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ri valeat presens scriptum porrexi 
memoratis oppidanis de Harlem 
sigilli mei munimine roboratum. 
Testes autem hü sunt: dominus 
Lubbertus abbas de Ekmunda, domi
nus Nicolaus Persin, dominus Th. 
castellanus de Leithen, magister 
Daniel, Th. de Teilig, Symon de 
Harlem, Walterus de Ekmunt, Hugo 
de Cralig. 
Datum apud Harlem anno Domini 
M° C°C° quadragesimo quinto, in die 
sancti Clementis pape et martiris. 

blijft en nooit door iemand herroepen 
kan worden zodat ze ongeldig wordt, 
heb ik aan de genoemde poorters van 
Haarlem het onderhavige geschrift, 
bekrachtigd met mijn zegel, gege
ven. Getuigen hiervan zijn heer 
Lubbert abt van Egmond, heer Ni-
colaas Persijn, heer Dirk burggraaf 
van Leiden, meester Daniël, Dirk 
van Teilingen, Simon van Haarlem, 
Walter van Egmond en Hugo van 
Kralingen. 
Gegeven te Haarlem in het jaar des 
Heren 1245 op de dag van de hei
lige Clemens, paus en martelaar [ = 
23 november]. 

De tweede oorkonde van het Haarlemse stadsrecht 
(23 november 1245) 

Ego Wilhelmus comes Hollandie 
notum fieri cupio tam presentibus 
quam futuris presentem paginam 
inspecturis quod oppidanis in Harlem 
talem contuli libertatem, videlicet: 

55. Si virum quempiam femina aliqua de 
oppressione violenta et violentia 
stupri septem testibus, tam viris 
quam mulieribus, idoneis et probatis, 
in iudicio convicerit, ille violator 
capitali sententia plectendus erit. 

56. Si quis patrimonium vel hereditatem 
alicuius mercatus fuerit et sub testi-
monio scabinorum sine reclamatione 
per annum et diem vel amplius pos
sèdent, possessor ipsius patrimonii 
vel hereditatis nulli post dictum 
terminum, et si impetatur, tenebitur 
respondere. 

Ik, Willem graaf van Holland, wil 
dat bekend wordt aan zowel de 
tegenwoordige als de toekomstige 
lieden die de onderhavige oorkonde 
zullen zien, dat ik aan de poorters 
van Haarlem de volgende vrijheid 
heb gegeven, namelijk: 

55. Als een vrouw in het gerecht met 
zeven deugdelijke en betrouwbare 
getuigen, mannen of vrouwen, een 
man schuldig doet bevinden aan ge
welddadige aanranding en verkrach
ting, dan zal deze geweldpleger ver
oordeeld moeten worden tot de 
doodstraf. 

56. Als iemand een geërfde onroerende 
zaak of een [andere] onroerende zaak 
van iemand heeft gekocht en onder 
getuigenis van schepenen gedurende 
een jaar en een dag of meer onbe
twist heeft bezeten, dan zal de bezit
ter van deze geërfde onroerende zaak 
of [andere] onroerende zaak na 
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57. Quicumque coram duobus oppidanis 
a iudice vel a precone in oppido 
arrestatus, sine licentia iudicis ab 
oppido recesserit et super hoc per 
duos scabinos convictus fuerit, qua-
draginta quinque solidos solvet iudici 
ad emendam. 

58. Quicumque aliquem de debito in iu-
dicio conveniat et super eo debito 
testes ydoneos habeat, testes solo16 

iuramento tenentur testimonium per-
hibere, sed actor non tenebitur iura-
re. 

59. Postquam aliquis factus fuerit op-
pidanus, nulli tenebitur esse servilis, 
sed secundum iura oppidi libertate 
perfruetur. 

60. Dedi autem in mandatis iamdictis op
pidanis ut iuramento prestito confir
ment quod unusquisque alii ius suum 
conservabit. 

61. Si vero aliquis burgensis debitorem 
sui conburgensis in hospitio suo, 
contradicente creditore, receperit, 
hospes recipiens tenebitur conbur-
gensi creditori respondere de pecunia 
quam sibi debet hospes receptus. 

62. Omne pignus et bona pignori obliga-
ta, sive in humidis sive in siccis, 
sive in decimis vel in aliis bonis, ego 
prefatis burgensibus secundum con-
suetudinem oppidi de Harlem fideli-
ter conservabo; et unusquisque suo 
conburgensi in conservatione predic-

verloop van genoemde termijn aan 
niemand verplicht zijn te antwoor
den, als hij daarover wordt aange
sproken. 

57. Wie, na ten overstaan van twee 
poorters door de schout of door de 
bode in de stad onder arrest gesteld 
te zijn, zonder verlof van de schout 
de stad heeft verlaten en hieraan 
door twee schepenen schuldig is 
bevonden, zal aan de schout 45 
schellingen betalen ter genoegdoe
ning. 

58. Wanneer iemand een ander in het 
gerecht beklaagt inzake een schuld 
en met betrekking tot deze schuld 
deugdelijke getuigen heeft, dan zijn 
alleen de getuigen verplicht met een 
eed getuigenis af te leggen, de klager 
echter zal niet verplicht zijn te zwe
ren. 

59. Nadat iemand poorter is gemaakt, is 
hij aan niemand verplicht dienstbaar 
te zijn, maar zal hij vrijheid genieten 
volgens het recht van de stad. 

60. Voorts heb ik de reeds genoemde 
poorters opgedragen dat zij door het 
afleggen van een eed bekrachtigen 
dat een ieder zal opkomen voor het 
recht van de ander. 

61. Voorts, als een burger een schul
denaar van een van zijn medeburgers 
in zijn herberg heeft ontvangen, 
terwijl de schuldeiser hier bezwaar 
tegen maakt, dan zal de herbergier 
verplicht zijn aan zijn medeburger, 
de schuldeiser, verantwoording te 
doen van het geld dat de ontvangen 
gast hem verschuldigd is. 

62. Ieder pand en alle in pand verbonden 
goederen, of het nu natte of droge, 
tienden of andere goederen zijn, zal 
ik voor voornoemde burgers volgens 
de gewoonte van de stad Haarlem 
getrouw in stand houden; en een 
ieder zal getrouw zijn medeburger 
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torum bonorum pignori obligatorum, 
que in presenti possident, fideliter 
assistet quousque redempta fuerint 
secundum beneplacitum creditorum 
qui ea tenent obligata, et hoc predicti 
burgenses iuramento confirmaverunt. 

63. Item si aliquis circummanentium 
legitime commonitus débita burgensi 
de Harlem solvere neglexerit, sculte-
tus cum oppidanis de suo tantum 
accipiet quod creditori suo satisfaciet 
competenter. 

64. Adhec si occasione alicuius nobilis 
vel ministerialis burgensis de harlem 
bannitus fuerit vel arrestatus, ego 
ipsum talem habebo quod burgensem 
et bona ipsius faciam absolvi, vel de 
suo tantum accipiam quod burgensi 
meo satisfiet. 

65. Quicumque vero oppidanus non iura-
verit17 universitatem ad compellen-
dum extraneos ne aliquid présumant 
facere contra ius oppidi de Harlem, 
solvet mihi unam libram et perdet 
oppidum per annum integrum. 

66. Oppidani de Harlem solvent mihi aut 
vero heredi Hollandie annuatim et in 
perpetuum ad Natale Domini decern 
libras et in festo Iohannis Babtiste 
decern libras. 

67. Insuper si me aut verum dominum 
Hollandie ad curiam imperatoris 
contigerit accedere aut uxorem du-
cere aut militem fieri, ad quodlibet 
ipsorum solvent oppidani de harlem 
mihi viginti libras; si aliqua sororum 
mearum aut veri domini Hollandie 
nupserit, dicti oppidani de Harlem 

bijstaan in de instandhouding van de 
voornoemde in pand verbonden 
goederen, welke zij nu bezitten totdat 
zij gelost zullen zijn naar goedvinden 
van de schuldeisers aan wie deze 
verbonden zijn, en dit zullen de 
voornoemde burgers met een eed be
krachtigen. 

63. Voorts, als iemand van de omwonen
den, nadat hij op wettige wijze is 
gemaand, heeft verzuimd zijn schul
den aan een burger van Haarlem te 
betalen, dan zal de schout tezamen 
met poorters van het zijne zoveel in 
beslag nemen als voldoende is om 
zijn schuldeiser genoeg te doen. 

64. Bovendien als door toedoen van een 
edelman of een dienstman een burger 
van Haarlem gebannen of gearres
teerd is, dan zal ik hem dusdanig 
behandelen dat ik ervoor zorg dat de 
burger en zijn goederen worden vrij 
gegeven of dat ik zoveel van het 
zijne in beslag neem als genoeg is 
om mijn burger te voldoen. 

65. Iedere poorter die de gemeenschap 
niet heeft geholpen om vreemde
lingen te verdrijven met het doel dat 
zij niets zouden ondernemen tegen 
het recht van de stad Haarlem, zal 
aan mij 1 pond betalen en zal voor 
een heel jaar de stad verliezen. 

66. De poorters van Haarlem zullen aan 
mij of de wettige erfgenaam van 
Holland jaarlijks en tot in eeuwig
heid 10 pond betalen op het geboor
tefeest van de Heer en 10 pond op 
het feest van Johannes de Doper. 

67. Bovendien wanneer het gebeurt dat 
ik of de wettige heer van Holland 
naar het hof van de keizer reist 
ofwel trouwt of ridder wordt gesla
gen, dan zullen de poorters van 
Haarlem mij bij elk van deze gele
genheden 20 pond betalen. Als een 
van mijn zusters of van de wettige 
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dabunt quindecim libras; item si 
frater meus aut frater veri domini 
Hollandie miles factus fuerit aut 
uxorem duxerit, oppidani de harlem 
ad quodlibet ipsorum solvent quinde
cim libras eidem. 

68. Oppidani autem de harlem servient 
mihi in expeditione mea aut vero 
domino Hollandie in expeditione sua 
cum sexaginta quator hominibus. 

69. Insuper scabinis de harlem licentiavi 
facere nova precepta aut instituta 
cum consilio sculteti mei ad dimidi-
um annum vel ad integrum durantia, 
que scabini iuramento confirmave-
rint, universitati aut parti maiori 
utilia, mea iurisdictione mihi in hoc 
reservata. 

Ut autem libertas in presenti scripto 
contenta a me Wilhelmo comité Hol
landie voluntarie et de consilio homi-
num meorum nobilium et fidelium 
burgensibus de Harlem tradita robur 
firmitatis in perpetuum optineat et a 
nullo in irritum revocari valeat, 
presentem cartam iamdictis burgensi
bus de Harlem porrexi sigilli mei 
munimine roboratam. 
Testes autem hü sunt: dominus 
Lubbertus abbas Ekmundensis, domi
nus Nicolaus Persin, dominus Theo-
dericus castellanus de Leithen, ma
gister Daniel, Theodericus de They-
lig, Symon de Harlem, Walterus de 
Ekmunt, Hvgo de Cralig. 
Datum apud Harlem anno Domini 
millesimo ducentesimo quadragesimo 
quinto, in die sancti Clementis pape 
et martiris. Féliciter. Amen. 

heer van Holland in het huwelijk is 
getreden, zullen genoemde poorters 
van Haarlem 15 pond betalen. Even
zo als mijn broer of de broer van de 
wettige heer van Holland ridder is 
geslagen of in het huwelijk is getre
den, dan zullen de poorters van 
Haarlem hem bij elk van deze gele
genheden 15 pond betalen. 

68. De poorters van Haarlem zullen mij 
in mijn heervaart of de wettige heer 
van Holland in zijn heervaart dienen 
met 64 mannen. 

69. Bovendien heb ik de schepenen van 
Haarlem de bevoegdheid gegeven om 
met medewerking van mijn schout in 
het belang van de gemeenschap of de 
meerderheid daarvan nieuwe voor
schriften of statuten te maken voor 
de duur van een half of een heel 
jaar, welke de schepenen met een 
eed zullen bekrachtigen, behoudens 
mijn rechtsmacht in dezen. 

Opdat evenwel de vrijheid die in het 
onderhavige geschrift is vervat en 
door mij Willem, graaf van Holland, 
uit welwillendheid en bij besluit van 
mijn edele en getrouwe mannen aan 
de burgers van Haarlem is verleend, 
voor altijd van kracht blijft en door 
niemand herroepen kan worden zodat 
het ongeldig wordt, heb ik aan de 
voornoemde burgers van Haarlem de 
onderhavige oorkonde, bekrachtigd 
met mijn zegel, gegeven. Getuigen 
hiervan zijn: heer Lubbert abt van 
Egmond, heer Nicolaas Persijn, heer 
Dirk burggraaf van Leiden, meester 
Daniël, Dirk van Teilingen, Simon 
van Haarlem, Walter van Egmond en 
Hugo van Kralingen. 
Gegeven te Haarlem in het jaar des 
Heren 1245 op de dag van de heilige 
Clemens, paus en martelaar [= 23 
november]. Heil. Amen. 
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