyvairs te scieten, van upten
kerchove te scieten ende van na den noten ende
ekelen te werpen upten kerchove.

Item overdragen bij den heer ende gherecht, dat men voirtaen niet
meer caetsen noch gheenrehande spul bedriven upten raethuuse.
Ende wairt datter yemont upten voirscr. huuse· caetse of ander spull
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dede, of oec daer onreynicheit up dede off enige onredelike ondaft
dairup dede, dat sall sijn up die boet van enen ponde, half den heer
ende half der stat [E die schout]. Ende wairt dat die jongen deden,
men salt den ouders affnemen, ende die jonge dairtoe geesselen. Off
die enige ondaf t in die scole off aen die scole bedriven, sullen verbueren iij rgulden, half den heer half der stat [E schout]; doet die
jonge, men salt den ouden afnemen.

Marg. : anno xvij, xviij, xix, xx,

XXJ.

A Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat n yemont upten
kerkhove scieten en sall mit ghenen boghen [A off bussen] ende
nyemont en sall nae noten noch na ekelen werpen up die boet van
enen ponde, halff den heer ende halff der stat [E schout] , noch
nerghent in der stede en sal men mit boghen scieten [A off bussen ]
up die boet voirscr.; noch geen cleder opspreyen noch bleyken en
sal up die boet van den clederen altemael.

Marg .: xix, xx, xxj.

A Item en sal men gheen oyvairs scieten binnen der stede van
Gorinchem up die boet van enen ponde, halff den heer halff der
stat [E die schout] .
Ende oeck en sal men ruit ghenen ballen werpen noch ruit cloten
scieten, noch mit kolven slaen upter straten noch upten kerchove.
Oeck en sal nyemont snee vloeken up die boete voirscr. Ende doent
die jonghen, men salt den ouders affnemen. Ende die se van den
boden becueren die sal dat dorde deel hebben.

Marg .: xviij, xix, xxj.
A Item en sal men up dat gasthuus noch up die cappel scieten
noch smacken noch in dat gasthuus spuelen, noch geenrehande boeverie noch spul doen, up die boet van enen pond, halff den heer
halff der stat [E die scout].
Ende sullen die -boden dat dordeel hebben. [B ende doent die jongen, men salt den ouden affhalen].

Marg. : xviij, xix, xxj.
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B Item gheen kynde, wye sij sijn a), in der kerken noch in gheen
godshuisen gerftcht maken en sal up die boete van x st. halff den
here ende die ander den heyligen sacrament [E boden].
M arg.: xviij, xix.

B Noch uyemont en sal voor gheen ghestelick k .... caten b)
noch ghenderley spel(?) doen up die. . . . . . (afgesneden).
GK

f°

4r.

N° 33b.
B Overdragen bij den heer gericht dat nyemont, out noch jonck,
upten kerckhoeff noch opt mercktvelt werpen en sal met stenen, mit
hout noch mit ballen, noch mit ghenderhande dreck werpen en sal
in die gelasen noch up dat merthuus noch up die kerck, up die verburnisse van v st., ende die gelasen opt raethuis ende in der kerken te doen maken buyten der stede ende der kerken cost; dairaff
sal mogen bekueren scepen yemont van den rade off een gesworen
bode, die een helft die here ende die ander die stadt. Ende doent
die jongen, men salt den ouden affnemen.
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xxj, xxnJ.
0
GK / 4r'.

No 33c.
A Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont die
boven sijn xij jairen is, den hall slaen off werpen sullen noch oeck
niet sneevlocken en sullen upter straten noch upt merctvelt noch
upt kerckhoff noch nergens, op die boet van enen ponde tot behoef
<ien heer ende der stat [E die schout]. Ende dedent die jongen, men
salt den ouders afnemen.
Marg.: xvij, xviij, xix, xxjij. X.
GK f° 46'.

a) hs wij sijn sij.
b) Lees: caetsen?
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A Van bij der stede bussen niet te comen ende van aen der
stede toirnen ende mueren genen scade te doen ende van upt
raethuus te spelen ende ander onsedicheit.
Item overdraghen bij den heer ende gherecht, dat nyemont, hij is
wie hij is, jonck noch oudt, der stede bussen, hoedanich die sijn
moghen, aentasten noch porren en sall [D desgelicx in der graft van
den slöte. ende tolhuys], noch gheen dinghen breken die van der
stat weghen ghemaect sijn off ghemaect sullen worden, noch in
gheenrehande manieren enighen steen van der stede mueren of te
toirnen breken, worpen, stoten noch draghen en sullen, noch in der
stede graften [E ofte in der graft van den sloete] werpen en sullen,
noch upten raethuyse gheenrehande manier van spul doen, tsij tolldrijven, caetsen off enich ander spul off enich ander onsedicheit,
noch in der kercken off in den gasthuyse, up een boet van enen
ponde [E xxx st.], halff den heer, half der stat, alsoe dick als
sij dairaff becoirt worden. Ende wairt saeck dat die jonghen doen,
men salt den ouderen affnemen.

Marg.: Anno xvij, _xviij, xix, xxjij.
GK f° 50; AK f° 67 (eenige zinsneden ontbrekend).

No 34a.
1515

B

Jan.

12.

Datum den xijen in Januario anno xv.

Overdragen bij den heer ende gericht, dat nyemant, hij sij wie
hij sij, mit terlingen dobbelen [ varen? noch passen] en sal, noch
mommen en sal, noch fluysen, mitten quaert spillen ende ticktacken,
noch mit ghenen diergelijken spelen noch hutsen noch aenbecken dan
drie dagen tot vastellavont a) totten So~dach, Manendach ende
Dijnsdach, soe sal men mogen mommen, up die verburnissen van
ij lb groet vlaems, dat een dordel die heer; dat ander die scout,
dat dorde dordel die stadt. Ende dit sal men mogen betugen mit
twee getuygen.

Marg.: doorgestr.
GK f° 55'
a) ms vastellant.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nu voirtaen nyemont, wie hij is, out noch jonc,. vrou noch man, cnaep noch maecht,
na ix uren up die straet danssen, reyen noch spelen, singen noch
springen en sal, noch gheenrehande quaet remoer van crijten, van
roepen, van bongen slaen, van smacken noch van smiten in gheenre
manieren hoe dat wesen mach, also wel in den herbergen als upter
straten doen noch doen doen en sal, up die boet van enen rijnsgulden, half tot behoeff den heer ende dander half t tot behoef der
kercken, [B van also dick als zij dairaff becoert woirden. Ende wairt
dat yement van den heer, sheren dienres off wekers becoert worden,
ende dat diegeen die also becoirt wair den heer, sheren dienres off
wekers quade woirden gave, dit soude wesen op die boete van
ij r .gulden als boven [ correcxiën van scepenen].

Marg.: X.
GK f° 61.

No 34c.
a) Item overdragen dat nyemont, hij zij wie hij zij, bij den cloestre
van den oservanten kaetssen noch olyen en sal noch geenrehande geruft bedrijven en sal, op die boete van thien stuver also dicke als
sij .dairaff becoirt worden off overtuycht. Dedent die jongen, men
soudent die auders affnemen.
Marg.: X.
GK f° 6j'.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men nu voirtaen
in die tolhuusplaets, noch voir dat hoff, noch upt merctvelt, noch
upt kerckhoff, noch up ghenen plaetsse [E noch die straet upte graven, noch op die craenplaetsse] in die stede om ghelt koten, noch
gheenrehande ander boeverij om ghelt, noch geen wedingen in die
boeverie off koterije doen up die verbuernisse van vijff stuver, die
drie tot behoeff der stat [E boden], die twee die dat aenbrengen,
a) Zelfde hand als n° 76b.
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also die als sij dairaff becoirt worden. Ende doem die jongen, men
salt den ouders aff nemen. [D tot behoeff die boden].
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 69.

B. Overdraegen bij den heer ende gerechte, dat nyemont voertaen, hij zij wye hij zij, en sal gaen mommen met verdeckte aensichten, noch met geenen beckenen smacken en sullen opter straeten,
bij daege of bij nacht, op die broecke van eenen ponde - xv stuvers is voer tpont -, die een helft den heer [den scout] ende die
ander helft die kerck alsoe dicke als zij daeraf bekuert sullen wordden.
Marg.: X.
GK f° 73.

A Item soe een sal nyemont myt enychrehande spul spelen in
den dolen, te weten myt terlyngen, quartspellen, hutssen, coten off
enych spel dan allen mytten boech te scieten, alsoe click als sij
dairaff becuert worden up die boet vorss.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxj. Doorgestreept.
GK j° 85.

A tls noch overdragen dat men nu voirtaen niet en sal dobbelen,
hutsen, noch creybecken, ·noch diergelijcken boeverij, diergelijcken
spull, dan die drie leste dagen voir vastela vont, up die boet van
ij lb groot vlaems; ende so waer dat in den huuse gesciet, die sullen
dat aen brengen, ende alsijt aenbrengen so sullen vrij sijn ende
doen sijs niet, so sullen sijt sculdich sijn die boeten.
Marg.: X.
GK f° 78.
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D Overdragen bij den heer ende gherecht, dat nyemont jonck
noch oudt, aen genen closteren smacken, stoeten noch gen gewelt
doen en sullen aen haeren lijven, ende go1::den, ende dat op die verburnisse van hondert gouden nobelen, die een heelf t tot behoeff des
heeren ende die ander heelft tot behoef der stadt, ende noch daerenteynden gecorigert te werden bij den heer ende gherecht.
Marg.: Anno xvij, X.
GK f° 97'.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont wie hij is,
van binnen of van buyten, joinc ende out, buyten om dat sloot
clymmen noch ·gaen en sal in geenre manieren, up die verbuernisse
van xv stuver [B halff die heer ende halff diet bekuert].
Marg.: X.
GK f° 66'.

No 35c.
A Item offt geborden dat yemont in der doellen yet mysde in
worden off werken dat den scutten nyet en beliefde, ende die scutten
hieten zwigen off afflaten off uut der doellen hyeten gaen, ende
dan contrary daden, dat soude weesen up die boete vorss. Ende
deden enych van dessen die jongen, men solt den auders affhalen.

Marg.: Anno xvij,
GK f° 85.

V.

A

XVllJ,

xix,

XXJlJ.

RUMOER EN BALDADIGHEID.

Van die tegen malcanderen in vreden staen ende van quaet
remoer bij nacht in der ste te maken.

Overdraghen bij den heer ende gerecht, soe wie teghen enen anderen in vreden staet ende denghenen daer hij tegen in vreden stemt
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vreesden, te weten een messe trect upten anderen off mit een kanne
of mit enigen anderen dinghen dairnae mit wil werpt, stect off
slaet, ende men hem dat mit tween ghetuygen mach overtuygen, die
sal dat beteren bij den heer ende gherecht.
Ende wair oeck yemont die den anderen da~r hij alsoe teghen in
vreden stemt, onredelike lelike quade woirden gave ende men hem
dat overtuygen mach, die sal verbueren twijntich lb, half den heer,
half der stede.
Ende wairt saeck dattet enen onwetenden vrede is, dat sal staen
tot discretiën, besceydenheit ende seggen der scepenen.

Marg.: X.
GK
AK

f°
f°

54.
70'.

A Overdragen bij den heere ende gherecht, soe wie voirtaen
enige remoer oft kivinge maecten binnen den dreybomen ende poirten off in den poirten, sullen verbueren een halff lb. groot. Ende
soe wie clair enige vechtelike maken, tsij van mes trecken, mit ml'Ssen
te slaen off steken off mit hellenbaerdsen, piecken oft enige ander
wapenen, die sal verbueren een pont groot, behoudelic den heer sijn
voirrecht, welverstaende dat die eerste aenvechter, tsij mitten woirden of t werken, bij ,kennissen van scepenen die meeste bruecken allen
gelden sal, altijt onvermindert des heren oude bruecken nae uutwijsen der hantvesten, te weten dat heel lb oft half lb groot voirs.
[B die een helft die heer, die ander helft die stadt].

M arg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK

f°

72.

B Noch ist overdragen dat, wairt bij alsoo dat bij dage of bij
nacht niemont, wie sij sijn, enich vergaderingen macten off commo. sie ·bij dage off bij nacht in enighen herbergen off in enigen plaetssen, wair dat si, ende dat rumoer, vechtelicken off hynder worde
off dreigende woirden tegen den drossat, scout, burgemeesters, scepenen, tresoriers ende rait out ende nyeu die nu sijn off naemaels
wesen sullen, off des heren off der stat dienders, up die verburnisse
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van vijff grot vlams, die een helft den here ende die ander helft
der stadt, ende gecoregert te sijn bij scepenen kennissen.
Marg.: Anno xvij.
GK f 0 72; AK f° 71'-72.

No 37c.
1501

Maart· 2.

A Item noch overdragen bij den heer ende gerecht upten selven
da~h vors., off geborde dat bij nacht off ter enyger tijt yemont
gequest worde ende men nyemont een bevont wiet gedaen hadde, soe
sullen diegeen die men betuygen can dat clair bij hebben gewest
eeven sculdigh maken die dat ge dan heeft, up die verbornisse van [ !] .
Marg.: X.
GK f° 81.

B Noch overdragen bij den heer gerecht, dat nyemont nae acht
uren opter straten gaen en sal sonder licht, up die boet van xv st.
alsoe click als sij dairaff bekurt worden.
Marg.: Doorgestreept.
GK f° 79.

A

Van vechten met onhuesschen messen gekuert.

Item overdraghen bij den heer ende den recht, dat nyemont, wie
hij is, mit ghenen onhuesschen messen vechten off yemont quetsen
zal, up die boet van eenre dubbelre bruecken. Ende des anderen
daechs sullen sij hoir messen clair sij aldus mede ghevochten hadden,
onder scepenen brenghen off sij sulien vervallen sijn van den voirscr,
brueken. Ende dit sal des merctdaechs noch eens dubbelt sijn. Ende
dieghene die uter stede ruymen off dairuut wonen, die en sullen
in die stede niet wedercomen, sij en sullen eersts daechs hoir messen
thonen ende mit wairachtiger conden bijbrenghen, dattat dieselve
messen wairen, up die boet voirs. Ende dat gheen aenvechter en is
gheweest, die en sal niet dan sympel brueken geven. Oeck en sullen die berbiers ofte meysters gheen plaester leggen dan die eerste
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plaester_, dan bij scepenen off bij consent van den scout, op die boet
vo1rscr.
Marg.: A O xvij, xviij, xix, xx, xx1, xxnJ.
GK j° 27; AK j° 64'.

N° 39b.
A

Van panser ende langmessen.

Item overdragen bij den heer ende gherecht, dat nyemont, hij
zij van buyten off van binnen, gheen pansser off langhmessen draghen en sal, noch bijlen, noch hellebaerdsen, bij daghe noch bij
nacht, up die boet van drie ponde, halff tot behoeff sheren ende
half f der stat, also dick ende menichwerff als sij dairaff becoirt
worden; uutgenomen des heren ende der stede dienres, off die oirloff
hebben van den heer. Ende die poirteren sal men eerst wairscouwen
eer sij verbueren sullen. Ende wairt saeck dat die weert off die
werdinne hoir gasten niet en wairscouden, dat wair up die boet
voirscr., ende die gasten souden vrij van den bruecken sijn·. Ende als
die gasten gewairscout sijn of als sij dat weten ende sij alsdan hoir
panser, langmessen [ futselairs of ander lange messen, hamers] of
ander wapenen niet uut en deden off aff en leyden, dat wair up
die boete voirscr. ende up die verbnernisse van den panser ende
ander wapenen half! den heer half! der stat [B dat een dordeel
die here, dat ander die scout, dat derde die stadt].

GK f° 28, doorgestreept.
AK f° 6 5. In I 52_1 dus nog geldig, wat in strijd is met
het ontbreken van jaartallen van bevestiging. Wellicht
door AK overgenomen ondanks het doorgestreept zijn.

N° 39c.
B Noch overdragen, dat nyemont mit loet mit steen(?) off dergeliken wapenen werpen en sal off nyet lasteren off staven uut
der hant smacken off stuyten en sullen, up die ij lb. groot
bote .... a). Ende dit sal staen totten ede van dengheen diet gescide
ende ter kennise van scepenen.

Marg.: doorgestreept.
GK f° 28.
a) Hier staan eenige woorden, die voor hand B wel goed zijn geschreven, maar
die ik toch niet heb kunnen lezen. Er staat ongeveer: voirt (of: boten) die
oude endie.
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No 39d.
B Anno xvij. Noch overdraghen, dat nyemont branderelen,
loeyen, ijseren of t stenen cloten off diergelijken verboden wapen bij
hem draghen en sal. Die men mit alsulcx bevonde over hem dragende, sal verbueren ij lb. groot [halff den heer, halff die stadt].
Ende die men bevont dat mit alsulker wapenen yemonde worp
off na yemont worp, sal verbueren te beteren bij den heer ende
gerecht na gelegentheyt der saken.

GK
AK

f°
f°

28.
65.

No 39e.
B

Van buyten off van bynnen.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont degenen off
enyge lange messen dan alleen dolmessen(?) dragen en sal, up die
bote van iij pont ende up die verburnisse van den langen messen
dan der heeren ende der stede dienars off die stede wekers ende.

Marg.: X.
GK f° 27'. Niet verder geschreven.

No 39f.
1514 Feb. 3.
B Upten iijen dach in Februario anno xvc ende xiiij is overdragen bij den heer ende gericht, dat nyemont van bynnen noch van
buyten bij der straten gaen en sullen bij dage noch bij nacht mit
langen messen noch mit degen off mit anderen ghenen zwerden noch
mit beckenelen noch mit moesbleken(?) off ermschenen noch mit
lederen rocken, up die verburnissen van den messen, beckenelen,
aermschenen ende rocken die dairaff bekuert worden ende mede up
die verburnisse van vj r. gulden dat een dordendel die heer dat
ander die stede ende dat dorde die dat nekuert, behoudelick dat men
die vremde luyden ende die burgers dair eens ·aff warscouwen sal,
ende alsoe eens gewarscout die dan bevonden worde, sal bruecken als
vorss. is; uutgesondert des heeren der stede dieners off reysende luyden off die stedewekers.

Marg.: X.
GK f° 27'.
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A Item en s~l nyemont wie hij is van buyten noch van bÎl)nen in
die stede comen te peerde te voete noch te wagen mit ghespannen
bogen mit gesencten piecken off mit ghetogen messen, so wie dat
dede sal verbueren drie 16 groot, die een helft den heer, dander
helft der stat.

Marg.: Anno xvij, xviij xix, xxjij.
GKf° 75'.

A

Van den harnasch ende hoe hem ·een yegelic hebben sal
of men "vijartt" riep.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont, wie hij is,
gheenrehande harnasch en coep noch en vercope om dat uter stede
te voeren off uten lande van Arkel, op die verbuernisse van den
penningen die men dairaf ontfaet off die wair die men dairom
mangelt ende op dat harnasch.

- Marg.: X.
Item een yegelic, scutten ende gemeynt, sullen hem stellen terstont hoir harnasch ende tuych rede hebben om hoir lijff dairmede
te bescermen oft van doen wair.
Item noch overdraghen bij den heer ende gherecht oft also ghebuerde, dat men die kloek sloege off dat enich remoer in die stede
viel off dat die vijanden voir die stede quamen, soe sall een yegelick
die binnen der stede woinachtich is, terstont mit sijn harnasch ende
mit sijnre weeren ende mit sijn haecbussen comen in sijn quartier
onder sinen capiteyn. Ende soewie hier gebreclick in wair, die sa!
men corrigeren bij den heer ende gherecht. Ende die vrouwen ende
kynder sullen in huus bliven ende niet op die straet comen op die
boet van enen nobel [E halff den heer ende halff de stadt].

Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxj.
Overdragen bij den heer ende gherecht, dat gheenrehande vremde
lieden gheestelik noch wairlick van buten of die hier binnen der
stede leggen gastghewijs, niet gaen en sullen aen der stede poirten

225

off mueren noch bij den slote gaen bij daegh noch bij nacht, op
die verbuernisse van drie pont hollants, dat een deel tot behoeff
den heer dat ander tot. behoeff der stat, dat dorde denghenen diet
aenbrengt. Ende desghelijcs en sal nyemont bij nacht om die mueren
noch up die bruggen boven noch beneden gaen dan dat sijn waeck is,
upte verboeren van drie lb hollants, half den heer half der stat.
[B Hieraff sullen die werden off werdynnen hair gast wairscouwen, ende indien die wert off werdinne dat niet en dede, sal verboren die brueken als boven].

Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
Item noch overdragen bij den heer ende gerecht, dat diegene die
buten Canssenpoirt wonen, twe man waken sullen. Ende soewie
dairtoe geoirdineert wordt ende niet en waect sijn tijt so hem dat bevolen wort, die sal verboeren drie stuver ende sandersnachts weder
waken.
GK f° 45'.

A Item en sal gheenrehande harnaschmaker voirtaen wonen bij
enigen poirten narere dan binnen die Cruusstraten, up die verbuernisse van ij lb hollants, also die als hij dairaf bekuert _worde.

Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 45, wegens plaatsgebrek niet geplaatst onderaan
45', waar het hoort.

N° 40c.
A Item soe wie bij nacht naedatter ter waeck gheluyt is [of
nae ix uren], upter straten enich vremdt geverdt of i-emoer maecten,
te weten die "vijant" riep of die kloek sloech [B off enige ander
rumoer, mit messen sloge off mit stene worp] sonder noot, ende men
hem dat mit tween ghetuyghen conde overtuygen, die sal beteren
bij den heer ende gerecht [B na gelegentheyt der saken].

Marg.: anno xvij, xviij, xi:x, xxjij.
GK f° 54.
AK f° 70'-7r.
15
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A Item overdragen, off yemont wair, hij wair wie hij wair, die
buyten der stede off dairbinnen yet van enigen ruyteren off anderen
enich gewelt off foirtse gesciede, die sullen dat den heer, borgermeisteren ende gerecht te kennen geven, men sal hem dair alsoe
in voirsien dat sij moge/ic tevreden sullen wesen [als dat behoiren
sal]. Ende wairt dat yemont dairom off om enich ander dingen diergelijcken aengaende enich remoer off enigen uploop, commocie off
vergaderinge maecte, off die doek toech off trecken woude sonder
consent van den heer, borgermeisteren ende gerecht, die sal verbueren ende beteren bij den heer ende gerecht, ten dede kenliken noot
van vijanden, van brande off van water. Ende anders en sal men
geenrehande upstal noch vergaderinge in die stede maken buyten
consent sheren ende gerechts, up die boet voirs., ende dat also wel
dieghene die mit alsulke luyden toestande ende die se stijff de off
stercten, in woirden off in werken, mit rade off mit dade: die sullen
staen tot correctiën als boven.
Marg.: X.
GK f° 54·

No 4ia.
A

Van die af teruut varen.

Item wairt dat yemont afteruut voer, soewie dairtoe helpt dragen,
berghen of wechvoeren mit wa~hen, mit scepen off anders, hoedattet
wesen mocht, die sullen verbueren waghen of scepen dair men se
mede wechvoerde [E xxij rijnssg. halff den here en de halff der
stadt] ende sal een jair uter stede ende lande van Arkel bliven.
Ende soewie helpt draghen, bergen, jagen off driven, sullen elc
verbueren x lb. half f den heer halff der stat.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xx, xxJ, xxnJ.
GK f° 39; AK f° 66'.

A Item en sal nyemont bij nacht in a) der stat noch dairuut
clymmen over die .mueren noch over die staketten, noch dairom
a) ms. an.
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clymmen, noch oeck omtrent den slote, noch oeck bij nacht varen
doir die staketten off doir die gorddingen onder die bruggen [E off
van die bomen], op die boet van vieri pont, half f tot behoeff sheren
ende dander helft tot behoeff der stadt, also dick als sij dat deden,
uutgenomen onse poirters die hem selven den wakers te voiren openbairden a). Ende wairt dat yemont dat dede mit quaden opsette om
quaet te doen off dat hij quaet ghedaen · hadde, die sal dat beteren
bij den heer ende gerecht mit voirwairden dat der stede gheswoiren
waker dat eerst consenteren ende oirlof geven sal.
Ende nymont en sal sijn scuyten binnen noch van buyten aen die
bruggen of daironder leggen, noch oeck nergent aen die bomen, up
die boet voirscr.
A [up die boet van vier lb holl. Ende wairt dat yemont dede
mit quaden upsette off quaet gedaen had, die sal dat beteren bij
den here ende gerecht, ende dat sal men mit geswoiren wakers
mogen, betogen b) ].

Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK / 0 47.

A

Van up yemonts eer quaet te spreken.

Item overdraghen bij den heer ende gherecht, wairt bij alsoe dat
yemont, wie hij wair, den anderen openbaer upter straten of in
huysen quaet aenseyde van enigher misdaet die den live aenghinck
[B te weeten van diefrij, verraderij of .moerderij off dergelijcken]
ende men hem dat overtuychde met tween ghetuygen, die sal verboeren brueken ende correctie te beteren bij den heer ende gerecht.
Ende off yemont van den anderen quaet seechde off van yemont
quaet songe off quaet screef [A? off laes], dat aen tlijff niet en
roerde, mer saken aenghinghe van yemonts eer, of dair yemont scande aff had, ende men oeck betugen mocht mit tween gctuygen, die
sal verboeren twe pont groot, halff den heer, halff der stat [B ende
a) Van het woord uutgenomen in het ms. onderstreept. Het moet waarschijnlijk niet doorgestreept zijn.
b) Deze aanvulling .door A in margine, vermoedelijk omdat te veel doorgestreept is.
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dairtoe gecorrigert te sijn bij goetduncken des heer gerichts na gelegentheyt der sa:ken. · Ende misdben die jongen, men salt den ouderen aff nemen]; •. ·

Marg.':
f°

GK

Anno xvij, xvnJ, x1x, xxJlJ.
53. AK f° 67'.

1505

Feb.

12.

B Overdragten bij den heer gericht upten xxijen dach in Februario anno xvcvj" dat nyemon~, jonck noch out, lancx der straten off
nergent anders en sinckt op enigen heren/ steden off syngelair parsonen, bijsonder op "die ' van Dordrecht; up ·die verburnisse van vj
r .gulden, die dairoff bekuert worden. Ende doent die jongen, men
salt den ouden affnemen.
Marg.: X.
GK f° 91.

N° 42c.
B Overmits dat bij nacht dickwijl gevalt dat dronken luyden
ende anders bij der straten gaen ende doen enige last die bij der
straten, soe ist overdragen bij den heer ende gerecht offt geborde
<lat i_emont van ,d~ drossat off sin~n statho.uder, scout, burgermei~
ters, scepenen en& gerecht, die nuu sijn off geweest hebben, bij nacht
bij a) der straet ghing, ende men hem enigen overlast gesciede dat
men hem dat niet overtuigen en coenst, soe sal dieghene die alsoe
den overlast gesciede, die sal comen ende gheven dat bij sijnen
_eede te kennen wat hem wedervaren is. Ende die alsoe den heer,
den stathouder, .den scout, scepenen off den gerechte te cort gedaen
.hadde, sal dat beteren bij goetduncken der scepenen nae gelegenheyt
der saken.
GK
11, 1

f°

88'.

•.

a) hs nach beven, misschien te lezen: beneven.

N° 43 . .
A

Van den ballingen die upt kerchoff leggen of namaels
leggen sullen.

Item overdragen bij den here ende gherecht, dat gheenrehande wiven upt kerchoff up dat ballinghuus comen en sullen dan een yegelic
die daerup gebuert te leggen sijn ghetroude wijff off sijn joncwijff
of een ander goede eersame vrouwe off maghet die denghenen die
dairup lage teten ende te drincken off anders dat hem noot wair
brocht, op die boet van enen ponqe hollants te verbueren, halff den
heer ende halff der stat; alle cline sonder arch off list. Ende en sullen die ballinge geen lange messen noch daggen dragen upten kerc-.
hove noch in der kercken dragen, up die boet voirs.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xx, xxj, xxiij.

A Item wair tsaeck dat enige ballinge die upten kerckhove lagen
off yemont anders, wie hij wair, enich hout pft. vrouwenbancken of
enich ander cline dat in der kercken off Ûpten 1 kerchove hoirden,
namen ende dairup bevonde of dat overtuychde als recht is, die sall
verbueren x lb. hollantsj half den heer, half der stat.
M arg.: Anno xvij, xviij; xix, xx, XXJIJ.
GK f° 43.

N° 44a.
A

Off yemont den anderen ovèrlast dede in sijn huus, ende dat
nyemont den anderen van den kerchof sal eyschen.

-Overdraghen bij den heer ende gherecht, off yemont wair, hij wair
wie hij wair, die enen anderen binnen der stede van Gorinchem of
lande van Arkell in sinen huuse [off voir sijn huus, bij nacht of bii
dage] versocht in evelen ende in fellen moede, ende hem vrese aen
dede van sinen live of dreyghde off dairriae .st;:i.eck of sloech, ende
men hem dat overtuygen conde, die sal :Verbueren xx lb [ twijntich
gouden leuwen], half tot behoeff sheren, dander helft tot behoef
der stede. Ende wairt dat mens hem niet overtughen en mocht, dat
sal staen tot kennisse van scepenen.
Marg.: Doorgestreept.
GK f° 55.
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A Overdraghen bij den heer ende gherecht, dat nyemont den
anderen vresen noch dreyghen en sal noch quade lelike woirden gheven en sal upten kerchove noch in der kercken. Noch nyemont en
sal den anderen ewigen(!) noch eysschen van den kerchove, op die
boet van x 16, half tot behoeff sheren, dan der helft tot behoef der
kercken. Ende soe wie up dat kerchoff leet ende die vrijheit van
den kerchove begeert, die en sal nyemont quade woirden gheven
noch vresen noch dreyghen, ende nyemont en sal hem vresen noch
dreygen noch quade woirden geven, up die boet voirscr. [Ende soe
wie den anderen eysscht ut sinen huuse dair hij woint in evelen
moede, die sal verbueren als boven].

GK

f°

55; AK

f°

7 1.

No 44c.
B Overdragen bij den heer ende gerecht, off yement war, hij
waer wie hij waer, die bynnen der ste van Gorinchem off lande
van Arkel bynnen sijnen huyse versocht in evelen ende f ellen mode
ende hem vrees aendede van sijnen lijve, dairna staeck, sloech off
worp, sal verboren xx 16, halff die heer ende halff der stede.
Ende off yemont den anderen uuteysten in evelen mode uut sijn
huise, sal verbuieren x 16 als boven. Ende diegheen die alsoe uutgeëyst waer, uutquam ende brueken goude, die sal die uuteysscher
gelden, tenwair offt den live een lit a) aendroghe.

GK /

0

55; AK /

0

71.

A Item noch overdragen als boven, dat nyemont wie hij is,
voirtaen drossaet, scout, boirgermeisteren, [scepen] [kerckmeisters]
offt yemont uten rade, tsij bij daghe off bij nacht, enige spijtige
oft lelike oft kijfflike woirden gave, die dat dede sal verbueren
twe 16 groot vlaemsch. Ende indien sij dairenboven yemonde van
dien sloechen off quetsten, die sall verbueren vier pont groot
vlaemsch tot behoeff sheren die een helft, dander helft der stat,
a) Onduidelijk. AK heeft: off lit.
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ten wair saeck dat enich van den rade v01rs. dat k.enlick uphaelde mit woirden oft werken.
Marg.: Doorgestreept.
GK f 0 72.

B Overdragen bij den heer gericht, dat nyemémt, wie hij is, man
off wijff, voertaen den drossat, scout, borgermeisteren, stedehouder,
scepenen off yemont uut den rade, tsij bij dage off bij nachte, enige
spijtige off kijfelicke off lelicke worden gave, die sal verbuieren vier
{ij] pont groet. Ende indien sij dairenboven yemonden van den
voirss. slogen, vreesden off dreichden off questen, die sal verbuieren
acht pont groet vlaems. Ende offt; geburden bij nacht off in plaetssen clair men dat niet betuygen en mach als recht is, soe sal diegheen
die alsoe bekeven, geslagen, bevreest off gedreycht (ware), bij sijnen
eede dat mogen seggen, ende sal dairmede genoch sijn om die
bruecken mede te wynnen. Ende die bruecken sullen gaen half f die
heer ende halff die stede.
M arg.: Anno xvcxvij, xviij, xix, XXJlJ.
GK f° 7r'.

Item noch overdragen als boven, dat nyemont enich gras snijden
noch meyen en sall van yemonts lande dan elcx up sijn selffs
erve, up die verbuernisse van enen leuwe, dat een dordeel den heer,
tander der kerck, dat dorde diet aenbrengt [E x stuvers tot behoeff
van den scout].
Marg.: xviij, xix, xxj, xxnJ.
GK f° 42.

A Item dat nyemont, hij zij wie hij zij, in nyemonts hoy swayen
en sal, noch in nyements coern noch wey gras snijen en sal, noch
genrehande scaey doen en sal, noch nyemont en sal corn noch hoy
van nyements wagen nemen, op die boete van iij rijnsgulden, dat een
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da,rde~deel den heer, dat ander derdendeel der stadt ende dat dorde
dó'rdendeell dengenen die de scaey heeft.
Marg.: X, niet.
f° 60.

GK

A

Van die verken te voederen upter straten ende te scutten.

Item overdraghen dat gheen verken upter straten gaen en sullen,
sij en sullen gheringt sijn. Ende upter straten en sal men gheen verken voederen noch gheen verkenscoit buten huus houden voir die
doiren off upter straten, up die boet van vij s. Ende mede en sal
nyemont verken houden dan up sijns selfs erve. Ende wairt saeck
dat men se up die straet bevond off upten kercho1re, dat sal sijn up
die boet van ij stuv. ende dat sal hebben dieghene die se becoirde
ofte scutte. Ende dit moghen doen die bç:iden, des heren ghebrode
dienres of die scutter, behoudelic soe wie verken hout, die sal se
des somers smorgens tot vij uren uut mogen laten gaen ende savons
tot vier uren tot elken reysen een half ure ende niet langer sonder
verbueren.
Die meeste bruecke in drieën, scient alii a).
Marg.: X.

GK /

0

42.

[E Dit sall die scout metten legen heemraidt · berechten].
A Overdragen bij den heer ende ghencht ende mitten gemeynen
heemraet, dat nyemont beesten houden en sall !angsten wege totter
tijt toe dat tcoirne van den velde is, [ende die hofsteden geheynt
sijn], te weten pairden, coeyen ende verken, dan alleen upten perrick, up die verbuernisse van eelke voirs. beest enen [di-t jair iij stuv.]
stuv. van also veel alsser dair wesen sal.
Item en sal nyemont scaeppen houden den enen coppelstock upten mergen !angsten wech, ende so wie anders bevonden wordt, sal
die scutter van elken scaep hebben enen halven stuv.
a) Verschrijving voor: ,Sicut aliter?

2
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Item soe wat beesten dat van buyten comen, die mogen een atmael
voir den merctdach ende een atmael nae lancs den wech gaen ende
niet meer, up die verbuernisse van elker beest enen stuver, die die
scutter lrèbben. Ende so wat beesten yemont ontliepen, sij wairen
van buyten off van binnen, ende hij dat betuygen conde, dair en
sal men niet dant oude scot af geven.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxj, xxiy.
GK / 0 42.

A Overdragen bij den heer ende gherecht, dat nu voirtaen
gheenrehande verken, cleyn noch groot, upter straten comen noch
gaen en sullen tot genen tijde. Noch men sal gheen verkenscoten buyten huusen aen der straten setten, noch buyten huusen in de cabeusen, noch upter straten voederen in geenre manieren, up die verbuernisse van elken verken twee [B vj E tien] stuvers also dick als
men se dairaf bekuert. Mer die verken houden wil, die sal se houden
up sijns selffs erve ende nergent anders, sonder buyten huusen en
laten comen up die boete voirscr.
B Item soe wie sijn verken gescut worden, die sal dat verken
lossen binnen iij dagen off man sal dat verken vercopen. Ende die
verken sal mogen scutten [E alle] die [E ghene] die [E den] here
[E dat] bevelt, [ E die bruecken te gaen deen helft] de heer die
een helft ende die scutter die anders helft [E dander helft tottergeenen behoeff die se behout] [E uutgesondert de vercken die de huse
van Sinte Anthoenis toebehoiren, die sullen geringt wesen mit ijseren
ringen off men sall den burgemeester Huych van Sevenbergen off
den bevelenden dairoff dair bruecken voir affnemeh]. Behoudelick
alre die verken te weyden gaen off comen [E die sal men haestich
deurjaegen] a).
Marg.: Anno xvij, xviij, xix; doorgestreept.
GK f° 74.

E

Voirt overdragen bij den heer, dat indien die boden dit voirs.

a) Hier volgen nog eenige regels van B, naar het schijnt door zelfde hand
doorgestreept, dus ten onrechte geschreven.
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nyet en deden in den manieren als voirs. staen ende als sij van den
heer, de schout, borgermeesteren, scepenen off yemant van den
ouden raede ende toe vermaent worden omme te bekueren ende dat
sijt nyet en lieten, soe click ende menichwerven sullen sij verbueren
xij st. tot sheren behoeff [schout].
M arg.: xix; doorgestreept.
GK f° 74.

D Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat geenderley
wakers off zoe wy hij sij, geenderley hoire weynstelen a), dueren noch
geenderley houte toebehorende der stadt off yemont anders verbornen noch vervremden en sullen, op die boete van x lb. hollants,
dat een dordendeel heer, dat ander die stadt ende dat dorde dengenen diet aenbrienck.
Marg.: Anno_xviij, xix, xxjij.
GK f° 43.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, soe wie dat men vernemen can, dat yemont sijn tuynen off heyndingen af ter off besijden off voir die .doiren ende veynster voir of af ter yemonts
huusen of yemonts veynster !taken off in enyger manieren scay
doet so voirs. is off anders, up die boet van ij rijnsgulden, half den
heer halff der stat [D off aen yemont hussinge scade dede, die
sal verbue:ren ais voren.]
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.

GK

f°

63.
N° 49·

A

Van dat yemont den anderen scàde dede.

Overdraghen bij den heer ende gherecht, dat nyemont den anderen scay doen en sall, tsij in coirne upten velde, in arweten ende
a) Te lezen: veynstelen = vensters.
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bonen of anders, noch oeck in yemonts wijngaerden, boemgairden
off in yemonts warmoes- of t cruythoven in gheenreley manieren,
up die boet van enen [ twe (iiij 16)] pond hollants te verbueren also
dick ende menychwerff als dair yemont aff becoirt wordt, dat
een dordeel den heer, dat ander der stat ende dat dorde denghenen
diet aenbrengt. Ende wairt saeck datter enige gansen off andere
voghelen in quamen, die mach men dootslaen sonder verbueren. Ende die voirs. bruecke sal gaen half den heer half die stat. Ende
doent die jongen, men salt den ouders affnemen.

Marg.: Anno xvij, xv11J, xix, xxjij.
GK f° 45.
A Item overdragen, soe wie den anderen scaey doet in sijn
coirn off hoy off anders, die en sal dien scay niet verborgen mogen,
hij en sal den scaey eerst hebben laten besien. Ende als men den
scay verborcht, dat en sal oec niet gescien, dair en, sal mede bij sijn
diegene die den scaey heeft, off hem een kenlike wete laten hebben, dat hij verborcht ende besien is. Ende die groetheit van den
scade sal men binnen twe dagen groten ende uutspreken, naedatten
scaey gesciet is [B up die bote van iij 16 hollants, dat een dordendeel die heer, dat ander die stadt, dat derde dordendeel die scout
(E ende dorde die stat)].

Marg.: Anno xv1J, xv11J, x1x, XXJIJ.
GK f° 45:

Anno xvij, xviij, xix,. xxjij.
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont, oudt off
jonck, clymmen en sal in der scutdoelen over muueren, heyndigen
off over den waterganck noch tot genen plaessen dan doir die doren,
up die boet van tien stuver [B halff sunt Joannes ende halff diet
aenbrenkt].
Item noch overdragen als boven, wairt dat yemont enyge scade
dede in den dolen aen yet te breken, snijden, houden aen heyningen,
bomen, off mit enygerhande dinck te werpen in den vorss. dolen,
hoe dat wesen mach, sal verboren als boven.

GK

/°

85.
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No 51a.
A Item overdragen bij den heer . ende gerecht, dat nyemont, wie
hij is, hoppe noch kenp talen en sullen up hondert roeyen nae den
graftdijck buyten ghenen poirte~ van der stat, up die verbuernisse
van een halff lb. groot, half den heer, helf der stat.
Marg.: X.
GK f 0 29; AK

f

0

65.

N° 51b.
B

Van den kenp.

Overdragen bij den heer ende · gericht, dat nyemont ghen bossen
van den kenp meer maken en sal dan thien beyndel ende sullen denselven kenp [E een yegelick sijnen kenp] hynnen ende huyten
alleven goet maken [E sal]. Ende soe wie dat men hevynt dat.
sijnen kenp huyten beter is dan bynnen of bynnen zeer nat wair,
sal verhuieren den kenp [E die men branden sal ende daertoe ver-.
boeren vj. r. gld. halff den heer ende halff der stadt. Ende
dat de lijndrayers geen gaern spinnen en · sullen dan vari goeden kenp ende dattieselve gaern binnen ende buyten even goet
maken sullen up die boet vorn.] dat een dordendeel dieghene diet
aenbrenckt, dat ander die heer, dat dorde dordendel die heylege
kerck.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxj.
GK f° 98.

. VI.

VUILNIS.
N° 52a.

A.

Van vulnis up den molenwerff te brengen off in die ghewedden
te smacken.

Overdragen hij den heere ende hij den gerecht, dat - nyemont,
wie dat hij is, gheenrehande messyen, slijck noch geenrehande vuylnisse en brenge off en voer opten molenwerff van der Canssenmoelen naest der stede up den wagénpat ofte voetpadt [noch up die
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heeyrstraet], op die boet van enen pond, dat een dordedel tot be'hoeff den heer, dat ander tot behoeff ·der stadt [E. die schout],
ende dat dorde denghenen die se becoiren ende aenbrengen. Ende
n yemont en sal gheen slijck noch vulnisse werpen in die ghewedden,
noch geenrehande vellen noch onreynicheit daerin wasschen, op
die boete voerscr.
[B Noch voir die borchpoirt up die bote vorss.]
[D N och niemant en sal in die gewedt hare bueryen spoelen
noch geen mande, op die verburnisse als boven].

Marg.: Anno
0
GK f 29.
AK

f°

..

.

XVlJ, XVllJ, XIX, XX,

.

XXJ, XXllJ.

65.

· A Item overdragen bij den heer ende gherecht, dat men voirtaen
gheenrehande slijck, vulnis noch messe vueren brengen noch dra.ghen en sal buten die borchpoirt upten wech, mer sullen die vueren
ende draghen in der cuylen over die brugge die clair gheleet sal
worden, up die boet van enen ponde, half den heer half der stat.

Marg.: X.
GK f° 29.

N° 52c.
B Item overdragen bij den heer, dat nyemont gheen slijck noch
vulnis brengen noch gieten en sal bij dat slot after den stal, up die
bote van xv stuver.

M arg: Anno x vij, nyet
f° 29.
.

GK

A Item noch overdraghen, dat nyemont en sal voghel, gansen,
h oenre ende al dat dair aencleeft upter straten yercopen, dair sij
enige dermen off ingewant aj aff upter straten werpen . sullen off
a) ms.: mgedoemt.

laten leggen off brenghen, mer sullen dat in der haven werpen,
up die boet van enen ponde, hallf den heer ende halff der stat
[E die schout].
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xx, XXJ, XXHJ.
GK /° 33.
AK /° 66.
N° 53b.
A Item noch overdragen bij den heer ende gherecht, dat men
geenrehande slijck, vi'.tlnis, noch asschen, noch geen onreynichet
brengen, gieten noch stortten en sal up dat merctvelt, up die boete
van vier [ vi] stuv. Ende doent die kynder off boden, men salt den
meyster van den huyse dairt uutcoemt afnemen.
Ende alle wermisvrouwen die mit colen ende wermis voir dat
vleyshuys sitten, die en sullen geen stucken noch bladen off yet van
hoiren wermis upt merctvelt laten leggen, ~er sullen dat aff vall in
hoir mande mit hem · nemen, ende dragent wech, up die brueken
voirscr. B die een helft diet aenbrenckt [E schout] ende die andere
helft dat heylich sacrament fD die boden].
Marg. : Anno xvij, xvnJ, xix, xx.
GK f° 33.
AK f° 66.
No 53c.
A Item en sal nyemont gheenrehande dinghen, tsijn bancken,
vischcorven, grote oft cleyne houten, wagens a) vergaderen noch
overeenbrengen bij dage noch bij nacht, upter straten noch upter
bruggen, noch voir nyemonts doiren setten noch leggen, up een boet
van enen nobel, halff den heer, halff der stat.
Marg: Anno xvij" xviij, xix, xxjij.
GK /° 50; AK /° 67.
N° 54.
A Overdraghen bij den heer ende gherecht, dat gheen vleyschhouwers enige beesten slaen off steken en sullen, clair sij bloet aff buten
a) Dit woord in GK later door E bijgeschreven; ontbreekt in AK.
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hoiren huse sullen laten lopen, mer sullen dat bloet in hoiren
husen houden ende vergaderen ende dat bloet in die haven dragen,
up die boet van enen nobel alsoe click als sij dairaff becoirt worden,
tot behoeff sheren die een helft, ende dander helft der stadt. Noch
en sullen geenrehande vercken voederen mit bloede in tobben voederen noch anders, op die boet voirs [B up die bote van xx st.].
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xx, xxj, xxiij.
GK j° 34 AK f° 66.

r 502 Maart 28.
B Overdragen bij den heer ende gerecht upten xxviijsten dach
in Meert anno xvc ende twe, dat gheen vleyshouers ghen scapenvleys opblasen en sullen, noch oeck in ghen lammer enich doeken
off anders steken sullen onder die nieren, up die verburnisse vaa
drie r.gulden alsoe dicke als sij dairaff bekuert worden, die een
helft tot behoeff des heren ende die ander heelft tot behoeff der stat
[B die schout].
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 87'.
.

1521 Feb. 16.

E

Den xvjen Februarij anno xvcxxjij. a)

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemant voirtaen enige
vercken besien sall off sij gans off ongans sijn die vercoft sullen
worden, dan alleen sullen sij besien worden bij den twee gesworen
pachters, up die verbuernisse van xv stuvers halff den heer ende
halff der stede; ende die gesworen pachters sullen dieselve mogen
bekoeren.
GK

J° 105'.

a) De schrijfwijze geeft aan, dat

'21

later in '23 is veranderd.

N° 56a.
A Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat nu voirtaen
nyemont, wie hij is, enich hout upter straten leggen nergent in der
stede dan binnen den goten, ende niet i~ den goten noch da~rover,
up die boet van vj stuv. also die als sij _dairaf bekuert worden, dat
een dordel den heer, tander der stat [E schout], tdorde diet aenbrengen. a)

Marg.: anno

XVIJ, XVUJ, XIX,

xx,

XXJ, XXUJ.

GK f° JI·

A

Van hout upt merctvelt te leggen ende van dermen
ende inghewant van vogelen.

Overdraghen bij den heer ende bij den gherechte, dat nyemont
hout upt mercktvelt leggen en sall dan dieghene die tymmeren binnen
Gorinchem, up die boet van enen lb,. halff den hèer ende halff der
«tadt [E schout], [D dan bij consent van den heer burgerrr{eisters
ofte tresoriers].
·

Marg.: anno

XVIJ. XVUJ, XIX,

xx,

XXJ, XXUJ.

GK f° 33.

A

Van die straten te scouwen ende messen, ende van messen
aen der stede mueren te leggen.

Item soe sullen die boden voirtaen alle wecke die straten ende
die messen scouwen. Ende wairt saeck dat clair yemont wair, die
sijn messen smorghens uut dede vueren ende des avonts niet wech
had gedaen, die soud verbueren een mengelen wijns, ende· alsoe menigen dach .als sij die messen latten leggen, so menichw!rff sullen
sij verbueren eenen stuver sdaechs.
Ende die voern. brueken sullen die boden hebben. Ende wairt
saeck dat die boden niet en scouden noch niet en bekuerden die
bruekich wairen off alle weken bruekich vonden worden van den
a) De verbetering laat slechts 2 /s over.

voirscr. messien, soe sullen die boden selver verbueren elcx bijsonder
van hem allen eenen [E ses a)J stuver, ende dat sal men hem
cortten aent loen dat hem die stede schuldich is [E tot behöeff
sheere]. Ende dese voirs. scouwe sal men mergen beginnen [ een
Dijnsdage naestcomende ende voirt alle Dijnsdage h) ende alsoe voirt
van weecke c) ] ende alsoe dick als die boirgemeysteren mitten gerech den boden dat bevelen sullen. [E ende hiervan salsse die heer
ende die schout mogen bekueren ende verdrincken].
Item en sal nyemont gheenrehande messie of slijck aen der stede
mueren leggen, noch verkenscoet dairaen maken, up die boet van
enen ponde, halff den heer, half der stadt [B? bode].
Item en sal nymeont sijn meysse noch vulnisse leggen noch
----brengen up des anders strate of erve, ende nyemont en sal sijn goten
stoppen of watergangen, up die boet van enen pond, half den heer
half der stat [B in drieën sicut ut supra].
·
Item en sal nyemont sijn straten vermaken noch den bodem
van der goten rueren noch opbreken dan bij consent des heren ende
gerechts, up die boet van enen nobel, halff den heer halff der stat.
Marg .: xvij, xviij, xix, XXJlJ.
GK /° 52.
AK /° 67-67'.

A

Van dat men gheenrehande vellen sal wassen.

Item en sal nyemont wie hij is, gheenrehande vellen spuelen noch
wasschen en sal up ghenen steygers dan aen dese sijde van der haven
noch nerghent in ghenen ghewedden, up die boet van x stuv. alsoe
dick als sij dairaff becoirt wordden. Oeck en sal nyemont enige
vellen hangen upter stede bruggen, up die boet voirscr., half den
heer, half der stat [B die brueke in drien B als boven] d).
Marg: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 57.
a) Verbetering niet in AK; hand onbekend.
b) Verbetering van A, maar later toegevoegd.
c) Toegevoegd: B des Saterdags, maar weer doorgestreept. Men leze: van
weecke tot weecke.
d) Dat is volgens no. 70a, halff die schout ende half den heyligen sacrament,
ló

A Item noch en sal nyemont geenrehande vuulnis hoedanich die
is, upten Merctvelt brengen bij dage noch bij nacht, op die boete
vous.

A Item so sullen die vogelwijve ende wermuswijve die plaetse
dair sij staen scoenmaken ende -houden ende die vuulnis wechdoen
· alle weke, op die boete vo1rs.
Marg.: X.

A Item noch en sal nyemont geenrehande vuulnis in der haven
gieten noc~ werpen noch upter stadt steygers, op de boete voirs.
dan alleen assch: die sullen sij in de haven gitten ende ·dempen dat
onder twater.
Marg.: X.

A ltem noch en sal nyemont geenrehande hout opten Merctvelde
leggen op de boete voirs., ende alle datter opleet, dat sal men aff
doen binnen tween dagen, op de boet voirs.
Marg.: X.
GK f° 64'.

A Overdragen bij den heer ende gherecht, dat men nu voirtaen
gheenrehande messyen [B off ghenderhande slijck off vollens]
up die haven leggen en sal noch nyemont en sal sijn erven dairtoe
verhueren, noch oeck beesten in sijn kelres houden en sal noch inhoir tuynen dair messye off vulnisse af in die haven comen soude
mogen [E noch oeck geen vercken houden in enige cabeysenl, die·
sullen verbueren die also deden also die als sij dairaff bekuert worden een halff pont groot dat sal sijn half! den heer half/ der stat
[B dat een dordendel den heer, dat ander die stat, dat dorde dat.
heilege sacrament. E schout].
Marg. : Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 75'; AK f° 72.
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B Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men gheenderhande
heymelickheden scoen maken een sal dair men die onreynichheyt off
op enyge steygers gieten sal, mer sal dat dragen upter stede bruggen
off bij den craen ende dair sal men dat affghieten, up die verburnisse van xiiij st., halff de heer ende halff die stat.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxj.
GK

f°

89.

B Noch overdragen als boven, dat niemont slijck, vullnissen
noch gheenderhande onreynichheyt op die :l,ruggen brengen en sullen, noch oeck doir die goten off over die leenen in der haven
werpen en sullen, noch gheen honden die en sullen gan sitten om
hair gevoech te doen dan op die heymelickheyden, op die verburnisse van xv st. alsoe dick als sij daraff bekuert worden, dat een
dordendel die heer dat ander die stadt, dat derde die se bekuert;
ende doent die jongen, men salt den auden affnemen.
Noch en sal men ghen messen dragen uut die porten die upten
cant van der haven leet, up die verburnisse van xlv pengen, dat
een dordel die heer, dat ander die stadt ende dat dordel diet aenbrenget.
GK f° 90.

B Overdragen bij den heer ende gericht, dat nyernont ghen huyden, scaepen vellen noch dier gelik en [ vellen ende leer] hangen en
sullen up enigen plaets dan up haer selff erff [ dan aen der stede
muyeren], up die verburnisse van xv st. alsoe dick als sij dairaff
bekurt worden, dat een dordel den her, dat ander die stadt [E
schout], dat dorde die dat bekueren.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix E niet; doorgestreept.
GK

f°

28'
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. No 57h.
B Overdragen dat men opter stede bruggen, opter stede muyeren
ende trappen, upt kerkhoff, gasthuysganck gheen onreinicheit doen
off maken en sal, up · die boet van xv st., dat een dordendel dat
heylege sacrament, dat ander die stat, dat derde derdendel dit aenbrengen.
Ende doent die jongen, men salt den ouden aff nemen [ tot behoeff
den boden].
GK

f°

89'.

N° 571.
B Overdragen bij den heer ende gericht dat nyemont gheen
vuylicheden upten parrick voren en sal, noch nergent bij ghenen
wegen, sij en sullen die graven, up die verburnisse van xxx st. die
heer dat een dordel, dat ander die stadt [D schout] dat dorde
diet aenbrenckt.
E Item wanneer den parrick onder is, dan sal men se bynnendijcx graven.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 95.

N° 58a.
A Overdraghen bij den heer ende gerecht, dat men die rijsen, die
nu ter tijt up dat hooft staen, dat men die van stonden aen wech
doen sal, ende sijn sij mergenavont niet altesamen wech, dieghene
die die rijsen toebehoiren of die tbevel dairaf heeft, die sal verbueren enen leuwe, also menigen dach als sij dat overlaten, sullen sij
alle dage een leeu verbueren(!). Ende soewie voirtaen clair meer
rijsen set off leet, die sal verbueren een leuwe, half tot behoef den
heer, dan der helft tot behoef der stat.
Marg.: niet, X.
GK f° 60.

N° 58b.
B Noch ist overdragen, dat nyemant ghen sant binnen die hav<;n
upgevisset(?) sal vinden(?) up enige wernen a) gelegen up die haven
a) Er heeft waarschijnlijk werden gestaan, maar dit is door E duidelijk verbeterd in: wernen.
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dan allen buyten die hooftport, up die bote van iij r.gld., halff
die here ende halff die stadt [E schout] E ende sullent met karren
ende wagens up hoeren erven voeren ende houdent leggen sess voeten
van der haven ende alsoe voirt te vercopen.
Marg.: xix, xxj.
D oorgestreept en blijkbaar vervangen door:

E Overdragen bij den heer ende gericht, dat men nyewers gheen
sant updoen en sal omme te vercopen dan alleen buyten die borchpoirt in den doelen end<! dat men dair nyet meer gheven en sall van
een kar sants 5 stuver ende voirt den karman sonder meer, up die
verburnisse van x stuver, halff den heer ende halff den schout. Ende
die borgers diet selff behoeven sullen mogen halen ende dragent mit
manden up off mit croeywagens sonder up te werpen, op die boete
als voren.
Marg.: xxiij.
GK f° 92.

N° 58c.
A

Van hout uter stede graften, uter haven ende anders
uuter stede scay te legghen.

Item alle dieghene die hout ende scepe leggende hebben in der
stadt graft ende int cleyn graftken aen die Goddenpoirt, die sullen
die graft ruymen van hoiren scepen ende hout binnen twe daghen
naestcomende, up een boet van enen ponde, halff den heer halff der
stat [E schout] [D te weten alzoe wel in der Lyngen als voer in der
haven, dan elcx in zijns selfs kulen.]
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xx,
GKf° p.

XXJ,

N° 58d.
A Item soe en sal men gheenrehande Ludicx noch Wesels hout
leggen in den mont van der haven langher dan drie daghen, ten
dede hem kenliken noet, up die boet van enen leuwe, halff den heer
half der stat [E schoutJ, dat is te weten upt slijck aen die oestsijde
van der haven ende mede aen die westsijde. Ende nyemont en sall
sinen ballast in der haven off in den mont van der haven uutwerpen,
up die boet voirscr. Ende wairt dat yemont van kenliken noots

wegen sijn hout niet wech doen en mocht teynden den drieën daghen,
so sullen sij oirloff bidden aen den heer [E schout] ende aen die
boirgermeysteren, up die boet voirscr.
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xx, xxJ, xx11J.
GK f° 3r.

N° 59.
B Overdragen bij den heer gericht, dat men gheen visscep noch
viskurven leggen een sal in der haven van der Visbrugghe affwert
tot verbij des keysers erff toe ende niet naerre der bruge, up die
verburnisse van xv st. halff die heer ende halff der stat [E bode].
Marg.: Anno xvij, xviij; doorgestreept.
GK j° 56'.

N° 60.
A Item noch overdragen als boven, dat nyemont in der doelen
enige laken en bleyken sall off up den boem en hangen of te drogen
sal, up die buete [B noch ghen verken in die doelen houde up die
boete als voren]. [E ende hieraen salsse een boech maken, ende
alle die oude scutten moegen bekueren. Voirt als men met den boech
schyet, dat men dan daer metten bollen off metten hoeffijsser nyet
schyeten en sal, up die boete als voren].
Marg. : Anno xvij,
GK f° 85.

XVllJ,

xix,

XXJlJ.

VII. BEWAKING DER STAD; KRIJGSLIEDEN.
N° 6ia.
A

Die oirdinancie van der waeck.

Item overdragen als boven, dat alle dieghene die gheoirdineert
sijn op dat raethuus te waken, die sullen selver waken, wie hij
oeck is, sonder des enich verdrach te hebben, ten wair saeck dat sij
sieck off van huus wairen. Ende oft ghebuerde dat sij siec off van
huus ·w airen, so moghen zij seynden voir hem ter waeck enen scut
off enen gheswoiren off enen goeden eersamen poerter, dair die
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ander wakers mede tevreden sullen SlJn, Ende die scutten sullen
ter waeck comen, hebbende een panser aen of enen hal ven creeft
voir hem ende een busse of enen boge in hoiren handen, elde elcx
mit sinen toebehoiren, op die verb.oirnisse van vijff stuv., half sal
men se verdrincken ende dander halft sal die scout hebben voir
sijn uutleggen.
Voirt so sullen die uter ghemeynten, die waeck gheboden ende
bevolen wordt, altijt selver in personen waken, tenwair saeck dat
sij sieck off. van huus wairen, ende dan mogen sij enen anderen
goeden poirter voir hem laten waken die mans werdich is. Ende
sowair sij van der stat waker gheoirdineert ende gheset worden te
waken, clair sullen sij gaen, ende sullen van elken waechuse altijt
een van hem op die mueren hebben, gaende off staende, sonder
enich gebreck dairin te laten vallen, ende sullen oeck een goede
ende manlike were bij hem hebben. Ende sowie aldus niet en dede,
die sal verbueren drie stuv.; die twe stuv. sal men verdrincken
ende den dorden sal die scout hebben voir sijn uutleggen.
Marg.: X, niet.
GK j° 46.

A Item overdragen, dat men van nu voirtaen savonts ter waec
comen sal tot seven uren ende clair niet aff gaen, die kloek en hevet
ses geslagen, ende dat sal duren totten eersten dach van Mairte
toe. Ende van den eersten dach van Mairte totten lesten dach van
Mey toe sal men savonts ter waeck comen tot acht uren ende clair
niet aff sceyden, die doek en heeft v geslagen; ende van den lesten
dach van Mey totten eersten dach van September toe sal men ter
waeck comen savonts tot negen uren toe ende clair niet aff sceyden,
die kloc en heeft vier geslagen. Ende van den eersten dage van
September tot Bamis toe sal men savonts ter waec comen tot achten
ende smorgens niet aff gaen, die kloc en heeft vijff. Ende van
Bamis tot Jairsdage toe savons tot seven uren ende smorgens tot
ses uren toe, op die boet voirs. [B ende sullen tot seven uren den
ersten omganck gaen]. Ende is clair iet in te verbeteren, dat hout die
heer ende tgerecht aen hem.
Marg.: X.
GK f° 46.

N° 61c.
A Item noch overdragen dat up elke wake wesen sal een cleppe
ende die sal elcx up sijn waeck savonts tot Jan Snoecx halen ende
smorgens weder heel leveren tot Jans. voirs. huus, up die verbuernisse van vier stuver off een ander clappe van denselven avont
weder in die stede leveren. Ende sullen up elke waechuus elcx altijt
een up die muer hebben die terstont als hij een clap hoirt slaen, so
sullen sij terstont alle clappen, ende sullen oec die omgangers van
den raethuuse eerst toespreken up die boet voirs.

Marg.: ·x.
GK f° 70'.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat alle dieghene die
geoirdineert sijn up dat raethuus te waken, die sullen voirtaen selver in personen waken [A ende selver omgaen] sonder enich bedroch daerin te hebben, tenwair off hij van huus waer off syeck
wair [A of dat sijs niet doen mochten]. Ende off yemont van dien
sieck off van huus wair, die sal voir hem mogen seynden ter waeck
[A of om laten gaen] enen scut off enen gheswoiren off enen
goeden poirter, dair die ander wakers mede tevreden sullen sijn, ende sullen clair up die waeck comen mit alsulken weren als dat behoirlick ende ghewoinlick is. Ende soe wie niet en doet als voirs.
is, die sall verbueren drie [A sesJ stuver, dair sal men enen stoter
[A sestalve a)J terstont aff verdrincken, ende diegene die alsdan
die overste is van der waeck, sal die drie stuver [A dat gelt] vei-legg~n ende salt enen bode uut doen halen weder terstont, ende dair
sal die bode die die pande haelt den halven stuver aff hebben
voir sijn halen. Ende wair tsaeck, dat die overste van der waken
also niet en dede off dat die bode terstont die pand niet en haelde
dair hem die overste van der waken dat bevolen had, sal verbueren
ses stuver. Ende voert van der ghemeynten sal voirtaen oec een
yegelic selver waken, tenwair off sij siec off van huus wairen, ende
so sullen sij eenen goeden werachtigen man seynden, clair die wakers upter stat huus mogelic mede tevreden sullen sijn. Ende die
a) In margine verbeterd als: v.s. stuver, wat evenveel is.
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weduwen sullen van gelijcken oec enen werachtigen man seynden
ende sullen een manlike were in hoiren handen hebben [B ende die
waker die opter muyren waken, sullen eenen op die mueren houden
gande ende sullen den omgangers alre eerst aenspreken, op die verburnisse van iij stuver] ende soe wie uter gemeynten dair gebreclic
in valt, die· sal verbueren drie stuver, ende dat sal die overste
van der waken upten huuse terstont uutleggen, up die verbuernisse
als boven; die twee stuver sal men verdrincken, den dorden sal men ·
terstont enen waker in die stede om hueren ende men sal sonder
verdrach die panden terstont doen uuthalen. Ende wairt dat yemont
wair, die hierin gebrecklic viell ende men tsinen huuse also veel
panden die dragelic wair niet en vonde, die sal dairvoir, drie dagen
in den stock sitten te water ende te brode. Ende een yegelic sal
up die waec comen savons als men upten huuse luyt, ende dair
bliven tot smorghens dair men in der kercken te metten luyt ende
dat luyden ghedaen ....

Marg.: X.
GK f 0 70. De met A gemerkte wijzigingen zijn door
een hand aangebracht, die veel op A lijkt en wellicht
daarmee identiek is, geschreven met rossigen inkt.
Het slot is door a/scheuren van de bladzij onleesbaar
geworden.

N° 61e.
A Overdragen dat nu voirtaen up der stede huus een yegelic
selver in persone waken sall, ende in diergelijken van der gemeynten om die mueren mede selver sullen in persone waken, wie sij
oec sijn, uutgesceyden die siec ende van huus; die sullen eenen werachtigen man in sijn stede seynden die boven sijn xx jaeren is ende
beneden sijn lx jaeren is.
Ende des avonts als men · ter waeck luyt, so sullen sij een yegelic
diet sijn waeck is selver mit sijn weer boven comen ende gaen van
den huuse daer sij waken sullen sonder wederom thuus te gaen. Ende
sullen die wakers altijt een houden gaende up die mueren, up die
verbuernissen van drie stuv. die up die mueren waken, ende die
up der stat huus waken sullen verbueren vj stuv.

Marg.: X, nyet.
GK

J°

79.
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N° 6rf.
D

Noch overdragen dat eenen yegelijck van nu voirtaen schier

in die portte comen sal, dair hij in behoert te sytten om die te
bewaren, ende sal een goet gewer in die porte brengen sonder daer
yemonts in te setten, op die verburnisse van vj st., halff den heer
halff die stadt.
Marg.: X.
GK f° 93·

a) D Overdragen bij den heer ende gherecht, dat nu voertaen
eenen yegelijcken selver in persoen opter stadthuys ende op die
muere waken sullen een wyssel waeck myt alsulcken ghewer daer
zij meynen haer lijff te bewaren.
Item die wekers die opter stede huys waken, sullen gehouden zijn
elcx twe malen des naechts om te gaen ten mynsten, ende dat op
die boet van vj st. te gaen na ouden hercomen.
Item noch overdragen als boven dat nyemont van buyten myt
geenderley wer in der stadt comen en sullen te water off te lande,
maer sullen haer gewer laten in handen van den portiers ende die
portier sal gehouden zijn eenen yegelijcken zijn gewer wederom te
leveren ende dit op· die boet van xv st. halff den heer halff die stadt.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix; X.
GK f° IOO;

D Noch overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont int
stadt graft seynden en sal, ten sullen werachtige mannen zijn, off
ij st. daervoer off den heer salt uuytleggen ende halent aen dubbel
gelt weder.
Marg.: X,
0
GK f 96'.
a) Op f 0 99 staat onderaan met deze hand: Item opten xjen Februario anno
xiiij soe ist. Dat kan voor f 0 roo bedoeld zijn, maar ook voor 98'.
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N° 62a.
D Overdragen_ bij den heer ende gerecht; dat zoe wye den
weckers off den omgangers voir die opter stede huys wecken, enige
quade worden in evelen moede toespraeck sonder redenen ofte saeck,
die sal verbueren iij r.gulden, halff den heer ende halff die stadt
[E ende hiervan sullen deselye omgangers geloef hebben].
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 95'.

N° 62b.
D Noch ist overdragen oft gebuerden dat enige weckers die opter stede mueren waken enige van den wekers off van den omgangers die opter stede huys waken, sloegen off dreygden, die sullen
verbueren vj r.gulden te gaen als boven ende daerenteynden gecorrigert te werden bij goetduncken den heer ende gerecht. Ende dyeselve sal men hem moegen overtugen bij die omgangers. Datum
den vjen dach in Decembrij anno xvc xij.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 95'.

N° 63a.
A

Van dat een yegelick sijn harnasch, sijn weren, haecbussen
ende ander reesschap altijt bereet hebben sal.

Overdraghen bij den heer ende gherecht, dat een yegelick van
stonden aen sijn harnasch rede hebben sal. Ende dieghene die up
bussen ende boghen gheoirdineert sijn ende die se hebben, sullen se
oeck mit all hoir toebehoiren rede maken ende bereet houden. Endoe
die haeckbussen te bewaren hebben van der stat off selver betaelt
hebben, die sullen die altijt rede hebben en cruyt ende loet dairb:
hebben, om, off in die stede bi dage off bij nacht yet ghebuerde,
dat een yegelick dan bereet sal sijn. Ende sullen terstont gaen onder
hoiren capiteyn ter plaetsen dair sij gheoirdineert sijn. Ende wairt
saeck dat yemant wair, die aldus niet en dede als voirscr. staet, die
sal dat beteren bij den heer ende bij den recht.
Marg.: X.
GK f° JI·
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D Noch overdraghen als boven, oft gebuerde dat men bij daghe
ofte bij nacht die cloeck gheslaghen worde overmits brant off andere saken van vijanden off anders, dat genen yegelijck met zijne
ghewer loepen sal ter plecken clair hij geordonnert is onder sijnen
cappeteyn ende daer blijven totdat die cappeteyn hevelt dat zij van
hem gaen moeghen, op die verburnis van drie r.gulden, die een
heelft den heer ende die ander heelft stadt, ende op die verburmsse van haer portrecht.
Marg.: Anno xv1J, xvnJ, x1x, XXJlJ.
GK /° JI·

Item noch overdragen · dat alle merckdage een cavel van der
scutterijen sytten sullen in die porten, ende sullen die luyden besien
ende haer gewer aff la ten leggen in handen van den portiers, op
die boete van vj. st.
Item alle diegene die opt stathuys waken, die sullen des anderdaechs die poert bewaren nadat zij gewaeckt hebben na ouden
hercomen, op die boete voers.
Marg.: Anno xv1J; x.
GK f° IOO.

1514

Oct.

11.

B Datum den xjen in Octobrij anno xiiij.
Overdragen bij den heer gerecht dat tot wat tijden die heer,
burgermeisteren enyge knechten te doen hadden om ywers te seynden off ergens te ligen, soe sullen allen dieghene die gewonlick
sijn ende hebben voir knecht geleghen, sij sijn van buyten
off van bynnen den lande van Arkel ende hem ·in der stede van
Gorinchem behelpen off wonen willen [ off i~ den lande vorss.] die
sullen ghehouden sijn den heer off der stede te dienen om hair [E

253

gewoenlick] loen [E naer advenant van der tijt]. Ende die dat
nyet doen en woude sal verbueren iij r .gulden ende sullen dairenteynden in der stede van Gorinchem noch in den lande van
Arkel nyet comen bynnen eenen jaer.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK

f°

98.

D Overdragen bij den heer ende gerecht, dat alle die knechten
die alsnu bynnen onser stede zijn ende in onsen G. H. dienst nyet
en leggen, dat zij van desen dach eec die doek vijff slaen zal, uuytter stede van Gorinchem gaen sullen. Ende zoewye alduys nyet
en dede, dat zal wesen op allentgene dat zij tegen den heer te
verbueren hebben, ende daerenboven sal ze die heer in zijn gevangenisse leggen.
Marg.: X.
GK f° roo'.
N° 65c.
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat van nu voirtaen
als die stede die heer mitten borgermeisteren van der stede wegen
enige gesellen te doen hebben om die van sheren ende van der stede
wegen te seynden clair des te doen wesen sullen, so sal die heer
off die borgermeister uuter gemeynten kyesen xx off xxv man off
meer off min, so hem dat believen sal; ende die sullen alsdan bereyt
wesen om te trecken clair dat hem bevolen sal wordden. Ende sal
men hem enen capiteyn settên, die sullen sij gehoirsaem sijn ende
doen ende laten dat hem die bevelen sall.
Ende die aldus gecoiren sullen wordden, die sullen sdaechs hebben
iiij stuv. ende nae dat die tijt ende reze(?) gelegen sal wesen, sal
hem die stede wagenen of/ scepen doen buyten hoir costen. Ende soe-·
wie clair onwillich in valt ende die reyse niet en woude doen gelijc
hem die heer mitten recht bevelen sal, die sal verboiren een lb.
groot, half den heer · halff der stat.
Item en sullen die voirs. gesellen van nyemont drinckengelt eysschen noch begeren en sullen, up die boet voirs., tenwair off men
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hem drincgelt scencken woude: dat sal hoir capiteyn tot behoeff
van hem allen ontfaen, duncket hem oirboir.
Marg.: X.
GK f° 77.
N° 66a.

A

Van maechcleder te draghen ende van vremden heren te dienen.

Item en sal nyemont gheen maechclederen off covelen dragen mit
yemont, up die boet van enen gouden leuwe, hallf den heer halff
der · stat, ende up die verbuernisse van den clederen, also click als
sij dairaff betuycht ende becuert wordden.
Marg.: anno xvij, xviij, xix. Doorgestreept.
GK f° 38.
N° 66b.

A Item noch overdraghen dat nyemont uter stede van Gorinchem ende landt van Arckell en treek up off in yemonts dienst sonder oirloff des heren ènde gherechts. Ende wairt oick also dat
yemont uter stede voirs. ende lande van Arkel toghe, hij wair poirter
oft inwonende slants voirscr., ende in yemants dienst enighe feyten
dede, die en sal niet weder in die stede ende lant voirn. comen om
geleyde of te vrijheit te ghenieten, hij en sall dat eerst beteren bij
oirdinantiën des heren ende gherechts nae gelegentheit der saken, te
weten up sloten, steden ende dorpen, off om yemont te slaen off te
vanghen.
M arg.: Anno xvij, xvnJ, .xix, xx, xxj.
GK f° 38.

N° 66c.
15 Mei

B

1.

Datum j in Mey anno xvcxv.

Want Sander Heynrix, Gherit Peterss., Frans Lambertss. mit
haren medestanders up hair selffs auctoryteyt sonder consent wille
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weten van den heer burgermeysteren off haren hoef tman gegaen sijn
up die Lyngen in den lande van Geldre om aldair die huysluyden te
vangen ende te spannen, soe laet men eenen yegelicken weten off
yemont dieselve gehuyst off gehoeft hadde off enige goeden wist
off onder hadde, den vorss. parsonen toebehorende, dat sij dat den
heer te kennen geven, up die verburnisse van vijftich gouden gulden.
Oeck soe laet men eenen yegelicken weten off dieselve quamen in
der stede van Gorinchem ofte lande van Arkel, dat men die hantplichten ende vangen sal ende in handen van den heer leveren
om die te straffen aen hair lijff ende goeden alsoe dat behoren sal.
Marg.: X.
GK }° 103.

D

Anno xvcxvij.

Overdragen bij den heer ende gerecht dat nyemant jonck noch
oudt wy hij zij enige vremde luyden off volck van wapen, huerknechten ofte jongen, nyet mysdoen, noch mysseggen en sullen myt
worden noch myt wercken ende dat opten peyn van x r.gulden halff
tot behoeff den heer ende die ander helft tot behoeff die stadt, ende
noch daerenteynden gecorregeert te wesen bij den heer ende gerecht
na gelegentheyt der saken. Ende doent die jongeren, men salt den
ouders affnemen.
GK Jo

'
103.

VIII.

MARKT EN HANDEL.
N° 68.

Die vyschmarct a).
So en sal wijff gheenrehande vysch copen noch vercopen dan
harinc, buckinc, wijtinc, spierinc, droghen vysch, scollen, botten, scel1.

a) AK Ordinancie ende kueren van der vismarct.

vysch, alphcn ende ael, op een boet van tyen scillinghen a) also dicke
ende menichwarven als dat ghesciede b).
2.
Item en sal nyemant gheen levende vysch copen om voert te
vercopen, daer en is yerst een vol mael mede ghehouden, op een
boet van tyen scillinghen also dicke als dat gesciede, tenwaer of mens
oerlof ghave van sgherichts weghen.
3. Item en sal nyement op die brûgghe staen met enighen vysch,
dan bynnen den latten met sijnre bancken of met sinen korven c),
op een boet van tien scillinghe.
4. Item alle vysch die men vaet op ons liefs heren stroem van
Arkel, die sal men tot Ghorinchem aen die vyschmarct brenghen ende loven se mijn, op een boet van vive ende veertich scillinghen, wye
dat des niet en dede. Ende als dat ghedaen is, so moghen sij horen wil·doen met horen goede.
5. Item waert dat yement vysch coft ende bevorwaerde den anderen, vysch aen die marct niet te vercopen, daer waer op een boet
van vive ende veertich scillinghen.
6. Item waert dat yemant vysch bynnen Ghorinchem vercoft, hij
waer van bynnen of van buten, dien sal men sijn ghelt gheven bynnen des daghes licht, also als die comansscappe ghemijnt is. So wie
des niet en dede, verboerde een pont teghens . der poerten also dicke
alst ghesciede. Ende die den vysch vercof t, sal des anderen daghes
ghaen aen den scout ende salt hem toenen, ende dan sal die scout
hem sijn ghelt gheven ende salt den dorden penninc meer panden
tot sheren behoef van denghenen die niet en betaelden als·
voerscr. is d).
7. Item so wye dat vysch coft om voert te vercopen, tenwaer op
die vyschmarct, die verboerde een pont, uutghenomen corfharinc.
8. Item so wat vysch van der zee coemt, die mach een man of
twe tesamen copen ende niet meer; deylde daer yemant meer aen,
dat waer op een boet van enen ponde.
9. Item waert dat yement vysch aen die vyschmarct brocht, die

a) in marg.: 16 AK: eenen halven ponde.
b) In AK heeft een latere hand bijgeschreven: tenwaer oft vrouwen van buyten waeren die visch ofte elft alhier te merckt brochten, of die oerloff hadden
van burgemeesters.
c) AK corn.
d) De 6de item is in marg. met een kruis gemerkt, waarschijnlijk omdat zij
later vervallen is; ontbr. bij AK
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de vijnders kuerden dat hij niet goet en waer, dat waer op een boete
van x scillinge ende so soude men dien vysch dan van der marct doen,
ende niet meer daer vercopen, op een boet van enen ponde.
Item en sal nyement vysch vercopen op die brug bij kersen, op
een boet van tyen scillinghen.
10.
Item en sal nyement zalm snijden zomerdaghes meer enen
dach, dats te verstaen tttsschen Paesschen ende Bamis; ende waert
zake dat men van_ den selven zalm des anderen daghes op die vyschmarct brocht, die dat dede verboerde tyen scillinghen ende den zalm,
tenwaer of hij ghezoute~ waer.
1 r.
Item waert zake, dat yement mosselen bynnen Ghorinchem
brocht, daer en sal men gheen af vercopen, die vijnders en hadden
se eerst gheloef t, op een boet van tyen scillinghen.
12.
Item en sàl nyement mosselen copen samens coeps aen die
marct tot Ghormchem om voert te vercopen, op een boet van enen
ponde, daer en sij yerst een volle mael mede ghehouden.
1 3.
Item en sal nyement staen op die brt"tg met vysch, dan aen
toesteynde te ver copen van onser Vrouwen stoc, op een boet van
x scillinghen.
14. Item en sal nyement meer hebben dan een bancke op die
br{1g, ende elc bancke sal wesen zeven voet lanc; ende sij zullen alle
Zaterdaghe in die vasten loten huer stat. Ende so wie dat selver
gheen bancke en heeft, die en sal niet mede loten, hij en hebbe een
bancke, op een boet van tyen scillinghen a).
1 5.
Item en sal nyement voer des anderen bancke staen met vysch
of met eni_gerhande goet te coep, op een boet van tyen scillinghen,
tenwaert zake of hij selver gheen vysch noch gheen goet te vercopen
en hadde, so mach en yeghelic staen met sinen vysch, daer hijt
ledich vijnt.
16. Item so wye dat vysch brenghet van der zee tot Ghorinchem
om te vercopen, dat sal met sijnre volre last algheheel aen die marct
comen, ende als hij aen marct is, so mach hij hem ende sinen wive,
sinen gheselle ende sijns ghesellen wijf also veel vysch op doen draghen als hij wil uut dien scepe, totter eenre helft toe dien selven
te bruken; ende so wes hij dan in den scepe behout, dat sal hij afslaen ende lovent mijn als ghewoenlic is, totter tijt toe dat die vysch

a) met latere hand bijgevoegd: uutgenomen die twe bancken, die die stat verhuert: die sullen haer stat houden. Deze zin ook bij AK.
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vercoft is. Ende waert dat hij des yerstens maels niet al en vercoft,
so mach dien selven vysch bynnen tween den naesten malen kyesen
een mael sijn marct mede te houden, ende so wes hij dan niet en
vercofte, daer en soude men gheenrehande comansscap tot Ghorinchem meer mede doen, te weten enen dach gherekent voer twe mael.
Ende so wie dese voers. punten enich brake, dat waer elc op een boet
van vive ende veertich scillinghen, also dicke alst ghesciede.
17. Oec en sal nycment sijns selfs vissche minen noch sijn wijf
noch sijn ghezelle, noch sijns ghesellen wijf, noch nyement tot hoers
enichs behoef, op een boete van xlv sc.
1 8.
Item so wye dat van buten zalm tot Ghorinchem brenghet
om te vercopen, dat sal men brenghen aen die vyschmarct opt lant
ende slaen se af als ghewoenlic is. Ende waert dat hij des yersten
maels niet en vercoft, so mach hij sijn orbaer met sinen goede doen
ghelijc anders onsen poerteren.
19. Item en sal nyement zalm noch elft tot Ghorinchem copen,
daer meer dan huerre drie aen deylen, elc op een boet van vive
ende veertich scillinghen also dicke als sijt deden.
20.
Item so wye dat levende vysch brocht tot Ghorinchem van
buten om te vercopen, die mach daer een vol mael mede houden,
ende so wes hem overloept alst mael ghedaen is, dat sal hij afslaen
ende loven se mijn, totter tijt toe dat sij vercoft sijn, ende niet wech
vueren, uutghenomen watersceep, op een boet van tyen scillinghen.
21.
Item en sal nyement gheen stat beslaen op die vyschbrug
met korven, met banken of met enighen zaken voer dien tijt dat hij
vysch heeft, dats te verstaen buten der vasten, op een boet van
tyen scillinghen.
22.
Item van allen voers. pi'mten die hiervoer ghescreven staen,
so mach een scout of een borghermeester met twee scepen en yegheliken eyden alle daghe eens wanneer dat sij willen.
23. Item en sal gheen waert sijnre gast vissche vercopen, hi en
sal se min loven ende afslaen onder die coeplude als daer ghewoenlic af is, totter tijt toe dat se vercoft sijn, op die boete van xlv sc.
also dicke alst ghesciede.
24. Item waert dat yement enigen coepluden van visschen opten
stroem buten Ghorinchem seechde ende waende dat gadinge van
visch te Ghorinchem ware, ende sij dairom voir\Ji voeren ende tot
Ghorinchem nyet en vercoften, die verboerde v lb.
2 5.
Item zullen die vijnders alle visch afslaen op die boet van
drie ponden ten waer of hij een weert had, die mocht doen.
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26. Item waer oec dat enich coepman van buten sijn ghelt niet
ghecrighen en conde binnen dies daghes licht, dat die visch afgheslaghen waer, die soude die scout uutlegghen ende twivout weder in
nemen.
27. Item mach een yeghelijc poerter van binnen Ghorinchem
sijns selfs visch afslaen sonder verhoren ende sonder uutlegghen
als voerscr. is. Mer so wanneer hijs selve niet afslaen en woude,
so zullent die vijnders doen op zulc uutlegghen als voerscr. is van
den utemschen luden.
28. Item sal elc pont op die vischmarct wesen tien grote, eens
vleemsche placke voer drie grote gherekent. a)
29. Item alle boeten die hieraf verschinen zullen, sal die here
tordel af hebben, die poert dat ander dordel ende die vijnders dat
derde dordel den vijnders. (sic)
30. Item alle levende vissche, die men tot Gorinchem vercoept,
die en sal nyement copen noch voirt vercopen meer dan een of
twee tsamen, up een boete van xlv sc. [al soe] click alst geschiede.
3 I. Ende alle punten die voir [gescreven] staen van der ki'tere
van der vischmerct voirs., die sul(len) alle ende yegelic bijsonder
van weerden wesen ende mit desen selven punte ende kueren onverbroken wesen ende blijven. [sonder die met cruysen getekent sijn].

Marg.: X bij item 6, I6, ·Il, 25, 26, 27, 28, 29.
KK j° 8'-IO'.
AK f° 28-29', waarin ontbreken de items, die in KK
aangestreept zijn.

1557 Feb. 7.
Op den vijen Februarii anr:.o lvij geordineert ende overdragen bij
den heer ende gerechte, dat gheen voercoopers, wie h) sij sijn, van
buyten of te van binnen, enige tonnekens met melck coopen sullen om
weder te vercoopen, ten waer sake dattetzel ve melck eerst een geheel
ure opter strate op die vrijmerct over de eerste cruysstrate veyl ende
a) In margine wordt toegevoegd: 1 lb xv wit stuv. xx s.
b) Er staat iets anders: weer (= weder?) sij sijn van buyten ofte van binnen.

260

te coop gestaen heeft, opte verbeurte van tzelve mekk ende noch
op die boete van zes st. tot prouffijt van den boden.
Item noch overdragen als voren,- dat van gelijcke gheen voorcoopers enige boter, kaesen, hoender, vogel, eyer ende diergelijcke
eetbaer waer coopen sullen, ten waer sake dat dezelve waer oft provande eerst oick een geheel ure veyl ende te coop gestaen heeft als
voren, op verbeurte ende boete als voren.
Item noch geordineert ende overdragen als voren, dat soe wanneer
die ure voern. ommegecomen sal sijn ende die voercoopers voern.
enige boter, kasen, hoender, vogel ende diergelijcke eetbaer waer int
groote gecoft sullen hebben, soe sullen die inwoonende poorters oft
poorterssen die daerbij ende omm.e staen, sullen mogen van die
voern. boter, kasen, hoender, vogel ende diergelijcke twee oft drie
stucken offnemen tot haer nootdrufte mits betalende tzelve naer advenant dat die voercoopers dat gecoft sullen hebben, ofte bij weyge~
ringe van dien op een boete van thien st. tot behoeff van den boden.
Ende indien die boden gheen executie hiervan en deden, soe sa} men
die boden die breucken zelfs affnemen.
GK

f°

rr9'-r20.

D Overdragen bij den heer ende gherecht, dat nyemont enige
goeden tzij botter, vlees, honder, eyer, vogel, noch genderley goeden
die bynnen· onser stede ter merckt comen, copen en sal noch doen
copen van den voercopsteren, tenzij dat diegeen die haer goeden ter
merckt brengen een uuyer myt haren goeden die merckt gehouden
hebben. Noch soe en sullen geen voercopers noch voercopsteren mer
dan eenen vennet hebben.
Item soe en sal nyemont aenderley goeden copen die tot onser
merckten comen, tenzij dat die goeden over die erste Crustraet bij
die Cansseport ende over die Vysbruge dat ter haven off in d:;:r
Burchport incompt, op die verbuernisse van xx st. halff die heer
halff die stadt [bode].
Marg.: Anno xvij, X.
GK f° 97.
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A Van dat nyemont die coirnmerct besetten sal met ghenen dinghen.
Overdraghen bij den heer ende bij de recht, dat men nu voirtaen
geenrehande goet brengen, setten noch leggen sal up die coirnmerct,
noch upten santwerff, noch upter stede steygers, ende nyemont en
sal enige visschscepen aen der stat steyger leggen of meren bij die
coirnmerct a) op een roey nae aen beyden sijden van den steygher,
up die boet van x stuv.; noch geen scuytmakers noch nyemont
anders en sullen scepen noch scuyten up noch aff van den groten
steyger laten noch doen laten, up die boet voirscr. [B halff die
schout ende half den heyligen sacrament].
Marg.: Anno xvij, xviij.
GK f° 57.

B OverJr. bij den heer ende gericht, dat allen die pottebackers
mit hair potten ende cannen, die cupers mit hairen tonnen cleyn
ende grot, die mandemakers mit haren manden, die hauten scotelle
mit hairen cramen ende hair gereescap, sullen alle manendach staen
upten stedeplaets, clair sij van den heer (ende) gericht gest(elt) sullen
worden. Ende in die jairmercktmerkten sullen dieselve staen in die
Molenstrat bij ordinsie van den heer ende gericht. Er.de dat up die
verbornisse van vj [E drie). r. gld., alsoe click als sij dairaff bekurt
worden. [E in drieën].
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 59'.

B Noch overdr. als boven, dat alle die balch ketel(?) penssen
ende alle alle(!) scapts boten(?) ende alle ingewant van besten sullen
staen upter merckten, dat sij van den heer ende gerecht geordint
sullen worden, up die verburnisse als boven, halff die heer ende
halff der stat.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 59'".
a) B voegt iets onleesbaars in.

A tls overdragen bij- den heer ende gerecht, dat van nu voinaen
geenrehande wagen opten Merctvelt staen en sullen op die boete
van vijf/ [xv] stuver, den enen dengenen diet aenbrengt ende die
ander vier der kercken. Mer a) sij sullen staen in de Hairstraet, Crijtstraet ende in de Zusterstege [noch ontrent den gasthuse]. Van soe
dicke ende menichwerven als sij dairaf becoirt worden [D halff die
heer halff die boden].

Marg.: X.
GK / 0 64'.

B Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyement enige goede, tsij botter, kees, hoender, eyer, vogel off diergelijken goeden
copen en sal, da~ goet en is over die eersten trass . . bij die Canssepoirt ende over die Visbruge; dat ter haven off in der bruchpoert
incoempt, up die verburnisse van x st., dat een dorde[ die heer, dat
ander die scout, dat dorde[ die boden [E tot behoeff van den
boden].
Marg.: Anno xvij, xv11J, xix, xxuJ.
GK f° 88'.

N° 7oe.
E Overdragen bij den heer ende gerecht, dat die schoemakers
voirtaen met hoeren cramen staen sullen twyntich voeten van der
goeten aen Gherit Smaken huys endt> voirtaen die goete van den
huyssen besijden ten kerckhoff toe, up die verbuernisse van xxx
stuv. halff den heer ende halff den schout.
GK

D

f° 105'.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont geen

a) Deze doorstreping schijnt door D te zijn geqaan en de woorden aan het
slot schijnen ter vervanging te dienen.

upslach maken en sal bij. den craen, noch staen mit geenrehande
goet, anders dan craengoet, op die boet van enen ponde, half den
heer, halff den stadt.
GK f° 62'.

1505 Juni 3.

B

datum iij in Junio anno xvcvijff.

Alsoe wij verstaen hebben dat die van Dordrecht seggen, dat
enyge van onsen burgeren tót Dordrecht hoir goet verstapelen, soe
ist overdragen bij den heer ende ghemeyne gerichte, dat nyemont
tot Dordrecht enych goet en verstapelt dat onsen burgers toebehoert
off clair ons burgeren aen paerten deylen of bij enygen losen godspenningen off bij enich ander middel pairt off deel aen hadden,
op die verburnisse van hondert gouden groten, halff tot behoeff des
heren ende halff tot behoeff der stadt, ende op een jaer lanck hair
nerinck te verbueren, alsoe click ende mennichwerff als sij dairaff
mit twee ghethugen betuycht worden.
Ende indien die heer mitter stadt gheen gethugen crigen en mocht,
so mach die heer ende die stadt die parsonen tsij man off wijff
clair hem aen twijffelt tot allen tijden als hem dat gelieft mogen
doen dagen ende hem bij horen eede vermanen. Ende sullen tot
vermanen van den heer ende stadt sculdich sijn haren eedt te doen
van tghent dat voirscr. is, op die boete voirscr. alsoe click als sij .
dat weygerden.
GK

f°

90'.

1506 Aug.

B

12.

datum xij Augusti.

Overdragen bij den heer ende gericht, dat nyemont, wie hij is,
gheen stapelegoeden voirbij der stadt van Dordrecht voren en sal
dan dat den burgeren van Gorinchem toebehoren op die boete van

hondert gouden groten alsoe dick als sij . dairop bevonden worden,
halff die heer ende halff der stat ende op die verburnisse van een en
helen jair nyet te varen.

Marg.: X.
GK

f°

91.

N° 72a.
A

Van die sackdraghers.

· Item overdraghen bij den heer ende den gerecht:
dat voirtaen nyemont wesen en sal in der scorfder ghilde van den
draghers, hij en sal eerst in (Gorinch~m a)) poirter sijn. Ende sij
sullen gheven vij witte stuvers ende een pont was tot behoeff den
ghilde, ende dairmede sullen sij vrij ende quijt wesen sonder meer
oncosten, ende sij sullen mede ghebruycken alle tghene dat die dragers voirscr. tot desen daghe toe ghebruyct hebben. Ende dit sullen sij betalen binnen acht daghen naedat sij int ghilde comen sijn,
off en sullen niet draghen, sij en hebben eerst betaelt. Des en sullen
sij gheen poirters moghen weygeren hoir gilde die doen willen
als voirscr.staet, up een boet van enen leuwe b), halff den heer halff
der stat, tenwair dat sij wraecber wairen. Ende so sullen die draghers
comen totten borghermeysters ende den recht ende wraken se. Ende
soew1e werck aenneemt, die salt draghen ende een die hij dairtoe
neemt. Ende die ander sullen dobbelen tot alsoe veel als die begheren die dat bestaet, tot achten toe ende niet meer. Ende sullen
tesamen deylen aen dat werck ende anders in gheen werck gaen,
dat werck en sij eerst voldaen, up die boet voirscr.
Item sal een yeghelick mogen comen in dier blynder gilde van
den dragers, behoudelick dat sij gheven sullen vier stuver tot hoir
reetscap behoef te betalen, ende dat en sullen sij nyemont mogen
weigeren up die boet voirscr. Ende sullen die vier stuvers gheven
binnen die eerste acht daghen, of en sullen niet meer draghen.
Ende voirt sullen sij al doen ende houden als boven voirscr. staet
up die boet voirscr. ghelijc die scorffde, te weten van enen yegeliken
reesschap te doen van draghen ende van dierghelijken.
Ende dit sullen moghen doen alle inwonende of buytenwonende
in den scependom van Gorinchem, hij sij poirter of geen.
a) Dit woord ontbreekt.
b) Verbeterd uit: ponde.

Item soe sullen alle draghers, blynde ende scorffde, tot alre tijt
als men rechten sal van mans live, den heer ende recht volghen ende
helpen aldair doen, . dat hem van sheren ende gerechts wegen bevolen sall worden, up die verbuernisse van enen gouden leuwe tot
sheren behoeff. ·
Marg.: X, niet.
GK /° 23.

N° 72b.
1489. Oct. 30.
A Overdragen [ anno lxxxix xxx Octobris] bij den heer ende
gerecht, dat alsulken ghilde ende vergaderinge als die sackdragers
mit een hebben, dat sal voirtaen doot, te niet ende van gheenre
werde sijn. Ende alle diegene die van binnen ende van buyten sijn,
mogen dragen ende hoir broot winnen die willen. Voirt en sal men
om geens wercs wil dobbelen noch loten. Voirt off yemont werck
aenneemt van dragen, tsij wat werck dat sij, die sal alsoe veel vennoits in dat werck hebben ende nemen als dengenen belieft die
dat werck besteedt ende dat goet toebehoirt. Ende soe van den dragers off yemont anders der stede leren ende gangen besigt off haelt,
die sal se wederleveren ende brengen ter plaetsen dair men se haelt,
te weten after onser vrouwen huyssen onder die cameren: dat sal
hoir stede sijn. Ende soe wie hier ter contrari doet ende anders dede
dan voirs. is, sal verbueren een leuwe ende in een halff jair niet
meer dragen, half den heer half der stat. Ende alle vulsteren sullen
vollen ende een yegelic helpen diet begert, up die boet voirs.
Marg.: doorgestreept.
GK /° 23'.

N° 72c.
. B Overdragen bij den heer ende gerecht dat gheen sackdragers
noch meters noch volsters ghenen coep maken en sullen van torff,
van hout, van houtcolen noch van kalck, sij en sullen denselven
torff, hout, houtcolen ende kalck schier updoen ende betalen ende
dairtoe up die verburnisse van xxv stuver, die heer x st., die stadt
[D scliout] x st. ende dieghen diet aenbrenckt v st.
Noch dieselve en sullen ghen van desen voirss. goeden bescoten,
ende sullen die sackdragers nyemont ghenen torff, houtcolen noch
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kalck dragen, dieghene die den coep gemact hebben en sullen hoir
porscie eerst ende all voirt uut die vorss. goeden hebben alsoe
veél als sij besproken hebben, up die boten vorss.
Noch overdragen dat die sackdragers van nyemont sinen nemen
en sullen, noch gheen torff, hout noch colen uut yemonts scip dragen
noch nemen en sullen dan bij consent van scepenen, up die bote vorss.
Item soe in wat torffscepen dat sij dragen sullen sij uutdragen
mit ghenen starten laten liggen indien dat mogelick is te doen, up
die bote vorss.
B Oeck en sullen gheen sackdragers niet dobbelen om enich
werck, up die bote van iij r. gulden.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 93'.

A Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat die dragers
voirtaen van hoir draegerloen hebben soe hierna bescreven is.
Item soe wat torff sij dragen over die haven aen beyden sijden
mitter Borchstraet mitten Cortten- ende Langendijcken van die
vyff tonnen een oirtken [E van elcken ton eenen pennink].
Item van den torf die sij dragen van der Visbrug tot Vossen ende
Jacop Willemss. hoeken toe [E van den iij tonnen een oirtgen ende
die straten oick all gaende van den haven totten hoeck toe] mit
die Molenstraet ende Arkelstraet aen beiden sijden mitten Merctvelt
alom hebben van die drie tonnen een oirtken [E elcke ton eenen
deyt]. Des sullen die dragers, als sij doir die Visbrug sijn willen
mitten torffscepen, den scippers den mast helpen vellen ende dat
sullen die scippers gehengen ende den dragers helpen.
Item van Aernt Jans [E Jaep Merhanen?] hoec ende Seger Claess
[E Heynric Hoefts?] hoec tot Claes Mertijns [E Floris Gerits.] ende
Willem Ridders [E Wn de Sine?] hoeken mitten kerchove, Haerstraet ende Crijtstraet sal men geven van die twe tonnen drie pen~
ninc [E ij, vijff, een deyt] ende van clair voirt ter poirten toe ende
clair buyten mede van elke ton eenen deyt [E ijs penning].
Item [E dairbuyten iij penninc] van den houtcolen, die sij dragen
sullen van der Visbrug tot Sunte-Petersbrug ende Bornstege mitten
Cortten- ende Langendijcken, Molenstraet ende Arkelstraet aen beyden sijden van den Visbruggen aff tot Mfiythouts stege toe mitten
kerchove, sullen sij hebben van elke ton enen deyt.

Ende voirt wat daerbuyten woint in anderen straten sal men
geven van elke tonne iij penninc. Ende als die coilscepen over aen
dander sijde van der haven leggen, soe en sal · men dair oec niet
dan enen deyt geven van der tonne.
Item van een hoet wyntercoirns dat sij uten scepen up die carre
off in den huusen ontrent die Visbrugge of dair die coirnscepen
leggen upsetten, sullen sij hebben enen vlemschen [E stuver] ende
van der Visbrug tot Aert Jans. ende Seger Claess. hoec toe beneden
_in die huusen van der hoey enen stuver [E braspenninc], boven
enen braspenninc [E ij blanken] ende van dair voirt tot Claes Mertijns hoec ende Willem Ridders hoec toe ende die mede van der
hoey beneden enen braspenninc [E ij blanken] ende boven ij
blancken [E vij oirtgens] ende vandair voirt ter poirten toe beneden twe blancken [E vij oirtgens] boven twe braspenninc [stuver].
Ende soewie hier gebreclic ende onwillich in valt, sal verboeren also
die alst gesciet een leuwe, dat een dordeel tot behoeff den heer,
tander der stat, tdorde diet aenbrengt, ende also wel sal hij ver. bueren die hem tvoirs. loen niet geven en wil als die dragers a).

Marg.: X.
GK f°

24'.
N° 72e.
1501

Maart 9.

A Item overdragen bij den heer ende gerecht upten ix-den dach
in Mert int jaer xv ende een, dat die dragers voirtaen van hoir
draegloen niet meer hebben en sullen dan hiernae bescreven staet,
overwel myn.
Item soe wat torff dat sij dragen over die haven aen beiden
sijden uytter Borchstraet mitten Corten ende Langendijck van die
vijff tonnen een oorst.
Item van den torff die sij dragen van der Vysbrug tot Vossen
ende J acop Wilmss. hoeken toe mit die Molenstraet aen beyden sij- ·
den, Arkelstraet aen beyden sijden ende dat Mercktvelt alom, hebben van die drie tonnen een ortst. Des sullen die dragers als sij
doir die Visbrug sijn willen mitten torffscepen den scippers den
mast helpen wellen ende dat sullen die scippers gehengen ende den
dragers helpen.
a) Op den rand staat nog een aanvulling, die echter is afgescheurd.
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Item van Aemt Janss hoeck ende Seger Claess hoeck tot Claes
Mertss ende Willem die Ridders hoeken toe mytten kerckhoeff,
Haerstraet end Kerckstraet sal men geven van die twe tonnen drie
penck. Ende van dairwert ter porten toe ende dairbuyten mede
van ellic ton eenen duyt.
Item van den houtcolen die se dragen sullen van der Visbrugh
tot Sunt Petersbrugh ende Bornstege mitten Cortten ende Langendijck, Molenstraet ende Arkelstraet aen beyden sijden van der
Vysbrugh aff tot Muyshouts stege toe mitten kerchove sullen sij
hebben van ellic ton eenen deyt. Ende voirt wat daerbuyten woent
in anderen straten sal men geven van elke tonne iij penck. Ende als
die coelscepen over aen die ander sijde van der haven leggen, soe en
sal men oeck met eenen deyt van der ton geven van dragen.
1tem van eèn mud calix dat men dracht uuter ha ven tot Seger
Claess ende Aernt Janss hoeken toe ende in die Arkelstraet totten
observantencloestel' toe ende die mede ende up dat Mercktvelt e.nde
die Molenstraet toten Susterenstraet toe sal men geven van dat mud
een blanck.
Item van dat mud opten Langendijck ende den Cortendijck totten
Obserwantenstege toe sal men geven voirt mud eenen halven st ende
van daer voirt eenen halven braspenck.
Item van Seger Claess ende Aernt Janss hoeken tot Claes Taven
ende Aemt Ariansen hoeken toe ende in die Harstraet tot den
Broersstraet toe, ende die Kerckstrat tot die Susterenstege toe aen
beiden sijden vant mud j brasp. Ende upt kerckhoff enen stuver
va~t mud. Ende van der Crijstraet tot Cansenpoert toe vant mud
js st.
Item off iement van buyten myt wagen off scuyten om calck
quam, die sal geven vant mud over te storten off opten wagen te
storten s brasp.
Item van eiken born houts sal men geven als van den houtcolen
gelijck dat voer gescr. staet.
Marg.: Anno xvij.
GK f° 83-83'.

A Item van een hoet wyntercoims dat sij uyten scepen upter carren off in den huysen ontrent die Vysbrug off dair die coemscepen
leggen upsetten, sullen sij hebben een blanck ende boven enen stuver.
Ende van der Vysbrugge tot Aemt Janss ende Zeger Claess hoeck toe
beneden an den huysen van dat hoet j st. ende boven eenen brasp.

Ende van dair voirt tot Claes Metss hoeck ende Willem die Ridders
hoeck toe ende die mede van den hoet beneden een brasp., ende
· boven twe blanken; ende vandair voirt ter porten toe beneden twe
blanken ende boven twe st.; ende van der haver sal men halff
gek geven.
Item soe wie .hier gebreckelick en onwillich in valt, sal verhoren
alsoe dicke alst gesciet een leew, dat een dordendel die heer dat
ander die stat, dat dordendeel diet aenbrenget, ende en sullen in een
jaer niet mer dragen ten wair bij consent den heer ende gerecht.
Item soe wye werck aennemt die sal vrij in dat werck weesen.
Voirt soe sullen die gesellen dairom loten wie dat meer in dragen
sullen alsoe veel als diegeen begert die dat goet sijn is. Ende die
lotinge sal duyeren eenen dach ende off dat goet dan niet uyt een
wair, soe sal men des anderen dachs dairan loten. alsoe lange
dat dat werck gedan is up die boete vorss.

GK

f°

8;'-84-

B Noch sint overdragen dat die drager den ganck die sij gebesièht sullen hebben als sij werck gedaen hebben sullen brengen
aen der langer lestende(?) Dirck Janss huus, up die verburnisse
van x st., tot behoeff den scout die een helft ende die ander helft
ons lieff vrou.
B Item sullen die brouwers gheven van elck honden iiij st. ende
up elick scip een s kyndeken biers, ende van een pleyt viij mengelen.

GK

f°

84-

Item en sal nyement torf copen in der haven tot Ghorinchem om
dien selven torf voert te vercopen in der haven eer hiën opt lant
ghehuset heeft op een boet van xlv sc., ende dese mach men hem
afpanden also langhe als sij en in den scepe hebben, ende vercopen
alle daghen eens.
Voert so en sal gheen torf man enig hen torf vercopen tensi bi den
vijnders. Ende ten minsten coep maken van twe quartier torfs op
die boete van enen ponde.
Ende dien torf en sal men niet duerre gheven dan na den coep
die daer af ghegaen waer, mer min of si willen.

Ende sal alleens wesen, mer waer daer quader torf in den scepe
dan daer die coep af ghemaect waer, die soude also vele min ghelden alsen die vijnders koerden, ~p die boete van enen ponde. Ende
so wes aen enen sacke ghebrake die ghepelt werde, dat soude aen
·allen sacken ghebreken die ghedraghen waren.
Ende waert sake <latten den torff niet en vervolchde onder gelijck
boven, daer hij na vercocht werde, die sal verbueren een lb, halff
den heer ende half der stat, also click alst geboerde ende daeraf becuert worde a).
Voirt en sal nyement coep van torve maken hij en sal ten minsten
een half last torf s thuys doen draghen in den selven coep, op die
boet van enen ponde.
Item en sal niement hout noch kolen copen noch vercopen, ten
sal bi den vijnders wesen.
Ende soe wie dat hout coept of colen, die sal ten minsten een
half dusent houts thuys doen dragen ende een guldenswert colen,
op die boet ·voernoemt in alre manieren als voirsc. staet.
gheen draghers noch vulsteren en sullen coep maken.
KK

AK

f°
/°

6'-7.
30-30'.

A

Van den torff ghecoirt.

A Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat ghene torffvulsteren hij enighen coep van torff wesen en sullen up die boet van
een halff pont, dat een dordeel den heer, dat ander der stadt [E
die schout] ende dat dorde deel denghenen <liet aenbrengt. Ende dese
brueken sal alsoe wel die vercoper gelden als die vulsteren dj.e dair
bij wairen, te weten elcx hijsonder [B even veel].
Marg.: xviij, xix, xx, xxj, xxiij.

A Item en sal nyemont ghenen torff vercopen die men mit
tonnen meet, dan mitter kercken tonnen; ende dairvoer sal die
a) Deze alinea met latere hand.

kerck van elken scepe een oirt van enen stuver aff hebben. Ende
nyemont en sal mit dien tonnen meten dan die ghesworen telsteren
sijn, ende di~ sullen elke tonne twe stoten geven ende twewerff
overwaggelen, up een boet van enen halven ponde alsoe <lick als
sij dairaff becoirt worden, ende en sullen dairenteynden niet meer
vullen, half tot behoeff der kercken ende half <liet aenbrenghen.
Ende soewie coep maect, die sal den vynders een oirtken te godspenninck gheven, ende dairvoii- sal die coper een ton torf s hebben
ende niet meer. Ende elke gheswoiren van der stede mach alleen
becueren sonder meer ghetuychs te hebben. Ende den torff sall onder
sijn als boven. Ende die vulsteren sullen die tonne altijt wederbrengen dair sij se gehaelt hebben, up die boet van enen ponde tot
behoef als voirs. staet. [Ende die vercoper van den torff noch sijn
cnapen en sullen geen hande aen die tonne slaen om te vullen,
up die boet voirs.]
Marg.: xviij, xix, xx, xxJ, xx11J.

A Item en sal voirtaen nyemont torff vullen, men sal dair eerst
om gheloot hebben, ende <liet dan valt ruitten lote, die sal vullen.
Ende soewie int werck is, die en sal die reyse niet medeloten, up
die boet van enen halven ponde ende niet meer te vullen, dat een
deel der kercken, dat ander den heer [E die schout], dat dordeel
dien <liet aenbrengt.
Marg.: xviij, xix, xx, XXJ, xx11J.

A Item soewie van binnen off van buyten torff vercoept ende
dien torff onder off midssen niet also goet gevonden en wordt, ende
arger binnen valt dan hij boven is off was, die sal verbueren drie
rijnsgulden, half/ [dat een dordendel] den heer, half/ [dordendel]
der stadt [ ende dat dordendel den vinders off den boden]. Ende
indien die vulsteren dat niet aenbrengen, die en sullen in eenen jaer
niet meer vollen. Ende zullen die vulsteren die tonne altijt setten
op gelijcken bodem ende stoten als voerscr. is, up die boet voerscr.
Ende als coep van den tor/ gemaect is, sa sullen die vynre van
den . . . . ton to,·ff s uut elken scepe nemen tot enen stal ende ....
tonnen torff sal men al den anderen torff voirt enen g .... ende
so wair dat gebrec in valt sal verbueren al .... die ton torf fs sullen
die vynders hebben; des sull ... vair driewerf in elc scip gaen besien
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den torf/. En .... vulsteren die tonne altijt setten up gelijken bode_m
en . ... als voirs . .... boet voirs. a).
Voert en zullen geen torffluyden haer handen slaen aen die ton
voer die vulsteren die ton gevult hebben, op die boete voerscr. h).
Marg.: xix, xxj, xxiij.
E Ende en sall nyemant torff uuyten huiss vercopen dan die
sij meten metten geijckten tonnen na de nyeue ordonnancie, ende
en sullen anders gheen tonnen in hoir huys hebben dan geijckte
tonnen, ende sullen die moeten laten sien als men tbegeirt, up die
boete als voirs.
Marg.: xxiij.
GK f" 24; AK

A

f° 63-64.

Van mosselen, van visch ende van harinck, ende wa1r die
buystelscepen leggen sullen.

Item overdraghen bij den heer ende gherecht, dat nyemont met
ghenen buystelscepen leggen en sal in der haven dan aen den steygher
bij die Rosmolenstege, up die boet van enen ponde, halff den heer,
halff der stadt [E schout], alsoe click als sij dairaff becoirt worden.
Voirt en sal nyemont binnen Gorinchem buystel teghen die brouwers copen om die voirt binnen Gorinchem weder te vercopen, up
die boet voirscr.
Marg.: xvij, xviij, xix, xx,

XXJ, XXHJ,

Overdragen bij den heer ende gherecht, als dat men voirtaen gheenrehande vissch noch mosselen kueren en sal, clair en sijn twe vyn~
dres bijeen. Ende wairt datter gheen twc vynres bijeen te vynden
waren, so sal men eenen gheswoiren dairvoir nemen uter stede, up
die boet ghelijck die ceel dat uutwijst. Voirt en sal men gheen mosselen kueren, die vynders en sullen selve die mosselen uten sceep
a) Blad afgescheurd en half onleesbaar. Doorgestreept voor 1-523, want AK
ontbreekt.
b) Blad afgescheurd; aan AK ontleend.
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halen of doen halen ende syeden se eer
boet v01rscr.

SlJ

se kueren sullen, up die

Marg.: xviij, xix, xxiij.
Overdraghen bij den here ende den recht, soe wes tonneharinck
uutghetelt wordt, die en sal men niet tellen noch vercopen, die vijnders en hebben dien eerst ghekuert dat hij goet is.
Item soe wes ijdelen harinck off wraecken harinck die die kuermeysters bevijnden, dair sullen sij een root lappken upsetten [E ende
sij sullen tlapken boven upte tonne setten ende en sullen tselvè lapken
nyet versteken, mer latent up die plaetse dairt die kuermeisters gesteken hadden]. Ende den quaderl harinck sal men die merct verbieden. Ende soewie dat dairenboven <lede, die sal verbueren twe
lb. hollants, dat een dordeel den heer, dat ander der stat, [E die
schout] ende dat dorde den vynders.
E . Voirt dat nyemant gheenen harinck weyken en sall tensij dat
SlJ eerst ende allvoeren gekoirt en is, up die boete v01rs.

Marg.: xviij, xix, xx, xxj,
f° 26; AK 64-64'.

XXHJ.

GK

D Noch overdragen bij den heer endt: gerecht, dat men geenderley
vys a) vercopen en sal in scep noch in scuyten noch op genen plaetsse
dan op die vrij vismerck, op die boet als boven.

Marg.: X.
GK f° 65.
No 74c.
149 1 Oct. 28.

A

xxviij Octobris xcj.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nu voirtaen nyemont
meer vorsschen hairincx uten scepen halen en sal dan een tall harincx,
dan als dat twe uren leden is nadat diegene die den hairinck omroept niet meer en roept ende dat omroepen gedaen is, so mach een
a) rns wijs.
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yegelic also veel halen als hem die vercoper leveren wil, up die
boet van enen nobel, dat een dordeel tot behoef des heren, dat
ander der kercken [E stadt] ende dat dorde der stat [E die schout],
also die als sij dat deden ende dairaff becoirt worden.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 67'.

A Overdragen bij den heer ende gerecht ende bij den geswoiren
van Nijlant ende van Leerbroeck dat voirtaen nyemont wie hij is
nu noch tot genen tijden visschen en sall mit gheenrehande touwen
in sluysen, in scutdoiren noch in duykers, an bruggen, in hoilen
ende anders in ghenen wachtholen, noch"in geenrehande wateren die
den gemeynen lande van Nijlant ende van Leerbroeck voirs. toebehoiren, dan alleen bij consent van den voirs. van den gemeynen land
voirs. ende dat tot behoeff slants voirs. Ende soewie hierenboven
dede, sal verbueren enen nobel tot behoeff sheren ende up die verbuernisse van den tauwe tot ~ehoeff sgheens diet bevynt.
Marg.: nyet.
GK f° 6/.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men alle visschen ·
die binnen die vrijhede ende lande van Arkell gevangen wordden
die sal- men tot Gorinchem ter mei:ct brengen ende clair mael mede
houden up die vismerct ende dairnae min loven. Noch nyemont en
sal enigen visch van dien tevoiren vercopen noch copen noch bij
anderen doen copen noch vercopen in geen,re manieren, up die boet
van drie rijnsgulden half tot behoef sheren ~nde dander helft tot
behoeff der stat.
Marg.: X.
GK f° 6/.

A Ende off in enich van desen kueren voirn. te hogen of te legen
ende te verbeteren wair, dat houden die heer ende gerecht aen
hemselven tot hoiren wilL
Marg. : nyet, X.
GK f° 6/.

2 75

Anno xxj.
E Overdragen dat nyemant visch copen en sall in den schuytten,
op die verburnisse van vj st. ten behoeff den heer ende die schout.

Marg.: Anno xxj, doorgestreept.
GK

JO

95·

1520 Dec. 14.

E

Anno xx den xiii jen in Decembri.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat van nu voirtaen
gheen affslagers, vynders off koermeisters van der 'vischmerckt
den vremden man enigen visch eysschen sullen die sij hier brengen
sullen in geenre manieren, ende dat sij den vremden coèpman vorderen sullen naer ouder gewoenten ende bijsonder sullen die affslagers gehouden wesen hoir gelt te gheven binnen vier uren naedat
den visch affgeslagen is.
Voirt en sall nyemant hem vervorderen des coepmans visch up te
dragen noch hoir handen dairaen te slaen tenwair dat sij van den
coepman dairtoe versocht waren, ende dit up die boet van een pont
groot vlaems die dairvan contrarie dede ende dairaff bekuert off
beclaecht worden, halff den heer ende halff der stadt.

Marg.: xxjij.
GK

f° 104'.

A Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat alle mannen
ende vrouwen die up die Visbrug sitten off staen mit alen, ruit visschen, mit harinck off met enigen anderen goeden, die sullen alle
avont hoir stede daer sij geseten of gestaen hebben, scoenmaken ende
die vulnisse wechdoen. Oeck en sullen sij gheen stenen onder hoir
corven leggen ende en sullen die vuelnisse noch stenen in die haven
smacken, op die verbuernisse van vij s. stuver, half den heer half der

stat [dat een dordeel den heer, dat ander der stadt a), tdorde diet
aenbrengen. Ende hieraf mogen becoiren alle gesworen].
Marg.: Anno xvij, xviij, x1x, xxJ, xxnJ.
GK f° 29.
AK f° 65' .
No 75 ·
1552 Mei 10.
Op den xen in Mey anno lij hebben Danckart Lanrenz. cum sociis
int bijwesen van Aelbert Dissen als daertoe van den reintemeester
van Zuythollant gecomitteert aengenomen in de camer voer die
stadthouder een van den burgemeesters ende scepenen al, om die
vischerie gelegen teynden die biesen bij Sluyndersloet te bevisschen
en dat den tijt van sees jaren toecomende geduerende ende dit bij
consente van die gemeyne vischers die daerover geroepen zijn ende
in grote getale daer present waren, dus is geconditioneert, dat sij
alle den vische die sij op deselve vischerie vangen, sullen tot Gorinchem ter merckt brengen ende anders nergens na inhout dordinancie
daervan zijnde. Noch is bevoerwaert dat alle diegheene die mede
de vorn. vischerie bevischen willen, sullen gehouden wesen tuschen
dit ende sint Jansmisse toecomende hoer netten ende tauwe gereedt
te maken oft bij bekeken (1. gebreken?) van dien sullen SlJ m sees
Jaren vorn. niet meer mogen deselve vischerie bevischen.

IX.

LAND~ EN WATERWEGEN.

A Overdragen dat een yegelijken sijn straten, dellen ende putten maken ende vollen sall even hoich gelijc die ander straten -tusschen dit ende Sunte-Katherinendage naestcomende, soe dat scepenen loven. Ende wie becoirt woirdt, sal van elken stuc verbueren
drie stuvers ende die scout salt bij den gerecht terstont dat werc
a) der stadt doorgestreept en door E vervangen door: die schout.
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besteden ende nemen die helfte meer dant werck costen sal. [Dit
sal men bescouwen als men die watergangen scout.]
Marg.: X.
GK /° 23'.

N° 76b.

a) xiiij dage in Decembri anno lxxxvj.
Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat een scauwe geleet
is buyten Cansenpoirt, dat men scauwen sal alle onredelijke cuylen
ende dellen van der straeten. Ende die yeerste scau sal wesen van
kueren [A des Woensdaechs na groot vastel .... ] des V rijdages na
des Heyligen-Sacramentsdach ende die in.[i.jdende scau des Vrijdages
dairna, ten wair dat die scepenen dat langer uuytsette.
Item desgelijcx sal wesen van den watergangen te · scauwen.
Marg.: X.
GK f° 64.

A Voirt overdragen, dat men alle cuuylen ende dellen in die
straten overall [buyten der poenen] effenen ende maken sall, soedat die scepen loven.
Ende soewie hier gebreclic in is, sal verbueren die oude coir, ende
dese scouwe sal dienen als voirs. is.
Marg.: nyet.
GK f° 66.

No 77·
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men die watergancken scouwen sal nae allen ouden heeyrcomen, clair die erste
scou af dienen sal een Dijns- [Donre-] dage naestcomende over .Vrijdage, die ander scou des Dijns- [Donre-] daechs dairnae, ende die
inrijdende scouwe des Dijns- [Donre-] daechs dairnae.
GK f° 66.
Marg.: niet, niet, X.
a) Zelfde hand als n° 34c.

A Item sal men nu voirtaen overal in den lande van Arkel en
binnen Gorinchem een yegelic up sijns selfs erfs die creyennesten
stoiren ende voir Meidach affstoten ende geen up hoiren bomen laten,
up die boet van een lb., half heer half stadt [E scout].

Marg. : Anno xvij, xv11J, xix, XXJIJ.
GK f° 60 . .

A Item noch overdragen bij den heer ende gerecht, dat men
die vliet buten Canssenpoirt elcx voir sij~ erve laycken, scoenmaken ende scoeyen sal, clair hij ongescoeyt is, ende maken datten die
scepen loven, clair die scouwe erst aff dienen sal een Dijns- [Donre-]
dage daernaestcomende over Vrij dage, dander scouwe sDijns- [Donre]
daegs dairnae, die dorde sDijns- [Donre] daechs dairnae, te weten die
inrijdende scouwe.
Voirt sal men up dieselve tijt scouwen van Dirck Borcten hoeck
aff ende die mede totter scutten erve toe den Graf tdijck, ende die
sal elcx voir sijn erve uter stat graften die meyssie ende dat slijc
uphalen also verre ende :rlso veel als bij hemluyden dairin comen
is, ende sullen dat betuynen ende vast voir hoir erve elcx maken,
sodat die scepen loven. Ende soewie voirtaen meyssie off slijck upten
graftdijck leet off brengt, die sal verboiren v stuvers also click ep.de
menichwerff als hij dairaf becoirt wordden.
Voirt sullen sij die messien ende dat slijc dat men uter vliet ende
uut die graften doen sal, terstont wech doen voeren up die boet
v01rscr.

Marg.: niet, niet, X.
GK

D

f°

66.

Datum den xxvjen dach in Octobri anno xij.

Overdragen bij den heer ende ghericht, dat eenen yegelijck die
hoer eerff strecken af ter an der stadt muer elcx voer haer eerff an
der stadt muer maken sullen een hoerdt om beneden lanckster
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mueren te gaen, welcke hoerden men maken zal vier voet bret.
Oeck sal men dese voers. horden leggen op stroe er..de ende doer
palen alsoe dat se vast moegen blijven leggen, daeraff dat men die
erste scau scauwen zall en Woensdach naestcomende over acht daghen, op die verburnisse van drie stuvers, ende die twede scou sal
men scauwen en Woensdach naestcomende over xiiij dagen, op die
verbumisse van vj st. ende die leste scou sal men scouwen des Saterdaechs daerna op een inridende scou.

Marg.: X.
0
GK / 94'.

1482 Juli 30.
A

xxx dage Julii anno lxxxij.

Overdragen bij den heer ende gherecht, dat van nu voirtaen nyemont, wie hij is, van binnen off van buyten, mit gheenreley waghen
doir die stede of in die stede rijden en sullen dan gaensvoets, ende
die wageman sal besijden die pairden gaen, het sijn messwagens,
wagens die corne mennen of hoy, off machtwagens a) of anders, sij
sijn wie sij sijn, up die boet van v stuv ., die een helft tot behoeff
sheren ende dander helft tot behoeff den genen diet aenbrengt b).
Ende alle poirters sullen mogen bekueren, te weten also die als
hij dat doet ende becuert word.

Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK/° 48.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men gheenrehande
cruustraten noch hoechstraten besetten en sall mit wagenen noch mit
· gheenrehande waren, hoedanich die we;en mogen, voirder dan die
gotieren en gaen van den hoeckhuusen of cruystraten ende die vier
hoeken van der vischbruggen, noch van den Langendijck noch van
a) Misschien te verbeteren in: marktwagens.
b) Doorgestreept en vervangen door: E den schout; weer doorgestreept en
vervangen door: E die boden, en dit ook doorgestreept, zoodat er niets meer
staat. Hier schuilt natuurlijk een fout.
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den Cortendijck, dats te weten dat clair nyemont staen en sall m1t
gheenrehande goeden noch dingen, up die boet van enen pond,
dat een deel den heer, dat ander die stat [E die schout] also dicke
als sij dairaf becoirt sullen worden. Ende nyemont en sal in die
Hoichstraet ende in ander straten sijn cramen stellen noch gene dingen voirt doen vorder dan drie voet over die gote, up die boet
voirscr. [B ende ten sullen gheen gedeckte craemen staen dan up
dat marktvelt, up die bot vorss.].
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 60.
E Voirt en sal men gheen vellen leggen omme te vercopen dan
in Rob Janssoens steghe, up die boet als voirn.
GK

f°

60.

N° 79c.
D Overdragen bij den. heer ende gerecht, dat geen wagens die
op mercktdagen die Cansseport incomen myt haren goeden, die
niet vorder varen en sullen dan tot die erste Crijstraet [E ende
sullen hoir goet eerst aen de merckt brengen ende van stonden
lossen], te weten dat zij wel moegen rijden in die Crijtstraet ende
in die Haerstraet. Ende alle wagens die de Burchport incomen, die
sullen an der stadt muer rijden, op die boet van xv st. half/ die heer
half/ die stadt [E die schout E halff tot behoeff van den heer
ende dander helft die' boden].
Marg.: Anno xvcxvij, xviij, x1x, XXJlJ.
GK / 0 64'.

Anno .xvij, xviij, xix, xxj.
A Overdragen bij den heer ende gerecht ende bij den heemraet,
dat men nergent in den lande van Arkel mit genen wagenen up
dijcken noch up genen wege11i rijden noch varen en sall so lange als
die bomen up Gorinchem gesloten sijn, up die verbuernisse van een
lb groot, half den heer halff der stat. . Ende indien die scouten
van den dorpen dat niet aen en brengen, die sal dat lb groot selff
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gelden [E sonder arglist, uutgenomen die wagens die dagelicx reysbaer volck varen mit vracht].
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxj.
GK /° 78.

B Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men mit ghene sleen
vorder comen en sal dan tot der Cruistraten van der Crijtstraet ende
Haerstraet, tenwair off yemont goet geladen had, die sal nae dien
gode gaen clair sij die hebben willen, ende als sij dat daer gevort
hebben ende ijdel sijn, soe sullen sij van stonden aen wederomme in
hair slee rijden wederomme over die vorss. Crijtstrat ende Haerstraet, ende en sullen nergens in der stadt up eniger straten ijdel
sullen bliven staen ende sullen tot allen tiden beneven(?) har perden
gaen ende up die perden niet blijven sitten, up die bote van vj st.,
die een helft tot behoeff die scout a), ende die ander helft tot behoeff den boden die dat bekenden. Noch sullen gheen melkkarren
noch slickkarren noch santkarren up Manendach vormiddach riden
upten havendik(?) om die haven, sij en sullen tot haren karren riden
mits die Corenbruge, up die bote vorss.
Slordig geschreven en verbleekt, dus slecht leesbaar.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxj.
GK f° 92.

N° Soa.
D Overdragen bij den heer ende gherecht, dat voertdaen gen
vrouwen, jonck noch oudt, ter bijt gaen off comen en sullen dan
manspersoenen ende sellen myt hem brengen rieken, haken, bijlen
ende ander gerescap daer men dat is mede breken mach. Ende men
sal alle bijten xxx voeten wijt maken, op die verbuernisse van iij st.
ende men sal alle bijten claer maken ende dat is myt riecken varde
van der bijt werpen aen beyden zijden.

GK

/° 96.

a) Er schijnt eerst te hebben gestaan stade; dit is veranderd door E in schout,
maar gevlekt, zoodat er door E nog maar een keer schuot(!) boven is geschreven.
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N° 8ob.
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men voirtaen bijten sal alle dage alst van node sijn sal, ende een yegelic sal ter
bijt selver in personen comen off enen werachtigen man clair seynden, ende sal alle man comen onder sinen capiteyn ende ter plaetssen clair hij gewoinlic is te comen als men des aftermiddaechs die
cloc luyt, up die boet van iij stuver. Ende sal een yegelic sijn vack
bijten twe roeden breet ende claer maken, ende viel dair gebrec in,
dat sal sijn up die boet van drie stuver ende dat sal men den capiteyn afnemen. Ende wair dat yemont niet en dede dat hem sijn
capiteyn hevelt, die sal verbueren vj stuv.
Marg.: Anno xvcxvij, xviij, xix, XXJIJ.
GK f° 62.

N° 8ia.
A Overdragen bij den heer ende gherecht, dat men alle beystelen ende scepen, groot ende cleyn, die nu leggen upt slijc ende anders buyten Sunte Peters brug, die sal men wechdoen tusschen dit
ende palmsondach, up die boet van een lb groot, halff den heer,
halff der stat, ende sal men clair voirtaen geen meer leggen, up die
boet voirscr.
Marg.: X.
GK f° 31.

A Van scepen te peken ende die scepen ende vischcorven
uter haven te leggen.
Item overdragen bij den heer ende bij den gerechte, dat men
gheen scepen binnen der haven noch in der stede van Gorinchem
peken en sall, mer men sal die peken buten der bruggen ende der
stat mueren also •verre datter nyemont hynder bij hebben en mach
aen sinen goede, op die boet van enen nobell, halff den heer, halff
der stat.
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xx, xxj, xxnJ.
f° 32; AK f° 66.

GK

N° 81c.
A Item noch overdragen als dat men gheen scepen in der haven
leggen en sall dan twee click besijden malcanderen langs in der
haven, up die boet van enen ponde, halff den heer, halff der stat
[E die scout]. Voirt en sal men gheen corven in der haven off
onder der a) bruggen leggen, up die boet voirs. also click als sij
daeraff becoirt worden. [B Te weten des Manedachs sullen sij met
één click up malcander legen van der steyger die leet after Jan van
Hoepts totter bruggen toe aen beiden sijden, behoudelick dat clair
nyemont legen · en sal mit sijnen scepen dan dieghen die laden off
lossen, up die bote vorss. [E ende voirt tot discrety van den scepenenJ.
Marg.: anno xvij, xviij, xix, xx, xxj, xxiij.
GK f° 32; AK f° 66 (gedeeltelijk).

E Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemant gheen scepe
noch slete linge(?) houden leggen en sall in den gront in der haven
off in den mont van der haven, up die boete van xlv st., halff de~
heer ende halff die schout, soe click sij daer en aff bekuert worden.
Ende diegheen die se nu leggende heeft, die sall die gehouden
wesen te ruymen binnen den tijd van acht dagen.
Marg.: anno xx, xxj xxiij.
GK f° 32.

A Item en sal nyemont, wie hij is, mit gheenrehande scepen
noch scuyten bij daghe noch bij nacht noch bij avont leggen in de
graften, hetsij aen den steenoven off anders, sij en sullen altih bij
· dage mit hoiren scepen ende scuyten binnen der haven comen op
die boet van enen nobel also click als sij dairaff becoirt wordden,
halff tot behoeff sheren ende dander halft der stat [E schout] endr
mede up die verboirnisse van der scuyt. Noch nyemont, wie hij is,
en sall geenrehand~ bluthout noch ander hout leggen in der stede
a) ms off up der bruggen, verbeterd in: off on der br.

graften up die boet voirscr. Ende voirt sallen alle scepen ende
scuten savonts binnen der haven comen leggen binnen den boem,
up die boet voirs. ende oec den helen nacht binnen bliven up die
boet voirs. a)

Marg.: anno xvij, xviij, xix, xxJij.
GK

f°

47.

N° 81f.
D Overdragen bij den heer ende gerecht, dat van nu voertaen
nyemont myt genen overdeckte scepen ofte scuyten off torffscepen,
cleyn noch groot, noch myt geenderley ander scepen, geladen myt
rijssen, riet off myt volck, in onsser haven bynnen den eersten
boem nyet comen en sullen. Dieselve en sullen eerst myt haren scepen ofte scuyten buyten op die goedinge aenleggen ende laten hem
besien ende die scepen ofte scuyten dye vollick geladen hebben, die
sullen haer vollick op laten gaen eer zij bynnen onssen eersten boem
comen, op die boete van xx st. halff den heer halff die stadt
[E schout].
Ende off yemont hij waer wy hij waer, bynnen onse~ voerscr.
eersten boem quaem gevaren myt opgesetten moetwille ende overhorich a) waer des heren gebodt, dieselve soude verbueren brueken
correcxcye na gelegentheyt der saken, te beteren bij den heer ende
gerecht.

Marg.: anno xviij, xix, xxjij.
GI<.

f°

98'.

X.

BRANDGEVAAR.

N° 82a.
A

Van bij avant te stoken ende van die vuermeysters.
Ende van die vuermeysters ende van der asschen.

Item overdraghen bij den heer ende gerecht, dat nyemont nae ses
uren stoken en sall, noch onredeliken vueren bornnen, up die boet
a) B voegt iets toe, verbleekt en onleesbaar.
a) rns verder . horich.

van enen ponde, halff den heer, halff der stat [E die schout] [D
ten zij dat zij stenen scorsteenen hebben].
Item wairt saeck dat die vuermeysters die van der stat weghen
gheset sijn off gheset sullen worden, erghent quamen ende begerden
off dopten om in te sijn, ende men die dan niet in en liet, die zal
verbueren een pont, halff den heer a), halff den koirmeisters. ·
Ende soe wie den vuermeysters die nu sijn of naemaels worden:
sullen, quade woirden gave off qualiken ende leliken to·espraeck,
die sal verbueren drie rijnsgulden, half den heer ende halff der stat
[E die schout].

Marg.: A O xvij, A O xviij, xix, xx, xxj, xxiij.
A Item soe en sai nyemont gheenrehande asschen, hoedanich sij
sijn, tot ghenen plaetsen leggen noch brenghen, gieten noch stortten,
noch up sijns selfs erve noch nerghent, dan allene in die haven, up
die boet van enen ponde, dat een dordeel den heer, dat ander der
kercken [E den schout] ende dat dorde deel dieghene diet aenbrengt.
'
Voert en sal nyemont, jong noch out, enige vueren, cleyn noch
groot, bornnen noch maken up die straten noch in stegen, up die
verbuernisse van enen nobell, [E xxv st.], half den heer, half der
stat [E schout). Ende doent die jongen, men salt den ouden aff-:
nemen.
Marg.: A O xviij, xix, xx, XXJ, XXllJ,
GK f° 25; AK f° 64.

N° 826.
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont wie hij
sij, nu voirtaen gheenrehande peck- off terretobben bornnen upter
straten, noch gheen vierpannen bornnen noch uutsteken, noch dair_mede langs der str'aten mede te gaen noch te lopen noch geen vueren
upter straten te bornnen noch vackelen noch toirtsen, ende dat up
die verbuernisse van enen nobel also die als yemont dairaf becoir~
wordde, dat een dordeel den heer, dat ander der kerck, dat dorde
der stat 'cE schot].
Marg.: X.
GK f° 7r.
a) Hier ontbreekt een verbetering, waarschijnlijk: E die scout.
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N° 8ic.
1554 Jan. 5·

Den ven Januarij anno liiij stilo communi.
Overdragen bij den heer, schout, burchmeesters ende raidt, dat
nyemandt wie hij zij géestelijck ofte wairlijck gheenreley asschen
uuyten huyse dragen ofte ghyeten en zullen, zij en zullen van vuer
eerst binnen den huyse wel uuytgedaen zijn, ende dat gedaen zijnde
alsdan dezelve asschen nergens te dragen ofte uuyt te ghyeten dan
int midden van der straten ende nyet upte haven, upte peyne zoe
wie daerup bekuert werdt telcken van zes stuvers, ende oick up
zes stuvers indien men dair eenich vuyer up straten leggende inne
vindt. Ende deze bruecken zal men metter daet die vrouwen van den
huysen oft de jonckwijffs affnemen zonder eenighe gratie te doene.
Noch overdragen ais boven, dat een yegelijck van stonden an
voor elck duere stellen ende hebben moet een leer, eenen emmer
ende eenen tobbe, ende oick an elcken brech een leer lanck totten
dake met oick sperren ende dweylen dairbij zulcx geleyt dat men
rontsomme den berch zal mogen gaen met oick eenen tobbe voll
waters [diepen leghen tobbe] dairbij, upte peyne int kuerbouck
begrepen.
Noch overdragen alsboven, dat men upter straten nyet colven en
moet uptezelve peyne, ende die te gaen in drie [vier] deelen, te
weeten an den heer, an den schout ende an · den anbringer [ende
an der stede booden].
GK

f"

II9.

N° 83.
D Ende wairt bij alzoe dat brant yn der stadt waer, zoe sullen die
dienstboden, knechten ende joncwijven, brouwersknechten, gestelicke
persoenen ende eenloepen gesellen van stonden aen als die doek geslagen werdt, te brant loepen mit haer emmeren, op die verburnisse
als boven.
B Ende oft gebeurde, dat bij dage oft bij nacht vier ingescoten
worde, dat soe wie van den vors. enige vierpilen uut enigen daken ·
off bergen trecken ende die den burgemeisteren a) leverden, sullen
·
hebben van elken pijl i st.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 51.
a) Er staat: burg'.

N° 84a.

D

Datum den xvjen in Mey anno xuJ.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men aen allen huissen
ende bergen staende ontrent der stadtmueren een leer setten sal die
boven den daken reycken myt een haeckleer myt eenen tob waters
ende myt eenen dweyl daerbij, op die verburnisse van vj st. ende
hiervan sal men scauwen op Meye.
GK / 0 96'.

N° 84b.
1

D

512 Sept. 26.

datum xxvjen dach in Septembrij anno XlJ.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men alle bergen, staende
ontrent der stede muyren uuytscieten ende alsoe lech maken zal dat
die bergen gelijck der muren staen. Noch sullen aen allen die voers.
bergen ende mijtten sijn een leer alsoe lange daer men opter cap
ende bovenop die mijten mede comen mach ende sullen oeçk bovenop die bergen beleggen myt hout alsoe dat men boven om den berg
gaen mach ende myt eenen tob waters daerop myt eenen dweil daerbij ende van gelijcken sullen op allen mijtten eenen tob staen myt
water ende eenen dweil daerbij.
Item noch sullen aen allen huyssen staende ontrent der muren
myt weken dake gedeck een leer hebben daer zij bovenop haer daeck
mee clymmen moegen myt een haeckleer daerbij, daer men die erste
scau off scauwen sal van huyden in acht dagen, op die verburnisse
van drie st.; die anderde scau sal men scauwen acht dagen daerna,
op die verburnisse van vj st.1 ende die dorde scau acht dagen daerna op een inrijdende scau.
Marg.: X.
GK f° 94.

N° 84c.
15 57 Sept.

12.

Op den xij in September anno 1vij gepubliceert.
Overdragen bij den heer ende gerechte oudt ende nieuwe dat alle
diegheene die bergen hebben staende in deser stede gehouden wesen
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sullen aen yegelijcken berch te setten een ·leere hemselfs toebehoerende, soe lange wesende dat men daermede op die cap van den
berch soudt moege dimmen. Ende sullen denselven berch rontomme
beleggen met houten, selckx dat men daeromme zal moegen gaen,
mits daerbijstellende eenen dweylen met eenen tob met water . Ende
dit van huyden in drie weken op een staende inrijdende scauwe die
alsdan bij die van den gerechte gescouwt zal worden.
Noch overdragen dat niemant vuer bomen zal anders dan iri
eenen gemetselde scoersteen welcke hertstede als voere mede gescout
sullen worden op een inrijdende scouwe.
Noch overdragen dat niemant ennichge aschen op ennichge andere
plaetsen breengen gieten noch storten zal, dan alleen te midden op
den strate een yegelijck voer zijn doere. Ende zal dieselve aschen
alsoe met water leessen ende begieten dat daer gheen vuer in wesen
zal. Dit alle op een boete van x st. half tot behoef van den boede
die se bekueren zal ende half van den aenbreenger.
GK

f°

nj'.

Noch overdragen als voren, dat alle diegheene die berghen hebben staende binnen deser stede ende in de voorsteden buyten die
Canse- ende Laech-Arckelpoorten,. gehouden wesen sullen aen yeghelicken berch te setten een leer hemselffs _toebehoerende, soe langhe
wesende dat men daermede op die cap van den berch soude moghen
dimmen, ende sullen denselven berch rontomme belegghen tnet hout,
sulcx dat men daeromme sall moeghen ghaen, mits daerbijstellende
eenen dweyel met een tobbe met water ende dit van Dincxdach toe-,comende in drie weecken als opten xixen Octobris anno lxviij op een
staende inrijdende schau die men alsdan schouwen sall.
GK /

0

I40.

Noch overdraghen alsvoren dat nyemant, tsij kuypers oft schiptimmerluyden haer tonnen of te plancken branden of te heeten en
sullen dan bij schoonen daghe, daer altijts bij hebben een tonneken
ofte tobbe met water ende eenen dweyel ende dat int branden ende
heeten van deselve tonnen oft plancken altoes een gestadich bij sall

moeten staen ende oeck dieselve tonnen ofte plancken v:tn den viere
nyet te nemen tensij de vlamme wel geblust ende ghelist zij, op een
peyne van twintich stuvers soe dickmael sij dae1:op bekuert · worden,
te ghaen als voren.

Noch is geordineert ende overdrag~en als voeren, dat men des
avonts achter acht uuren in den scheepen noch schuyten gheen vier
ofte licht en sall moeghen houden oft hebben, ende dat opte peyne
van xx stuvers soe dick ende menichmael sij daerop bekuert sullen
worden, tot proffijt van den havenmeester.

GK

f° r4r.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat ellic huis dat
werdich is driehondert gulden off dairboven, die sullen elick huis
eenen leren emmer hebben, ende die drie huisen ! elick huis
wert wessende hondert gulden die sullen tesamen eenen emmer hebben .ende alsse b) husinge nae advenant, tussen diet ende Sint fansdach [B pijnsteren] naestcomende.
GK / 0 8r'.

1514 Oct. 11.

D

Datum idem.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat alle diegene die een
huys hebben staende bynnen der stede: van(!) werdich wesende hondert r.gulden, die sullen hebben ende houden eenen goeden leren
brantemmer. Ende zoewye een huys heeft van driehondert r.gulden,
die sullen hebben ende houden twe goede leren brantemmers. Ende
soe wat brouwers off bauluyden die myt een heel ploech bauwen
die sullen hebben ende houden vier goede leren brantemmers, ende
b) lees: alle?
19

zoe wye myt een halff ploech haut, die sullen hebben ende houden
twe der voers. emmers. Ende beyde die vrouweclosters sullen elcx
van hem hebben zees der voers. emmers, daervan dat men die èrst
scau scauwen sal bynnen xiiij dagen, op die boete van vj st.; ende
die inridende scau sal men scauwen xiiij dagen daerna op een inridende scau.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxJ.
GK f 0 98.

B Overdragen bij den heer ende gericht, dat tot wat tijden van
node wesen sal ende men hevelt water ende leren vor die doren
te stellen, dat een yegelick dat doen sal, up die verburnisse van
vj st., also dick als hij dairaff becort woirde.
B Noch ist overdragen dat men scauen sal van den leren ende
emmers up Vrijdach pro c. var den middach, ende een yegelick sal
sijn leren ende emmer gereetmaken a) ende buyten huis hangen offt
setten, up die bate vorn.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GKf° 97'.

Den xiijen Julii geordineert ende overdraegen bij den h~er, burgermeysters ende gemeyne vroetscap deser stede, ommedat eenen yegelijcken hem intijts tegens den brant, dat God verhueden wil, versien
mach, willen ende gebieden bij desen, alsdat elck huys van nu voortaen
zoewel buyten in de voorstadt als binnen deser stede zal moeten
hebben ende onderhouden leren emmers ten brande dienende ende
dat in der manieren ende opte ordonnantie hiernaevolgende, te
wetene,
dat elck huys weerdich zijnde driehondert karolusgulden tot seshondert karolusgulden toe zullen altijts binnenshuys hebben ende
moeten onderhouden eenen goeden leren_ emmer.
a) Er staat: gertmaken.

Item die huysen weerdich zijnde seshondert ka.gulden tot duysent
ka.gulden toe twee leeren emmers.
Ende voorts alle mauterije, zeeperije, brouwerije, verwerije ende
olymolens groot ende cleyn sullen elcx moeten hebben ende onderhouden een leer ende vier leren emmers.
Item elck clooster twaelf emmers ende twee leeren, ende van
gelijcken tgasthuys ende den heyligen geest elcx oick twee lceren
ende twaelf emmers.
Ende tmanhuys een leer ende zes emmers.
Ende opdat die stede oick nyet vergeten en wordt sal de stede
gehouden wesen altijt te hebben ende te onderhouden hangende opter
stedehuys ten minsten tweehondert goede leeren emmers mit oick
twaelff brandthaecken ende twaelf brandtleeren mit haecken gemaect ommt. boven over de vorsten van den huysen te mogen werpen alst noot is, ende mit noch vierentwintich lange leeren die men
tot diversche plaetssen zal doen hangen. Ende hierenboven sal de
stadt noch hebben ende altijt moeten onderhouden ses goede brantbacken op rollen gemaect nae den eysch als dat behoirt.
Ende van dese jegenswoirdige kuere ende ordonnantie zal men
eenen bequamen dach stellen ende ordineren omme dezelve te beschauwen ende dat in zeer cortten tijde.

GK

/°

r37'

1563 Juli 13.
I. Den xufn Julii anno lxiij geordineert ende overdraegen biJ
den heer, burgemeysters ende gemeyne vroetscap deser stede, dat
nyemant, wie hij zij, geestelijck oft weerlick, hem vervoorderen en
sal der stadt brantmeesters dewelcke in allen straeten daertoe verco.:.
ren ende geordineert zijn, dezelve in woirden oft in wercken yet te
misseggen oft te misdoen in gheenderley manieren, ende dat opte
verbeurnisse voor deerste reyse van daertich stuvers, voor die tweede
reyse van drye karolusguldens, te gaen in drie deelen, te weten
deen dordendeel aen den heer, tander aen den schout mette hoeden
ende tderde aen den aenbrenger, ende voor die ·dorde reyse up verbuernisse van hair poirtrecht.

II. Noch overdraegen als boven, dat nyemant, wie hij zij, eenich
vuer stoocken ofte branden en sal anders dan in eenen gemetsselde
schoorsteen, welcke schoorsteenen binnen een maent .naestcomende
moeten gemaect zijn op een inrijdende schouwe.
III. Noch overdraegen als' voeren, dat nyemant, zoewel buyten
in de voorstadt als binnen der stede eenighe asschen uuyten huyse
draegen oft ghieten en zullen, zij en zullen eerst ende alvoeren binnenshuys van vuer wel uuytgedaen zijn ende dat gedaen zijnde deselve asschen nergens te draegen oft uuyt te gieten dan int midden
van der straeten ·ende nyet in oft opte haeven, op peyne voor deerste reyse van dertien stuvers, voor die ije reyse van drie k.g., te gaen
als boven ende voor die iije reyse opte verbuernisse van heur poortrecht [als boven].
IV. Noch overdraegen als voeren, dat nyemant binnen der mueren van der stede [ende zunderlinge nyet binnenshuys] eenich peck
of t terre heeten oft doen heeten en sal om daermede eenighe
plancken, schuyten oft scepen te pecken op gelijcke peyne ende verbuernisse als hierboven breeder verhaelt staet. Elck verhuedt hem
van schade ende den eenen segget den anderen voort.
V. Den xiijen Julii lxiij overdraegen bij den heere, burgemeysters
ende gemeyne vroetscap deser stede, dat indyen de vuermeysters
die van der stadt weghen in allen straeten daertoe geset ende geordineert zijn, voor eenige huysen quamen doppen ende begeerden
innegelaeten te worden ende dat men alsdan die doere nyet open
en dede ende liet dezelve inne, die zal verbeuren een pont, half
den heer ende half de vuermeysters. Ende indyen yemandt dezelve
vuermeysters quaede woirden ghaeff oft quaelick ende leelicken
toespraeck, die zal verbueren drye karolus gulden, te gaen als voeren, ende hierinne zal men denzel ven vuermeysters geloiff geven
op haren eedt. Voorts zullen dezelve oick aucthoriteyt ende macht
hebben om dovertreders ende misdoenders te bekueren intghene daer
perijckel van brant inne gelegen mocht wesen.
VI. Noch overdragen als voeren dat men gheen mijten, rijs oft
riet buytenshuus en zal moeten houden staende binnen deser stede,
dan wes men binnenshuys huysen oft leggen mach, dat elck tzij
hacker, brouwer oft ander tzelve wel zullen mogen doeh, mer buy-

tenshuus nyet, ende dat op gelijcke peyne ende breucken als boven
verhaelt staet.

1 (doorgestreept), Il,. 111; IV GK f 0 136', V en VI
fO 137.
Gelijk de woorden in V "te gaen als voeren" lnwijzen,
is f° IJ6' eerst geschre:Ven. Toch heeft een weinig
latere hand de stukken genummerd in andere volgorde, nl.
met doorstreping van 1 met de letters a, b, c, d, e = V,
VI, II, III, IV. Boven aan de bladzijde IJl staat: ,,Dese
ordonnantie is eerst gelesen", wat op deze laatste volgorde wijst.
Op f° I 40' herhaald als volgt: VI, Il (ghemaect sijn~
op een bruecke van drie karolusgulden te ghaen het een
ddordendel tot behoeff van den heer; tander den kuermeesters ende tderde den boden), III (midden van der
straete een yegelick voer sijn duere, op een boete van th:en
stuvers, halff den heer ende halff den boden ende doent
de kynder off de boden, men salt opte ouders off op hoer
meesters verhalen.), IV (met het toevoegsel: schuyten oft
scheepen te pecken, op een peyne van twee karolusgulden, te ghaen aen drien als den heer, den scout ende des
heeren dienaers.).

N° 86.
1 568

Sept. 26.

Ghepubliceert den xxvjen Septembris anno xvc achtentzestich.
Overdraghen hij den heer, borgermeysters, scepenen ende ghemeyne vroetschap deser stede, dat indien de viermeysters die van
der stadt weghen daertoe ghestelt ende geordineert zijn, voir enighe
huysen quamen doppen ende begheerden inneghelaten te worden,
ende dat men alsdan die duere nyet open en dede ende liet dieselve inne, die sall verbueren een pont halff den heer ende halff de
vuermeysters. Ende indien yemant deselve vuermeysters quade woorden ghaeff of t qualick ende ieelick toespraeck, die sall verbueren
drie karolusgulden te ghaen als voeren. Ende hierinne sal men die
vuermeysters ghelooff gheven op haeren eedt. . . Voorts zullen
de .. zelve oeck autoriteyt ende macht .. hebben om. . de overtreders
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ende misdoenders te be .. kueren intghene. . daer perijkel van brant
inne geleghen mocht .. wesen ..
GK f° 140. Blad beschadigd: woorden tusscben .
zijn afgescheurd.

A · Overdraghen noch dat alle husen die aen der heerstraet gestan hebben ende aff gebroken sijn, dien sal men van stonden up.maken alse goet off beter dan sij waren mit harden dack tusschen
dit ende Bamisse naestcomende, up die boet van een half lb. groet
alsoe menigen dach dat over gaet .

.

Marg.: Doorgestreept.
GK i° 48.

D Noch overdragen bij den heer ende gherecht, dat een yegelijck
sijn huyssen staende buyten die Canseport ende Arkelport gelijck
omtrecken sullen tusschen dyt ende morgen tot ix uuren; ende die
huyssen staende aen den Graftdijck sull~n haer mueren ende wegen
besijden voer ende achter uuytsmijtten. Ende indien dat zijt nyet
en doen tusschen mergen te ix uuren (!), soe sal den heer gherecht
mytten sceyten(!) ende gemeynten heel affbrecken.
Marg.: X.
GK / 0 96'.
No 87c.
A

Van denghenen die meel vercopen ende van· den herden daeck.

Item en sal nyemont den hackers meel vercopen, sij en sullen
den assijnsmeyster dat aenbrengen ende seggen, als hij hem des vermaent. Ende soe wie des niet en dede, die sal verbueren een pont,
dat een deel den heer, dat ander der stede ende dat dorde deel
denghenen diet aenbrengt 1 ).
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 49.
1) Dit punt zou beter elders geplaatst zijn, maar het wordt in het keurboek
met de volgende bepaling als één geheel behandeld.
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B Overdr. bij den heer ende gerecht, dat men alle huysingen,
loodtssen die getymniert sijn bynnen der scauwen ende mit harden
daeck niet gedeckt en sijn, sal men mit harden daeck decken tusschen dit ende Sint-Mer_tijnsdach in den wynter naestcomende.

Marg.: xviiJ.
GK

f°

49.

A Item overdraghen bij den heer ende gherecht, dat nyemont,
wie hij is, gheenrehande nywe werken tymmeren, metselen noch
maken en sall, hij en salt mit herdden daeck deck;':n. Alsoe dick
ende men{chwerff als hij dairaff becuert wordt, so sal hij verbue:·eil
enen nobell, half tot behoeff sheren ende dander halft die st~de:
Item noch overdraghen bij den heer als boven, dat alle housen
die binnen der stede Gorinchem staen ende mit weeken daecken
ghedeckt sijn, die sal men van stonden aen leemen, te weten cii~
staen over die haven, ende binnen die Haerstra~t ende Crijtstraèt
ende den statmueren, tusschen dit ende beloken Paesschen; sDinsdaechs daernae die eerste scou, die ander dairnae een scilling groot(!)
ende sullen wesen viij dagen nae deerste scou, ende die dorde
scouwe viij dagen dairnae. Ende wie dan also niet gedaen en heeft,
sal die inridende scouwe helliën, ende sullen altijt bij hoir huuse.n
ende berghen helliën ende houden een lere, so voir geboden is, ende
enen coup mit water mit enen dweyff van stonden, up die · ver::
buernisen van een brueke voirscr. Ende die ander housen voirt, die
sal men die eerste scouwe scouwen een maent nae beloken Paes~
schen, up die bruecke voirscr.

Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij,
GK
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B Overdragen bij den heer ende gericht, dat men alle huysinge
die tot andren tijden mit harden daeck gedeckt sijn geweest, sal
men wederomme mit harden daken decken tusschen dit ende SinteMertijsdach in den wynter pro c dairaff dat men scauwen sal, die

_/

eerste scau aff weesen sal Sunte-Jacopsdacn off den eersten Donderdach dairna, ende dat up die verburnisse van vj r.gulden, die
anderde scau des Donderdaechs na Sunte-Bavendach, op die verburnisse van ij lb. groot [r.gl.], ende dairenteynden sal men dat
werck affbreken ende besteden nieu . te maken totterghender ·cost,
diet huis sijn si. Ende die dorde scau des Donderdaech na SunteMertijnsdach, up die bot van ij lb. groet, die een helft die heer, dat
ander der stadt, ende dairenteynden aff te breken.
Marg.: Anno xvij, xviij, X.
GK f° 48' . .
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Noch overdragen als boven, dat alle huysinge, daer men
in barnen wil, sal men eenen steenen scorsteen in maken eer
vier dairin barnen ~31, up die bote van drie rijnsse gulden alsoe
als men dairaff becurt worde teynden Bamis pro c.

B Overdragen bij den heer ende a) gericht, dat alle husingen
ende a) loessen, die gemact sijn in den scauwen van den harden dake
ende mit weken dake gedeckt sijn, ende alle huysen staende bynnen
der scauwen off elder in der stadt, ende mit harden dake ghedeckt
sijn geweest, die sal men wederomme mit harden dake decken tusschen dit ende Bamis naestcomende.
Ende van gelijken sal men mit harden dake decken alle loossen
affhangen off husen, hoe die sijn, ende na den brant opten Cortendijck ende over die haven ghemact sijn ten dagen vorss., off men
sal die loessen, affhang. . off diegelijken affbreken, clair men aff
scauwen sal den ersten Wonsdach na Bamisdach, die anderde scau
vierthien dagen dairna, die dorde scau des Wonsdachs na SunteMertijnsdach. Ende dat up die bote ter erster scauwen van vj r.gulden, ter anderder scauwen up die bote van xij r.gulden, ter laester
scauwen up die bote van iiij lb groot.
Ende die b) brueken sullen gaen halff die heer ende halff die stadt.
Ende ter laester scawen sal men dat werck besien ende doen maken
off affbreken uptergheenre cost diet goet toehort.
Marg.: Anno xvij.
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a) Het woord ende ontbreekt tweemaal.
b) Ende die door beschadiging verdwenen ..
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A Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat alle dieghene
die huusen hebben die mit weken dake ghedect sijn, sullen terstond
een leder doen maken, drie sportten boven daecx, ende een cleyn
leder upten daeck mit enen haeck, dair men aff scouwen sal; die
eerste scouwe sW oensdaechs naer vasten naestcomende, die ander
dage a) daernaer, up die verboirnisse tot elker scou van
x stuvers, ende die dorde scouwe...
M arg.: Anno xvij, xviij, X.
GK f° 50.
Blijkbaar op de verkeerde plaats geschreven, of wel om
andere reden niet voltooid.

A Item overdragen bij den heer ende gherecht, dat elc huus dat
mit weken dake ghedect is, sal een lier hebben iij voeten boven die
ezen(?) van den dake mit een leerken mit enen off twe haken. Ende
alle bergen een grote leer mit een haecleer. Ende alle huzen die
mit hardden dake gedect sijn, sullen die twe huusen een leer houden ende maken drie voet boven die ozen gaende. Ende hieraff sal
men die eerste scouwe scouwen des dijnsdaechs nae beloken paesschen, ende xiiij dagen dairnae die ander scouwe. Ende xiiij dagen
dairnae die inrijdende scouwe, ende ter eerster ende der ander scouwen sal men verbueren, die se alsdan niet en heeft sal verbueren
v stuvers, ende oeck sal men een oirdinancie van den emmeren
maken, ende sowie dan up emmers geoirdineert ende geset wordden,
sullen also doen als dat bij den heer ende gerecht gestelt sal worden.
Marg.: X.
GK / 0 76.

A Noch overdragen dat alle husinge die affgebroken sijn ende
myt harden daeck gedeckt hebben geweest, die sal men wederom mit
harden dack decken tussen dit ende Bamisse naestcomende, up die
a) V66r dit woord een stuk wit gelaten.

verbornisse van drie 16 groet, tensi bij consent van den heer ende
gerecht, halff den heer ende halff der stat.
- Item noch overdragen bij den heer ende gerecht, dat alle husynge
die aff gebroken sijn aen der Kerstraet die sal men wederom maken
alsoe goet off beter dan sij te voren waren, up die boet van vijff
16 groet, ·halff den· heer ende halff der stat, tussen dit ende Ban.1is
naestcomende.
B Item noch soe ist overdragen dat alle husinen die elk nyeu gemaeckt worden, die sal men mit harden daeck decken, up die boete
van drie 16 groet.
GK
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XI.

PEST.

N° 88.
A Overdragen bij den heer ende gherecht, dat nu voirtaen so
wair off soe wie dat hij is, clair die pestilencie in den huuse coemt,
clair en sal men .terstont gheenrehande neringen a) doen, ende men
sall clair een teyken van stroo uuthangen [ te weten enen sluyc
~coef of also groot stroois] openbairlic, dat ment sien mach ende
men sal ir. dien huusen gheen neringe doen binnen ses weken naedat
die laetste dode dairuut gedragen is. Ende dat teyken sal clair ses
weken uuthangende bliven [E off dat enige ~iecken uuyten huyssen
gedragen worden, soe en sullen sij in xiiij dagen daernae geen neringe doen ende die witte roei dragen]. Ende wie dat in den huusen
woint off is, clair pestilencie in is, die en sullen uut hoiren huusen
niet gaen noch comen, sij en sullen enen witten stoc an hoir hant hebben of een wit roeyken i.s. el lanc. Oec en sullen sij upter straten
noch nergent neringe doen noch doen doen. [E up die boet als
voren] Ende men sall gene doden voirtaen uutroepen noch men sal
gene dode overluyden dan smergens eens ende savonts eens nae dat
loff, up die verbuernisse van een halff jair die stat ende up enen
nobel, half tot behoef f sheren, dander helft tot behoef der stat, behoudelic die coster zijn loen, ende dat als pestilencitijt ts.
Marg.: Anno xix, xxjij, niet.
GK f° 58.
a) ms neringingen.

A Noch overdragen dat diegherie die die pestilencie hebben off
die in husen wonen off uut ende ingaen, clair die pestilencie in is,
en sullen in die kerc niet comen onder genen ghetijden, noch in sermoenen, noch in ghenen cloesteren, noch en sullen up die vischmerct
niet comen, noch in dat vleyschhuus, noch up die botermerct, noch
nergent in vergaderinge van luyden, up die boet '"van enen nobel
ende up die verboirnisse van een halff jair die stede [E tot behoeff
sheren].
Marg.: Anno xix, xxj.
GK 1° 57'.

A Voirt soe is overdragen dat men hem [E alle sondage ende
alle heyligedagen] een misse sdachs oirdineren sal in die cappell
[E tgasthuys], die men doen sal tot x uren. Ende clair sullen sij
gaen om die te hoiren ende nergent anders ende die dair misse hoiren, en sullen_in dat choir van der cappel niet comen, up die boet
voirs.
Marg.: Dourgestreept.
GK f° 57'.

A Item en sullen gheen uutdragers noch uutdraechsteren noch
nyemont, wie hij is gheenrehande cleder noch ander goet copen
om dat weder te vercopen, dat hij in pestelencihuusen of clair
yemont gestorven of siec is van der pestelenciën, dan nae acht weken dat sij dat goet off cleder gecoft hebben, up die boet van
drie rijnsgulden, half den heer, half der stat. [B Noch en sullen
gheen scuyteners noch wageners ghen alsulke goeden voeren noch
b'rengen in der stede van Gorinchem, up die bote vorss.].
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B Noch ist overdragen, dat soewie van Utrecht off van Den
Berghe in der stede van Gorinchem mitter woen gecomen sijn bynnen vj weken, die sullen bynnen daechslicht uutgaen, up die verburnisse van xxv r.gulden.
Marg.: X.

GK
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A Item en sal nyemont, van waer hij is, tot Gorinchem comen,
diet tot sijnen huyse gestorven is off yemont totten voirs. huyse
zieck worden is, op de boete van enen nobel, ende also wel dengenen die se inneemt off huyst als die van buyten coemt, also click
als zij dairaff becoert worden, halff den heer ende half der kercken. Noch geenrehanden scrobsteren die van buyten comen, en sullen tot Gorinchem comen dan dairdoir lijden, op die boete voirs.
lvfarg.: X, nyet.

GK
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A Item en sal nyemont geenrehande guet uuyt sterffhuysen copen,
op die boet voirs., ten is eerst zes weken geleden dat die lest uten
huyse gestorven is.
Marg.: X, nyet.

GK
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B Overdragen bij den heer ende gerechte, waert sake dat yemont
toge uuyt Gorinchem, hetzij man offte wijff, in enigen steden ofte
dorpen om zyeken te bewaren die van der pestilencie zieck zijn, die
en sellen binnen Gorinchem nyet comen mer daeruuyt blijven sess
weken lanck naedat die leste menssche daer zij overgegaen hebben
genesen off gestorven is geweest. Noch nyemont en sal geenrehande
r) De plaatsing achte_r 89c wijst op verband met besmetting.

3or

goet copen noch bynnen Gorinchem brengen bynnen zess weken als
voirs. is. Ende soewye hierenboven doet, dat sal staen tot correcxie
van den heer ende gerecht.
Marg.: nota, niet, X.
GK f° 60'.

1568 Nov. 6.

Den vjen Novembris anno lxviij overdraghen bij den heere ende gerechte deser stede, waert zaecke dat yemandt toghe uuyt Gorinchem,
hetzij man of te wijff, in eenighe steden of t dorpen om siecken te
bewaeren die van der pestilencie sieck zijn, die en zullen binnen
Gorinchem nyet comen mer daeruuyt blijven zes weken lanck naedat
de leste mensche daer zij overgegaen hebben genesen of te gestorven
is geweest. Noch nyemant en sal geenderhande goet coopen noch
binnen deser stede brenghen binnen zes weken als voors. is, opte
boete van drye carolusguldens eens, halff den heer ende halff die
stede, ende daerenboven te staen noch tot correctie van den heer
ende gerechte.
Noch overdragen als voeren dat nyemant van waer hij is, binnen
deser stede comen en zal alwaer tot zijnen huyse gestorven oft
yemant sieck geworden is, upte boete van zes carolusguldens, ende
dit zoewel te verbeuren bij denghenen die se inneemt of te huyst
als die van buyten compt, alsoe dick als zij daeraf bekeurt worden,
te gaen als voeren. Noch geenderhande scrobsteren die van buyten
comen en zullen binnen deser stede blijven mer daerdoor lijden, opte
boete ende te gaen als voeren.
Noch overdragen als voeren, dat alle de scrobsteren tzij van
binnen deser stede ofte van buyten, dit tot Heuckelom, Sleeuwijck
oft elders hebben geweest schrobben ende nu wederom binneP.
deser stede gecomen zijn, dat dezelve van stonden aen binnen daechs
sonneschijn uuyter stede vertrecken ende daer nyet weder inne en
comen binnen den tijt van ses weken, op peyne van wel dapper a)
a) doorgestreept en veranderd in: scerpelicken.
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gegeesselt te worden ende daerenboven den tijt van drye jaeren
uuyter stede gebannen te wordden.

GK j° 14r'.

A Die boirgermeisteren mitten gherecht bij consent van den
heer hebben gecoft een huus ende hoffstede staende ende gelegen
buyten Arkelpoirt aen den graftdijck, dair Huuge die Metselair in
plach te wonen tot behoeff den gemeynen buyck van der stede.
Ende alle diegene die hoir kynder off hoir boden, cnapen of te joncwiven, sieck worden van der pestilenciën, die sal een yegelick die
dat beghert dairin moghen brengen up condiciën hiernae verclairt.
Item soe wie enige sieken in dit huus wil brengen off leggen, die
sal terstont enen scilt van xiiij stuv. a) upleggen van alsoveel siekeri
als men dairin brengen sall; ende van dien scilt sal die vrou van
den huuse, die men dairtoe ordineren . sall, hebben iij s stuv. ende
tander sal gaen tot reparaciën van den huuse ende oeck tot betalinge van dien.
Voirt sal elke sieke die dairin sijn wil, mit hem brengen een
bedde, deken, slaeplaken ende oircussen, so hij dairup leggen wilt
Ende sterft die sieke so sal dat bedde mit sinen toebehoiren tot des
huus behoeff bliven. Ende ist dat die sieke weder upstaet ende geneset, so sal hij, off hij wil, dat bedde ruit sinen toebehoiren wederom nae hem nemen. Ende off yemont meer sieken dairin woude
brengen mit meer bedden ruit hoiren toebehoiren, ende die sieken
alle storven, soe sullen diegene die die bedden dair hebben doen
brengen, die weder na hem nemen sonder een: dat sal bliven in den
sieckhuuse tot behoeff van dien, so voirs. is. Ende die aldus niet
en vermogen te doen off aldus niet doen en willen, die en sullen
dit huus niet ghebruyken.
Voirt soe wie sieck is ende in dit huus beghert te leggen, die
sullen eerst eer sij dairin sullen mogen comen, totten deken ofte
cappelaen comen upten kerchove ende biechten ende verclaren
hem ende ontfaen hoir behoirlike sacramenten soe dat behoren ende ·
dienen sall.

Marg.: X.
0
GK / 75.
a) Een schild heeft .24 stuiver~!
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B Overdragen bij den heer ende gericht, dat offt gebuerde dat
yemont binnen sijnen huise enich sieken van der pestelencie, te weten kynder, cnapen off jonckwiven, dat hij die nergent in ghenen
huisen doen noch bringen en sullen dan int huis dairtoe geordint,
staende buyten die Arkelport off binnen hoir selffs huis houden
sullen.

Marg.: X.
GK f° 74'.

XII.

KOREN EN BROOD.

A

Van den c01rne.

Overdragen bij den heere ende bij den gherecht, dat gheenrehande
coirnmeters tot Go~inchem coirn meten en sullen noch en sullen an
die scepen mit hoiren maten niet comen om te meten, dat coirn en
sal eerst om die stat geroepen sijn. Ende die dat roept sal eerst
totten meter ende coepman comen seggende dat hij alom gheweest
heeft. Ende wairt dat yemont anders dede, het wair die coper,
vercoper of die meter, die soude elcx verbueren thien lb, halff tot
behoeff den heere ende dander helft tot behoeff der stat. Ende als
dat coirne alsoe omgeroepen is als voirscr. is, so sal off mach die
ghemeynt comen twe uren lanc dairnae om coirne te halen, eer men
hacker off coirencopen meten sall; ende soe wie uter gemeynten niet
en coemt binnen die eerste twe voirs. uren nadat coirn omgeroepen
is, die en derff die coepman dan niet meten, hij en will; ende al up
die boeten voirscr. Ende also gering als dat coirn omgeroepen is, so
sal men terstont der gemeynten ende onsen lantluden beginnen te
meten, up die boet voirs., ende also well sall coper verbueren als die
vercoper van binnen ende van buyten.

Marg.: X, niet.
GK f° 34.

A

Van den c01rne.

Item overdragen bij den heer ende gherecht, dat gheen molener
off die aen die molen deylen, tsij man off wijff, coep van coirne
maken en sall, dat sij den hacker oft corencopers overgheven sullen,
sij en sullen dat coirne eerst een atmael up hoiren solre off in hoiren
huse gehadt hebben, up die boet van x lb, halff den here halff dei.·
stat. Ende soe wie coep van coern maect, dair niet meer dan vijff
hoet aff en is, dairoff mach die coper een halff hoet aff nemen.
Ende isser x hoet, so mach die coper een hoet nemen, up die boet
voirs., ten wair saeck dat daer meer voirns wair dan die ghemeynt
haelde off dan die hackers namen, so mach een yegelick nemen also
veel als hij mach betalen.
Marg.: X, blijft.
GK f° 35.

A Overdraghen bij den heer ende gherecht, dat men des Manendaechs nerghent tot ghenen plaetsen mit coirnc staen en sal up die
straten om dat te vercopen, dan up die corenmerct die dairtoe gheoirdineert is, te weten van Hubert Gerijtss. erve tot Ariaen Keysers
erve toe, ten wair saeck dat die plaets ende steygher alsoe vol wair,
dat men dair niet staen en mocht, dan sal een yegelick voirt staen
dair hij mach; up die boet van x stuv., halff den here, dander helft
der stat.
Marg.: X; niet.
GK !° 35.

N° 91c.
A

Van den coirne uut te voeren.

Item overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemant van binnen der stede van Gorinchem off van buyten corne tot Gorinchem
copen en sall om dat uten scependom van Gorinchem te voeren off
te laten voeren off brengen, up die verbuernisse van den coirne ende
up die boet van enen nobel, die een helft tot behoeff den heere,
dander helft tot behoeff der stadt.
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Oeck en sullen ons selfs ingheseten off ander lantluden, die onse
merct of onse stede versuecken, niet meer coirns off meels tevens
uutvoeren dan een off twe scepelen. Ende sullen hoiren eedt dairtoe
doen indien men hem dat vermaent, dat sij dit selver mit hoiren
huusgesin ende binnen hoi~n huuse eten ende besigen sullen, alle
sine sonder arch off list, up die boete voirscr.

Marg.: X, niet.
GK f° 36.

A. Overdragen bij den heer ende gherecht, dat nyemont, wie hij
is, van buyten gheenrehande coirn in die weeck rnitter cleynre
maten uutmeten en sal, dan alleen upten rechten merctdach, up die
boet van een gouden leuwe also die als sij dairaff becoirt wordden,
dat een dordeel den heer, dat ander der kercken ende dat dordeel
tot behoeff dengenen diet aenbrengt.

Marg.: X, nyet.
GK j° 63.

A Overdraghen bij den heer ende geherecht, dat men nu voirtaen gheenrehande valsch coirn binnen Gorinchem copen, vercopen
noch ter merckt brengen en sall noch nergent in den scependom van
Gorinchem leveren en sal. Soewie dat vercoept off ter merct brenct,
die sal verbueren twe 16 groot, half tot behoeff sheren, dander helft
kercken(!), also click als sij dairaf becoirt wordden.
Ènde soewie van binnen Gorinchem off in den scependom van
dien alsulc valsch coirn slijt ende uutmet bij den scepel off anders,
gemengt off alleen, die sullen verbueren drie lb groot als boven.
Noch men sal van sulken coirne geen broot backen, up die boet
voirscr.
Voirt en sal men voirtaen onder die tarwe noch onder den rog
backen niet dan elck coirne off meel soe dat is, sonder garst, haver,
bonen, erweten off anders yet daironder te backen, up die verbuernisse van x 16 hollants als boven.
Voirt en sullen die backers hoir broot niet duerre geven dan men
20
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l-ioven ende beneden doet, ende en sullen hoir broot niet upsteken
d'.tn bij consent van den borgermeisters.
Marg.: X.
GK f° 65.

Opten xven Novembris anno lvj.
Qverdragen bij den heer bu;gemeysters ende gerechte oudt ende
nyeuwe om sonderlinge merckelicke saken ende redenen hem daertoe porrende dat nyemandt wie hij zij van binnen oft van buyten,
hem vervorderen en sal eenige brootcoren als terwe ende rogge
noch oick eenige garste, haver, boeckweyt, erweten, boonen oft anderen diergelijcke te coopen ofte vercoopen ende uuyt deser stede
te voeren oft te brengen binnen den tijt van dese acht da-gen toecomende, ende dat opte verbeurte van tzelve coren ende greyne!l
voern. ende noch daerenboven op een boete van zes karolusguldens
soewel voor den vercooper onse poorter oft poortersse wesende als
voor den cooper, te geven dat een dordendeel tot prouffijte van
den heer mitten schout, dat anderde den armen ende dat dorde tot
prouffijt van den aenbrenger, welverstaende dat onse ondersaten
ende ingesetene van den lande van Arkel zullen een schepel teffens
van de voern. coren oft greynen mogen coopen ende uuytbrengen
tot haere nootelicke gebruyckenisse ende anders nyet, op alsulcke
conditiën dat diezelve eerst ende alvoren een teycken hebben zullen van de burgemeysters ende gerechte die daertoe geordineert zullen worden om opter stadthuys te sitten ende de teyckenen te geven
welcke teyckenen die voern. personen gehouden zullen wesen den
vercoopers te verthoonen ende die voorts in de poorte ofte aen den
boom in de haven aen de wachters te laten die daertoe gestelt zullen
werden; ende dat al op peynen als voren. Noch welverstaende dat die
hier van buyten mit coren oft greyn veyl comen sullen, zullen dezelve een iegelick sonder teycken mogen vercoopen sonder verbeuren, mer die coopers en sullen tzelve coren nyet mogen uuytvoeren
zonder te hebben een teycken, up peyne voers. Actum up xven
N ovembris zes ende vijftich.
GK
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N° 91g.
1557 Feb. 13.
Geordineert ende overdragen bij den heere, burgemeesteren, scepenen ende raede oudt ende nyeuwe, dat alle die scepen gelaeden mit
terwe van boven afcomende zoewel die onse poirteren als uuytheemsche ende vreemde luyden toebehoerende zijn, hier voorbij Gorinchem lijdende ende in meninge zijn nederwairts te varen, sullen gehouden wesen eerst ende alvoren eer sijluyden passeren mogen alhier in de haeven vierentwyntich uren merct te houden ende van
denzelve terwe een uuytcoop binnen deser stede te laeten doen sonder enige simulatie oft bedroch daerinne te gebruycken, ende dat
tot sulcken redelicken prijse als bij de weth nae gelegentheyt van
den tijt getauxeert ende gemodereert sal worden, ende dit al tot
nootelicke sustentatie ende onderhoudenisse van onsse gemeyn poirteren ende ingesetenen omme voorder inconvenient te verhoeden,
ende dat al op peyne eerst voor onsse poerteren die sulcke scepen
mit terwe gelaeden toebehoerende zijn opte verbeurte van heur poirtrechte ende daerenboven noch op een peyne van hondert carolusgulden halff tot prouffijt van den heer ende halff tot prouffijte
deser stede.
Ende voer die uuytheemsche ende vreemde luyden opte verbeurte
oick van hondert karolusguldens te ga~n als boven zoe dich ende
menichwerven yemandt daerop bevonden ende bekeurt zal worden.
Actum den derthienden Februarii anno xvc zeven ende vijftich stilo
commun1.
GK Jo 119.,
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Feb. 26.

Opten xxvjen Februarii anno lvj overdragen bij den heer ende.
gerechte, dat alsoe die van tsHertogenbossche onse poorteren ende
ingesetenen gheen coren of te greynen als ter we, rogge, boeckweyt
ende ander diergelijcke, gedoegen ende toelaten en willen om uuyt
hoere stede te vueren dat van gelijcke hoere poorters oft poorterssen
hieruuyt deser stede weder gheen co ren of t gréynen als terwe, rogge,

boonen, erweten, garste, haver ende ander diergelijcke specie van
greynen en sullen mogen uuytvoeren ende transporteren, ende dat
upte verbeurte van dezelve greynen ende daerenboven noch up een
boete van zes carolusguldens dat een deel van prouffijt van den
heer mit den schout, dat ander tot prouffijt van der stede ende dat
derde dordendeel tot prouffijt van den aenbrenger.
Noch overdragen als voren dat die van Woricum hieruuyt
deser(!) gheen van gelijcke coren oft greynen als terwe, rogge, boonen, erweten, garste, haver ende andere diergelijcke als voren en
zullen mogen coopen noch uuytvoeren om die voerts tot tsHertogenbossche te transporteren opte verbeurte van dezelve greynen ende
noch op een boete van zes carolusguldens als voren, ende dat alle geduerende ter tijt ende tot wijlen toe dat die van tsHertogenbossche
gedogen ende toelaten sullen onsse poorteren ende poorterssen gelijcke coren ende greynen uuyt heure stede te laten voeren ende
passeren, welverstaende dat die van W orcum tot hare nootelicke sustentacie hier wel coren ende greynen voern. sullen mogen halen ende
uuytvoeren mits brengende certificatie dat zijluyden tzelve coren ende anders nergens transpo~teren.
GK
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No 911.
Overdragen bij den heere burgemeysters ende gerechte oudt ende
nyeuwe om sonderlinge merckelicke saken ende redenen hem daertoe ·porrende, dat alle diegene die dagelicx onse stede ende merct
besoucken geoerloft ende toegelaten werdt elcx te mogen ende uuytvoeren een schepel graen zulcx als zij tot heuren nootdurft behoeven oft begeeren zullen, maer nyet meer teenen male ende dat ge~
duerende zoe lange alsser anders inne voersien ende geordonneert
zal zijn, ende dat op verbeurte van tzelve coren ende greynen
voern. ende noch daerenboven op een boete van zes carolusguldens
soewel voer den vercooper onse poorter off poortersse wesende als
voer den cooper, te gaen dat een dordendeel tot prouffijte - van
den heer mitten schout, dat andere den armen ende dat derde tot
prouffijt van den aenbrenger.
GK
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1557 Maart 8 en April 7.
Den v11Jen Martii anno xvclvij [Noch op den vijen April anrio
lvij] geordineert eO:de overdragen bij ~en heer burgemeysters ende
gerechte oudt ende nyeuwe, dat nyemandt, wie hij zij, hem vervorderen en sal mogen eenige terwe oft rogge [boeckweyt, bonen, eerweten ende diergelijcke] uuyt dese stede te voeren oft transporteren
meer dan een schepel teff ens tot behouff van der nottelicke sustentacie van sij11en persoon ende huysgesinne [onse ondersaten ende
onder onse bedrive sorterende]. Oick dat nyemandt van den burgeren voerder oft meer en sal mogen vercoopen dan; een scepel teffens
ten fyne als voren aft voerts meer tot discretie van den burgemeysters na gelegentheyt der saken welverstaende dat dieghene die
zulcx coopen sal eerst ende alvoren een teycken halen sal daert behoort ende die voerts brengen aen den poortier gelijck men nu onlancx zekeren tijt geuseert heeft, ende dit opte verbuerte van denzelve greynen ende daerenboven op de boete van zes k.g. zoewel
voer den vercooper als den cooper, te gaen deen dordendeel [ tot
prouffijt] van den heere mitten schout, dander dordendeel 'Wt
prouffijt van den armen ende tderde dordendeel tot prouffijt van
den aenbrenger, welverstaende dat die hier van buyten comen ende
coorn oft ander greynen ter merct brengen, zullen dezelve greynen
wel zonder teycken mogen vercoopen sonder te verbeuren mer die
vercoopers en sullen tzelve coren nyet mogen uuytvoeren sonder
teycken te hebben als voren, ende dit al geduerende ter tijt ende
wijlen toe dat ons van boven oft beneden weder terwe aft rogge
aencomen mach [ wij andere tijdinge vernemen ende anders toegelaten zal worden].
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Gewijzigd door andere hand

Noch overdragen als voren dat nyemandt gheen broot uuyter
stadt voeren oft dragen en sal mit schuyten oft sacken dan ten
hoochsten drie teffens, op de peyne van tzelve broot ende noch
zes st. voor iegelick broot, te gaen als boven, soe click ende menichwerff tzelve gebuert.
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JIO

r557 Jan. Il·

Den xvijen Januarii anno lvij stilo communi overdragen bij den
heer burchmeesters ende gerecht oudt ende nyel;Jwe, dat nyemandt,
van wat state ofte qualiteyte a) hij zij, poorter ofte uuytheemssche,
van binnen ofte van buyten, hen en vervordere upte weeckmercxdach up ter straete te coopen eenich brootcoorn, als terwe of t rogge,
omme wederomme an yemandt anders te vercoopen voor ende aleer
de clocke thien geslagen zal zijn, maer zal tzelve coorn, tzij terwe
of t rogge, eerst moeten blijven staen tot berieff ofte behouff van
den gemeynte tot de clock als voren geseyt is thien geslagen is.
Ende bovendien zoewat coorn die voorcoopers nae thien uren coopen, daer zal eenen burger zoe veel aff. moegen ontfangen alst hem
believen ende goetduncken zal zonder eenige murmeratie of te tegenszeggen van den cooper ofte vercooper, ende dat tot alzulcken prijse
als de coop dairaff gemaect is.
Ende dat all up een peyne van zes k.g. te gaen tdeen dordendel
tot prouffijte van den heer mitten schout, tander tot prouffijte
Yan den rechten armen ende tdorde tot prouffijte van den anbringers.
Noch overdragen als voren, dat oick om zonderlinge zaken ende
redenen denzelven raidt daertoe moverende, dat nyemandt, wie hij
zij, eenich brootcoorn, als terwe ofte rogge, vercoopen noch uuyt
zijn huyze en zal laten dragen, hij en zal eerst teycken van der
stede gezien hebben daert den cooperen mede uuyt der stede zal
willen brengen ende tzelve teycken zal men uyter stede huys halen,
ende dat upte peyne van zes k.g., te gaen als vooren. Welverstaende
dat dengheenen die hier van buyten met coorn ofte graen veyl
comen, die zullen tzelve coorn wel moegen vercoopen zonder teycken
maer die coopers en zullen tzelve coorn nyet moegen uuytvueren
zonder een teycken te hebben. Ende dese voors. geboden zullen geduyren ende onverbrekelijck onderhouden wordden totdattet anders
bij den burchmeesters ende raidt geordonneert ende daerinne verzien
zal zijn. Den eenen zegget den anderen voorts.
GK
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A Overdragen bij den heer ende gherecht, soewie rogge ende
tarwe die men nu voirtaen vercopen sal, dat boven een halff hoet is,
dat coirne en sal men niet leveren, men sal eers~ den borgermeyster
dat laten weten hoe die coep gemaect off gegaen is; ende dan sal die
borgermeister off hij wil dat coirne om laten roepen wat dat scepel
gecost heeft. Ende soewie uter gemeynten off van onsen lantluden
dan mede van den coirne hebben willen tot een Öff twe scepelen
toe ende niet meer, dat mogen sij halen off doen halen, mer sullen
dat ghelt bij dat coirne leggen off des copmans ghemoey hebben,
ende dat sal totter gemeynten behoef drie uren lanc dueren alsoe
wel van den coirne dat lude van buten vercoft ende gecoft hebben
als van luden van binnen, up die verbuernisse van x lb hollants
halff den heer haHf der stat also wel die vercoper' als die coper als
vercoper(!) so dick als yemont dairup bevonden wordt.
Marg.: Anno twyntich den xiiijen Decembris; xxj.
GK f° 46'.

A Item sowie voirtaen van die ondersaten, hetsij int lant off
in der stede, ergent maelt off te molen mit sinen corne ter molen(!)
trect of seynt, die sal verbueren ij lb groot. Ende wye oeck broot
van buyten brenct, die sal den sijnsmeister ende den molener tsijn
geven, up die boet van enen nobel; of uec meel van buyten brenct
[B die twe delen die heer ende dat dordendel der stadt].
GK
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E Overdragen dat men geen queernen houden sal in der stede
ende lande van Arkell dan nae uutwijsen van der ordonnancie dair
tgemale up verhuert wort.
Marg.: anno xxjij.
GK f° 104.
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HET STADSBESTUUR MAAKT BEPALINGEN OVER
GEWICHT EN WAARDE VAN BROOD.
1436 Febr.

IO.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ses ende dertich upten tienden dach in Februario werdt overdragen bij den heer ende gerycht,
dat een proeve • gebacken was, ende gaut een hoet weyts ach tien
airnoldus gelressche gulden. Des wert een gewycht geset van broede
in deser manieren.
Item een fuwaeds sal wegen neghen loet ende sullen gelden die
viertien een oudt butken.
Item een dubbel fuwaeds sal wegen negentiendalf loet ende sullen
gelden die seven een oudt butken.
Item een root tarwenbroet sal wegen achtende twijntich loet ende
sullen gelden die seven een oudt butken.
Item een lanck tarwenbroet sal wegen sess pont ende dat sal men
gheven alsoe duer als men kan.
Item een cleyn tarwenbroet sal wegen drie pont ende sal men
oick geven also duer als men kan.
Item een rogghenbroet sal wegen ;icht pont ende sal men oic alsoe
duer gheven als men kan.
Item alle dat voirs. broet sal wael gebacken sijn alsoe dat dat
die vijnders loven die nu ter rijt sijn of namaels wesen sullen.
Item wanneer die ghemeyn tarwe die de quaetste noch die beste
nyet en is, hoecht off leget twee gulden voirs., soe sal een cleyn
fuwaeds hogen ende legen een loet.
Item een dubbel fftwaeds sal hogen ende legen twee loet.
Item een ront tarwenbroet sal hogen ende legen drie loet.
Item waer tsake dat enich talye van brode anders gebacken warde
dan voirs. staet, dat stonde ter verclaringe ende goetduncken des
gerichs.
Item wairt dat enich broet lichteren wair dan voirs. is, verboirde
van elker manieren van broede voirs. tien scillinge gelijc als gewoenlic heeft geweest.
Ende wair oic dat sake dat enich hacker broet seynde tot yements
huys ende lichter wair dan dan voirs. staet, dat wair up dubbel
boet voirs. alsoe dicke als men dat bevonde.

KK
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N° 93b.
1449 Maart 27.
Int jair onss Heren m 0 cccc 0 negen ende veertich opten seven ende
twijntichsten dach in Marte wert tot Gorinchem een proeve gebacken bij den here ende ghericht, in der manieren hierna bescreven.
Te weten dat een schoen wit broet gebudelt ende wail gebacken
sal wegen achtien loet, ende sullen gelden die seven een out butken.
Item een dein gebudelt poirters tarwenbroet sal wegen xxi loet,
ende sullen gelden die seven een out butken.
Item een groet tarwenbroet op hemzelven van tarwe gebacken
sonder semelen van anderen coern dairin te backen sal wegen ses
pont, ende dat sal gelden elk broet een out butken.
Item een lanck tarwenbroet dat drie pont weget ende van claere
tarwen gebacken sonder semelen van anderen coern sal gelden elc
broet een half out butken.
Item twee ronde brode van tarwen sullen wegen elcx anderhalff
pont ende van claere tarwen gebacken sonder semelen van anderen
coern sal gelden die twee brode 'een half out butken.
Item gaut den weyt op dese tijt thoet acht rijnssche gulden.
1tem een groet roggenbroet van goeden rogge gebacken ende van
genen anderen semelen dairin gebacken sal wegen acht lb wail gebacken, ende dat sal gelden (enen hal ven witte stuver.
Item een hoet roggen gaut op die tijt sess rijnssche gulden ende een
oert van enen gulden voirs.
Item wair dat sake dat enige taelge van brode anders gebacken
worde dan voirs. stait, dat sal staen tot verclaringe ende goitduncken des gerichts.

KK f°

z;'.
No 93c.
1457 September.

Int jair ons Heren mcccc seven ende vijftich yn der maent September wert tot Gorinchem een proeve gebacken bij den heer ende
gerecht in der manieren hierna bescreven.

1.
Te weten dat up die tijt soe coste een hoet weyts sesthien
gouden rijnssche gulden, elken gulden gerekent voir twyntich witte
5tuve:.
2.
Item op die tijt soe gaf men van elken hoet weyts uut den
scepe te dragen enen witten stuver.
3. Item soe heeft diegheen die een hoet weyts up ende afff ter
molen vuert, twe witte stuvers.
4. Item soe gaff men van elken hoet weyts te backassijns thien
witte stuver.
5. Item van backen voir vuer, voir arbeyt ende voir knàeploena)
van deken hoede groff terwenbroots - dats te verstaen van schueten ende bollen - xx witte st. Ende voer slijten voor der dueren
ende voer huyshuere van deken hoede x witte st.
6. Item uut eenen halven mouder weyts zijn gebacken xx schueten ende eenen boll, elcken schuete wegende vj lb.
7. Item den sack ten oncost als voerscr. staet, dats te verstaen
een halff mouder weyts ij.s. witte st. en.de een oort.
8. Item elcken schuete staet voer xiij cleyn groet ende enen toir-•
loer, ende zoe comt den hacker te baten van deken sack eenen ouden
zwerten.
9. Item op die tijt zoe woech een halff mouder weyts vermolstert, dat tot groven gebacken is, cxxiij lb. blijvens meels met den
sack; ende den sack woech ij lb. min vj loot.

Wat weghen ende gelden zall.
ro. Item als een hoet weyts gelt xvj gouden rijnsgulden met alzulcken oncosten daer voert op gerekent als voerscr. staet, zoe zal
eenen schuet terwenbroots, weghen(de) vj pont, gelden xiij cleyn
groot ende eenen toerloer, ende alle talie van broot daernae.
r r. Item zoe hebben die hackers noch te baten van deken sack
eenen ouden zwerten als voerscr. staet.
r2. Item als een hoet weyts gelt xv gouden rijnsgulden ende alle
oncosten daer voert op gerekent als voerscr. staen, zoe zal deken
schuete teruwenbroots, weghen(de) vj pont, gelden xij.s. deyn groten, ende zoe hebben die hackers te baten enen cleynen groten. Ende
als een hoet weyts affneemt eenen gouden r.gl. met alzulcken ona) Hier breekt het afschrift van het KK plotseling af; de rest is naar AK,
die vermoedelijk ook de tusschenopschriften heeft ingevoegd.

costen als voerscr. staen, zoe zal elcken schuete weyts broots affnemen drie quade toerloer.
Van den schonen broede ende porters tsamen.
13. Item gout op die tijt een hoet weyts xvj gouden r. gl.; van
op te draghen eenen witten st., van op ende aff ter moelen te vueren twee witte st. ende van den backen te assijns x witte st. van
elcken hoede als voerscr. staet.
14. Item van backen voer vuer ende arbeyt ende voer knaeploon
van elcken hoede xl witte st.
1 5.
Item voer huyshuere, voer slijten voer der dueren, van elcken
hoede xx witte st.
16. Item uut eenen halven mouder weyts sijn gebacken ccc ende
xx schoon brooden ende poertsres te zamen, die drie deelen schoon
broot ende dat vierendeel poirtersbroot. Ende op die tijt zoe woech
een schoon broot ix loot ende een poortersbroot x loot van zueten, versschen koern gebacken.
17. Item alle oncosten als voerscr. staen van eenen halven mouder schoen broots ende poertersbroot te backen tsamen iiij witte
st. ende enen halven ouden swerten, ende dan zoe zijn zemelen
gerekent voer ix.s. quade grooten.
18. Item als een hoet terwen gelt xvj rijnsgulden, zoe zal een
~choon broot weghen versch wuyt den oven gecomen ix l~ot ende
een poortersbroot x loot.
19. Item dat halff mouder weyts, dat tot buydel gebacken is,
woech op die tijt vermolstert aen meel cxx lb., des zoe woech den
zack ij lb. iij loot.
·
20.
Item als een hoet weyts enen gouden r. gl. affneemt, zoe zal
een schoon broot zwaerre weghen s. loot ende een portersbroot
een loot.
Van den rogghenbroode.
2r. Item op die selve tijt zoe gout een hoet rogghen xij gouden
rijnsgulden, ende van op te draghen, van ter moelen te vueren,
van assijns gelijck voerscr. staet van den teruwe van elcken hoede.
22.
Item coste dat hoet te backen voer vuer, voer arbeyt ende
voer knaeploon xx witte st. ende van slijten voer der dueren x witte st.

23. Item van alle oncosten als voerscr. staen vari den hoede zoe
beloopt den zack te oncost ij.s. st. ende x toerloer.
24. Item een groot broot, wegende viij pandt, zal gelden een witten st.
25. Item als rogghe op ende affneemt eenen gouden r. gulden,
soe zal elck rogghénbroot gelden, wegende viij lb., op ende affnemen drie toirloe.r, enen quaden grooten gerekent voer een toirloir,
ende eenen braspenninc gerekent voer xvij quade grooten.

Gelijkt. afschr.: KK f° 35 (slechts item r-5).
Afschrift, onbekend waarnaar: AK f° JI-52'.

HET STADSBESTUUR GEEFT VERDERE BEPALINGEN
OVER HET BROOD.

In den jaer van lxxviij zoe wert geoerdineert bij den heeren ende
r,erecht, hoe dat poortersbroot ende schoon broot weghen zal. Ende
die terwe gout op die tijt xiiij r. · gl., xx st. voer den r.gl. gerekent.
1.
Item zal een poortersbroot weghen x.s. loot vers gebacken.
2.
Item zal een schoon broot weghen ix loot vers gebacken, ende
elck broot zal gelden eenen penninck, xv j penningen voer een st.
Afschr.: AK / 0 52'.

A Overdragen bij den here ende gerecht, dat nyemont voirtaen
Bosch broot noch geen broot van buten vercopen en sall dan upten
rechten merctdach. Ende dat broot en sullen sij niet updoen, sij en
sullen eerst den assijnsmeysters ende den molleners dat hoir geven,
den moleners dat xvj broot ende den sijnsmeysters dat xxiiij-e, up
die boet van een leuwe, half den here dander helft der stat. Noch
en sullen geen broot van buyten updoen, sij en sullen eerst den
molenaer ende assijnsmeister dairbij halen ende die broden voir hoir
ogen tellen ende thoir geven, up die boet van enen nobel ut supra.

Marg.: X.
GK f° 62.
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B Noch ist overdragen, dat ghen burgeren broet copen en sullen, dat broet en sal eerst vermolstert ende verassijnst sijn, up die
bote van enen nobel alsoe dick als hij dairaff bekurt worde.

1546 Mei 13.
Den xiijen Mey anno xvcxlvj.
Overdragen bij den heer, burgermeesters ende gerecht oudt ende
nyeuw, alzoe den terruwe nu geordonneert ende gestelt is elck scepel
op xxx stuver dat de hackers een groot terruwenbroot wegende acht
ponden geven sullen voor iij stuver ende een oort ende eenen scoet
broots wegende zes ponden voor eenen stoeter ende drie penningen
hollants. Oick alzoe den rog geset wort op xxv st. elck scepel dat oock
de hackers gehouden sullen wesen, een groot roggenbroot wegende
viij ponden geven sullen voor iij st. min eenen deyt ende de halve nae
advenant. Welverstaende dat elck broot vors. gebacken sal worden
van goeden soeten ongemengden grane. Ende dit opte boete van zes
ka. gulden tot behoeff van den heer ende noch opte verbuerte van
tgebackte broot tot behoeff den rechten armen, ende noch dairenboven arbitralicken gecorrigeert te worden in exempelen van anderen. Ende wanneer tkoern meer ofte min gelt, zoe sal ment setten
nae advenant.
GK

f°

I08'.

N° 93g.
Overdragen bij den heer burgermeesteren ende gerechte, ciat nyemandt van nu voortaen gheen hackers enige broot min backen en
zullen dan ten minsten vier uuyt den scheut ende nyet minder, ende
dat up die boete van drye carolusguldens, waervan die een helft z·al
vervallen aen den heer ende dander helft aen die stadt. Actum den
xxen Aprilis anno xvcxlvj Utrechts.
GK
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Den xxijen Novembris anno lvj.
Overdragen bij den heer ende gerecht, dat die hackers gehouden
sullen wesen een terwenbroot van zes ponden nyet hooger te geven
dan drie st. [min een deyt], ende van gelijcken een groot roggenbroot van acht ponden drie st. Noch overdragen dat die hackers
bij hemzelven tbroot nyet op en sullen mogen steken of duerder
geven dan bij consent van de burgemeesters mitten gerechte [ ende
sullen elcken hacker gehouden wesen haer merck op elck broot te
stellen], ende dit al op een peyne van zes carolusgulden, te gaen
het een dordendeel tot profijt van den heer mit den schout, het ander tot den armen ende het derde tot profijt van den aenbrenger.
Noch overdragen dat de hackers voern. gehouden sullen wesen
hair broet sijn behoerlick gewicht te geven ende dat te backen van
soeten ongemengden greyne op verbuerte van tzelve broot tot profijt van den armen ende dat noch op de boete van een pont groot
vlaems tot profijt van den heer mitten gerecht.

GK
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No 931.
1557 Jan.

21.

Den xxjen Januarii anno lvij overdragen bij den heer, burchmeessters ende raidt, dat zoewie alhier binnen dezer stede eenich broot
te coope brengen wil, van waer hij oick zijn mach, dat dezelve vrij
ende vranck uuyt ende inne zonder eenighe ongelt ofte thijns te
geven tzelve broot zal mo~gen vercoopen aen eenen yegelijcken. Bovendien zal men dezelve parsoonen noch tot een vrundtscap scencken
up elcke xxv brooden die zij alhier binnen der stede te coope brengen zullen eenen stuver ende die zullen zij ontfangen uuyt handen
van meester Hendrick Cornelisz., dewelcke totte upscrivinghe van
tzelve broot gecommitteert ende geordonneert is. [Dies · zullen dezelve persoon en eerst voor all gehouden wesen eer· zijluyden eenich
broot vercoopen zullen, tzelve broot ende tgetal van dien up te
laten scriven ten huyse van den voorn. meester Heindrick Cornelisz., die elck van de xxv brooden tot eenen scenck eenen stuver
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geven zal zoe boven verhaelt is J. Dus zal eenen yegelijcke hem
daernaer mogen regulieren. Den eenen zegget den anderen voorts.

GK
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N° 93J·
B Overdr. bij den heer ende gerecht dat nu voirtaen die wegers
van den brode alle week ens omgaen sullen ende weghen dat broet,
ende is geordineert dat mit hem gaen sullen twe van den scepenen
in der tijt. Ende tot wat tijden die scepenen die haer geboirt is
mede te gaen als vorser. is, niet en quamen alst hem bij den gesuoren wegers wair laten weten off bij den gesuoren bode, die bij den
voirss. wegers geordinert is, soe sal dieghen die dairaff in gebreeck
wair brueken vj st. tot behoeff dengenen die willich waren. Ende off
die scepenen den gesuoren wegers in der tijt ontboden om mit hem
om te gaen ende dat enich van dien niet en quamen ter gesetter
uuren _bij den vorss. scepenen geordineert, sal verhoren vj st. ter
scepenen behoeff alsoe click als sij dairaff bekuert worden.
Marg. : Anno xvij, xviij; X; doorgestreept.
GK / 0 86'.

N° 93k.
B In Januario is een prove gebacken upten xxixen dach, dat
een prove gebacken(!). Ende doe gout enen sack versscher ende soeter terwe xix stuvers, ende enen sack roggen xv st., ende wort voir
huyshur, cnaeploen, voir brant ende voir allen on~ost toegerekent
den hacker iiijs stuver opten sack .
Item ist bevonden, dat een terwenbroet van goeder versscher
terwe ghebacken, weghende wel gebacken vj lb, sal gelden _enen
wilhelmustuyn, ende dat ander terwenbroet nae advenant.
Item een roggenbroet wel gebacken van goeden soten rogge, wegende viij lb, sal gelden enen wilhelmustuyn, ende ander roggenbroet na advenant.
Item een terwenpoirtersbroet, wel gebacken, van goeden soeten
terw, gesieft, sal wegen xvij loet, ende sal ghelden die acht enen
stuver.
Item een witbroet, ghebuidelt, wel gebacken van goeden soeten
terw, sal wegen viij loet, ende sullen gelden die sestien enen stuver.

Marg.: X.
GK f° 99.
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B Overdragen bij den heer ende gericht, dat soe wie bevonden
wort, dat sijn broet niet en wair als die ordinansse boven verclairt,
dat inhout, sal verbuieren xxx st., dat een dordel die heer, dat
ander die stadt, dat dorde dorden:del die wegers, alsoe click als sij
dairaff bekuert worden.
·
Marg.: xxj, X.
0
99.

GK /

N° 94.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men in ghenen
backershuusen meer stroos leggen of huusen · sal dan clair sij tweewerf mede backen mogen, ten wair of hoir husinge also groot wair
dat sij dat stroo leggen mogen in enen hoec van hoiren hu.use die
wel afghetuynt ende geheynt sal sijn off een roeyde van den oven
voir ende achter ende besijden ende boven; ende dat men afftuynt
sal men leemen, op die boet van enen leuwe, half den heer, halff
der stat [E bode].
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 58.

XIII.

A

HERBERGEN.

'

Van die quade herberghe houden.

Overdraghen bij den heer ende bij den recht: wairt saeck dat enige
mans wiven off wijff mans bij malcanderen gevonden worden leggende, dat men die verdecken sall, ende sullen elck verbueren een
leuwe, ende dieghene die se huysde sàl verbueren drie leuwen, ende
desghelijcs al die in onechten sitten ende dat geen getrout gheselscap en is, half tot behoeff den heer ende half f der stat.
Ende voirt alle diegene die quaede ende oneerlike herberge houden,
te weten Blau Lijs, die weert in Vlaenderen, ende Lijsbet Orboirs a)
a) Deze naam afzonderlijk nog eens doorgestreept.
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ende voirt dierghelijken die alsulke herberge houden ende van alsulken leven sijn ende in onechten sitten, die sullen tusschen dit ende een
Manendage naestcomende dien dach al mitterwoin trecken bij die
C orenbrug, te weten over die brugh, up die boeten voirscr.

Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xx, xxj.
GK f° 40. AK f° 66 (het doorgestreepte ontbreekt; de
doorstreping dus vóór 1522).

No 956.
A Overdragen bij den heer ende gherecht, soe wie voirtaen
vrouwen off vroupersonen huust off hooft die kynt dragen, om dat
heymelic te verhulsteren ende te houden, ende niet te doen als vrouwen behoirlic ende gewoinlic sijn te doen, ende die selver kynt dragen, ist dat sij niet en doen naedat sij van kynde genesen sijn als
ander vrouwen behoirlic sijn van doen, die sal verbueren drie dagen
achtereen sdaechs [op die kaeck te staen] drie uren lanck ende
dairnae uuter stede gaen ende niet wederincomen dan bij oirlove van
élen heer ende gerecht.

Marg.: Anno xvij, X.
GK f 0 68.
N° 96a.
D Item noch overdragen als boven dat alle herberchsluyden des
Sondaechsavont ende des Mandaechsavont [D alle dag des avont]
haer gasten in ghescryfte brengen sullen ten huysse van den scout
[D teerst dat men ter waeck luye] ende haer gasten, wie soe dat
zijn, after a) ix [D acht] uuren nyet opter straten comen en sullen,
op die boet van xx st. halff den heer halff die stadt [D scout].

Marg.: Anno xvij, X.
GK f 0 100. Sluit in het hs. aan bij n° 61g.
N° 966.
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat een yegelic weert
off wertdynne die herberge hout, die sal [E in den markten ende als
5ij daeroff scade b) toe hebben] geen gast ontfaen, sij en sullen des
a) Er staat: gasten wie scauwen dat zij ofte ix uuren. Blijkbaar is het voorbeeld niet goed nageschreven.
b) Dat staat er waarschijnlijk niet, maar er is niet veel anders van te maken.
Ook het volgend ..-oord kan verkeerd gelezen zijn.
21
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avonts tot seven uren off dairvoir alle hoir gast in scrift setten ende
brengen dat scrift tot scouten huuse, hoeveel gast dat sij hebben ende
hoe sij heyten [B ende vanwaer dat die sijn, up die bote van xxx st.,
halff die here ende halff die stadt a)].
Marg.: xxjij.
0
GK / 79.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat nyemont wie hij
is, yemont binnen sinen huuse volc setten sal ende gebomde wijn
vercopen, ende binnen denselven huuse dairmen den wijn tapt sal
laten drincken, up die verbuernisse van drie r. gulden, halff den heer
half der stat [E die schout], mer dien vercopen willen sullen sta en
bij die Visbrug up die Crusstraten off omtrent den kerckhoff.
Marg.: Anno xvij, xvij(!), xix, xxj; X; doorgestreept.
GK f° 76'.

A

Van nae negen uren up die straet niet te sijn sonder licht,
of dat yemont bier tapt off wijn nae ix uren etc.

Item en sal nyemont na der kloek, te weten na ix [ vj] uren upter
straten gaen, ten wair dat sij een lanterne mit een bornnende licht
dairin in hant b) hebben, dan des heren en der stede dienres ende
wakers, up die boet van enen ponde, half den heer ende half der
steden. Ende wairt bij alsoo, dat die wakers na der kloek yemont
upter straten vonden die sinen naem off sijn herberge weygherde
te seggen, die sullen die wekers moghen vanghen ende den heer
brengen, ende sal die gevangen verbueren een 16, dat een dordeel
den heer, dat ander der stede, dat dorde den wakers voirn.
Oeck en sal nyemont bier off wijn tappen binnen huus des wynters nae ix uren ende des somers nae x uren up die boet van een leü,
a) Dit is door B veranderd in: dat dorde! die here, derdedel die stat, dat
dordedel die scout, welke verandering door teveel doorstrepen niet geheel juist
is uitgevoerd. Daarna is dit weer doorgestreept en door E gewijzigd in: halff
den here ende halff die scout.
b) ms daer in inhoirt.
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ende dat sal verbueren die wert ende werdin van den huuse [hij
en wil].
Ende wairt dat yemont hierboven den werdt offte werdin enigen
overlast aendede ende selver bier off wijn tapten off hebben wouden tegen den werdt of der werdinnen danck, die sal verbueren xx
lb, half den heer half der steden [behoudelic altijt dat die werdt of t
werdin hoir gaste wairschouwen sullen die erste reyse. Ende doen
sijs _niet, so sullen sij verhoren een pont als boven, also dick als dat
gesciet dat sij weder in die herberge comen].
B Ende sullen allen vremde luyden die in der stede wonen, na
vj uren upter straten niet gaen en sullen(!) up die verburnisse van
xv st. alsoe click als sij dairaff bekuert worden.
GK

f°

56.

N° 97c.
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat al diegene die
nu ter tijt wijn tappen of tappen ende bij der maete vercopen
willen, die en sullen gheenen wijn die sij updoen ontsteken om te
vercopen, sij en sullen eerst comen bij den heer ende gerecht ende
gheven die te kennen hoe sij den wijn gecoft hebben, ende dan sal
men hem seggen hoe sij den w1Jn geven sullen, up die verbuernisse
van UJ r.gulden.
GK

f°

57.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat die. brouwers noch
ter tijt den poirters hoir bier niet duerre geven en sullen dan xi
stuver dat vat, buyten der stat int lant Arkell xjs stuver tvat,
ende buyten den lande van Arkel sullen sij tvat geven om xij stuver
ter tijt toe dat men hem anders laten, up die boet van ij gouden
gulden coninxmunte tot behoeff den heer die een helft ende dander
helft ter stede behoef.
Marg.: X, niet.
GK f° 66'.
21*
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1514 Dec. 31.
B

Datum den laesten in decembrij anno xmJ.

Overdragen -bij den heer ende gerecht, dat gheen brouwers hair
bier durre gheven sullen dan sij van outs vortijts gedaen hebben
ter tij~ toe dat bij den heer gerecht anders geordent sal werden, up
die bote van iij r.gulden, dan dat bier dat sij metertijt in tonnen
off in cupen hebben.
Marg.: X.
GK f° 66'.

1 546

Sept. 29.

Den xxixen September xvcxlvj.
Overdragen bij den heer ende gerechte ende sommige van den
gemeen burgers daerover geroepen, dat men van nu voortaen binnen
onser stede van Gorchum ende lande van Arckel gheen bier hooger
noch duerder tappen noch vercoepen en sal dan de kan voor een
half blanck ende dat op peyne van haer poerterrecht ende opter
boete van xij karolusgelden, half tot profijt van den heer ende half
tot profijt van der stede.
GK

f°

110'.

A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men gheen rijnsche
winen duerre geven en sal dan drie blancken [ij guilhelmus tuyn]
ende gheen fransche winen noch pycouwen dan ij blancken, up die
verbuernisse van iiij r.gulden also dick als sij dairaff becoirt worden, halff den heer, half der stat.
Marg.: Doorgestreept.
GK f° 67.

A

Anno xc.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men geenrehande ri}nsche wijnen voirtaen duerre geven en sall dan twee stuver min een
oirt, ende die franssche wijnen off petauwen dat mengelen om enen
braspenninc, up die verboirnisse van iiij rijnsgulden alsoe click als
sij dairaff bevonden oft becoirt wordden, halff den heer ende dander helft der stat.
Marg.: Doorgestreept.

GK f° 67'.
N° 99c.
1492 Juni 6.

A vj Junij xcij.
A Overdragen bij den heer ende gerecht, dat men voirtaen
gheenrehande rijnsche winen duerre geven sal dan ij.s. stuver [ij guilhelmus tuyn], up die verboirnisse van enen nobel also click als sii
dairaff becoirt worden.
Marg.: X.
GK f° 69.

A Overdragen bij den heer ende gherecht dat men nu voirtaen
gheenrehande rijnsch wijnen duerre gheven en sal dan elck mengelen
voir a) twe stuver ende die potauwen om vij d. des en sal die potau
niet meer geven dan b) hal ven assijns ter tijt toe dat c) die heer
ende gerecht hem anders dairin voirsien, up die verbuernisse van
een lb groot half den heer en dander helft der stat.
Marg.: X.
GK f°77'.
a) Er staat: dan.
b) Er staat: dat.
c) Er staat: dan.

a) Noch soe ist overdragen bij den heer ende gerecht dat men
genen wijn duere geven en sal [A die nu opgesteken is ende nu
loept] dan twe stuvers. Ende oeck en sal nyemont enigen wijn indoen [A of die ontsteken is] of ontsteken], hij en sal comen voer
den heer ende gerechte eer hij den voers. wijn tapt ende laten ·
den heer ende gerecht den voers. wijn prueven ende seggen alsdan
wat hem den wijn gecost heeft ende alsoe den heer ende gerechte
den voirs. wijn alsdan leveren, soe sal men den voirs. wijn geven ende niet düere, op die verbuernisse van een pont groet · half den
heer ende half der stadt. A Ende die wijn van Gasscoengen ende
die pailietten sal men geven om een blanck dat mengelen. Item den
poytau sal men gheven om enen halven stuver tmengel, ende men sal
genen poytau tappen dair men die rijnsche wijnen off gascoengere
tapt off oec niet mengen in gheenrehande winen die van meerre
prijs sijn · dan den pitau [B tenwair off den wijn duerre wair, soe
sal men darvoir hierin vorsien].
Marg.: X.
GKf° 77'.

A Item den bastairt sal men dat mengelen geven om twe stuver
ende den romenij om twe guilhelmustuyn, up die boet voirs. also
wel die vrouwen als die mannen ende elc sie dat hij niet en
misdoet hij en laet sijn wijn prueven ende doen als voirs. staet [B ten
wair dat hij durre wair, soe sal men bi . den heer ende gerecht verbueren].
Marg.: X.
GK f° 77'.

Noch overdragen bij den heer ende gerecht oudt ende nycu dat
men den rijnschen wijn nyet hooger en sal mogen vercopen dan de
canne om drie st. ende den pittau voer twee st. min een oert ende
a) Hand die nergens anders voorkomt, gelijktijdig met A.
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den rooden westerschen wijn voer twee st., ende dat op een peyne
van drie carolusgulden, te gaen deen dordendeel tot profijt van den
heer, het ander de stede ende het derde den aenbrenger.
GK

f°

109.

N°

100.

A O verdragen dat nyemont wijn voir sijns selffs drincken inleggen en sal, tsij in bruyloften cramen off anders, dan bij halven assijns. Ende off sij enigen wijn dairof vercoften so sullen sij helen
ass1Jns dairaff geven.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 75'.

N°

101.

A Item en sal men een mengelen oly nyet duerre geven dan
ijs stuver. Item een pont kersse enen stuver een lb sepen s stuver.
Marg.: X, niet.
GK f° 66'.

N°

102.

B Overdragen bij den heer gericht dat die gesuoren bierdragers
noch niement anders ghen bier yemont invoren off inbrengen en sullen dan a) gorinchems bier noch ander bier, van waer b) dat compt,
dan oversees bier, sij en sullen die tonnen vollen eer sij dat bier
ergens voren' sullen, up die bote van vj r.gulden halff die heer ende
halff die stadt.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij, X.
GK f° 93; AK f° 72.

a) ms. dit woord ontbreekt.
b) ms. vaen.
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N°

103.

1551 Maart 25.

Den xxven Martii anno lj.
Geordineert ende overdragen bij den burgermeeste,ren ende ge- ·
rechte, dat der brauwers knechten oft anderen die bij den brauwers
daertoe genomen ende gestelt sullen wordden, sullen moegen draeghen alle bier twelck op Maendagen uuyt deser stede ende den
lande van Arckel tzij in sceepen, schuyten, op waghens of t anderssins vervuert sal wordden, ende waeraff zijlieden nyet meer ontfangen en sullen moeghen dan behoirlick loon hiertoe staende, die~ sullen heurlieder meesters te weten alle brouwers alle weken des Saterdags de helft van den penningen die heurlieder knechten oft andere dragers als boven ter cause van den draghen van den biere
voors. ontfangen sullen hebben, brengen ende leveren in handen van
den tresoiriers deser stede of t van den ontfanger die daertoe gestelt
is van der stadt wegen. Des sullen oick de burgermeesters tallen. tijden alst hem believen sal die brauwers mit heur knechts oft anderen
draghers zoe voors. staet, te moeghen eeden ten eynde zijlieden dese
tegenwoirdige ordonnancie vulcomen ende onderhouden sullen.
Item op Dijnsdaghen als merctdach is overmidts dat des Maendaegs hier te voren heylichdach geweest mocht hebben ende die al
geduerende tot wederseggen van den burgermeesteren mitten gerechte. Actum ter presentie van den burgermeesters ende scepenen al sonder Sebastiaen C.
GK

!°

III'.

A Noch overdragen ali, boven, dat voirtaen geenrehande bedelers
,och lantlopers niet langer in der stede bliven noch vernachten
en sullen meer dan enen nacht ende sullen dieselve nergent gelogiert
worden, sij en sullen tot scouten huuse eerst een teyken halen ende
dat leveren in handen van den werdt off werdinne. Ende wairt dat
enich bedelair oft lantloper langer in der stede bevonden worde of
niet en dede als voirs. is, die sal verbueren sijn beste cleet ende
dairtoe in den stoc sitten viij dagen lanc te water ende te brode.

Ende wairt oec dat enich van dien werdinnen offt werden die
alsulc volck logeren, yemont sonder teyken off boven enen nacht
logierde, die sal verbueren enen nobel [D een dordendell den heer,
dander de stadt ende tdorde den schout] tot behoef! als boven a)
also die als sij dairaf becoirt wordde.
Voirt sullen die werden of t werdinnen gehouden sijn die teyken
die sij also ontfaen, sanderdaechs voir vespertijt tot scouten huuse
leveren, up die boet voirscr.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 71.

B Overdragen bij den gerecht dat niemont om gaen sal bidden
bij den huysen mit scotelen off mitter bant dan mitter stat sealen,
up verbumissen van js r.gulden, die een heelft tot behoef des heeren
ende die ander heelft tot behoeff der stat [E die schout], tensij bij
consent van den burgermeister ende gerecht.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 88.

B Overdragen dat gheen bedelers voir der kerken en sullen gaen
bidden voir der kerken, mer sullen bliven buyten der kerkdoren, up
die verbumisse gevangen te sitten te water ende te broede als den
heer gelieven sal. Ende allen denghenen die den arman in der kerken
gheven, sullen verbueren ijs st. tot behoeff den heyligen sacrament
des geblen(?) tot den observanten [B tot behoeff den boden].
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxj.
GK

/°

89'.

XIV.

ARBEID.

N°

105.

B Overdragen dat nyemont ghenreley werck van tymmeringe,
metselen, deckers, hautsagers off ander werken aennemen en sullen
a) d.i.: ,,dat een dordeel den heer, dat ander der kerck, dat dorde der stat...
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noch in nyemonts ander werck gaen en sullen dan sij eerst aengenomen hebben, tensij off dieghene die· sij erst in sijn werck gewest
hebben, ghen gerescap en dede off bij consent van denselven, up die
verburnisse van iij r. gulden alsoe dick als dat geburde, halff die
heer ende halff der stadt.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xx, xxJ, xxuJ.
GK f° 29'.

N° 106.
B Overdragen bij den heer ende gericht, dat tot wat tijden die
heer a) die stede te doen hadde enige arbeytsluyden, tsij scuppers,
wagenluyden, arbeytsluyden, wie datt sijn, dat sij den heer der
stadt dienen sullen om hair loen dat hem bij den gericht toegeseet
sullen worden. Ende dat up die verburnisse van [alsoe dick alst
hem geboden worden] vj r. gulden ende up een halff jaer ghen
portersneringe off landneringe te doen, die een helft die heer ende
die ander helft der stede.
Marg.: Anno xvij, xviij, xix, xxjij.
GK f° 77.

1541 Juli 28.

Upten xxviijen dach Julij anno xvcxlj soe is overdragen bij den
heer, bourgermeesters mitten gerecht oudt ende nieuwe, dat van nu
voortaen nyemandt wye hij zij, hem en vervordere aen enige straeten oft wegen der stadt aengaende te tymmeren noch te metsselen
int cleyne ofte groot, dan eerst ende alvoren daerop gehadt hebben
advijs ende consent van den bourgemeesters ende tmeerdedeel van
den scepenen in der tijt. Ende insgelijcx aen beyde der haven zijden
nyet te heyen, te tymmeren of t oyck te metsselen dan eerst ende
alvoren daerop gehadt advijs ende consent van den bourgemeesters
ende scepenen voors., ende dat opte peyne van vijfventwintich duysent steens tot behoef der stadt mueren ende poirten. Verbieden
a) Voeg in:

ofte of ende.
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daerenboven mits desen allen onsen metsselaeren, tymmerluyden ende ander arbeyders enige van den voors. werken te beginnen dan
in presentie oft bij wille ende advijs ende expressen consente van
den bourgemeesters ende gerechte als boven, opte peyne van ses
karolusgulden tot proffijte van der stadt voors. soe click ende menichwerff tselve gebueren sal, ende daerinboven opte verbuerte van
in eenen geheelen jaer nyet meer te mogen wercken binnen der stede
van Gorinchem ofte den lande van Arckel. Ende alle dese· voors.
peynen te executeren egalicke ende bij f eyten als sheeren schult.
Den eenen segget den anderen voort.
Marg.: X.
GK f° 106'.

N° ro8.
A Om tproffijt end oirboir van der gemeynten ende gehelen
buyck van der stede ende om tgebreck dat dairin vonden is, soe
is bij den heer ende gerecht overdragen, dat alle diegene die
van buyten comen om hoir broot binnen Gorinchem off dairbuyten
te winnen, tsij mit tymmeren, mit .metselen, straetmaken, leydecken
off tegeldecken [off houtsagers] of anders diergelijcken aengaende, die sullen dat vrij mogen doen sonder yemonts wederseggen.
Ende wairt dat yemont, wie hij wair, dienluyden misdede off misseyde in eniger manieren mit woirden of mit werken, die sal verbueren boven die oude brueken drie rijnsgulden also click als dat
geschiede ende betuycht worden, half den heer ende half der
kercken.

XV. SCHOOL.

A Overdragen bij den heer ende gerecht dat nyemont gheen medekensscoel en houden en sal tensi bij consent van Arian Tomass
off Heyluich sijn husvrou, up die verbornisse van vj r.gl.
Marg.: X.
GK f° 82'.
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N°
1518

E

IIO.

Aug. 31.

Den lesten in Augusto anno xvcxviij.

Overdragen bij den heer ende gerecht, dat van nu voirtaen gheen
jongen; te weten knechtens, nyewers scholen en sullen gaen binnen
Gorinchem dan in de grote schole, up die verbuernisse van een halff
pont groot soe dick ende menichwerff die roeisters off meisterssen
off denghenen 'die hoir kynderen dair seynden dairaff bekuert
worden.
Voert en sullen gheen schoellvrouwen nyet meer nemen van den
meyskens die onder haer scholen gaen dan xij stuver ende well min
maer nyet meer, up die verbuernisse van een pont groot. Ende
dese bruecken sullen gaen deen helft tot behoeff van den heer ende
dan der helft der stede.

Marg .: xix, xxjij.
GK / 0

102.

B Noch overdragen dat nyemont den scoelmeyster te nae spreken noch doen off werpen off uut der scolen eyssen en sal, up die
boete van iij r.gld., halff den heer ende halff der stat; ende offt die
jongen doen, men salt den ouden affnemen. Noch sullen nyeweranden scoelkinder slaen stoeten int ingaen van der scolen of int uutgaen
van der scolen noch up die bote vors.

Marg.: X.
GK / 0 40'.

N°

112.

r 51 8 Oct.
E

2

3.

Den xxiij Octobri anno xvcxviij.

Overdragen bij den heer ende gerecht dat nyemant out noch jonck,
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hij sij oick wye hij sij, gheen outaft a) off rumoer voir die schole
bedrijven en sall, hetsij mit woirden off mit wercken of te mit werpen, in geenre manieren. Noch dat nyemant den clercken ofte scholieren nyet misdoen en sall mit woirden ofte wercken, hoe dattet
wesen mach, up die boete van iij r.g. halff den heer ende halff der
stede, off te gecorrigeert te worden nae gelegentheyt der saken.
Ende indien die jongen misdoen, men salt den ouders affnemen.
Ende men salsse mogen overtuygen alsoewell mit vrouwen als mit
mannen.
Marg.: xix, xxjij.
GK f° 102.
a) Dit zal van het voorbeeld verkeerd overgeschreven zijn; men leze: ontucht,
of ou'last
overlast.

=

OVERZICHT DER STEDELIJKE KEUREN,
OPGENOMEN IN DEEL II.

I. BESTUUR EN RECHTSPRAAK.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.
11.

12.

Alleen burgers mogen nering uitoefenen.
Regeling van verkrijging van burgerrecht.
Ordonnancie van scepenenbrieven.
Registratie van eigendomsovergang.
Dagen van rechtzitting.
Dagelijksch recht.
Taak van de boden in bekeuren.
Behoorlijk gedrag ter rechtzitting.
3 X 's jaars een landding houden.
Misdrijven, door vreemdelingen gepleegd.
Verduisteren van wegens misdrijf verbeurd verklaard goed.
Beperking van overdracht van goed aan geestelijken.

II.

FINANCIËN.

13. Bede.
14. Grondbelasting.
1 5. Lijfrente.
16. Het stedelijk materiaal niet ter beschikking van de burgers.
17. Kerkmeesters enz. moeten rekening en verantwoording afleggen.

III.

ACCIJNZEN ENZ.

18. Accijnzen.
19. Eed van de vinders vàn het vleeschhuis.
20. Bieraccijns.
2 1. Eed van de vinders van toebereid gevogelte.
22. Eed van de vinders van kleine maten.
23. Koren- en zoutmaten.
24. Met ongeijkte maten niet meten.
2 5. Lakens moeten gemeten worden.
26. Boter moet worden gewogen.

IV.

OVERLAST.

27. Keuren, + 1400, aangevuld en gewijzigd in 1517, bevestigd
in 154 3, handelend over vuilnis en rumoer.
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Bepalingen over houden van varkens.
Bepalingen over houden van p aarden.
Bepalingen over houden van honden.
Verbod van kaatsen en vogels schieten bij kloosters.
Verbod, edel gevogelte te schieten.
Verbod van balspelen, vogels schieten enz. bij raadhuis, kerkhof, marktveld enz.
34. Verbod van dobbelspel en straatrumoer.
3 5. Overlast aan kloosters en in de Doelen; verbod over de
muren te klimmen.

28.
29.
30.
3 r.
32.
33.

V.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
4 2.
4 3.

44.
4 5.

46.
47.
48.
49.
5o.
51.

RUMOER EN BALDADIGHEID.

Die in vrede staan en dreigen of schelden, krijgen boete.
Rumoer of vechten binnen de stad.
Na 8 uur met licht op straat gaan.
Dragen van verboden wapenen.
Harnas en gedrag bij alarm.
Verbod hulp te verleenen bij heimelijk vertrek.
Beleediging en smaad.
Straatrumoer.
Huisvredebreuk of bedreiging in kerk of op kerkhof.
Beleediging van overheidspersonen.
Geen gras nemen van andermans erf.
Vee op den openbaren weg.
Geen vensters, deuren of hout ontvreemden.
Bepalingen over berokkenen van schade aan andermans bezit.
Niet binnen de Doelen klimmen.
Hennep.

VI.
52.
53.
54.
5 5.
56.
57.
58.
59.
60.

VUILNIS.

Vuilnis neerwerpen op de Molenwerf of elders.
Hout en afval op de straat werpen.
Slachtafval.
Geen slachtvleesch enz. verkoopen.
Geen hout op de straten.
Reinheid van wegen enz.
Hout, zand enz.
Visschen in de haven verboden.
Overlast in de Doelen.

VII.
6 1.
62.
6 3.
64.
6 5.
66.
67.

BEWAKING DER STAD; KRIJGSLIEDEN.

R egcling van het waken.
Ongeregeldheden bij het waken.
Wapens gereedhouden.
Op marktdagen speciale bewaking.
Uitzenden van krijgslieden.
Verbo,d van partijkleeding en van vreemde heeren te dienen.
Beleediging van of door vreemde krijgslieden.

VIII.
68.
69.
70.
7 1.
72.
73.
7 4.
75.

Vischmarkt.
Beperking van voorverkoop.
Verschillende marktplaatsen.
Verbod, te Dordrecht goed te verstapelen.
Zakdragers.
Regeling van turfverkoop.
Visch en vischschepen.
Vangen en verkoopen van gevangen visch, vischverkoop, concessie van bevisschen van de visscherij bij Schaluinersloot.

IX.
76.
77.
78.
79.
80.
8 1.

MARKT EN HANDEL.

LAND~ EN WATERWEGEN.

Schouw van straten.
Schouw van waterwegen.
Schouw van erven.
Rijden met wagens op de straten en wegen.
Bijten hakken in het ijs.
Schepen doen liggen.

X.

BRANDGEVAAR.

82. Verbod groote vuren te branden; asch weg te werpen.
8 3. Blusschen van brand.
84. Vermindering van brandgevaar bij huizen en hooibergen, o.a.
door ladders en emmers voorhanden te hebben.
8 5. Brandreglement 156 3.
86. Toelaten van brandmeesters.
87. Huizen met steenen daken te bouwen; huizen met rieten daken.
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XI.

PEST.

88. Aanduiding van pestlijders.
89. Veiligheidsmaatregelen in verband met pest.
90. Inrichting van het pesthuis.

XII. KOREN EN BROOD.
9 r. Bepalingen over koren en meel.
92. Verbod van handmolens.
93. Bepalingen over gewicht en waarde van brood.
94. Hoeveelheid stroo door bakkers te gebruiken.

XIII.

HERBERGEN.

9 5. Bepalingen over "kwade herbergen".
96. Bevel, de namen der gasten te noteeren.
97. Bepalingen omtrent tappel\ van wijn, bier en brandewijn.
98. Prijs van het bier.
99. Prijs van den wijn.
100. Wijn voor eigen gebruik geeft halven accijns.
ro1. Prijs van olie.
102. Bier mag alleen in tonnen vervoerd worden.
103. Bierdragers.
ro4. Landloopers en ·bedelaars.

XIV.

ARBEID.

ro5. Verbod van onderkruipen bij door een ander aangenomen werk.
106. Arbeid in dienst van heer en stad.
107. Voor arbeid aan straten en wegen is toestemming van het
stadsbestuur noodig.
ro8. Vreemde arbeiders in de stad t0egelaten.

XV.

SCHOOL.

Meisjesschool.
Geen andere dan de Groote School.
r r 1. Beleediging van den schoolmeester.
u2. Rumoer bij de school enz.

109.
11 o.

INHOUD.
Blz.
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WERKEN DER VEREENIGING TOT UITGAAF DER BRONNEN
VM.I HET OUD-VADERLANDSCHE RECHT.
DERDE REEKS.

1. Goorspraken van Drenthe, l5 72-1577. f 11.-.
Il, IV, V. De rechtspraak van den graaf van Holland, door wijlen
Jhr. Mr. TH. H. F. VAN RIEMSDIJK, bewe:!rkt en uitgegeven
door Dr. J. PH. DE MONTÉ VER LOREN. 3 deelen. f 22 .90.

111. Middeleeuwsche rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland,
uitgegeven door Dr. D. TH. ENK.LAAR.

IV en V. Zie bij II.

f 1 5.-.

Vl. Kenningboek der Stad Leiden, 155 3/ 1~70, uitgegeven door
Mr. A. S. DE BLÉCOUR r en Dr. J. J. A. WtJS. f 5.70.
VII. Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft
van de zestiende eeuw. Een handschrift, uitgegeven door Dr.
L. J. VAN APELDOORN. f 4.50

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN.
Eerste deel f 8.60.
Tweede deel f 10.50.
Derde deel f 9.-.
Vierde deel f IO 60.
Vijfde deel f 11.90.
Zesde deel f 15 .30.
Zevende deel f 20.-.
Achtste deel f 14.7 5.
Negende deel, no. I f 3.-.
id.
no. 2 f 2. 1 5,
id.
no. 3 f 2.6.0.

De eerste reeks der \Verken ( 20 deelen) en de tweede reeks
(25 deelen), alsmede de Verslagen en Mededeelingen, deelen I~VII
en deel VIII, nos. I en 2, zijn uitgegeven bij de N .V. Martinus
Nijhoff te 's-Gravenhage; de latere uitgaven zij n verschenen bij
Kemink en Zoon N.V. (t hans N.V. voorheen Kemink en Zoon)
te Utrecht.
Voor zoover voorhanden, zijn de 1e en de 2e reeks der Werken
alsmede de deelen 1-VIII der Verslagen en Mededeelingen voor de
leden verkrijgbaar voor ¼ van den oorspronkelijken prijs, de overige
uitgaven voor de helft van dien prijs. Men wende zich tot den
Secretaris-Penningmeester.

WERKEN DER VEREENIGING TOT UITGAAF DER BRONNEN
VAN HET OUD-VADERLANDSCHE RECHT.
EERST~: REEKS.

Jan Matthijssen, Het rechtsboek van Den Briel, opnieuw uitgegeven door i\Ir. J. A. FRUIN en Mr. M . S. POLS. f 4,Ï5•
ll . Rechtsbronnen der stad Zutphen \'an het begin dér 14de tot de
t weede hel ft d er 16de eeu w, uitgeg-<!vcn door Mr. C. P IJNACKER
HmmIJK. f 3.50.
111. De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, uit 6egeven
met Inleiding en G lossarium door Mr. S. MULLE', Fz. 4 deelen.
f' 24.50.
.

IV. De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap
van Zuidholland, uitgegeven door Mr. ). A. FRUIN. 2 deelen.
f 1 5. - .
V. De Friesche stadrechten, uitgegeven door Mr. A. TELTING.
f 5.-.
.
Vl. Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen, uitgegeven door
Dr. P .

J. 'BLO K.

/'

6.75.

VII. Westfriesche stadrechten, uitgegeve n door Mr. M. S. POLS.
2 deelen. f I 5.60.
VIII. Rechtsbronnen der stad Harderwijk, uitgege ven _door Mr. J. L.
BERNS. / 3.::!5.

IX. Stadboek van Groningen, uitgegevèn door Mr. A. TELTING.
f 2.-.
X. De Saksenspiegel in Nederland, uitgegeven- doo r Mr. B. J. L.
DE GEER VAN Ju:rPHAAS. 2 stukken. f 7.25.
XI. Stadrechten van Nijmegen, uitgegeven door Mr. C. C. N. KROM
en Mr. M. S. P,oLs.

f

10.50.

XII. Limburgsche wijsdommen, dorpscostumen en gewoonten, uitgegeven door J. HABETS.

r 7.25.

XIII. De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het
Nedersticht van Utrecht, uit:;egeven d oor Mr. R. FRUIN Ttt.Az.
3 deelen. f 17.7 5.
·
XIV. Oude rechtsbronnen der stad Breda, uitgege ve'n door Mr. W.
BEZEMER,

f'

2.50.

XV. Rechtsbronnen der stad Aardenburg, uitgegeven door G. A.
VORSTI<~Rr.TAN VAN ÜYEN.

f'

5. 50.

XVI. Ordelen van den etstoel van Drenthe, uitgegeven door Mr. J.
G. C. }OOSTING.

f

6.25.

XVII. Drentsche rechtsbronnen, uitgegeven door Mr. S. G RÀTAMA.
f' 2,25.
.
XVIII. Hugo Wstinc, Het rechtsboek van den Dom van Utrecht, uitgeEeven door Mr. S. MULLER Fz. f 7.-.
XIX. De gilden van Utrecht tot 1528. Verzamel ing van rechtsbronnen,
uitgegeven door Mr. J C. ÜVERVOORDE cn Mr. J . G .C.JOOSTING.
deèlen. f I 5.50.
XX. Oude recht~n van Steenbergen, 1,1itgegeven door Mr. W. BEZEMER.
l 2.75.
2

Tweede en derde Reeks, zie binnenzijde.

