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Noten 

I Vermoedelijk moet hier trahendus gelezen worden (de scribent geeft na trahend tweemaal het 
afkortingsteken voor us; zie Kruisheer, OHZ II, nr. 672, p. 273 noot 1). 

Lees: conveniat. 
3 Lees: vulneraverit. 
4 De term iustiarius is vermoedelijk ontstaan door het fout kopiëren van iusticiarius (een in Zeeuwse 
stadsrechten diverse malen gebruikte term om de rechter, d.w.z. de schout aan te duiden). Zie 
dissertatie, deel I § II.2. 
5 Lees: pascet. 

Lees: puniendus. 

Lees: oppressa. 
8 Lees: 'sciendum' 
9 Het woordje 'niet' (non) hoort hier niet te staan, zoals uit het tekstverband blijkt. 
10 Vermoedelijk stond er in de te Haarlem gebruikte tekst van het Bossche stadsrecht: si tercio iurans 
debitum modum iurandi excesserit, en is door een overschrijffout het woord modum weggelaten, welk 
woord bijvoorbeeld wel wordt aangetroffen in art. 15 van het Bossche stadsrecht van 1284 en art. 13 
van het stadsrecht van Delft van 1246 (zie Kruisheer, OHZ II, nr. 672-673, p. 274, noot w). 
II In de Latijnse tekst staat hier 'en' (et). Uit het tekstverband blijkt dat 'of de juiste weergave is. 
Vermoedelijk is et een overschrijffout. In het Bossche afschrift dat gebruikt is bij de optekening van het 
Haarlemse stadsrecht heeft vermoedelijk 'of (vel) gestaan getuige het woordje 'oft' in art. 21 van het 
Bossche stadsrecht van ca. 1185 en het woordje vel in art. 19 van het Bossche stadsrecht van 1284 (zie 
ook Kruisheer, 'StadsrechtoorkondenHaarlem, Delft en Alkmaar', p. 16). Ook in de Middelnederlandse 
vertaling van het Haarlemse stadsrecht staat 'of'. Daar de Middelnederlandse vertaling een vertaling is 
van de ontwerptekst van het Haarlemse stadsrecht (zie dissertatie, deel I § 1.4), heeftin de ontwerptekst 
zeer waarschijnlijk wel vel gestaan en is dus bij de optekening van het origineel de overschrijffout 
gemaakt. 
12 Woordelijk vertaald staat er: 'van veertien dagen tot veertien dagen gedurende driemaal veertien 
dagen'. 
13 In de Latijnse tekst staat si ... conveniatur (als hij wordt beklaagd). Mijns inziens moet hier si ... 
convincatur (als hij wordt veroordeeld) worden gelezen. Zie mijn dissertatie, p. 195-196. 
14 Het slot van art. 33 (et tenebit eum donec secum componat vel débita sua ei persolvat vel remittat) 
is uitermate slordig geconstrueerd omdat het onderwerp van tenebit en remittat, namelijk de schuldeiser, 
niet hetzelfde is als dat van componat en persolvat, namelijk de schuldenaar. 
15 In de Latijnse tekst is het woord 'recht' weggelaten, vermoedelijk door een vergissing van de schrij
ver. In het afschrift van het Bossche stadsrecht dat bij de optekening van het Haarlemse stadsrecht is 
gebruikt heeft quicquid iuris gestaan (zie art. 43 van het Bossche stadsrecht van 1284). 
16 In de vertaling ga ik ervan uit dat solo een kopieerfout is voor soli, zoals in het Bossche stadsrecht 
van 1284 staat. 
17 Lees iuvaverit. De schrijver van het Haarlemse stadsrecht heeft hier een overschrijffout gemaakt en 
iuraverit gelezen waar iuvaverit in de ontwerptekst stond. Dit blijkt niet alleen uit de strekking van art. 
65, maar tevens uit het 'holpe' van de Middelnederlandse vertaling die gebaseerd is op de ontwerptekst 
(zie dissertatie, deel I § 1.4) en uit het iuvaret van de Latijnse tekst van het overeenkomstige art. 62 van 
het Alkmaarse stadsrecht, die eveneens op de Haarlemse ontwerptekst is gebaseerd. Zie ook Kruisheer, 
OHZ II, nr. 673, p. 279, noot 1. 
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