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DE VERSCHRIFTELIJKING IN ZEELAND: DE DOORDRINGING VAN 
HET AMBTELIJK SCHRIFTGEBRUIK IN DE OMGEVING VATj DE 
STADSBESTUREN EN DE AMBACHTSHEREN IN DE DERTIENDE 
EEUW 

Eef Dijkhof 

Enkele maanden v66r het symposium van 6 november 1998 over het Zeeland van de keuren hadden ii, 
organisatoren belangstellenden schriftelijk uitgenodigd. De uitnodiging was voorzien van een alii 
woordstrook, zodat de gei"nteresseerden zich schriftelijk konden aanmelden. Aan de hand hiervan WCI.! 

het programma verspreid, wederom op schrift. Zo verlopen zulk soort zaken in onze samenleving. lid 
schrift is thans alom tegenwoordig, zowel in het openbare leven als in de priveifeer. Rond het middl'lI 
van de twaalfde eeuw was dit anders gesteld. Weinigen waren de kunst van het lezen en schr{jI'l'li 
machtig. Slechts in de Onze Lieve Vrouweabdij te Middelburg werden al oorkonden en vermoedelijk ()"k 
boeken geschreven. Daarnaast waren misschien sommige parochiepriesters tot lezen en schrijven III 
staat. Het merendeel van de bevolking zal echter niet of nauwelijks met het schrift in aanraking zijn ,1:1 

komen. 
Het hedendaags, overvloedig gebruik van het schrift is het resultaat van een ontwikkeling van eeUlI'l'lI 

waarin steeds meer mensen in steeds meer situaties van het schrift gebruik zijn gaan maken. Het be,(~lli 
van dit proces, dat we verschriftelijking noemen, reikt terug tot in de Middeleeuwen. Het graafschlli l 

Holland en Zeeland geeft in de dertiende eeuw een stroomversnelling in de verschriftelijking te zien. lid 
gebruik van het schrift blijft dan niet langer beperkt tot de kloosters, zoals de OLVabdij te Middelburg (1/1 

het klooster Jeruzalem bij Biezelinge - waar een groeiend aantal oorkonden wordt vervaardigd - mOlil 
wordt in toenemende mate gebruikt in wet geving, rechtspraak, bestuur en beheer, zowel door de Iii' 
stuurders van de steden als door de ambachtsheren op het platteland. Het toenemend ambtelijk sch!'!!1 
gebruik in het Zeeuwse deel van het graaJschap waartoe dit artikel zich beperkt, blijkt uit de sterke grill'! 

van het aantal overgeleverde oorkonden. Er zijn echter ook andere aanwijzingen voor de doordringill,l/ 
van het schrift in deze streken. 

De toe name van het gebruik van het schrift in 
wetgeving, rechtspraak, bestuur en beheer in de 
dertiende eeuw blijkt in de eerste plaats uit de 
groei van het aantal oorkonden Cschriftelijke be
wijzen). De oorkonden van Holland en Zeeland 
worden uitgegeven in het Oorkondenboek van 
Holland en Zeelancj.. U hoeft deze boekwerken 
niet eens open te slaan om het verschijnsel dui
delijk te zien, want een blik op de ruggen van de 
reeds verschenen delen laat zien dat steeds dik
kere banden nodig zijn voor een steeds kleiner 
aantal jaren. Ongeveer een derde deel van de 
oorkonden in het Oorkondenboek betreft Zee
land, wat veel is als we beseffen dat het om een 
gebied van beperkte omvang gaat. Het aantal 
Zeeuwse oorkonden neemt toe van circa twintig 
stuks uit het eerste decennium van de dertiende 
eeuw tot omstreeks 260 uit het laatste. Nog veel
zeggender dan deze toename is de steeds grotere 
variatie aan zaken die op schrift worden gesteld, 
en de Forse groei van het aantal personen en in
stellingen die bij deze oorkonden betrokken wa
ren. De oorkonden geven dus zeker een beeld 
van het groeiend gebruik van het schrift. Recent 
onderzoek heeft echter verschillende aanwijzin
gen opgeleverd, dat er in Zeeland veel meer is 

geschreven dan de paar honderd oorkonden til! 
ons zijn overgeleverd. Ik zet de vaak miniclI/r 
aanwijzingen hiervoor op een rij. 

De doordringing van het ambtelijk schrift in til! 
steden 

Zo op het oog lijkt de verschriftelijking in de di'! 
tiende eeuw niet diep door te dringen in de .~I,· 
den van Zeeland. Er zijn bijvoorbeeld niet Ill!'!'! 

dan 38 oorkonden tot ons gekomen waarin Mid 
delburg wordt genoemd en van de andere swd,'1\ 
zijn nog veel minder stukken overgeleverd. I-kl I" 
opmerkelijk dat we pas laat stedelijke kler!,('l! 
ontwaren: in Middelburg misschien in 1299, 
Zierikzee vanaf 1293. Ter vergelijking: uit \)111 

drecht kennen we ruim 1500orkonden uit tiP 
dertiende eeuw en vanaf 1277 zes stedelijhi' 
schrijvers. 

Door J. G. Kruisheer is overtuigend aangeto(JIi\! 
dat de keur voor Middelburg uit 1217 een VI'! 

taling in het Latijn is van de rechtsregels die dill 

toedoen van de burgers zelf in het Nederlalili. 
waren opgesteld. Deze keur gaat terug op 
oudere rechtsoptekening, die vermoedelijk 
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1. Achttiende-eeuwse tekening va~ het klooster ]emzalem bij Biezelinge anna 1546. ZA, KZGW, Zel. Ill. 1I-1558. 

1190 .is ~litgevaardigd. Het geheel aan 
IS met op een bepaald moment ont

maar .in de loop van de tijd gegroeid. Mid
be ZIt dus een zeer vroege traditie in het 

van het in de stad geldende recht en 
nog .. wel in ?e volkstaal. Dat is iets bijZonders 
e~ tlJd waa~~n al het overige schriftelijke ver-

10 het LatlJn gaat. Nieuwe rechtsreaels die 
de ~l be~~aande werden toegevoegd, "'werden 

onmlddelhJk op schrift gesteld. Deze keur is 
meer geweest .. dan een formele optekening 
verd.er nauwehJks meer gebruikt werd. Aan 
beglO van de dertiende eeuw maakt het 

al onlosmakelijk deel uit van de rechtsple-
. De rechtsregels van Middelburg vinden el-
10 Zeeland navolging. In 1223 stell en de bur
van Westkapelle en vervolgens die van 
. aan de hand van de Middelburgse keur 

elgen rechtsregels op. Of in deze twee ste
ook nieuwe ?epalingen aan de oude zijn 

. valt met te zeggen. Dit was wei het 
10 dat omstreeks 1220 een keur 
gekregen, die eveneens is afgeleid van die 

Middelburg. 
zijn nog meer aanwijzingen voor het ge

.Ik van het schrift. In de keur van Middelburg 
1217 wordt bepaald, dat niemand voor het ge-

recht ~ls g~tuige mag optreden tenzij hij een huis 
~~ erf 10 Mlddelburg bezit en vermeld staat in de 
hJst van schotplichtigen. Deze lijst wordt in de 
keur van 1217 carta tributi genoemd, in de keur 
van 1.~54 schotbriej In Zeeland is het schot een 
grafehJke belasting op grand; de carta tributi is 
dan ook een lijst van de geerfden. Een dergelijke 
opt~kenlO~ had natuurlijk alleen nut als de veran
denngen 10 het grondbezit werden bijgehouden. 
D~ keuren van Westkapelle en Domburg, die dus 
belde .van de Middelburgse rechtsoptekening zijn 
afg~leld, .. bevatten dezelfde bepaling. Of een der
~~hJ~e hJst d~ar we.rkelijk heeft gefunctioneerd, 
I~Jkt 10 eerste IOstantle onzeker. De keur van Zie
nk.~ee kent wel de bepaling dat de getuigen 
geerfd moeten zijn, maar een schotbrief wordt in 
de tekst niet genoemd. Hieruit blijkt dat de Mid
delburgse keur in de Zeeuwse steden niet klak
keloo.s is overgenomen, maar aan de lokale om
standlgheden is aangepast. Het ligt dan ook voor 
de hand da~ ook in Westkapelle en in Domburg 
een schotbnef heeft gefunctioneerd. 

In Middelburg wor~t reeds aan het begin van 
de. ?ertIende ~euw emg administratief schrijfwerk 
velllcht. Het IS daarom eigenaardig dat er v66r 
1314 nauwelijks oorkonden op naam van de 
schepenen van Middelburg zijn uitgevaardigd. In 
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Alli. 2. Voorbeeld van de Zeeuwse schrijfstijl: oorkonde d.d. 1 mei 1271, uitgevaardigd door graaf Floris V en bestcliid 
voor Nikolaas van Kats. Gemeentearchief Schoonhoven, nr. 185. 

andere steden, bijvoorbeeld die van Holland, 
markeren dergelijke o'orkonden de definitieve 
vestiging van een stedelijke administratie. Ten 
dele valt het ontbreken van schepenoorkonden 
in Middelburg te verklaren uit het bestaan van de 
schotbrief: bij overdracht van onroerend goed zal 
de veranderde bezitsverhouding daarin zijn opge
tekend. Door de kadasterfunctie van de schot
brief zal minder de noodzaak zijn gevoeld, de 
vervreemding van onroerend goed vast te leggen 
in een oorkonde op naam van schepenen. Maar 
er is door de burgers van Middelburg natuurlijk 
meer te regelen geweest dan aileen de vervreem
ding van onroerend goed. Vanaf 1314 komen ook 
in Middelburg steeds meer oorkonden op naam 
van schepenen van die stad voor, waarin aller
hande afspraken zijn vastgelegd die particuliere 
ingezetenen ten overstaan van die schepenen 
maakten. Uit de vorm van deze oorkonden en 
nog enige andere aanwijzingen blijkt, dat die af-

spraken in een soort register zijn opgetekend 
Van dat register is echter niets over, zelfs get'li 
vermelding. Het bestaan hiervan hebben W(' 

slechts kunnen reconstrueren. Voor het bestaan 
van dergelijke optekeningen in andere ZeeUW~i(l 
steden zijn geen aanwijzingen. 

In Middelburg wordt, zoals eerder opgemed,c 
al vanaf het begin van de dertiende eeuw enigl1 

administratie gevoerd: er wordt een lijst vall 
schotplichtigen bijgehouden, nieuwe rechtsregd\ 
worden er op schrift gesteld en later in de cll'l 

tiende eeuw worden ook onderlinge afsprakl'1l 
tussen inwoners opgetekend. Het schrift is iii 
Middelburg dus veel vroeger en veel sterk.,! 
doorgedrongen dan op het eerste gezicht het gl" 
val lijkt te zijn. De stad loopt hierin duidelijk vOlli 
op andere Zeeuwse steden, en ook op die V:lIl 

Holland. 

DE VERSCHRIFTELIJKING IN ZEELAND 

De doordringing van bet ambtelijk scbrift op bet 
platteland 

Richten we onze blik op het platteland. Een van 
de fraaiste passages in het proefschrift van lW.l 
Burgers vind ik de beschrijving van de Zeeuwse 
~chrijfstijL Hij verstaat hieronder de overeenkom

.. sten in het schrift van verschillende Zeeuwse 
; 2 schrijvers. Deze regionale schrijfstijl treffen we 
:~ met name aan in de tweede helft van de der
!!tiende eeuw. De schrijvers blijken niet tot een 
tlschrijfcentrum te behoren. Ze waren onder an
\~dere werkzaam in het klooster Jeruzalem bij Bie
tlze1inge en in de omgeving van de heren van 
ItKats, van Valkenisse, van Borsele, van Scherpe
'~t1isse en van Voorne. Ook enkele schrijvers uit de 
';;Middelburgse abdij bedienden zich van deze stijL 

1 ~ Er is iets vreemds aan de hand met deze 
lZeeuwse schrijfstijL Het bestaan van regionale of 
~dokale schriften blijkt doorgaans uit het gemeen
;':nchappelijk gebruik door verschillende schrijvers 
?,van bepaalde versieringen en lettervormen. Er 
;~\Xijn twee manieren waarop zulke versieringen en 
;~Iettervormen zich kunnen verspreiden. In de eer
iste plaats kan de discipline in een schrijfatelier, 
~:'bijvoorbeeld van een klooster of van een stad, er
"tt()e leiden dat personen die al kunnen schrijven, 

de aldaar geldende gebruiken overnemen en 
deze later elders gaan toepassen. Ten tweede 

mnen oorkonden uit andere schrijfcentra in
ed uitoefenen op schrijvers elders die ze on
r ogen krijgen. In Zeeland is echter noch van 
teen noch van het ander sprake. De Zeeuwse 
'1 bestaat niet uit overeenkomstige versieringen, 

maar uit overeenkomsten in de grondvormen van 
tie letters, zoals relatief korte bovenschachten en 

~]~laarten, nogal hoekige en stijve lettervormen en 
~!het veelvuldig gebruik van afkortingen (zie af
~,beelding 2 voor een voorbeeld van dit soort 
'~Chrift). De weergave van de schriftelementen 

<,Waaruit het schrift is opgebouwd, bijvoorbeeld de 
.• l!chachten van de opgaande letters, is de vrucht 

Vun primair schrijfondetwijs. Door veelvuldige 
Defening worden deze grondvormen vastgelegd 
:Ill het zogenaamde spiergeheugen en vervolgens 
Imbewust bij het schrijven toegepast. Volgens 
IJlll'gers zullen dan ook de gemeenschappelijke 
trekken van het Zeeuwse schrift al bij het eerste 
lithrijfondetwijs zijn aangeleerd. Met andere 
woorden, deze schrijfstijl heeft zich van meester 
tIl) leerling verspreid. Het ontstaan van een der
I~lijke schrijfstijl laat zich goed voorstellen in een 
«looster. Jonge novicen leren de kunst van het 
~I)hrijven van een oudere monnik. Zo zullen ge
I~l;ienschappelijke schriftkenmerken zijn ontstaan, 
t~ltl weer aan een jongere generatie worden over
Itldragen. 
: De vraag is, hoe die Zeeuwse schrijfstijl zich 
flVI;it' de regio heeft kunnen verspreiden. Burgers 
(lppert als antwoord het bestaan van parochie-

5 

scholen: scholen direct verbonden aan de pa
rochiekerk, waar een plaatselijke geestelijke aan 
jonge parochianen de kunst van het lezen en 
schrijven leerde. Dit lijkt mij een goede suggestie. 
De aard van de schrijfstijl, die zijn oorsprong in 
het schrijfondetwijs moet vinden, past in ieder 
geval bij een verspreiding via scholen. Deze 
suggestie betekent wei, dat we achter vee 1 van 
de scribenten bij wie de Zeeuwse schrijfstijl 
wordt aangetroffen, plaatselijke parochiegeestelij
ken moeten zoeken. Een dergelijke voorstelling 
van zaken sluit aan bij het ontstaan van rechts
kringen in de tweede helft van de twaalfde eeuw, 
door C. Dekker vierschaarambachten genoemd, 
die samenvallen met de parochies - met de kerk 
als centrale plaats. Wi! deze schrijfstijl worden 
doorgegeven en zich over het hele gebied kun
nen verspreiden, dan houdt Burgers' suggestie 
oak in dat er doorgaans aan Zeeuwse kerken 
Zeeuwen werden beroepen. Dit past in het beeld 
dat Dekker schetst van de benoeming van pa
rochiegeestelijken in Zeeland. Met name voor de 
kerken die door ambachtsheren waren gesticht 
en waren afgesplitst uit een al bestaande pa
rochie, be palen in de praktijk vaak de ambachts
heren de keuze van de geestelijke, waarbij zij 
veelal lieden uit eigen kring laten benoemen. 
Nieuwe parochies ontstaan vooral aan het einde 
van de twaalfde en het begin van de dertiende 
eeuw, tetwijl nadien, ·e.p.ige decennia later, de 
Zeeuwse schrijfstijl verschijnt. Later, aan het einde 
van de dertiende en in het eerste kwart van de 
veertiende eeuw, treden er zodanige veranderin
gen op, dat de ambachtsheren niet meer voor 
alle vacatures een lokale kandidaat naar voren 
kunnen schuiven. We zien rond die tijd de 
Zeeuwse schrijfstijl vetwateren. 

Een dergelijke schrijfstijl kan natuurlijk alleen 
ontstaan en enige tijd in stand blijven in een 
maatschappij waarin regelmatig wordt geschre
ven. We mogen dus aannemen dat er veel meer 
oorkonden en andere geschriften zijn vervaardigd 
dan de kleine dertig oorkonden in Zeeuwse stijl 
die we nog kennen uit de dertiende eeuw. De 
vraag is natuurlijk, wat die Zeeuwse parochie
geestelijken op schrift te stellen hadden voor hun 
ambachtsheren. Het antwoord hierop vinden we 
in de Zeeuwse landkeuren. In de keur van Floris 
de Voogd uit 1256 wordt in vijf artikelen verwe
zen naar zaken die schriftelijk moesten worden 
geregeld; in de keur van 1290 op zes plaatsen, 
namelijk in drie artikelen die ook al in de keur 
van 1256, stonden, en in drie nieuwe artikelen. 
Deze keuren zijn door de belanghebbenden, de 
ambachtsheren, opgesteld en zullen dus de in 
hun kring toegepaste gebruiken weergeven. 

We beschrijven eerst de drie nieuwe artikelen 
in de keur van 1290. De oorspronkelijk gelijke 
verdeling van de erfenis van een ambachtsheer 
onder alle zoons is daarin vervangen door verer-

... 
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Afb. 3. Afbeelding van I", 
zegel en contrazegel \i;II' 

Floris de i Voogd. /.,\ 
KZGW, Z,el': Ill. I1I-693. 

Zlam "!Q'di'aiw (Jirm MI" ~qd Zl~n {f1U'!f 
a . .j,iff~ _" .IM$. .?it. Jlaarl-. C:!("!!It-
VLrM~and; ~'1"en ge{levowv. 

ving op de oudste zoon, met een vergoeding 
voor zijn broers, behalve, zo luidt een artikel, 
wanneer de vader een andere verde ling heeft ge
maakt en deze in een oorkonde op naam van ze
yen gezworenen heeft laten vastleggen. De bepa
ling dat die verdeling bij oorkonde moest zijn 
vastgelegd, had ongetwijfeld ten doel toekom
stige familievetes te voorkomen. Hoe diep de 
schriftelijke cultuur in Zeeland in de kring van 
ambachtsheren dan al is doorgedrongen, blijkt uit 
het feit dat de toe passing van het schrift wordt 
geacht mogelijke problemen afdoende op te los
sen. De twee andere artikelen lijken de werke
lijke, dan al deels schriftelijke rechtspraktijk in 
Zeeland te weerspiegelen. Zo bevat het ene arti
kel een regeling voor het geval twee oorkonden 
elkaar tegenspreken. Vastgesteld wordt dat de 
oudste dan van kracht blijft, behalve in het geval 
waarin kan worden bewezen dat deze in strijd 
met de billijkheid is uitgevaardigd. Ook het derde 
artikel is aan schriftelijke bewijsvoering gewijd. 
Het bepaalt de straf - verlies van lijf en goed -
op het vervalsen van oorkonden en zegels. Hoe
zeer dit artikel stoelt op de praktijk, bewijst het 
tweede lid, waarin de wijze van vervalsing wordt 
uitgelegd: het namaken van een zegel met het 
doel daarmee een oorkonde te bekrachtigen. 

De keur van 1290 weerspiegelt dus een al 
duidelijk verschriftelijkte samenleving op het 
Zeeuwse platteland, althans in de kring van am
bachtsheren. Ook de keur uit 1256 wijst echter al 
op een rechtspraktijk waarin het schrift een be
langrijke rol speelt. Zoals al opgemerkt, wordt in 
vijf artikelen verwezen naar het vervaardigen van 
geschriften. Deze keur gaat terug op drie oudere 
keuren waarvan de tekst verloren is gegaan. De 

tekst is dus een samenstel van op uiteenlopentil' 
tijdstippen ontstane rechtsregels. Verwijzingl'll 
naar het gebruik van het schrift, zoals we die ill 
de keur uit 1256 aantreffen, kunnen dus van v('t'l 
oudere datum zijn. 

Wat werd er allemaal op schrift gesteld? We gl' 
yen een opsomming van de betreffende artikekn 
Personen die bij verstek voor diefstal worden VCI 

oordeeld, worden verbannen en hun naam wonli 
opgetekend in der dieue brief Naar analogie V<l1I 

de schotbrief zal dat een lijst van dieven zijn gl' 
weest; een dergelijke lijst is echter niet tot 011:; 

gekomen. Vlamingen en Brabanders kunnen hUll 
edele afkomst slechts bewijzen door middel ViII! 

een oorkonde van hun heer. In elke vierscha:1I 
zullen negen of elf schepenen worden gekozt'li 
door de graaf. Hun namen zullen na het aflegg(,11 
van de eed worden opgetekend ints grauen bl'It:1 
Voor de grafelijke vierschaar wordt schriftelijk ge 
daagd, be halve in grafelijke zaken. Ten slOIlI' 
moet in het jaargeding de ambachtsheer ('('II 

klacht schriftelijk aanhangig maken. 
Bij het laatste artikel blijven we even stilstaall, 

omdat het de culturele oorsprong van het gl' 
bruik van het schrift in de rechtspleging aangedl 
Deze moeten we in Vlaanderen zoeken. I il'1 
schriftelijk aanhangig maken van klachten treffell 
we al aan in de keur voor het Vrije van Brugg\' 
die vermoedelijk uit 1190 dateert. Eenzelfde regt' 
ling lezen we in de Brugse keur van 1229. Dl'~"(' 
geeft een omschrijving van de wijze waaf'lIp 
klachten moesten worden ingediend. Een aspt'll 
hiervan trekt onze speciale aandacht: de klachtl'1l 
moeten worden ingediend op een 'briefje' vail 
een duim hoog en ter breedte van een ZOl>W 
naamde spanne, een 'briefje' dus van zo'n drie I )il 
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[wintig centimeter. Dergelijke kleine stukjes per
kament zullen ongetwijfeld hebben uitgenodigd 
tot klein schrift en zullen elke zwierigheid aan 
het schrift hebben ontnomen. En dat zijn nu juist 
de kenmerken van de Zeeuwse schrijfstijl: klein 
cn hoekig schrift. Bij het vervaardigen van een 
oorkonde zal een wat ruimer perkamentgebruik 
wenselijk zijn geweest. De schrijvers zaten echter 
door hun scholing vast aan hun schrift. Een ge
lijkmatige verdeling van de tekst over het grotere 
schrijfvel verkregen zij door het aanhouden van 
een grote regelafstand en van veel witruimte tus
sen de woorden. Het effect hiervan, dat we 'wit 
schrift' noemen, is een ander belangrijk kenmerk 
van de Zeeuwse schrijfstijl. 

Welk beeld hlDnen we ons nu vormen van de 
verschriftelijking van het Zeeuwse platteland? De 
vierschaarambachten gaan daar vanaf het einde 
van de twaalfde eeuw een steeds belangrijkere 
plaats innemen. Niet aileen de rechtspleging 
werd meer en meer een zaak voor de ambachts
heren, ook de waterstaatzorg en het ten behoeve 
van de graaf innen van het schot. Het samenval
len van de vierschaarambachten met de parochie 
gaf de kerk een centrale plaats. De onder de cul
turele invloed van Vlaanderen ontstane, deels 
schriftelijke rechtsgang zal ertoe hebben geleid 
dat het schrift ook bij de rechtspleging in de vier
schaarambachten werd gebruikt. De parochie
geestelijken zullen daar het schrijfwerk hebben 
verricht. Het toenemend aantal taken van de am-
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bachtsheren he eft waarschijnlijk tot meer schrijf
arbeid voor de parochiegeestelijken geleid, met 
als gevolg dat dezen leerlingen zullen hebben 
aangenomen. Dan ontstaan de al eerder ge
noemde parochiescholen. De wijze waarop het 
schrift in de rechtspleging werd gebruikt, name
lijk aantekeningen op kleine stukjes perkament, 
verklaart dat kleine en hoekige schrift dat we als 
de 'Zeeuwse schrijfstijl' aanduiden. Het valt zeker 
niet uit te sluiten dat ook Vlaanderen op het ont
staan van dit schrift van invloed is geweest. Hoe 
dit ook zij, de parochiegeestelijken zullen deze 
stijl aan hun leerlingen hebben doorgegeven. En 
deze leerlingen zullen deels aan andere Zeeuwse 
kerken zijn beroepen. Zo zien we vanaf het 
einde van de jaren veertig van de dertiende eeuw 
de verspreiding van het Zeeuwse schrift. De 
doordringing van deze stijl zal de nodige tijd heb
ben gevergd. In dat licht gezien lijkt het gebruik 
van het schrift in de vierschaarambachten zeker 
tot zeker het begin van de dertiende eeuw terug 
te gaan. 

In de literatuur wordt meermalen de autono
mie van de ambachtsheren benadrukt. LH. Gos
ses spreekt van een adelsrepubliek, door Dekker 
verbeterd in een 'ambachtsherenrepubliek'. Hun 
positie komt in het artikel van Kruisheer in deze 
aflevering van het tijdschrift Zeeland uitvoerig 
aan de orde. Het hier geschetste schriftgebruik 
stemt ook overeen met het beeld van de onaf
hankelijkheid van de ambachtsheren. Iedere vier-

Afb. 4. Een stuk perkament met een afbeelding van een schrijvende klerk en andere tekeningetjes in de marge, circa 
1550. ZA, Aanwinsten 1955-1990, nr. 1973.28. Foto: L.M. Hollestelle. 

t . 
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I 
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Afb. 5. Gebroken zegelstempel van de stacl Vlissingen Cvijf
tiencle eeuw), onbruikbaar gemaakt cloor het dubbel te 
slaan. ZA, KZGW, collectie zegels en stem pels nr. 91. 

schaarambacht lijkt een eigen rijkje te vormen, 
met een eigen minikanselarij en als schrijver de 
plaatselijke parachiegeestelijk~, door de a~n
bachtsheren gekozen uit hun elgen vertrouwelm
gen of misschien wei hun eigen familie. 

De achtergrond van het toenemend gebruik van 
het schrift 

In het voorafgaande heb ik getracht duideli,ik te 
maken dat het schrift vee I vroeger en veel dleper 
in Zeeland is doorgedrongen dan op basis van 
het beschikbare materiaal het geval lijkt te zijn. 
Zowel in de steden als op het platteland speelt 
het schrift reeds aan het begin van de dertiende 
eeuw een ral. Zeeland is. hierin vroeger dan Hoi
land, maar het proces < lijkt hier wei ten dele an
ders te zijn verlopen. Ook in Holland betreffen 
de eerste schriftelijke activiteiten in de steden de 
opstelling van eigen rechtsregels, maar enkele 
decennia daarna doet zich daar een exorbitante 
toename voor van het aantal oorkonden op naam 
van schepenen. Die explosieve groei is onlosma
kelijk verbonden met de economische opgang 
van Holland en de behoefte van particulieren aan 
schriftelijke bewijzen is de motor van het proces 
van verschriftelijking. In Zeeland komt de ver
vaardiging van dergelijke oorkonden pas in de 
veertiende eeuw goed op gang. Het schrift wordt 
dan echter al geruime tijd intensief gebmikt in 
andere ambtelijke geschriften dan oorkonden. 

De vraag die zich ten slotte opdringt, is, wat 
mens en ertoe heeft gebracht allerhande zaken op 
schrift te gaan stellen. We komen hier temg op 
het veranderingsproces dat zich in de dertiende 
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eeuw in Zeeland voltrok. Op vele punten lijkl 
Zeeland voor te lopen op Holland. De opgang 
van de economie en de internationale handd 
doet zich in de Zeeuwse steden,fmet name in 
Middelburg en Zierikzee, eerder voor dan in Hoi 
land. Dat in Zeeland ook het proces van vel" 
schriftelijking vroeger begint, wijst erop dat ~r 
een relatie moet zijn. Wat het platte land betreft, 
lijkt Zeeland in die tijd een veel dichtere bevol· 
king te kennen dan Holland. Aileen al de veil' 
kerkstichtingen in de twaalfde en vroege del'
tiende eeuw wijzen op een sterke bevolkings
graei. De maatschappij wordt in Zeeland al eel'
der dan in Holland dmkker en complexer. Dal 
proces heeft onmiskenbaar bijgedragen aan hel 
vroege gebmik van het schrift. De nauwe contac
ten met Vlaanderen, waar het schrift al langer een 
belangrijke plaats innam, zal ook een rol hebben 
gespeeld. Daarnaast zijn ongetwijfeld d~ pOlitiek.e 
verwikkelingen van belang geweest. Dlt artlkel IS 

niet de plaats om op dit aspect in te gaan. Daar
voor zij velwezen naar de bijdrage van Kmisheel' 
elders in dit themanummer. 

In dit artikel staat de vroege doordringing van 
het schrift in het Zeeland van de dertiende eeuw 
centraal. De indmk zou kunnen ontstaan dat we 
hier met een verregaand verschriftelijkte samenle
ving te maken hebben, maar dat is niet het geval. 
Het is slechts een kleine bovenlaag van de bevol
kina voor wie het schrift echt een rol speelt, na
meUjk de elite in de steden en op het platteland. 
In hoeverre deze personen zelf de kunst van le
zen en schrijven machtig waren, is onduidelijk. 
Bovendien krijgen vele, zo niet de meeste zaken 
nog steeds mondeling hun beslag. E~' is ec~tel' 
nog een ander aspect: vroeg en laat zlJn relatleve 
begrippen, en dat geldt ook ten aanzien v~n ~~ 
verschriftelijking. Dat ik over vroege verschnftehJ
king van Zeeland spreek, heeft natuurlijk alles te 
maken met het feit dat ik het proces in relatie tot 
het late Holland beschouw; zo u wilt is dit Hol
landocentrische geschiedschrijving. Was Zeeland 
aan Vlaanderen toegevallen, dan was dit artikel 
wellicht geschreven door een Vlaming en had 
deze de late verschriftelijking van Zeeland behan· 
deld. 

Verantwoording 

Dit artikel is een bewerkte versie van een op 6 
november 1998 in Middelburg gehouden lezing. 
Ter verantwoording voigt hieronder een korte be· 
redeneerde bibliografie. 

Zie voor het proces van verschriftelijking als 
onderdeel van de stu die naar communicatie in de 
Middeleeuwen M. Mostert (ed.), Communicatie 
in de middeleeuwen; Studies over de verschriJtelij
king van de middeleeuwse cultuur (Hilversu111 
1995; Amsterdamse historische reeks, grote sene 
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23), met een uitgebreide, thematisch ingedeelde 
bibliografie over dit onderwerp. Een aanzienlijk 
uitgebreidere bibliografie is te vinden in M. Mos
tert, 'A bibliography of works on medieval com
munication' in: M. Mostert (ed.), New aproaches 
to medieval communication (Turnhout 1998; 
Utrecht Studies in medieval literacy 1). Een over
zicht van de doordringing van het schrift in Hoi
land en Zeeland in de dertiende eeuw, gebaseerd 
op onderzoek naar documentaire bronnen, geeft 
].W.J. Burgers, E.C. Dijkhof en J.G. Kruisheer, 'De 
doordringing van het schrift in de samenleving in 
Holland en Zeeland tijdens graaf Floris V', in: 
D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij 
(ed.), Wi Florens ". De Hollandse graaJ Floris V in 
de samenleving van de dertiende eeuw ([Utrecht 
1996]), p. 191-211. Zie voor het vroege schriftge
bmik M. Mostert, 'De vroegste geschiedenis van 
de schriftcultuur in Holland', in: D.P. Blok e.a. 
(ed.), Datum et actum; Opstellen aangeboden 
aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijf 
enzestigste verjaardag (Amsterdam 1998: Publica
ties van het Meertens Instituut 29), p. 315-330. 

De oorkonden betreffende Holland en Zeeland 
tot en met het einde van het Hollandse Huis 00 
november 1299) worden uitgegeven in het Oor
kondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, I, 
eind van de 7e eeuw tot 1222, 'uitgegeven door 
A.C.P. Koch C's-Gravenhage 1970); II, 1222 tot 
1256; III, 1256 tot 1278; IV, 1278 tot 1291, uitge
geven door ].G. Kmisheer (Assen/Maastricht 
1986-1997). Het vijfde deel, dat de oorkonden uit 
de jaren 1291-1299 zal bevatten, is in voorberei
ding, evenals het zesde deel, waarin de addenda 
en corrigenda, alsmede een volledige index van 
namen zullen worden opgenomen. Voor de eer
ste drie delen is een voorlopige index beschik
baar in: Oorkondenboek van Holland en Zeeland 
tot 1299; Index van namen op de delen I, II en III, 
waarin opgenomen Index van namen op de delen 
I en II door j. W j. Burgers en j. Sparreboom, door 
P.].J. Moors (Assen 1998). 

Zie voor de schrijfactiviteiten in Zierikzee in de 
dertiende eeuw, alsmede de zogenaamde 
Zeeuwse schrijfstijl, ].W.]. Burgers, De paleografie 
van de documentaire bronnen in Holland en Zee
land in de dertiende eeuw (Leuven 1995; Schrift 
en schriftdragers in de Nederlanden in de middel
eeuwen. Paleografie, codicologie, diplomatiek, I), 
eerder verschenen als proefschrift Universiteit van 
Amsterdam 1993, met afwijkende paginering. De 
ontwikkeling van het oorkondenwezen van de 
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stad Middelburg en de daar gelegen OLVabdij en 
het minderbroederklooster wordt beschreven in 
E.C. Dijkhof, Het oorkondenwezen van enige 
kloosters en steden in Holland en Zeeland 1200-
1325, proefschrift Universiteit van Amsterdam 
1997, hoofdstuk II (een handelseditie is in voor
bereiding). Zie over dit ondelwerp ook E.C. Dijk
hof, 'Zegelen in Middelburg; Beoorkonding, 
bezegeling en institutionele ontwikkeling in Mid
delburg in de dertiende en het eerste kwart van 
de'veertiende eeuw', in: Archie!; Mededelingen 
van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen 1992, p. 57-87. Voor een over
zieht van de stedelijke ontwikkeling in Zeeland 
zij verwezen naar het artikel van prof. dr. P.A. 
Henderikx elders in deze aflevering van het tijd
schrift Zeeland. 

Het ontstaan van de Zeeuwse stadsrechten is 
beschreven in J. Kmisheer, 'Het ontstaan van de 
oudste Zeeuwse stadsrechtoorkonden', in: Ad 
Jontes; Opstellen aangeboden aan prof dr. C. van 
de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als 
hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan 
de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 
1984), p. 275-304. Zie over de Zeeuwse landkeur 
J.G. Kmisheer, Het ontstaan van de dertiende
eeuwse Zeeuwse landkeuren; Met een teksteditie 
van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de 
keur van graaJ Floris V (1290) (Hilversum 1998). 
De achtergrond van hun ontstaan wordt geschetst 
in het artikel van dr. ].G. Kmisheer in dit nummer 
van Zeeland. 

De kerkelijke indeling en de ontwikkelingen 
rond de ambachtsheren, met name in Zuid-Beve
land, worden behandeld in C. Dekker, Zuid-Beve
land; De historische geografie en de instellingen 
van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen (As
sen 1971, proefschrift Universiteit van Amster
dam; tweede dmk Krabbendijke 1982). 

De keur voor het Vrije van Bmgge, vermoede
lijk uit 1190, is uitgegeven in L. Gilliodts Van 
Severen, Coutumes du Franc de Bruges, II (Bms
sel 1879), nr. 1; een nieuwe editie is in voorberei
ding: Th. de Hemptinne en A. Verhulst, De oor
konden der graven van Vlaanderen (fuli 1128-
September 1191), II, Uitgave, band II, Regering 
van Filips van de Elzas (1168-1191), nr. 828. De 
Bmgse keur van 1229 is uitgegeven in R. van 
Caenegem, 'Een onuitgegeven Bmgse keure uit 
1229', in: Handelingen van de Koninklijke Com
missie voor de uitgave der oude wetten en veror
deningen, XVII, aflevering III (952), p. 1-13. 


