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Ob dilectionem libertatis oppidi de Harlem 
Om die Hefte der stede uan Haerlem 

De Latijnse tekst van het Haarlemse stadsrecht (1245) 
naar de editie van Kruisheer 

voorzien van 

een vertaling in hedendaags Nederlands 

en 

een beschouwing over de inhoud 

door 

C L . HOOGEWERF 

CABELJAUWPERS AMSTERDAM 
2001 



ISBN 90-801451-8-1 

° 2001 CL. HOOGEWERF, Haarlem (telefoon 023-5385713; girorekening 4067964) 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. 

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 
1912 j " het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij besluit van 23 augustus 1985, Stb. 
471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te 
voldoen aan de auteursrechthebbende. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in 
bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich 
eveneens tot de auteursrechthebbende of de uitgever te wenden. 
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Dit boekje wordt kosteloos gevoegd bij het proefschrift van de auteur en is bovendien apart verkrijgbaar 
voor 3 euro (ƒ 6,60) bij de auteur en bij Cabeljauwpers Amsterdam, Leerstoelgroep rechtsgeschiedenis, 
Universiteit van Amsterdam, Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam, tel. 020-5253411 of 020-5253408. 


