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Samenvatting1 

Het Haarlemse stadsrecht, dat op 23 november 1245 door graaf Willem II van 
Holland (1236-1254) is uitgevaardigd, bestaat uit een groot aantal in het Latijn ge
stelde bepalingen die in 1911 door Huizinga zijn verdeeld in 69 artikelen. Zij zijn 
neergelegd in twee oorkonden. In de eerste oorkonde treft men de artikelen 1-54 
aan en in de tweede oorkonde de artikelen 55-69. Het Haarlemse stadsrecht bevat 
een - althans in onze ogen - ongeordende hoeveelheid rechtsregels die betrekking 
hebben op de meest uiteenlopende terreinen van het recht. In het eerste artikel van 
het stadsrecht wordt aan de Haarlemse poorters vrijstelling van tol verleend in het 
gehele graafschap. Na dit artikel volgt een lange reeks van artikelen die, kort 
samengevat, betrekking hebben op de rechten en plichten van poorters, op de 
organisatie en de bevoegdheden van het Haarlemse gerecht en op een aantal 
uiteenlopende onderwerpen van wat wij zouden noemen privaat- en strafrecht. Het 
procesrecht komt uitgebreid aan de orde in de vorm van bepalingen die betrekking 
hebben op dagvaarding en verstek, het 'beslisrecht' (het recht betreffende de 
middelen waarmee een proces wordt beslist; datgene dus wat traditioneel 
'bewijsrecht' wordt genoemd) en de tenuitvoerlegging van het vonnis. Aan het 
einde van het stadsrecht staan drie artikelen waarin respectievelijk wordt 
vastgesteld welk bedrag aan belasting de poorters halfjaarlijks aan de graaf moeten 
betalen (art. 66), welk bedrag de poorters aan de graaf moeten betalen bij speciale 
gelegenheden (hofvaart, huwelijk en ridderslag, art. 67) en welk aantal manschap
pen de poorters moeten leveren voor het grafelijke leger indien de graaf een 
militaire expeditie onderneemt (art. 68). Het Haarlemse stadsrecht wordt afgesloten 
met een artikel waarin aan het Haarlemse gerecht de bevoegdheid wordt verleend 
om keuren vast te stellen (art. 69). 

Ruim tweederde van de artikelen van het Haarlemse stadsrecht is ontleend 
aan het stadsrecht van 's-Hertogenbosch. Het Bossche stadsrecht vindt zijn 
oorsprong in Leuven. Het Leuvense recht heeft zich in de 12e en 13e eeuw 
verspreid over het hertogdom Brabant, waar achtereenvolgens 's-Hertogenbosch 
(ca. 1185), Nieuw-Genepië (1211), Zoutleeuw (1213), Incourt (1226) en La Hulpe 
(1230) het Leuvense recht overnamen. Het Bossche stadsrecht is overgenomen door 
Dormalen (ca. 1230), Oisterwijk (1230), St. Oedenrode (1232), Eindhoven (1232), 
Waalwijk (1303), Woudrichem (1356) en Oss (1399). In 1245 ontleende Haarlem 
zijn stadsrecht aan dat van 's-Hertogenbosch. Het Haarlemse stadsrecht is 
vervolgens met grotere of kleinere wijzigingen overgenomen door Delft (1246) en 
Alkmaar (1254), en via Alkmaar door Medemblik (1289), Beverwijk (1298) en 
Rotterdam (1299). Het stadsrecht van Medemblik is op zijn beurt overgenomen 
door Enkhuizen (1355), Monnikendam (1355), Hoorn (1356), Edam (1357), Broek 
(1364), Lutjebroek en Hoogkarspel (1402), Schellinkhout (1402), Texel (1415) en 
Wieringen (1432). Het Haarlemse stadsrecht is aldus de oorsprong geworden van 

1 Deze samenvatting is de op enkele punten van ondergeschikt belang wat aangepaste Nederlandse 

versie van de Duitse Zusammenfassung in mijn proefschrift. 
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de Hollandse tak van wat wel de Brabants-Hollandse stadsrechtfamilie wordt ge
noemd. Het Haarlemse stadsrecht is in de afgelopen eeuw veelvuldig het onder
werp van wetenschappelijk onderzoek geweest, waarbij de aandacht vooral gericht 
is geweest op de diplomatische aspecten van het stadsrecht. Het onderzoek van de 
beoefenaars van de diplomatiek (de oorkondenleer) heeft zich met name gericht op 
het gehanteerde schrift, het zegel, de persoon van de schrijver, de 'echtheid' (of 
'valsheid') van de oorkonden en de onderlinge verhouding tussen het Bossche, het 
Haarlemse, het Delftse en het Alkmaarse stadsrecht. Aan de inhoud van het stads
recht is bijzonder weinig aandacht besteed. In deze dissertatie is de tekst van het 
Haarlemse stadsrecht integraal onderzocht vanuit een rechtshistorisch gezichtspunt. 
Het doel van deze studie is het recht zoals dat staat opgetekend in het Haarlemse 
stadsrecht te verklaren. De inhoud van het stadsrecht staat dus centraal. De 
methode die is gebruikt om inzicht te krijgen in het Haarlemse stadsrecht is die van 
het vertalen en het becommentariëren van elk van de 69 artikelen van het 
Haarlemse stadsrecht. Het Haarlemse stadsrecht is niet gemakkelijk te begrijpen; 
welhaast alle artikelen bevatten één of meer onduidelijkheden. Juist het vertalen en 
becommentariëren van elk afzonderlijk artikel brengt deze onduidelijkheden aan het 
licht en dwingt tot een poging hen op te lossen. 

Het tweede deel van mijn proefschrift bevat de tekst en de vertaling van de 69 
artikelen van het Haarlemse stadsrecht met een commentaar. Per artikel is eerst de 
Latijnse tekst afgedrukt naar de in origineel voorhanden zijnde oorkonden van het 
Haarlemse stadsrecht, vervolgens de Middelnederlandse vertaling (vermoedelijk 
niet van de oorkondentekst maar van een concept voor die tekst) die afkomstig is 
uit het 'ruychghe bouck', het Haarlemse stadsboek dat in 1412 is aangelegd, en dan 
volgt mijn vertaling van de Latijnse tekst in hedendaags Nederlands. Daaronder 
staan, klein afgedrukt, de teksten van het Bossche stadsrecht van ca. 1185 (een 
Middelnederlandse tekst) en dat van 1284 (een Latijnse tekst). Onder het kopje 
'Inhoud' is het commentaar per artikel gegeven. De interpretatie van elk artikel is 
geschied op grond van literatuur en een aantal uitgegeven Haarlemse en andere 
Hollandse rechtsbronnen (stadsrechten, andere grafelijke handvesten, keuren, ding
talen en vonnissen). Een inhoudelijke verklaring van het gehele stadsrecht heeft 
uiteraard zijn beperkingen. Het probleem is dat het Haarlemse stadsrecht zeer vele 
terreinen van het recht beslaat die nog niet ontgonnen zijn. Vele problemen en 
vragen heb ik niet op kunnen lossen; waar mogelijk heb ik dit aangestipt in mijn 
commentaar of in de noten. Ik heb mij in het commentaar beperkt tot de mijns 
inziens essentiële juridische strekking van het artikel. 

Het eerste deel van mijn proefschrift beoogt een sleutel te leveren tot het begrijpen 
van de tekst van het Haarlemse stadsrecht. Hoofdstuk I bevat de Inleiding, waarin 
achtereenvolgens uiteen worden gezet: de verhouding van het Haarlemse stadsrecht 
tot de Brabants-Hollandse stadsrechtfamilie (§ 1.1), de huidige stand van het 
onderzoek naar het Haarlemse stadsrecht (§ 1.2), het doel van mijn onderzoek (§ 
1.3) en de structuur en inhoud van deel II (§ 1.4). 

Hoofdstuk II geeft de opbouw van het stadsrecht weer. Eerst zijn de 
artikelen van Bossche herkomst behandeld (§ II. 1). Van de 69 Haarlemse artikelen 
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zijn 49 artikelen nagenoeg woordelijk - op enige voornamelijk kleine veranderingen 
na - ontleend aan het stadsrecht van 's-Hertogenbosch. Dit zijn de artikelen 1-18, 
20, 21, 28, 29, 31-39 en 42-59. Aan deze artikelen van Bossche herkomst zijn 20 
artikelen toegevoegd. Dit zijn de artikelen 19, 22-27, 30, 40, 41 en 60-69 (§ II.2). 
Mijns inziens zijn de derde zin van art. 21 en de artikelen 22-24 en 30 van het 
Haarlemse stadsrecht overgenomen uit een Zeeuws stadsrecht. Deze Zeeuwse arti
kelen zijn niet woordelijk overgenomen in het Haarlemse stadsrecht (zoals dit wel 
het geval is bij de artikelen die aan het Bossche stadsrecht zijn ontleend). De 
overeenkomsten tussen de Zeeuwse bepalingen en die uit het Haarlemse stadsrecht 
zijn evenwel dermate groot (zij liggen zowel op het inhoudelijke als op het termi
nologische vlak), dat aangenomen mag worden dat er bij de optekening van het 
Haarlemse stadsrecht naast een afschrift van het Bossche stadsrecht ook een 
afschrift van een Zeeuws stadsrecht is gebruikt. Aangezien de Zeeuwse stads
rechten bijzonder grote overeenkomsten vertonen (zij zijn immers alle gebaseerd 
op het Middelburgse stadsrecht van 1217), is het uitermate moeilijk om aan te 
geven uit welk van deze stadsrechten de Haarlemse artikelen zijn overgenomen. 
Mogelijk (er zijn wel aanwijzingen voor) is er van de overige 16 artikelen van het 
Haarlemse stadsrecht die niet zijn ontleend aan het Bossche stadsrecht (art. 19, 25-
27, 40, 41 en 60-69), nog een aantal aan een Zeeuws stadsrecht ontleend, 
namelijk: art. 19, 25-27, 61, 63-65 en 69. De overige resterende toegevoegde 
artikelen (de artikelen 40, 41, 60, 62 en 66-68, die niet aantoonbaar zijn ontleend 
aan het Bossche of aan een Zeeuws stadsrecht) zijn waarschijnlijk van Haarlemse 
herkomst en zijn bij de optekening van het Haarlemse stadsrecht geformuleerd (en 
dus niet overgenomen uit een oudere Haarlemse tekst). 

In hoofdstuk III zijn de hoofdzaken van de inhoud van het Haarlemse 
stadsrecht beschreven. Het overzichtelijk weergeven van de inhoud van het 
Haarlemse stadsrecht en het indelen hiervan in een aantal rubrieken is niet 
eenvoudig. In het stadsrecht zelf ontbreekt nagenoeg elke ordening van de artikelen 
en zijn de onderwerpen die aan de orde worden gesteld talrijk. Uit deze 
ongeordende reeks van artikelen en deze grote hoeveelheid uiteenlopende 
onderwerpen zijn mijns inziens drie belangrijke rubrieken te onderscheiden: het 
poorterschap, de organisatie en de bevoegdheden van het gerecht, en het proces
recht. De algemene opvatting dat door de verkrijging van stadsrecht een nederzet
ting onttrokken wordt aan (geëximeerd wordt uit) het landrecht, met andere 
woorden dat zij een zelfstandige rechtskring wordt met een eigen stedelijke 
bestuursvorm en een eigen stedelijk recht, lijkt mij met betrekking tot de verlening 
van Haarlemse stadsrecht juist. Niet alleen wordt in het stadsrecht zelfbij herhaling 
gesproken van 'het recht der poorters' (ius oppidi, ius oppidanorum, 'poertrecht', 
art. 35, 36, 59), maar ook wordt regelmatig de term überlas, 'vrihede' gebruikt 
in de betekenis van 'stadsvrijheid', waarmee het grondgebied (het territoir) wordt 
aangeduid waarbinnen het stedelijke recht gelding had (zie art. 25, 27, 46). Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat Haarlem juridisch gezien een eiland vormde ten 
opzichte van het omringende gebied: Kennemerland. Op welke terreinen van het 
recht het Haarlemse stadsrecht nu precies afwijkt van het Kennemer landrecht heb 
ik niet bestudeerd. Ik heb me in mijn proefschrift beperkt tot het Haarlemse 
stadsrecht. Toch is het mogelijk om op grond van de tekst van het Kennemer land-
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recht van 1292 en van de niet erg omvangrijke literatuur in grove streken aan te 
geven dat de verschillen tussen het Kennemer landrecht en het Haarlemse stads
recht liggen op het terrein van de door mij hierboven onderscheiden rubrieken, 
namelijk: het poorterschap, de rechterlijke organisatie en het procesrecht (zie § 
III. 1). Met betrekking tot deze drie rubrieken in het Haarlemse stadsrecht het 
volgende. 

Poorterschap. Paragraaf III.2 van mijn proefschrift gaat over het poorterschap. De 
persoon die poorter (oppidanus, 'poorter', of burgensis, 'burgher') van Haarlem 
wenst te worden kan toetreden tot de poortersgemeenschap (universitas, 'meente', 
art. 65, 69) door een geldsom te betalen en door ten overstaan van het gerecht een 
eed van trouw af te leggen aan de graaf en aan de stad (art. 4). De poorterseed is 
het fundament van het eedgenootschap dat wordt gevormd door de poorters van 
Haarlem. In het stadsrecht staat een aantal specifieke rechten van poorters 
(bijvoorbeeld tolvrijheid, art. 1; het ius de non evocando, art. 2; het verbod 
poorters uit te dagen tot een gerechtelijk duel, art. 45; stadslucht maakt vrij, art. 
59) en plichten van poorters (betaling van schot en bijzondere beden, art. 66-67; 
deelname in het grafelijk leger, art. 68) opgetekend. Een bijzondere plicht is de 
plicht om de poortersgemeenschap en iedere medepoorter in het bijzonder te 
beschermen (art. 60). Dit houdt onder meer in dat poorters verplicht zijn om 
tezamen de stad uit te trekken om manu militari rechten van medepoorters te 
beschermen. Bijvoorbeeld wanneer omwonenden zich onrechtmatig buiten de stad 
gelegen bezittingen van een medepoorter hebben toegeëigend (art. 3) of wanneer 
omwonenenden hun schulden niet hebben betaald aan een medepoorter (art. 23 en 
63). Daarnaast zijn poorters verplicht de gemeenschap te helpen wanneer de stad 
wordt bedreigd door brand, opstand of een aanval van buitenaf (art. 24, 25, 65). 
In dat geval wordt de stadsklok geluid 'ten dienste van het algemeen belang van de 
stad' (pro communi utilitate oppidi, 'om gemenen orbaer der poorte', art. 25). 
Tegen deze achtergrond bezien is ook duidelijk waarom poorters verplicht zijn in 
de stad te wonen (art. 5 en 6): slechts hij die in de stad woont, kan ook daadwer
kelijk zijn verplichtingen jegens de poortersgemeenschap nakomen. Op grond van 
de bepalingen in het stadsrecht kan de gemeenschap van Haarlemse poorters een 
'quasi-maagschap' worden genoemd. De bescherming die het individu in de voor
stedelijke maatschappij kreeg van de familie, is overgenomen door de gemeenschap 
van poorters. De bloedband van de familie, zo zou men kunnen zeggen, werd 
overgenomen door de verbintenis van de poorterseed, waarin poorters zwoeren op 
te komen voor elkanders rechten. 

Het gerecht. In § III.3 worden de organisatie en de bevoegheden van het 
Haarlemse gerecht behandeld. De schout en de schepenen (vermoedelijk zeven in 
getal) vormen tezamen het Haarlemse gerecht. De schout vertegenwoordigt de 
landsheer (de graaf van Holland) en de schepenen vertegenwoordigen de 
rechtsgemeenschap (de poorters van Haarlem). Gezamenlijk oefenen de schout en 
de schepenen te Haarlem zowel de rechterlijke als de wetgevende bevoegdheid uit. 
De bevoegdheid om 'wetten', dat wil zeggen stedelijke verordeningen oftewel 
'keuren' (precepta aut instituta, 'gheboden ende statuten'), uit te vaardigen wordt 

27 



aan het Haarlemse gerecht verleend in art. 69. De schout (in het Haarlemse stads
recht aangeduid met de term iudex, scultetus, iustiarius of villicus) is rechter in 
oude zin. Namens de graaf van Holland is hij de persoon die 'recht doet' {iusticiam 
facere, art. 9): de schout spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat recht 
wordt gesproken. Dit houdt onder meer in dat de schout personen dagvaardt, de 
schepenen oproept om op de rechtszitting te verschijnen, de rechtszitting opent, de 
rechtszitting leidt (hij is voorzitter), de schepenen opdraagt vonnis te wijzen en 
zorg draagt voor de tenuitvoerlegging van vonnissen. Het eigenlijke recht spreken 
(vonnis wijzen) wordt door de schepenen (scabini) gedaan. Een vonnis dat door de 
schepenen van Haarlem is gewezen is niet vatbaar voor beroep. Het 'tegenspreken' 
(obloqui) of het 'wederzeggen' (contradicere) van een schepenvonnis, dat wil 
zeggen het aanvechten van een schepenvonnis, wordt in art. 36 nadrukkelijk verbo
den. Welhaast ten overvloede wordt in art. 53 hieraan toegevoegd dat niemand een 
schepenvonnis kan vernietigen (cassare). Het Haarlemse gerecht is het rechtspre
kende orgaan van de personele rechtskring die wordt gevormd door de poorters van 
Haarlem. Alleen de Haarlemse schepenen zijn bevoegd om vonnis te wijzen in 
zaken (enige uitzonderingsgevallen daargelaten) waarin een poorter van Haarlem 
terecht moet staan (ius de non evocando, art. 2). In alle zaken, zowel civiele als 
strafrechtelijke, is het Haarlemse gerecht bevoegd recht te spreken. In strafrech
telijke zaken oefent het Haarlemse gerecht zowel de lage als de hoge jurisdictie uit, 
hetgeen wil zeggen dat het de bevoegdheid heeft om zowel kleine overtredingen als 
zware misdrijven (waarop een hoge boete of een lijfstraf staat) te berechten. 

Het procesrecht. Het grootste deel van de artikelen in het Haarlemse stadsrecht 
bevat procesrechtelijke bepalingen. In § III.4 behandel ik na een korte inleiding (§ 
III.4.1) in vier subparagrafen het procesrecht: dagvaarding en verstek (§ III.4.2); 
het proces ter terechtzitting (§ IH.4.3); de procesbeslissende middelen (§ III.4.4); 
en de tenuitvoerlegging van het vonnis (§ III.4.5). Het procesrecht in het Haar
lemse stadsrecht is voornamelijk Germaans procesrecht; een procesrecht dat in al 
zijn onderdelen fundamenteel verschilt van het hedendaagse proces. De belangrijk
ste kenmerken van het Germaanse proces zijn de volstrekt formele wijze van 
procederen, de actieve rol van de procespartijen en de grote mate van lijdelijkheid 
van de oordeel vinders. In § III.4.3 zijn deze kenmerken inzichtelijk gemaakt aan 
de hand van een voorbeeldproces dat is gebaseerd op Hollandse dingtalen. Een 
'dingtaal' is het geheel van de 'talen' (de spreekwijzen, formules) die in het 'ding' 
(de rechtszitting) in acht genomen worden. Zij werden opgetekend met het doel de 
vertegenwoordigers van de procespartijen (de 'taalmannen' of 'voorsprekers'), de 
schout en de schepenen als voorbeeld te dienen met betrekking tot de wijze waarop 
er geprocedeerd moest worden. De dingtalen lijken op toneelstukjes waarin 
afwisselend de schout, de schepenen en de taalmannen van de procespartijen aan 
het woord zijn. De taalmannen van de procespartijen vragen na iedere bewering 
die zij doen de schepenen om een vonnis. De schout draagt vervolgens één der 
schepenen op om vonnis te wijzen (de schout vordert een vonnis). Deze schepen 
'vindt' het vonnis. Dit gevonden vonnis is veelal niet meer dan een bevestiging of 
afwijzing van de vraag die een der procespartijen aan de schepenen heeft gesteld. 
In wezen zijn het dus de procespartijen die steeds weer een voorstel doen tot een 
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vonnis, welk vonnisvoorstel door de schepenen wordt aanvaard of afgewezen. Als 
de aangewezen schepen het vonnis heeft 'gevonden' en heeft uitgesproken, vraagt 
de schout aan de andere schepenen of zij dit vonnis 'volgen'. Hierop antwoorden 
de aangesproken schepenen een voor een met een 'Ja'. Een dingtaal bestaat veelal 
uit tientallen vonnissen die op deze wijze tot stand komen. In het door mij 
beschreven voorbeeldproces komen twee procesbeslissende middelen aan de orde 
die een centrale plaats innemen in het Haarlemse stadsrecht: de onschuldseed en 
het materieel bewijs. 

In het Haarlemse stadsrecht nemen de bepalingen over de wijze waarop een proces 
wordt beslist - tegenwoordig zouden we zeggen het bewijsrecht; ik spreek van 
'beslisrecht' - een belangrijke plaats in. De eigenaardigheid doet zich voor dat 
zowel bepalingen worden aangetroffen die van toepassing zijn op het op materiële 
waarheidsvinding gerichte proces, waarin het om bewijzen in de moderne zin van 
het woord gaat (d.w.z. om het vaststellen van de waarheid van feiten), als bepa
lingen die betrekking hebben op het oude, niet op materiële waarheidsvinding 
gerichte Germaanse proces, waarvan het kenmerkende is dat de beslissing van de 
rechtsstrijd niet afhankelijk is van feiten die al dan niet bewezen zijn, maar van de 
uitslag van een 'proef: het afleggen van een eed (veelal met eedhelpers), het 
ondergaan van een godsoordeel of het uitvechten van een gerechtelijk duel. Aange
zien het oude Germaanse proces een gevecht tussen partijen is waarin een 
rechterlijk vonnis in moderne zin (een vonnis waarin een oordeel wordt gegeven 
over de waarheid van de feiten) ontbreekt, vormt het vonnis waarin aan één der 
procespartijen het recht wordt toegekend om zijn rechtsoordeel te bekrachtigen (in 
de Duitse literatuur het 'Beweisurteil' genoemd) het zwaartepunt van het proces. 
Indien het de partij aan wie het recht is toegewezen om zijn bewering te 
bekrachtigen, gelukt om deze bekrachtiging uit te voeren, dan heeft hij het proces 
gewonnen. 

Procesbeslissende bekrachtigingsmiddelen. Van de procesbeslissende bekrachti-
gingsmiddelen uit het oude Germaanse procesrecht is in het Haarlemse stadsrecht 
alleen nog de eed in zwang. Godsoordelen komen in het stadsrecht niet voor en in 
art. 45 wordt het een ieder verboden Haarlemse poorters uit te dagen tot een 
gerechtelijk duel (adduellumprovocare, 'te campe roepen'). De meest voorkomen
de eed is de onschuldseed van de beklaagde (art. 10, 11, 14, 31, 46). De on
schuldseed is, zoals gezegd, het middel waarmee de beklaagde zijn bewering dat 
hij onschuldig is aan het door de klager gestelde onrecht bekrachtigt. De onschulds
eed komt in het Haarlemse stadsrecht zowel voor in wat wij strafrechtelijke zaken 
zouden noemen (art. 31, 46) als in wat wij privaatrechtelijke zaken zouden noemen 
(art. 14, 16). In het Haarlemse stadsrecht kan de beklaagde de onschuldseed ofwel 
alléén afleggen (sola manu of propria manu art. 10, 14, 31, 46) ofwel met 
eedhelpers (per testes, art. 11). Deze eedhelpers worden weliswaar 'getuigen' 
genoemd (testes, 'orconden'), maar zij zijn geen getuigen in de hedendaagse 
betekenis van het woord. Zij getuigen niet op grond van eigen waarneming (zien 
of horen), zij bevestigen slechts door hun eed dat de onschuldseed van de 
beklaagde geloofwaardig is, dat de beklaagde in hun ogen een geloofwaardig 
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iemand is (zie het commentaar bij art. 11). Wanneer de beklaagde tijdens het afleg
gen van de onschuldseed woorden verkeerd uitspreekt, stottert, of zich niet houdt 
aan de voorgeschreven handelingen verliest hij het proces (art. 16). Naast de 
onschuldseed wordt in het Haarlemse stadsrecht nog een andere eed aangetroffen, 
die men in de Duitse literatuur wel 'Überführungseid' noemt. Dit is de eed 
waarmee de klager de schuld van een misdadiger die op heterdaad is betrapt en die 
geboeid in de rechtszitting is gebracht, kan aantonen (de eed waarmee de klager 
de beklaagde kan 'overwinnen', kan 'überführen'). Zo wordt in art. 55 bepaald dat 
een vrouw die een man ervan beschuldigt haar verkracht te hebben, met hulp van 
zeven 'getuigen' {testes, 'orconden'), hier op te vatten als 'eedhelpers', kan bezwe
ren dat de beklaagde schuldig is aan de verkrachting. In dit op het eerste gezicht 
onduidelijke artikel wordt mijns inziens heel bondig de eigenaardige heter-
daadsprocedure beschreven die veelvuldig in de Saksische rechtsbronnen wordt 
aangetroffen. Wanneer het slachtoffer van een misdrijf de dader op heterdaad 
betrapte, hief hij de 'wapenroep' (een hulpgeroep, een alarmroep) aan, waarmee 
het slachtoffer mensen die in de buurt waren alarmeerde ('Schreileute'), die teza
men met het slachtoffer de dader grepen, boeiden en het object van de misdaad 
(een gestolen voorwerp bijvoorbeeld) of het instrument waarmee de misdaad was 
begaan (een mes bijvoorbeeld) op het lichaam van de dader vastbonden. Wanneer 
vervolgens het slachtoffer tezamen met de 'Schreileute' de dader in deze toestand 
voor het gerecht sleepte en de wapenroep herhaalde, verkreeg hij het recht om zijn 
rechtsoordeel te bekrachtigen door middel van het afleggen van een eed (de 'Über-
führungseid') met hulp van zeven eedhelpers. Niet alleen in art. 55 maar ook in 
art. 32 (diefstal) en 46 (doodslag) van het Haarlemse stadsrecht worden één of 
meer elementen van deze oude Germaanse heterdaadsprocedure genoemd. 

Materieel bewijs. Naast de procesbeslissende middelen die afkomstig zijn uit het 
oude Germaanse procesrecht, wordt in het Haarlemse stadsrecht een 'modern' 
procesbeslissend middel aangetroffen: het materieel bewijs. Overal waar in het 
stadsrecht staat dat de persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd een boete moet 
betalen 'als hij door (twee of meer) schepenen schuldig is bevonden' {si per {duos) 
scabinos {vel per plures) convictus flierit, 'is dat hi verwonnen wort mit (II) sce-
penen (of meer)'), wordt bedoeld dat de dader deze boete moet betalen indien de 
schepenen hem schuldig hebben bevonden op grond van verklaringen van partijen 
en getuigen (die zij buiten de openbare rechtszitting, achter gesloten deuren, 
hebben gehoord; zie § III.4.3). Deze zinsnede wordt niet alleen aangetroffen in 
strafzaken (art. 19, 20, 21, 25, 29, 31, 37, 39, 42, en 57), maar ook in burgerlijke 
zaken (art. 14). Het leveren van materieel bewijs is, afgezet tegen de oude proces-
beslissende bekrachtigingsmiddelen die in het stadsrecht worden aangetroffen (de 
partij-eden), een bijzonder moderne vorm van oordeelsvinding. De materiële 
waarheidsvinding is immers gebaseerd op feiten die de partijen in de zitting achter 
gesloten deuren al dan niet aannemelijk hebben gemaakt. Desondanks ben ik niet 
de mening toegedaan dat het doordringen van de materiële waarheidsvinding in het 
oude Germaanse proces voor een revolutionaire omslag in de processtructuur heeft 
gezorgd. Het leveren van materieel bewijs is immers zeer goed in te passen in de 
processtructuur van het oude Germaanse proces, waarin één der partijen zijn 
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rechtsoordeel mag bekrachtigen - dat wil zeggen tot het geldige oordeel verheffen -
door middel van een procesbeslissend middel. Uit de dingtalen (zie § III.4.3) is 
immers gebleken dat ook in het proces dat werd beslist door het leveren van mate
rieel bewijs, het voor het oude Germaanse proces zo essentiële 'Beweisurteil' nog 
aanwezig was (het vonnis waarin aan één der procespartijen het recht werd toege
kend om het proces in zijn voordeel te beslissen). Wanneer de klager in de ding
talen aanbiedt bewijs te leveren en de beklaagde aanbiedt de onschuldseed af te leg
gen, dan volgt te allen tijde het vonnis (het 'Beweisurteil') waarin de schepenen 
wijzen dat het middel dat de klager heeft aangeboden beter is dan het middel dat 
de beklaagde heeft aangeboden, en dat dientengevolge het proces beslist zal worden 
door het leveren van materieel bewijs in plaats van door het afleggen van de 
onschuldseed. De reden dat het procesrecht in het Haarlemse stadsrecht zo moeilijk 
te doorgronden is, is gelegen in de aanwezigheid van zowel procesbeslissende 
middelen die afkomstig zijn uit het oude Germaanse proces (de partij-eden, al dan 
niet afgelegd met eedhelpers) als een 'modern' procesbeslissend middel (het mate
rieel bewijs). Het gevolg hiervan is dat de termen testes ('orconden') en testi
monium ferre ('orconde draghen') in het Haarlemse stadsrecht twee betekenissen 
kunnen hebben. Testes kunnen eedhelpers zijn die in de openbare rechtszitting hun 
eed afleggen ter ondersteuning van hetzij de klager, hetzij de beklaagde. Daarnaast 
kunnen testes echter ook moderne getuigen zijn die een getuigenis van eigen waar
neming (zien of horen) afleggen ten overstaan van de schepenen in de zitting achter 
gesloten deuren. Dit betekent dat met betrekking tot de interpretatie van elk artikel 
waarin gesproken wordt van testes zeer behoedzaam moet worden omgesprongen 
met de vraag welk type testes aldaar bedoeld wordt. 

Sancties. In de laatste paragraaf van het eerste deel van mijn proefschrift wordt 
tenslotte nog enige aandacht gegeven aan de sancties die in het Haarlemse stads
recht worden aangetroffen (§ III.5). De straffen die in het Haarlemse stadsrecht 
worden genoemd zijn de volgende: de aan de overheid (de schout of de graaf) te 
betalen boete (art. 12, 15, 16, 18-22, 24, 25, 30, 36, 37, 39, 42, 57, 65) uit
gedrukt in ponden, schellingen en penningen; de verminking (talio art. 29; het 
afhakken van de hand als subsidaire straf, art. 19 en 20); de verbanning (art. 65); 
de vogelvrijverklaring (art. 46) en de doodstraf (art. 30, 31, 55). Naast deze 
straffen wordt in een aantal artikelen in het Haarlemse stadsrecht naast een boete 
die aan de overheid moet worden betaald, een bedrag vermeld dat aan de gelae-
deerde of (in het geval van doodslag) aan zijn familie moet worden betaald (art. 
19, 20, 21, 25, 26 en 37). De vraag of dit bedrag als een boete (een straf) of als 
een vergoeding van schade (materiële en/of immateriële) moet worden beschouwd, 
heb ik in het kader van mijn proefschrift niet onderzocht. 
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