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AKKRVM.
Jan J, van der Goot, Koopman.
i
AMSTERDAM.
J. M. Sakker, Emeritus Praeceptor der L a tijnsche scholen, i
M r . J. G. Bìben, Lid van de Regtbank.
1
Mr. J. Bondt, Advokaat.
1
M r . P. A, Brugmans, Staatsraad in buitengewone dienst. 1
G. Dufour en Comp., Boekhandelaars.
a
Mr. J. van Hall, Hoogleeraar.
i
Mr. F. A. van Hall, Advokaat.
l
M r . M. C. van Hall, Staatsraad en President der Regtbank. l
Mr. ff. J. C. van Hasselt, Lid van de Regtbank en van de Maatschappij yan
Nederlandsche Letterkunde.
1
M r . A. ff. Huidekoper, Suppleant Regter.
l
J. Immerzeel, Jr., Boekhandelaar.
1
voor den Heer Mr. H. T. Koenen, Advokaat.
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W. Cnoop Koopmans, Hoogleeraar.
i
L. E. Kromsigt, Boekverkooper,
1
voor den Heer Mr. ÌV. Ssrrurier, Advokaat.
Mr. J. van der Linden, Lid ran deRegtbank. 1
H. J. Poelãers, Boekverkooper.
2
Mr. C. A. den Tex, Hoogieeraar.
1
M r . Jeronimo de Vries, Advokaat.
1
Mr. J. P. van Walré, Suppleant Regter.
1
M r . W. Willink, Jr., Advokaat.
1
St. ANNA
PAROCHIE.
A. Wassenbergh, Predikant.
i
ASSEN.
panUwijck, Gouverneur der provincieDrenthe. ï
Mr. «S. Gratama, President van de Regtbank. ï
J. S. Magnin,
Archivist bij liet Gouvernement der provincie Drenthe. 1
BALK.
J o n l h . M r . W. van Swinderen, Lid der
Staten van Friesland en Grietman van
Gaasterland.
i
BEET
GUM,
G. F. Baron thoe Schwartzenberg en Hohen—
lansberg, Grietman van Menaldumadeel.
1
BERGUM.
Jonkh. H. Ä van Sminia,
Grietman Tan
Tiettjerksteradeel. i
BOLSWARD.
0. Binlces, Lid der Staten van Friesland en
Secretaris van Wonseradeel. 1
Mr. D, Jakles, Lid der Staten van Friesland
en Griffier bij het V'redegeregt. 1
P. Muiier, Lid der Staten van Friesland.
ï
BREDA.
Mr. ƒ . H. Boeufft, Advokaat.
t
BREMEN.
Wilhelm. Kaiser, Boekhandelaar,
l
DE
rENTER.
Hugo Beìjtrma»,
Hoogleeraar.
1
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i
*

M. van Doornink, Burgemeester.
i ï e i n Terpstra.
DRA G TEN.
./. •£. fan Blom, Notaris.
1
DRONRIJP.
Mr. f. Folkersma, Vrederegter.
i
FRANEKER.
Mr. ƒ. F. í'an Enschut, Advokaat.
i
A. G. van Dalsen Fontein, Jur. Stud.
1
G. Ypma, Boekhandelaar,
13
voor den Heer Mr. C. L. van Beijma
t/we
Kingma, Secretaris van H a s kerland, te Joure,
a
»
» J.M. vanBeijma
thoeKingma,
Grietman van Franekeradeel,
op Kingma State, te Sweins.
»
»
» S. W. H. A. van Bei/ma thoe
Kingma, Jur. Stud. te Leiden.
» de Bibliotheek van 's Rijks Athaenaeum.
» den Heer M r . J. W. de Crane, O u d Hoogleeraar.
» »
» Mr. F. de Greve, Hoogleeraar.
» het Plaatselijk bestuur.
y> den Heer P.C.ScÄe/t«7na,Oud-Ontvanger.
»
T> » Mr. J. Stinstra,
Griffier Tan
het Vredegeregt.
»
»
» J. de Sivart, Burgemeester.
»
»
» Mr. A. Telling, Secretaris.
FRJENS.
P. D. Baron van Sijtzama,
Lid der Staten
Generaal, en Grietman van Idaarderadeel. a
E. W. Baron van Sijtzama.
1
GELDERTãALSSEN.
E. W. van Dam van Isselt, Lid der Staten
'S GRAFENHAGE.
Generaal, i
H. Baron Collot ä'Escurif van Hei/nenoord,
Lid der Staten Generaal, i
G. K. Graaf van Hogendorp, Lid der Staten
Generaal, t
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Mr. C. P. van Maanen, Minister van Justitie, i
»
Mr. E. R. Baron van Weideren
Mengers,
Lid van het Hoog-Geregtshof. t
»
G. W. Verweij Mejaii, Jur. U t r . Doctor
en Bankier. 1
GRONINGEN.
»
J. Alberda van Ekenstein, Candidaat in de
regten. i
»
Mr. E. van Eerde, Advokaat en Notaris.
1
»
J. R. van Eerde, Hoogleeraar.
i
»
Mr. H. O. Feith, Archivarius der provincie
Groningen, i
»
Feisser, Candidaat in de Letteren.
1
»
Mr. P. L. de Gavere, Advokaat en Secretaris
der Kamer van Koophandel en Fabrijken. 1
Genootschap : Pro excolendo jure Patrio.
1
Heer
Mr. S. Gockinga, President yan de Regtbank. i
J»
Mr. S. Graiama, Hoogleeraar.
1
»
Mr. B. H. Lulofi, Hoogìeeraar.
1
»
G. E. Ie Maire, Jur. ü t r . Stud.
i
»
Mr. ƒ . Modderman, Advokaat en Procureur. 1
»
M r . 3. E. van Panhuist Advokaat.
1
»
Mr. J. P. Philipse, Hoogìeeraar.
i
»
W. F. L. Baron Mengers, Gouverneur van
de Provincie Groningen. i
»
M r . J. IÍ. Schaap, Advokaat.
1
»
M. J. Schierbeek, Boekhandelaar,
3
voor den Heer C. J. J. Mittermaijer,
Professor
te Heidelberg.
»
»
» H. Nienhuis, Hoogleeraar.
»
»
•». P. A. V. van Harinxma
thoe
Slooten, Jur. Stud.
»
G. Wdhelmìj,
Student in de Regten.
\
»
G. Wouters, Boekhandelaar,
1
voor den Heer Mr. J. Potter van Loon, Advokaat enProcureur,te Appingadam.
»
A. JTpey, Hoogleeraar.
i
GÖTTINGEN.
»
Carl Baron von Richthofen.
l
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HAARLEM.
Mejufvrouw de W e d . A. Loosjes Pz, Boekhandelaresse,
voor den Heer A. de Vries, V . D . M.
HARLINGEN.
De Heer
F. D. Fontein, Zeehandelaar.
»
»
Mr. J. F. Baurboom van Sloterdijck, V r e deregter.
HEERENVEEN.
»
»
Mr. U. A. Everts, Lid van de Regtbank.
»
»
J. van der Laan, Procureur.
»
»
H. W. de Blocq van Schelfinga,
Grietman
Van Schoterland.
HOLTTERT.
»
»
J. S. Baron van Harinxma
thoe
Slooten,
Grietman van Wastdongeradeel.
HOO
GEBEINTUM.
»
»
C. Westenberg, Grietman van Ferwerderadeel.
HOORN.
»
»
Mr. P. van Aherlaken,
Advokaat.
DEN
HOORN,
s
»
G. J. Oosterchrist,
Geneesheer.
HUIZUM.
s
»
Mr. C. Wìersma, Advocaat en Notaris.
IDAARD.
•» »
Mr. C. Bergsma, Vrederegter.
IRNSUM.
»
»
Jonkh. M r . O. R. van Andringa de Kempenaer
Grietman van Rauwerderhem.
3EVER.
»
»
Ehrentraut,
Assessor.
JOURE.
»
»
Jonkh. Mr. P. B.J.
VegelinvanClaerbergen,
Advokaat.
LEENS.
»
»
H. van Bolhuis, Notaris en Procureur.
LEEUWARDEN.
»
»
J. A. Baron van ZuijlenvanNijevelt,
Staatsraad en Gouverneur van de Provincie
Friesland.
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Mr. B. Æbarda, Advokaat.
i
Mr. C. Albarda, Advokaat en Procureur.
1
Mr. C. L. van Beijma, Advokaat.
1
Mr. J. H. van Boelens, Admistrateur van
's Rijks Schatkist. 1
L. G.Beuricius,Controleur
der dir. belastingen. 1
M r . B. Brouwer, Advocaat.
i
Mr. W. W. Buma, Lid der Gedeputeerde
Staten van Friesland. 1
Mr. J. CaU, Ez,, Lid der Staten Generaal
en van de Regtbank. i
J. Oats, Sz., Vrederegter.
i
Mr. A. Deketh, Substituut-Officier bij de
Regtbank. 1
Mr. B. Dorhouí, Lid der Gedeputeerde S t a ten van Friesland. 1
Mr. J. Eekma, Officier bij de Regtbank.
i
M r . G. L. Feìjens, Advokaat.
1
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Foekema, Lid van de Regtbank.
t
van Halmael, Auditeur Militair.
i
L. Huber, Advokaat.
1
.f. Æbinga van Humalda,
Staatsraad
in buitengewone dienst. 3
»
J. van Leeuwen, Griffier bij de Regtbank.
ï
»
Mr. A. J. de Jongh van Persyn van Nauta,
Advokaat en Notaris, i
Regtbank van Eersten Aanleg.
1
Heer
H. van Burmania
Baron Mengers, Agent
van den Rijks Kassier en Lid der G e d e puteerde Staten van Friesland.
i
»
Mr. A. J. Romein, Advokaat.
l
»
F. F. Rompel, Verificateur der Registratie, i
»
L. Schierbeek, Boekhandelaar,
ï
voordenHeeri?.Baron fanBrez<ge/,Referendaris.
»
M r . J. Schik, Advokaat en Procureur.
i
»
W. R. van Sippama, Ontvanger der directe
belastingen. X
»
J. de Sitter, Controleur der directe belastingen, i
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Heer
Jonkh. H. M. Speelman Wobma, Lid van de
Regtbank. i
»
S. B. Stienstra, Procureur.
1
»
G. T. N. Suringar, Boekhandelaar,
i
voor den HeerVF. H. Suringar, Lid der Staten
van Friesland.
»
Mr. Æ. M. de Swart, Advokaat,
i
»
Mr. H. Sybouts, Advokaat.
1
»
T. Tsijsker.
1
»
G. M. Baron du Tour van
Bellinckhave',
Suppleant Regter. 1
»
M r . C.J. vanderVeen, Advokaat en Procureur. 1
»
Mr.M.i>anF~ierssen, President van de Regtbank. 1
»
Mr. P. A. Schik Viëtor, Advokaat.
1
»
M r . / . G. vanWageningen,
Lid van Je Regtbank. I
»
Mr. C. C. C. Warmolts, Advokaat en Procureur, i
»
Mr. P. VFierdsma, Procureur-Crimineel.
1
»
Mr. Ii. Ypey, Griffier der Staten van Friesland, i
LEIS EN.
Bibliotheek der Hoogeschool.
1
Heer
H. W. Hazenberg, J r . , Boekhandelaar,
4
voorden H e e r M r . C J. pan Assen, Hoogieeraar.
»
»
» Mr. L. C. Iiuzac, Advokaat.
»
»
» J. E. Thorbeche, Hoogleeraar.
»
»
»
M-r.H.W.Ti/deman,lîoogleeraav.
»
C. C van den Hoek, Boekhandelaar,
i
voor den Heer H. A. Hamaker, Hoogleeraar.
Heeren S. en J. Luchtmans,
Boekhandelaars,
j3
Heer
C. I. C. Reufens, Hoogleeraar.
i
LEER.
»
V. Peters, Med. en Chìr. Doctor.
I,
MAKKUM.
»
F. II. de Boer, Notaris.
.
1
MEDEMBLIK.
»
L. C. Vermande, Boekhandelaar,
i
voor den Heer U. G. Lauts, Hoogleeraar aan
het Koninklijk Instituut voor de Marine. •
MENSINGAWEER.
»
Mr. H. H. Brongers, Advokaat.
i
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MEPPEL.
Mejufvrouw de W e d . Vijffeeken en Zoon, Boekhandelaresse, 1
voor den Heer Mr. W. 3. Tonckens, Griffier
bij het Vredegeregt.
MINNERTSGA.
De Heer
E. 3. Alta, Secretaris van Barradeel,
i
OLDETERP.
»
»
A. A. van Boelens, Lid der Staten Generaal i
OUDE GA.
»
»
-D. / . A. Baron van Harinxma thoe Slooten,
Grietman van Smaliingerland.
î
OUDKERK.
»
»
Jonkh. A. 3. van Sminia.
l
OUDWOVDE.
»
»
TT1'. A. Baron van Maren, Lid der Ridderschap van Friesland, i
RAUWERE-.
•a »
Mr. G. A. Avenhorn van Nauta,
Notaris
en Secretaris, i
ROTTERDAM.
»
»
3. Bosworth, British Chaplain.
2
»
»
M. Reesema,
i
RI3PERKERK.
»
»
Jonkh. D. de Blocq van Haarsma van Sminia.
i
SLOGTEREN.
»
»
Mr. 3. D. Tresling. Advokaat en Notaris.
i
SLOTEN.
»
»
Mr. M. Meinesz, Vrederegter.
ï
SNEEK.
H. Amersfoordt, Rector der LatijnscheScholen. i
» »
Mr. F. Binkes, J. ü . D .
1
» »
F. Holtkamp,
Boekhandelaar,
2
» »
voor den Heer S. van Weideren Baron Rengers,
Lid der Staten Generaal en
Grietman van^Vijmbritseradeel.
Mr. W. F. Keuchenius, Griffier bij de Regtbank van eersten aanleg. 1
M r . W. M. Reinbach,
President van de
Regtbank. ï
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Advokaat en Notaris.
1

Mr. I. J. Wiersma,
TILBURG.
Sirtema van Grovestins.
i
UTRECHT.
J. Heringa Eliza'/sz., Hoogleeraar.
1
Mr. J. Hora Siccama, Advokaat.
1
VEENDAM.
P. A. Barends, Boekverkooper,
i
voor den Heer G. Andrece, Ontvanger der R e gistratie.
VELEN
{IN
MUNSTERLAND).
J. Niesert, Pastoor, L i d van verscheiden g e leerde Genootschappen.
1
ÎVAAXENS.
R. Posthumus, V . D . M.
ï
KINSCHOTEN.
Mr. T. Cannegietsr, Lid van de Regtbank. i
Mr. W. R. Emmen, Advokaat en Procureur. \
Mr. H. J. Engelkens, Advokaat.
1
WOMMELS.
Jonkh. / . F. van Eijsinga, Grietman van
Hennaarderadeel. i
ZAANDAM.
Jan Groot en Comp., Boekhandelaars,
i
voor den Heer G. van Orden,' Lid van verscheiden letterkundige Genootschappen.
ZIERIKZEE.
S. van de Velde Olivier, Boekhandelaar.
ï
ZUIDBROEK.
Mr. G. J. Spandaw, Advokaat en Notaris, i
ZWOLLE.
M r . F. P. A. Heerlens, Advokaat.
i
J. Zeehuizen, Boekhandelaar,
2
voor den Heer Mr. H. van Sonsbeeh.
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"R E R I & M. «

de aflevering van het eerste gedeelte de-r
Jurisprudentia Frisica heb ik gemeend, de Weeren
Inteekenaren
bekend te moeten maken niet de
wijze, waarop ik de vertaling van dezelve gemaakt heb, en waarom ik dezelve zoo, en niet
anders, He6 ingerist.
Velen zullen teer vreemd
tegen de samenstelling der %insneden opzien, en
fdj zal van enkelen wel niet volledig begrepen
tv orden ; doch hiervoor hoop ik gedeeltelijk te zorgen , door eenige weinige aanteekeningen achter
het werk te plaatsen, welke ophelderingen zullen
bevatten van die zinsneden, welke mij voorgekomen zijn, dat omschreven moesten worden, wilde
men dezelve goed verstaan, en waarvan ik in de
vertaling niet wel invoegingen maken konde. Men
zal zich dus vooreerst moeten vergenoegen met
den tekst en de vertaling van het eerste gedeelte,
ín afwachiiug, dal het gekeele werk vaardig zal
%ijn, om alsdan het nut er van te trekken, hetgeen ieder er in vinden kan.
Ik heb de vertaling zoo na mogelijk woordelijk
gemaakt, omdat ik hier niet een Nederlandsch,
maar Friesoh werk uitgaf', en voor de beoefenaren der Friesche taal en wetten schreef. Ik moest
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éus hare eigenaardigheden,
zoo veel
moge&jk,
bewaren
en aanduiden,
omdat juist hierin de
geest gevonden wordt.
Hierdoor dacht mij,
dat
ik niet alleen den regtskundigen,
maar ook den
letterkundigen
een voordeel gaf,
om met meer
gemak te kunnen werken,
en dat i'k door eene
meer dagelijksche,
en dus ook vrijere
vertaling,
eigenijk
geene, ten minste niet meer dan eene
halve vertaling,
gaf, en derhalve niet aan het
oogmerk
voldeed;
van hier dan die
zinsneden
woordeijk
overgebragt,
en verouderde
woorden
gebezigd,
om de verivantschap
des te duidelijker
te doen bemerken;
ook ben ik hiertoe.door
eenige
geleerden verzocht geworden,
en hierdoor
dan,
dat ik eenige weinige aanmerkingen
niet
ontgaan
/tonde,
en als noodzakeijk
beschouwde:
welke
waarde deze hebben, laat ik der beoordeeling van
anderen over.
Dat ik in deze mijne vertaling meermalen
zal
gedwaald hebben, zal wel zonder twijfel zijn , e n
dat ik in het vervolg wederom zal dwalen,
zal
ieder kunnen begrijpen,
die weet, dat de mensch
feilbaar
is.
Ik kan evenwel dit zeggen,
dal men den tekst
geheel zuiver en letterlijk ontvangt,
en dat ik het
niet gewaagd heb , mijne eigenwijsheid,
zoo als ,
helaas ! te veel met handschriften
geschiedt,
voor
den tekst in de plaats te stellen.
Bat er gebreken in het schrift van den tekst
zijn,
zal ieder met mij opmerken,
en waar is
degene,
die in het schrijven niet eene fout
begaat
en die over het hoofd ziet f Doch dit wordt bij
de beoordeeling van handschriften
dikwijls
ver-
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geien, en men wil in eene schrijffout, door den
afschrijver begaan, evenwel geene schrijffout hebben , en men zoekt zich dol, om den Schrijver
onfeilbaar te maken; en van hier die verwarde,
om niet te zeggen dolzinnige, vertalingen, die er
door ontstaan,
en de gebrekkige en ontrouwe
overschrijving van den tekst.
Ik houd dus mijne vertaling, die ik getracht
heb zoo goed mogelijk te geven, voor niets meer
dan een leiddraad, om tot den wezenlijken zin te
kunnen doordringen, en geenszins voor een gezag
verdienend iets. Ik reken mij onder diegenen,
•welke weten , dat %ìj dwalen kunnen, en daarom bij verkeerde opvatting , na overtuigd te zijn ,
gaarne terugkomen, en mea culpa zeggen • in de
plaats van stijfhoofdig mijn gevoelen tegen beter
weten aan te willen volhouden.
Ik heb een levend taaiwerktuig (corrector) genomen en betaald, om de thans in gebruik zijnde
spelling van het Nederlandsch zoo naauwkeurig
mogelijk Ie hebben, de fouten tegen de spelling
(de zamenstelling der zinsneden is de mijne) komen dus voor diens rekening, en ten dien opzigte
wasch ik mijne handen in onschuld ; en dit zij
bij dezen kond aan alle Recensenten.
Sommigen dezer Meeren, die mij de eer aangedaan hebben, mijne uitgegevene werken te recenseren, verzoek ik ten vriendelijkste, een 'weinig
dieper in de zaak in te tasten, en mij eens eene
recensie van het Friesch, in plaats van het Nederlandsch te geven, over het Friesch in de plaats
van over het Nederlandsch. hunne geleerdheid werkzaam te doen zijn. In dat geval zullen zij mij
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%eer verpiigten: want hierdoor zal ik ongetwijfeld
zeer veel kunnen leeren; en dat dit zoo spoedig
mogelijk geschiede, zal mij aangenaam zijn , om
hiervan nog in mijne tweede aflevering gebruik te
kunnen maken, die ik in het aanstaande voorjaar
hoop vaardig te hebben; tevens zal ik hierdoor
aan mijn Friesch woordenboek, dal reeds gedeeltelijk is bewerkt, eene meerdere volledigheid kunnen geven.
Niet erkentelijk te zijn wegens bewezene goede
diensten, kan ik niet. Even gaarne als ik erkend
wil worden, even zoo gaarne erken ik ook anderen. En het is daarom, dat ik bij dezen -mijnen
hartelijken dank betuige aan den Meer en Mr.
P. WIERDSMA,
Procureur-Crimineel in Friesland,
en Ridder van den Nederlandschen Leeuw, voor
het ten gebruike geven van dit handschrift;
een
man, behalve zijne algemeen erkende gezonde
regtskennis en burgerlijke verdiensten,
voorstander en bewaarder van oudheden, die gaarne zijne
bronnen opent, om licht en kennis te verspreiden,
en misschien door ambtsbezigheden verhinderd is
geweest, zelf handen aan het werk te slaan , en
het voetspoor, in dit opzigt, van zijnen waardigen vader te volgen.
Mijnen vriend JüSTVS HiDDES HALBERTSMA ,
Leeraar der Doopsgezinden te Deventer, die mij
aangemoedigd heeft, en door zijn Berigt van Inteekening behulpzaam is geweest, om een genoegzaam aantal inteekenaren te vinden, zij hiervoor
mede den dank van zijnen vriend. Hij was het,
die, bekend met de voornaamsten [en geleerdsten
van ons land, mij in mijn vergeten hoekje een
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tt&ntal inteekenaren bezorgde, op welker ïnteeke*
ning ik trotsch ben, welker naamlijst, voor dit
werk geplaatst, mijne grootste voldoening is ; —
hun, van welken stand of rang, kunde en ivetenschap %ij ook mogeti %ijn, zij. den dank van
den erkentelijken Schrijver.
Doch zoude ik u, mijn vriend, Mr. A. FAN
EALMAEL Jr., Auditeur-Militair in Friesland , u ,
die mij wekelijks eenige uren,
niettegenstaande
uwe drukke bezigheden, afzondert, om, met mij
over mijne geliefkoosde 'studie te spreken, vergeten? U, die zich verledigt, om met mij de Jurisprudentia te lezen , en die mij zoo openhartig en
opregt van verkeerde opvattingen hebt teruggebragt,
en waardoor dan ook dit werk meerdere waarm
de verkregen heeft 9 O neen ! Gij, die mij zoo
geholpen hebt, hebt mede aanspraak op de verdienste , die in dit geschrift mag, gelegen zijn.
En dit zij voor ditmaal genoeg.
Leeuwarden,
October J884.

HETTEMA.

*
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JÜRISPRUDENTIA
F

R I S 1 C A.

TIT. I.
DE

JUDICIIS.

1. x l a e t is riucht ? Reden is riucht, so fyr so
hit nette ende eerlyk se. Haet is reden ? Dat sint
lyke tingh, jef een middel in alle tingh, dat is
riucht reden: want alle tingh' moet ma prowia,
ende dat deer nette ende eerlyck is, dat moet ma
halda, ende dat deer onnette ende oneerlyck is,
dat moet ma foerdylga. Haet is Gods riucht? Ewa
deer dis mannes syn leert, hym selff to biriuchten,
ende dat onriucht toe wrfiuchten, der onschyld
îielpa , ende da onmjldicht wrdriwa; ende hwa
soe geet fan da wey der wird, ende mecket him
selm enen wey, dij dwaleth sweerlyck: want hij
haet neen becannisse ner neen onderstannisse in
hem selm; mer als God syn riuchticheet wrnijeth ,
ende hij 't al riuchtelick wrriucht, so scheller bycanna sin dwalinghe.
2. Haet is der ewa riucht? Eerlycke tingh
reda, treflelicke tingh byeda, wrbyeda dat onriucht.
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R I £

S C H E

R E G T K E N N I S .

i.
FÂN DE

rONiïlSSEN.

1. Wat is regt? De rede is regt, voor zoo^
verre zij nuttig en eerlijk is. Wat is rede? Dat
zijn gelijke zaken, of een middel in alle zaken,
dit is de regte rede: want alle zaken moet men
onderzoeken, en hetgene nuttig en eerlijk is, dat
moet men houden, en hetgene onnut en oneerlijk
is, dat moet men verdelgen. Wat is Goddelijk
regt ? Eene wet, welke iemands gemoed zich zelvén leert te beregten, en het onregt af te keeren,
de onschuld te helpen, en de boosheid te verdrijven ; en wie van den weg der waarheid afgaat,
en maakt zelven zich eenen weg, die dwaalt
zwaar: want hij heeft geene kennis of geen verstand in zich zelven; maar als God zijne regtvaardigheid vernieuwt, en hij alles weder te regte
regt, dan zal hij zijne dwaling bekennen.
2. Wat is het regt der wet ? Eerlijke zaken
te raden, voortreffelijke zaken te gebieden en het
onregt te verbieden.
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3. Hweerom is dat riucht set ? Dat het help da
duma, ende bynda den quada fan da lust der
sonda; byschyrma den onschuîdighe, ende heìpa
der wird.
4. Hweerso dyo wird ende dat riucht sannet,
so aegh ma se beda to prowien , hueckera bettera
ende nettera se, dat aegh ma foert to fynden.
Aldus is 't om dat riucht ende om den pliga.
5. Hweerso een tingh is riuchtelick byriucht,
soe is hyt blòyen to fara God al lyfachtich; ende
is 't onriuchtelick biriucht, so is dij , deer 't deen
haed, ende dij , dyr nympt wytelick, soe sint se
beyde syaende blynd.
6. Aleer ick bygin to sprecken fan da foerdgongh dis riuchtes, soe schel tu wita, haet riucht
' se, ende da onderschedingha dis riuchtes, ende
haet da personen sint, deer wessa schellet in da
riucht.
7. Dat riucht is exercicium een, twa, trijra
menschena , als : dij Riuchter , dij Oenspreker ende
dij Sitter, deer an da riucht sint. Jelkers lywd
sint er needtreftich ondertiden in da riucht, als :
dij orkena, dij reedsman, dij bijsitter, dij foerspreka ende toharker.
8. Dat scrioun riucht daegh naet, hit ne se
eer byprowet myt mena reed vysera lyodena.
9. Hwaso deelt oft wyst to jenst dat scrioun
riocht, dy sondiget in da Heilige Gaest, ende is
infamis, ende is' een f'alsarius.
Deer riucht to
jenst dat Keysers riucht wytelick, ende is een
falsck m a n : dat habbet ws da Roemscha Koningha beden, ende aeck byscrioun in digesto ende
in coclice.
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3. Waarom is het regt ingesteld? Opdat het
de onkundigen helpe, en de boozen verhindere in
den lust der zonde; de onschuldigen bescherme, en
de waarheid helpe.
4. Indien de getuigenis en het regt verschillen,
dan moet men ze beiden onderzoeken, welke het
best en nuttigst zij, en ten voordeele daarvan
moet men vonnissen. Even zoo is het met het regt
en de gewoonte.
5. Indien eene zaak regtvaardig beregt is, dan
is zij voor God lieftallig gebleven; doch is zij onregtvaardig beregt, zoo zijn hij, die het gedaan
heeft, en hij, die het wetende neemt, beide ziende
blind.
6. Voordat ik Begin te spreken van de vervolging des regts, zoo moet gij weten, wat regt zij ,
en de onderscheiding van het regt, en "wie de
personen zíjn, die in het regt zullen zijn.
7. Het regt is eene handeling van twee [of]
drie menschen , als: de Regter , de Aanspreker en
de Aangesprokene, die in het regt zijn. Andere
lieden zijn somtijds noodzakelijk in het regt, als:
de getuigen, de raadsman, de bijzitter, de voorspraak en de verhoorder.
8. Het geschrevene regt deugt niet, ten zij vooraf goedgekeurd met gemeen overleg der wijze
lieden.
9. Wie vonnist of wijst tegen het geschrevene
regt, die zondigt tegen den Heiligen Geest, en is
itifamis, en is een falsarius. Die tegen het Keizers
regt opzettelijk regt, die is een vaîsch mensch: dit
hebben ons de Roomsche Koningen bevolen, en
ook beschreven in de digesten en in den codex.
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10. Di Roemsche Koninck seyd in syn boken,
haet so deen wyrd to jenst dat riucht, dat schei
nen foertgong habba ende nen macht, ende hit
schelma halda, of tet naet weer, ende toe beek
sîaen, als een fynnich seeck, deer ma foertbrenckt
toe riucht, ende toe jenst dat riucht geet.
11. Toe jenst dyn jeen, deer dat riucht moya,
wil, off foerkera wil, een is neen playtien , ende
to foeryenis byjarith hij help dis riuchtis, deer to
jenst dat riucht is misdwaen.
12. Eyowerhanda Iywd sint er, al habbet hya
hiara wird wrlerren in da riucht, deer dat naet
schadia k a n , soe fyr so hya dat bijtida weerropet.
Dij aerste is een ridder, dij ora is een huusman,
dij tredde is een frow, dij fiarda is een jongelingh,
deer bennia syn xxv jeren is.
13. Dat riucht helpt dae jenen, deer weckien
sint, • ende naet dae jennem , dyr sint slepen.
14. Alle misdediga lywd mogen sprecka in da
riucht; wtseyd dae jeen, deer in dae ban sint ende
ferdloes etc.; mer alle lyoed moten staen in da
riucht, hymmen to foerandrien ende hiara gued;
al weer dat seeck, dat ie weren ferdloes, of meenedich, of foerband, jefte enich sweer secken onder
hemmen hyed; allickwel moghen se in da riucht
staen, ende hemmen foerandria; ende mey ma
naet witsprecka in neen riucht, ende dat hwanneer dat hya weenman sint, ende oers naet.
15. Dat Landriucht nympt op beda Paws riucht
ende Keysers riucht. Ende Landriucht is ma schyldich to hauden onder leken, also als 't wrmids
dae leken approbered is.
10. Nymmen aeg ma syn riucht to bynymmen
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10. De Roomsche Koning zegt in zijne boeken,
clat, hetgene tegen het regt gedaan is, geenen
voortgang zal hebben en geene magt, en men zal
het houden, alsof het er niet ware, en te niete
doen, als eene vijandige zaak, die men voor het
regt brengt, en die tegen het regt inloopt.
11. Tegen dengenen, die het regt hinderen wil,
of veranderen wil, is geen pleiten, en vergeefs
begeert hij hulp van hel regt, die tegen het regt
misdaan heeft.
12. Vierderlei lieden zijn er, wien, al hebben
aij hunne getuigenis verloren in het regt, dit niet
schaden k a n , voor zooverre zij dit bij tijds herroepen. De eerste is een ridder, de tweede is een
huisman, de derde is eene vrouw, de vierde ís een
jongeling, die onder de 25 jaren is.
13. Het regt helpt degenen, die waken, en
niet degenen, die slapen.
14. Alle misdadige lieden mogen in het regt
spreken, behalve degenen, die in den ban zijn en
vredeloos enz.; maar alle menschen moeten in het
regt verschijnen , om zich en hun goed te verantwoorden ; al ware het, dat zij vredeloos, meincedig of in den ban waren, of eenige zware zaken op zich hadden; evenwel mogen zij in het
regt verschijnen en zich verantwoorden, en men
mag hen niet in eeìiig regt tegenspreken, dan alleen , wanneer zij verweerders zijn, en anders niet.
15. Het Landregt neemt op beide Pauselijk en
Keizerlijk regt. En Landregt is men onder leeken
verpligt te houden, omdat het door de Ieeke»
goedgekeurd is.
16. Men mag niemand aijn regt beíiemea of
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jefta byrawien, buta syn schuld. Vel sic: Ilaet
so een man dat riucht to j o w t , dat mey hem
nymmen bynima.
17. Hwaso haed twyraleya riucht to een tingh,
dij geet den ora buppa, deer naet meer haed dan
een riucht. Lyck off, een man wtbaed da bysittinge, dat is: dio langheyt der tyd, ende baed
wt een ferdban, off eynlen eynd.
18. Item, hwaso dat scrioun riucht ende syd
ende pliga to gara to help kompnt, dij haet een
fest wonnen seeck.
19. Hweerso een man swiget, ass er spreckka
schel, wr da x jeer in een deel, so fyr so hij 't
weet, so mey een man mit ter swiga syn riucht
ende spreeck wríysa.
20. Hwaso coiitrarium sprect in syn riucht,
dam steet nàet to lyowen, ende aeg ma to beek
to delen.
21. Hweerso dat wraldsche riucht tast in dat
gastelicke riucht, so is dat wraldsche riucht mitter
dada in da ban ende syn riucht qwyt.
22. Hwerso een man begint to sprecken in da
riucht, ende geet fan da riucht, ende wil naet
lengera sprecta, so aegh ma dyn, dyr oenspritzen
wirth, qwyt toe wysen.
23. ín da riucht, deer een man wil wynne toe
jenst een orem, in da riucht mot er aeck wrlyesa.
24. Dat is Keysers riucht: Hweerso een man
een tingh wil oen prowia myt riucht, byseckt dij
ora, soe schel hij myt alzodena ponten jefta riucht
oengaen; ende wel hij naet mit alzodene ponten
ontgaen, soe schel ma dat riucht prowia, ende dat
bettera foertfynda.
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ontrooven , ten zij hij schuldig is. Of zoo : Wat
het regt iemand toestaat, mag hem niemand benemen.
17. Wie tweederlei regt voor ééne zaak heeft,
die gaat voor den anderen, welke niet meer dan
één regt heeft. B. v., zoo iemand zich op het
bezit, dat is: de langheid van tijd, beroept, of op
een' ferdban , of een gewijsde.
18. Item, wien het geschreven regt en de zede
en de gewoonte te zamen te hulp komt, die ieeft
eene zeker gewonnene zaak.
19. Indien iemand zwijgt, als hij spreken moet,
langer dan tien jaar in een district, voor zooverre
het hem kennelijk zij, dan kan hij met zijn zwijgen zijn regt en aanspraak verliezen,
20. Wie zich zelven • in het regt tegenspreekt,
die moet niet geloofd, maar afgewezen worden.
21. Indien het wereldlijke regt tast in het geestelijke regt, dan is het wereldlijke regt metderdaad
in den ban en zijn regt kwijt.
22. Indien iemand in regten eene aanspraak
doet, en zijn regt niet vervolgt, en niet verder wil
aanspreken, dan moet men hem, die aangesproken
wordt, vrijlaten.
23. In, dat regt, waarin iemand tegen eenen
anderen wil winnen, in dat regt moet hij ook
verliezen.
24. Dit is Keizers regt: Indien iemand in regten eene zaak wil bewijzen met regt, zoo de andere het ontkent, dan zal hij [eerstgemelde] alzoodanige punten of regt bewijzen; en wil hij niet
met alzoodanige punten bewijzen, dan zal men
het regt onderzoeken, en het betere vonnissen.
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25. Dit is riucht: Hor een man dat riucht last
so naet, als 't dij ora naet hera wel, so is 't syn
schyld naet, deer dat riucht laeste wil, men da
syn, deer 't naet here wil.
26. In lycka secken aegh ma lyck riucht toe
dwaen. Item, ryst dyr een seck, deer naet fan
scrioun steed, da schel ma riuchta bij lycka tinghen ende bij lycka riucht, alzo fyr, soe dyo ora
îyekenisse riucht habbe wessen.
27. Hwaso dyr claget eefter een ores mannes
regh, ende wil naet claghia foer syn aeghem, dat
is een teyken, dat hij falschelick meent to claghien;
soe blywt dij ora frij fan der claegh, ende hit een
hinderet hem naet.
28. Item, dat dij clagher den riuchter deer
foer breek moet j a e n , omdat hij den ora tefta
syn beek oenspreckt, dat is aldeerom, dat hij haet
deen tho jenst dis riuchtis bod: want dat riucht
bywth, dat ma nemmen to onriuchta schel moya
off schade dwaen.
29. Kwanneer een fyuçht om syn goed, deer
syn ayn is, hym moghen helpa papen ner riuchteren, ner oers guede lyued; haet so ma dan deth ,
dat is buetloes.
30. Dat is riucht: Dat dij j e n , dyr aerst spreekt,
ende een seeck aerst to riucht brinckt, dij aegh
oenspreker toe wessen, al weer dat seeck, dat
bede igghen lyck sitteren. weer ney da riucht; ende
dat ma in aísulke playth weer, deer dat riucht fan
seyt, dat se beda sprecka schold ende bede anderda , so is dij alîyckwel oenspreker, deer arst
spreekt; ende deer arst riucht byjareth, dij schel
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25. Dit is regt: Zoo iemand het regt biedt of
niet, wanneer de andere het niet wil hooren, dan
is het niet de schuld van dengenen, die het regt
bewyzen wil, maar van dengenen, welke het
niet hooren wil.
26. In gelijke zaken moet men gelijk regt doen.
Item, ontstaat er eene zaak, waarvan niet geschreven staat, die zal men regten bij gelijke zaken en bij gelijk regt, voor zooverre de andere
gelijkenis regt is geweest.
27. Indien iemand achter eens anderen rug
klaagt, en hem niet voor zijne oogen wil beklagen , zoo is dat een teeken, dat hij valschelijk
meent te klagen; dan blijft de andere van de
aanklagte vrij, en het hindert hem niet.
28. Item, dat de klager den regter daarvoor
breuk moet geven, omdat hij den anderen achter
zijnen rug aanspreekt, is daarom, dat hij tegen het
bevel van het regt gedaan heeft: want het'regt gebiedt , dat men niemand ten onregte zal bemoeijelijken of schade doen.
29. Wanneer iemand vecht om zijn goed, hetgene zijn eigen is, [en] hem noch priesters, noch
regters, noch andere goede lieden helpen kunnen;
wat men dan doet, dat is boeteloos.
30. Dit is regt: Dat degene, die om eene zaak
eerst aanspreekt, en in het regt brengt, die zal
aanspreker zijn, al ware het, dat beide partijen
gelijke beklaagden waren volgens het regt; en zoo
men in zoodanig verschil ware, waarvan het regt
zegt, dat zij beide aanspreken zullen en beide
antwoorden, zoo is evenwel diegene aanspreker,
welke eerst spreekt; en die, welke eerst regt be-
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aerst sprecka: want dat riucht seyt: Deer een
spreeck aerst to waer brinckt, dij aegh oenspreker
to blywen.
31. Dat is gaestelyck riucht: Datter nemmen ne
aegh neen gastelyck riucht to ontfaen, jeff hij schel
frij ende aeft berren wessa in da selua land off
riucht, deer, deer hij riuchter fan wessa wil.
32. Dat wraldsche riucht mey een man ontfaen,
al haetter breckma, soe fyr so dij breckma se fan
fulberne lyoden.
33. Hweerso een man jefta een wyf barnd is
an der wallenda wege, om een bynaemd moerd
jefta moerdbrand , soe schel me 't ferst wysa wrnacht, ende i ta lettera eetmei dyri hal:., wrordelya,
ende al syn haua oen Koniges wara.
34. Hvvaso in een riucht foersmayd is, dij daegh
to spreckken hor oen gaestelyck riucht, ner in
wralsch riucht: want dyo misdedá hyöi altida
folget.
35. Haet een man foer hem nympt als foer
riucht, ende haet tet prised foer riucbt, ende haet
hem foer riucht bihaeglyck wessen, dat mey hij
deer ney naet leckya.
86. Hvvaso falsch riucht wtbyeth , dem aegh ma
to pynighen als een falschen.
37. Hwaso een moyt, buppa reden ende riucht,
om onriuchta spreeck, jef om penningschylda,
ende een man kost, treek ende arbeyd deer op
deth, so ys ma hem al schyldich syn kpstfellinga
to bitellien ; ende da riuchteren joö' riuchter synt
him schyldich to ty wisen alle da kost ende
terringe he, deer onriuchtelick moyd wirth, hit
se oenspreker off sitter, deer hij in da seeck, in
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geert, die zal eerst spreken: want het regt zegt :
Die eene aanspraak het eerst in het geregt brengt,
die zai aanspreker blijven.
31. Dit is geestelijk regt: Dat niemand geestelijk regt zal uitoefenen , ten zij hij vrij en wettig
geboren zij in hetzelfde land of regt, waarvan hij
regter wezen wil.
32. Het wereldlijk regt mag iemand uitoefenen,
al heeft hij breuke verbeurd, voor zooverre de
breuk van volgeboren lieden is.
33. Indien man of vrouw zich aan3 het kokend
water brandt, wegens eenen genoemden moord of
moordbrand, dan zal men de handeling des anderen daags uitwijzen, en in het volgende etmaal
zijnen hals veroordeèlen, en [zullen] al zijne bezittingen aan den Koning komen.
34. Wie in reglen eerloos verklaard is, die mag
noch in 't geestelijk, noch in 't wereldlijk regt
aanspreken: want de misdaad volgt hem altijd.
35. Wat iemand als regt aanneemt, en als regt
geprezen heeft, en hem als regt behagelijk was,
dat mag hij daarna niet laken.
36. Wie zich valschelijk op regt beroept, dien
moet men als een' valschaard straffen.
37. Wie iemand zonder reden of regt hindert,
wegens eene onregtmatige aanspraak, of om penningschuld, en iemand hierom kosten, reizen en
moeite veroorzaakt, dan is men hem schuldig, zijne
gemaakte kosten te betalen; en de regters of regter
zijn schuldig, al de kosten en verteringen hem toe
te wijzen, die ten onregte gemoeid werd, hetzij
aanspreker of aangesprokene, welke hij in de
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alle 1o»hen, deen haet, ney Paus ende Keysers
riucht.
38. Dit is riucht: Dat een man sijn berthe
naet hindria mey in neen ponten, in alle secken,
deer ma dwaen schel, ende dyr ma behoef is ; is
't orkenschip to feren, hit se haet hit se.
39. Dat riucht seyt: Dat ferdlose lywd off onaefte lywd moghen neen riucht fere.
40. Dat is riucht: Dat enis mannis eerfnamma
is oers naet, dan een neyfolginge- in alle riuchlen,
deer dij deda heed, dat schel hij aeck habba; al
weer 't seeck, dat dij dada heed eens ridders
riucht, off een tyenstmans riucht, dat selue schel
aeck habba dij eerfnamma; oers off beltera riucht
leta , dan hij selff hauun haet.
41. Hweerso di dada riucht hede, deer haet dij
eerffnamma aeck riucht, ende wyr hij onriucht
hede, deer haet dij eerffnamma áeck onriucht:
want heda dij dada enigha secken myt onriucht
bysetten, deer mey ma den eerffnamma offdryuua,
ende moet dat onriucht weer kera: want deer
moet neen man mey dis oderis schade off onriucht
rickera wirde.
42. Dit is riucht: Hweer dij dada om byclaged
wirth, deer moten da eerffnammen fiber anderda.
43. Al is 't seeck, dat dij eerffnamma dyn dada ney folget in alle riucht, soe en toer hij aeck
naet neyfolgia in alla onriucht: want al was dij
dada een tyeff off een onriucht man , soe en toer
hij aeck nen onriucht man wessa, off een tyeff,
ende toer dyr aeck naet fiber hingia.
44. Dit is riucht: Dat dij ena man alsofulla
riucht aegh toe feren, als een oder gaeman in
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zaak, op welke plaats ook , gemaakt heeft, volgens Pauselijk en Keizerlijk regt.
38. Dit is regt: Dat iemands geboorte hem in
geene punten zal hinderen, in alle zaken, die men
doen zal, en waar men 't behoeft, hetzij in getuigenis te geven , hetzij hoe het zij.
39. Het regt zegt: Dat vredelooze menschen en
onechte menschen geen regt mogen voeren.
40. Dit is regt: Dat iemands erfgenaam anders
niet is, als een opvolger in alle regten, welke de
doode had, die zal hij ook hebben; al ware het,
dat de döode eens ridders regt of eens leenmans
regt had, dat zelfde zal ook de erfgenaam hebben ; behalve beter regt nalaten, dan men zelf
gehad heeft.
41. Waar de doode regt had, daar heeft de
erfgenaam ook regt, en waar hij onregt had, daar
heeft de erfgenaam ook onregt: want hadde de
doode eenige zaken met onregt bezeten, daar mag
men den erfgenaam afdrijven, en het onregt moet
terug gaan: Want daar moet niemand door eens
anderen schade of onregt rijker worden.
42. Dit is regt: Dat hetgene, waar de doode
over aangeklaagd wordt, de erfgenamen daarvoor
moeten antwoorden.
43. Al is het, dat de erfgenaam den dooden in
alle regt opvolgt, zoo behoeft hij hem niet in alle
onregt op te volgen: want al ware de doode een
„ dief of een onregtvaardig man, zoo behoeft hij
evenwel geen onregtvaardig man te wezen, of een
dief, en behoeft daarvoor ook niet te hangen.
44. Dit is regt: Dat de eene man alzooveel regt
op eene plaats heeft, als een ander dorpsman, om-
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een stee, omdat hij schot ende schyìde deth, ende
Heiligen ende Heren tynet, ende to heer ende to
seetma alsofula deth als een oder, in wepen ende
in alle secken, als 't bij syn gued blycka mey;
aldeerom so aegh hij alsofulla riucht als een oder
gaeman, alst 't riucht deer fan seyt.
45. Lettera tyd: Omdat hij syn riucht naet
wrlerren haet, ende hij in der gued, ende in der
macht, ende alsoe froed is als een oder gaman,
dyn wrheriga toe heriga to bringen, kost to dwaen
ende domen to delen; aldeerom, ney ws Landriucht, aeg hij alsofula riuchteren, als een oder.
Dit steet scrioun in ws Landriucht.
46. Tredda tyd: Da Koninck KAERL da Frisen
den fridom jog, ende oerlof j o , riucht to feren,
dit joe hij alle Fresen, da berna ende dij onbern e , ende hij schaet deer nemmen wth; aldeerom
so haeg hij alsofula riuchteren als een oer frij
Fresa,
Dit to byuisen mit een wtscryft van
ws frijdom.
47. Dit is riucht: Datter neen man langera to
riucht schel staen, dan fan der sonna opgong omtrent middey: want dat riucht schel altyda mey
nochteren tonghe leyd wirda.
48. Dit is riucht: Datter een man mey alsulka
secka wrmits «en orem dwaen, deer hij wrmids
hem selff dwaen mey.
49. Dit is riucht: Dat een menscha is,al sch)ldig een orem alsulk riucht to dwaen, als hij selff
wolde, dat ma hem deda fan lycka seckem, ende
selff schyldich weer to dwaen, alsulck riucht aegh
hij selff to bruken.
50. Byr steet escreuen, datter neen riucht soe
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hij schot en lot betaalt, en de Heiligen en Heeren
dient, en tot huur en tot tienden alzooveel geeft
als een ander tot wapenen en tot alle zaken , zoo
als het uit zijne bezittingen blijken k a n ; daarom
moet hij alzooveel regt als een ander dorpsman
hebben , zoo als het regt hiervan zegt.
45. Ten tweede : Omdat hij zijn regt niet verloren heeft, en hij in goed en in magt en alzoo
vroed is als een ander dorpsman, den ongehoorzamen tot gehoorzaamheid te brengen, kosten te
maken en vonnis te vellen; daarom, volgens ons
Landregt, heeft hij alzooveel regt als een ander.
Dit staat beschreven in ons Landregt.
46. Ten derde : Toen Koning KAKEL den Friezen de vrijheid gaf, en toestemming gaf, regt te
voeren, gaf hij dit allen Friezen, de geborenen en
de ongeborenen, en hij zonderde er niemand van
uit; daarom moet hij alzooveel regt [hebben] als
een andere vrije Fries.
Dit te, bewijzen met
een afschrift van onze vrijheid.
47. Dit is regt: Dat niemand langer in het regt
zal staan, dan van zons opgang tot den middag : want het regt zal altijd met nuchteren tong
behandeld worden.
48. Dit is regt: Dat iemand mag zoodanige zaken ten opzigte van eenen anderen doen, als hij
ten opzigte van zich zelven mag.
49. Dit is regt: Dat ieder is schuldig, eenen
anderen alzoodanig regt te doen, als hij zelf wilde , dat men hem deed in gelijke zaken, en zelf
schuldig was te doen, alzulk regt moet hij zelf gebruiken.
50. Er staat geschreven: Dat er geen regt zoo

ï.
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claer ne se, deer ma neen toseggen to habbe ne
moge, aldeerom schelma naest to bold wesse op
enich riucht: want dyo tokomste dis riuchtes twiuelick is, and da riuchteren wanckeí, and hya
fula moghen ney hiare seluis ambechte.
TIT. Ií.
DE JÜDICIBÜS

ET OFFICIO

JÜDICIS.

1. Dit is riuchter, deer da secka schaet. Hij
wyrt heten riuchter, want hij dat riucht deelt; jeef
hij haet riuchter, om da riuchtfirdicht, want hij
riuchtfirdich wessa schil.
2. Trijrahanda riuchteren sint er: Dij eena haet
ordinanus, dij ora haet delegatus, dij tredda haet
arbitrarius. Da ordinarä sint da riuchteren , deer
habbet da macht des riuchtes fan hiara seîm, als:
da Biscopen, Deckenen, Abten ende Presteren.
Da delegatt sint riuchteren, deer dat riucht befellen is fan een orem, als: fan da Paws boda.
Da arbitr[ar]ü sint da riuchteren, deer keríen sint
fan beda iggen.
3. Trirahanda secken sint er, deer een man
mey neen riuchter om vessa: Dij arste is dyo nature , dyo lettera is dio ewe, dyo tredda da syden.
4. Dyo nature is, dat een daef man mey neen
riuchter wessa, joff een stom m a n , joff een derten
man. Dyo cwe is, dat een wrband man ende een
heyden man mey neen riuchter wessa. Da syden
sint, dat neen frow mey riuchter w:essa.
5. Hweersoe een riuchter onriuchtelyken riucht,
wytelyck, om gweed off om gonst, soe deth mi
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duidelijk is, dat men niet zoude kunnen tegenspreken , daarom zal men niet te bout wezen op
eenig regt: dewijl de uitkomst des regts twijfelachtig is, en de regters wankel [zijn], en zij veel
vermogen volgens hun ambt zelf.
TIT. II.
FAN DE REGTERS

EK HUNNE

BEDIENING.

1. Dit is de regter, die de zaak scheidt. Hij
wordt regter genoemd, omdat hij het regt deelt;
of hij heet regter, wegens de regtvaardigheid, dewijl hij regtvaardig zal zijn.
2. Driederlei regteren zijn er: De eene heet
ordinarius, de andere dolegaíus, de derde arbitrarius. De ordinarä zijn de regters, die de magt,
regters te zijn, uit zich zelven hebben, gelijk de
Bisschoppen, Dekens, Abten en Priesters. De delegati zijn regters , aan wien het regt opgedragen
is door een ander, gelijk, op bevel van den Paus.
De arbitrarii zijn de regters, die gekozen zijn door
de beide partijen.
3. Driederlei zaken zijn er, waarom iemand
geen regter mag wezen: Be eerste is de natuur,
de tweede de wet, de derde de gewoonte.
4. De natuur is, dat geen doof man regter
mag zijn, of een stom man, of een zinneloos
man. De wet is, dat iemand , die in den ban is,
of een heidensch man, mag geen regter zijn. De
gewoonte is, dat geene vrouw mag regter zijn.
5. Indien een regter onregtvaardig regt, opzet telijk, om goed of om gunst, zoo doet hij drie
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hij trija tingh. Alleraerst, so schaet hij hem fan
God, ende maket een affgod fan da gued. Dat
oer is, dat hij is da seluer gued een tyef. Dat
tredda is, dat hij foerlyest al syn era, beda oen
Hymelryck ende oen Eertryck.
6. Hweerso een riuchter deth onriucht om giricheet dis gueden, jefta om lyoda beda willa, jefta
fan hat ende nyd, jefta fan enighanda secka, so
deth hij fyower tingh. Alleraerst, dat hij hem schaet
fan God mit ta eda, dyr hij breekt, ende maketh
een afgod fan da tingh, deer hij 't om deth. Dat
oder is, dat hij leth al da era in hymelryck. Dat
tredda is, dat hij is een tyef des yenis, deer hij om
deylinghet haet. Dat fyaerda, dat hij is een rawer
synre ayner seel; ende hij is schyldich dat gued
da ansecka to bytellien alheel, deer hij hem onriuchtelyck ofwysd haed.
7. Hweerso dij riuchter onriuchtelyck deenhaed,
om giricheet dis guedis, jefta om lyoda bede wille,
so det ter een swarten swengh, ende is dat bod
Godis brecken.
8. Dat Keysers riucht seyt aldus: Dat ellick
riuchter, graet jof lytick, schil halda dat Keysers
riucht, ende ney da Keysers riucht scheller ellick
man riucht dwaen, ende syn sententie deer ney
wysa: want dij Keyser bywth dat, dat man ney
da leges schel riuchta.
9. Item: Aldeerom schel men pyngya ney da
riucht mey twiraleya pina. Dyo aerste pyne heert
dyn igh to, dat is, dalter dyn igh schyldich is to
bytellien, ende op toe riuchten dyo claegh jefta
dat gued, deer hij hem wanriucht in deen haet,
als hy to jenst dyn igh misdeen haet.
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2ãken: Vooreerst, scheidt hij zich van God, en
maakt een afgod van het goed. Het tweede is,
dat hij yan datzelfde goed een dief is. Het derde
is, dat hij verliest al zijne eer, zoowel in den hemel als op de aarde.
6. Indien een regter doet onregt, om begeerlijkheid des goeds, of op verzoek van menschen ,
of uit haat of nijd, of om eenige andere zaken,
dan doet hij vier dingen i Vooreerst, dat hij zich
scheidt van God met den eed, dien hij schendt,
en maakt een' afgod van de zaak, waarom hij het
doet. De tweede is, dat hij verliest alle eer in het
hemelrijk. De derde is, dat hij is een dief van
dátgene , waarover hij gevonnisd heeft. De vierde,
dat bij is een roover van zijne eigene ziel; en
hij is schuldig dit goed den eischer geheel te betalen, heigene hij hem ten onreg'e afgewezen heeft.
7. Indien de regter onregt gedaan heeft, om
begeerigheid des goeds, of om bede der menschen,
dan begaat hij eene hoofdmisdaad, en overtreedt
het gebod Gods.
8. Het Keizerlijk regt zegt aldus: Dat ieder
regter, groot of klein, zal houden het Keizers regt,
en volgens Keizers regt zal hij ieder regt doen,
en zijn vonnis daar naar wijzen: want de Keizer
gebiedt het, dat men naar de wetten zal regten.
9. Item: Daarom zal men pijnigen volgens regt
met tweederlei straffen. De eerste straf behoort aan
de partij, dat is, dat hij partij schuldig is te betalen , en te herstellen de klagte of het goed, waarin hij hem onregt gedaan heeft, als hij tegen de
party misdaan heeft.

wumkes.nl

22
jO. Item: Hij is naet alíynnä schyldich dyn
schada op to riuchten, men hij is aeck infamis,
dat is, eerloes.
11. Item, lettera tyd: So is dij riuchter, deer
wanriucht dwaen is, sondighen to jenst dat bod
des Keysers: hwant dij riuchtfìrdicht, deer dij
riuchter in hym habba schil, is folherdiche ende
folstandige willa dis riuchtes, een yewelick syn
riucht to reken jefta to ty wysen.
12. Item: Aldeerom seth dij Keyser dyo oer
pena dis nuchters, deer wanriucht dwaen is, ende
seyt: Hwanner da iggen sint commen, jefta en
thera fanda iggen, (als da maesteren sidset) ende
sint riuchtes bigerrien fan den riuchter, ende hij
wil hyerrem neen riuchtes behelpe, ende hij is dat
leten om lyaef jeff om leed, jefta om huid fan ora
lyoden, jefta om vinst, deer bij deer fan habba
schil: is hij een wrsta jeff een graet riuchter, so
haed hij foerberd x pond goldis, ende hij is syn
heerlicht wrliesen, ende dit schel habba Fiscus
jefta Ärrarius / dat sint da ora riuchteren, deer
dat Keysers riucht sint halden ende foerfolgien.
13. Alle riuchteren agen to seken da wird, ende da to folgien, alsofyr so hya mogen, ende dat
schellet se dwaen myt seerfaldigen herte.
14. Hwerso een riuchter een tingh oensiucht
myt aghnem, ende comnt hem to riucht ende to
claegh, so schel hij - naet riuchta ney der syoeri,
mer ney dae reden dis riuchtes. In da gastlicke
riucht ende in da wralsche riucht is ondertidem
hettera dij reed dan dat riucht; in da reed mey
má seka dyne pont dera wird bet, soma in da
riucht. Dat is weer in causa civili, ende naet

wumkes.nl

2â
10. Item: Hij is niet alleen schuldig de schade te herstellen, maar hij is ook infamis , dat is,
eerloos.
11. Item, ten tweede: Zoo heeft de regter,
die onregt doet, gezondigd tegen het gebod des
Keizers: want de regtvaardigheid, welke de regier jmoet bezitten, is die volhardende en volstandige wille des regts, om ieder deszelfs regt te geven
of toe te wijzen.
12. Item:. Daarom zet de Keizer de tweede
straf des regters, die onregt doet ,^ en zegt :
Wanneer partijen zijn gekomen, of een der partijen , (gelijk de meesters zeggen) en regt van den
regter begeerende zijn, en hij wil hen aan geen
regt helpen, maar hij dit laat om lief of leed, of
om gunst van andere lieden, of om winst, die
hij daarvan zal genieten: is hij een overste of
groot regter, zoo heeft hij verbeurd tien pond
gouds, en verliest zijne waardigheid, en dit zal
hebben de Fiscus of Arrarius;
dat zijn de andere regters, dje het Keizers regt houden en vervolgen.
13. Alle regters moeten de waarheid zoeken en
volgen, voor zooverre zij kunnen, en dit zullen
zij doen met een zorgvuldig hart.
14. Indien een regter eene zaak met [eigen]
oogen ziet, en men hem over dezelve klaagt of
regt vraagt, dan zal hij niet regten naar zijn zien,
maar naar de rede van het regt. In het geestelijke regt en in het wereldlijke regt is de rede
soms beter dan het regt; in de rede kan men
het punt van waarheid beter zoeken, dan in het
regt. Dit geldt in civt'le, maar niet in criminele
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in causa, crùninali: om dada halsem ende quade
secken moet er ney da riucht fregia.
15. Dat riucht seyt: Dat dij riuchter schel
riuchta ney da attegata ende bettera riucht, ende
naet ney syn witen, deer hij weet fan der seeck,
jefta dyr hij syoen haet.
16. In een oer íoegh seyt dij Keyser ende dat
scrioun riucht aldus: Dat dij riuchter, jefta da
riuchteren, schellet riuchta ende wisa ney hyara
conscientia, dat is, ney hyara wytlicheed ende der
riuchtfirdicheet. Reden is dit ney da riucht: want
dij riuchter haet swarren to riuchten ney da weerafticheet: hwant dyo weerafticheet schel gaen buppa aîle ìaes ende falsch riucht.
17. Hweerso een man of een riuchter deer in
eenra seeck se, so wrstande hij se wel folcommelyck ende wyslyck, ende prowia dan in hem selm,
so mey hij reden ende riucht allerbest fynda , ende
meckia da seeck to ynegem ende to wtingem, als
hem selm lyaef weer; so deth hij riucht.
18. Alle tingh aegh ma oen to syaen, dyn oenbigin al to da middel. Haet zo een riuchter deth
bij eda ende bij seel ende bij reed synre sydena,
dat haet riucht. Hweersb dij riuchter onriucht
deen haet', ende hij dat deerney weet, soe schel
hij dat onriucht weer in riuchta bringa.
19. Di riuchter is een kneppa off een amptenm a n , deer dis riuchtes sinne foíget.
20. Nymmen mey riuchter wessa in syner ayner
seeck; ende hwa so is synes selüis riuchter in eener
seeck, dij foerlyust syn spreek ende syn riucht,
ney da riucht.
21. Hwaso een riuchter leckia wil, dij schel dat
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^aken: wegens doode halzen eft kwade zaken
moet hij naar het regt vragen.
15. Het regt zegt: Dat een regter zal regten
naar het aangevoerde en betere regt, en niet volgens de kennis, die hij van de zaak heeft, of diè
hij gezien heeft.
16. Op eene andere plaats zegt de Keizer en
het geschrevene regt aldus: Dat de regter, of de
regters, zullen regten en wijzen volgens hun geweten , dat is, naar hunne kennis en regtvaardigheid. De reden is deze volgens het regt: dewijl
de regter gezworen heeft, te zullen regten naar de
waarachtigheid: want de waarachtigheid zal gaan
boven alle loos en valsch regt.
17. Indien een man of een regter, díe in eene
zaak ís, dezelve bij zich zelven volkomen en wijsselijk onderzoekt en beoordeelt, dan kan hij de
rede en het regt allerbest vinden, en maken de
zaak tot verzoening of beslissing, zoo als hem zelven aangenaam zoude zijn; dan doet hij regt.
18. • Alle zaken moet men onderzoeken, zoowel
de aanleiding als de middelen. Wat een regter
naar zijnen eed en zijne ziel en met raad zijner
bijzitteren doet, dat heet regt. Indien de regter onregt gedaan heeft, en hij dit naderhand ontdekt,
dan zal hij dit onregt weder te regt brengen.
19. De regter is een dienaar of ambtenaar, die
de zin van het regt volgt.
20. Niemand mag regter zijn in zijne eigene
zaak; en die zijn eigen regter is in eene zaak, die
verliest zijne aanspraak en zijn regt, volgens regt.
21.

Wie een regter wraken wil, die zal dit
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dwaen, eer hij to riucht swerren haet, jof eer
hij to riucht nymen is; eefter dam so mey me 't
naet Ieckya.
22. Hwaso een man dyn riuchter werspreckt,
dat hij syn riuchter naet wessa mey, so schel dij
riuchter ende hya ayder soenlyoed jefta froedlyoed aldeer to nyma, deer dat kenna schellet,
hor hij riuchter wessa mey so naet. Uel dij riuchter dat naet kenna leta, so haet hij onriucht.
23. Alle Greetman ende riuchteren sint deer to
foerbonden, dat se da secken also wtriuchta schellet , als hya hyaere fellinge wtketh habbet.
24. Hweerso een riuchter naet mey komma, fan
fraesheed syn lyf, off fen oers needsecken off
nyoedsecken, een seck to eynden ende to scheden , off syn riucht to foerfolgien, so mey er syn
jurisdictionem ende syn macht byfelle een trowe ,
wyse, beschede m a n , een seeck to eynden, off
syn riucht toe foerfolgien.
25. Aen fynd, dyr dij Greetman off een riuchter fynt, jefta een ferdlos, jeff eén ferdban , deer
hya dwaeet, deer ma naet bylecket ner byropt
bynna tyen dagen, da mey ma deer efter naet
leckia ner byropa.
26. Aen leka riuchter mey naet riuchta wr een
Prester; ende det hij dat, so is hij mit ter deda
byrawet da macht syns riuchtes, ende dyo synen
is fen nener wirden. Alle gastlicke secken agen
gastlicke lywd to byriuchten, ende alle wralsche
tingh agen wralsche riuchteren to byriuchten.
27.

Di riuchter moet foersprecka wessa in alla
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doen, voor hij aan het regt gezworen heeft, of
voor hij in regte aangenomen is; daarna mag men
hem niet wrakea.
22. Indien iemand den regter wederspreekt,
dat hij zijn regter niet zijn mag, zoo zal de regter en hij ieder zoenlieden of vroedelieden daartoe
nemen, die het onderzoeken zullen, of hij regter
mag zijn of niet. Wil de regter dit niet onderzoeken laten, dan heeft hij onregt.
23. Alle Grieîsìieden en regters zijn hiertoe verpligt, dat zij ds zaken alzoo ten uitvoer leggen
zullen, als zij hun oordeel uitgesproken hebben.
24. Indien een regier niet kan komen, wegens
zwakheid des ligchaams, of andere noodzaken of
verhinderingen, om eene zaak te beslissen en te
scheiden, of zijn regt te vervolgen, dan mag hij
zijne jurisdictie en zijne magt opdragen aan een
vertrouwd, wijs en bescheiden m a n , ten einde de
zaak te beslissen, of zijn regt ie vervolgen.
25. Een vonnis, dat de Grietman of de regter
vonnist, of eene vredeloosverklaring , of een ferdban , die zij maken , welke men niet wraakt, of
zich daarvan binnen tie.n dagen niet beroept, dat
mag men daarna niet wraken, noch zich van beroepen.
26. Een wereldlijk regter mag niet regten over
eeneû Priester; en doet hij dit, zoo wordt hij
door die daad van zijne magt om te regten beloofd, en is zijne [uitspraak] van geenerlei waarde.
Ule geestelijke zaken moeten geestelijke personen
jeregten, en alle wereldsche zaken moeten wereldijke regters beregten.
27. De regter moet uitspraak doen in alle land-
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îândcaep ende in alla landwixeî; ende dij sibbera
ende dij nijerlegerda allernest to wessen, myt
lyka penning wirden ende mit lycka.wixel.
28. Hwaso fyucht to jenst dat riucht, jefta ondir dis Iandis fana, in hwilen deer ma wrgared
is, daeddel deth, tryn jelden ende tryn ferden;
lam lyd, breynwonda ende jelkirs alle secka trybeeth; ende al dat, deer dat riucht weer deìh,
mit ta siden, sonder bueth ende sonder ferden.
29. Hweerso een man een kamp opgript, so ne
thoer ma hyne naet wrwerpa; hit ne se, dat hyne
da riuchteren deer Iho twinga, ende dat ze hyne
thingíe oen lyf, jefta oen gued, so dwa se een
folie haudsonde; so were hit bettera, dat hij dine
daed oentingh, dan hij him werworpe: want dij
Paws 'haet alle faîscha ordel ende alla falscha prowinghe wrbeden.
30. Hweerso dij riuchter een seeck leyt op een
eyntent êynd, ende da iggen deer bede bij sint ,
ende dat naeet weersprecken sint, so mogen hya
dyrney neen meer ferstis iaria : hwant dij riuchter
aegh 't to nymen, deer hij 't lest leten haet.
81, Hweerom tnoet nen Schelta to stole sittea
twiscka Pascha ende Pinxtera ? Aldeerom, omdat
hy ne foghet nen banne, dat hij to stole sitte, als
syn Hera is itta tinghe; also daeth hit nene Schelta
da fyortich deghen alomme, byhala om tree wenden : Dat aerste: Hwerso een man sterft jefta een
wyf, ende hya da lawa naet euen dele mogen,
so moet dij Frana aldeer gaen, jefta rida, ende
syn ban leda, al om achte deggen: dat hij ne se
of da guede dreuen, deer kamer ende kayea wald:
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koopen en in alle landverwisseling; en de naaste
aanverwanten en de naastgelegenen moeten' het
naast zijn, voor gelijk geld en gelijke wisseling.
28. Wie zich tegen het regt verzet, of terwijl
men vergaderd is onder 's Lands vaandel doodslag
doet, drie gelden en drie vreden; lamme leden,
brein wonden en verder alle zaken drie dubbel ; en
al hetgene het regt met de helpers ter verwering
doet, zonder boete en zonder vrede.
29. Indien iemand eenen kamp aanbiedt, dan
mag men hem niet afwijzen; maar indien de regters hem daartoe dwingen, en dat zij hem aan
lijf en goed veroordeelen , zoo doen zij eene volle
hoofdzonde; beter is het d a n , dat hij de daad
beregte, dan dat hij haar verwerpe: want de
Paus heeft alle valsche oordeelen en alle valsche
bewijzen verboden.
30. Indien de regter eene zaak bij eindvonnis
beslist, en de partijen daar beide tegenwoordig
zijn, en hetzelve niet tegenspreken, dan mogen zij
daarna geen meer uitstellen vragen: want de regter
moet het nemen, daar hij hetzelve het laatst gelaten heeft.
31. Waarom mag een Schout tusschen Paschen
en Pinksteren niet in het geregt zitten ? Daarom,
omdat hij volgens den ban niet in het geregt kan
zitten, als zijn Heer in het geregt zit; daarom doet
geen Schout zulks gedurende veertig dagen, behalve om drie misdaden; De eerste: Indien een man
of eene vrouw sterft, en men de erfenis niet goedschiks kan deelen, dan moet de Frana daar henen
gaan, of rijden, en zijn ban leggen acht dagen
lang: opdat hij niet van het goed gedreven wordt,
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so moet híj aldus dwers wr nacht tinghia, jeff híj
't an da wythedem waria wil, dat hij nabbe to
itane ner to drinckiane, dan off da gueden. Dat
oder: Jef ma een wyf an nede nympt, jefta deer
een man an huse daedslacht, jefta dyo Heer in
dith Land compt, so moet dij Frana aïdeer gaen
ofte ride, ende syn ban aldus dwars wr nacht
leda al to fyfte tinga. Dat 'tredde: Jeff dyr een
schip sfeet, ende dyr lyued oen sint; huuslioed,
jefte een kremer myt syn secke geet; jefta guede
lyued, deer in een here huse sittet; jef dera engh
een onriucht deth, so moet dij Frana dyr gaen
jefta rida, ende syn ban leda om disse trija scaekdeda.
32. Uws Hellighe Fader, dij Paus, spreekt aldus:
Dat nymmen syn ayn riuchter wessa moet.
33. Dat riucht seyt: Dat dij riuchter in openbere secken foertgaen mey ney der frege; men in
hemelicke secken so mey er naet riuchta, ner nymmen pyngia, sonder riucht.
34. Dat riucht seyt: Dat jeerlicke riuchteren
jeerlicke misdeda byriuchta schellet, ende naet langera.
35. Hweersó een riuchter deth to jens syn eed,
dij is menedich ende dyr ney infamis.
36. Hweerso een riuchter onriucht dwaen is,
so mey ma hym om dat onriucht in dat minre
riucht byclagien wessa.
37. Dit is riucht: Datter neen man mey riuchter
wessa in syner ayner seeck, ner orkena. Dit steet
scrioun in da Keysers riucht. In alle secken is 't
gued, dat ma gued orkenscip hab : want hyo
wïdrywt alle quaed. Alle secken, haeth ma deth
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die de kamer en de sleutels bewaart: dan moet hij
's daags daarna dingen, ten zij hij het op de Heiligen bewijzen wil, dat hij niet te eten of te drinken hebbe, dan van het goed. De tweede: Indien
men eene vrouw schaakt, of waar men iemand in
zijn huis doodslaat, of de Heer in het Land komt,
dan moet de Frana daar henen gaan of rijden,
en 's daags daarna zijn ban tot in het vijfde geregt leggen. De derde: Indien er een schip ligt,
en daar menschen in zijn; huislieden , of een kramer , die met zijne waren gaat; of goede lieden,
die een heeren huis bewonen; zoo een dezer eenig
onregt doet, dan moet de Frana daar henen gaan
of rijden, en zijn' ban leggen, wegens deze drie
straatrooven.
32. Onze Heilige Vader, de Paus, spreekt aldus:
Dat niemand zijn' eigen' regter mag zijn.
33. Het regt zegt: Dat de regter in openlijke
zaken voortvaren [vonnissen] mag naar de vrage;
maar in verborgene zaken mag hij noch reglen,
noch iemand straffen, zonder regt [regtsgeding].
34. Het regt zegt: Dat jaarlijksche regters jaarlijksche misdaden beregten zullen, en niet langer.
35. Indien een regter handelt tegen zijnen eed,
zoo is hij meineedig en daarna eerloos.
36. Indien een regter onregt doet, dan mag
men hem om dat onregt in het mindere regt beklagen.
37. Dit ís regt: Dat niemand mag regter wezen
in zijne eigene zaak, noch getuige. Dit staat in het
Keizers regt beschreven. In alle zaken is het goed,
dat men goede getuigenis heeft: want het verdrijft
alle kwaad. In alle zaken, die men op voorwaar-
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bij forwirda, dat is riucht, dal me se halda:
want guede forwirda brecked stryd, ende guede
orkenscip, deer nogelick is, steet to lyovuen.
38. Dit is riucht: Dat een riuchter syn feîîinga
naet foerd mey foerlinse op een oren dey, om bede willa dis jens, dyr bitellie schil.
39. Dit is riucht: Dat ter neen riuchter schil
vessa, joff hij schel frij ende aeft boren wessa,
in dat selue land off riucht, deer hij riuchter fan
wessa wil.
40. Als riuchteren mede nymat in da riuchla,
da sint des Sonedeys buta der mena beda, and
des festeldeys buta mena orloue.
41. Dit is riucht: Datter een ferdloes man off
een onecht man mogen geen recht foren.
TIT. III.
DE

CITATIONE.

1. Dit is fen da bygin dis gastlicke riuchtis,
hoedeen dat dij is. AUerarst, soe schel dij riuchter
laya dyn , deer ma oenspreckt, dat is, dij sitter,
deer haet reus; fan da oenspreckers wegena deer
haet actor. Ende alst dij reus to riucht comnt,
so schel ma hem jaen een libel, dat is, een
wtscrift fan da actoris oenspreeck; ende ney
dat libel so aegh dij sitter een ferst hym to byreden, hor hij to pîayte gongh; so hij hwile, als dij
byreed toe eynd is c ommen, deer hem jown is,
soe schel hij toe da riucht comma dij sitter, ende
mey hij des plachtes naet ontgaen, ende des riuch-
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de doet, is het regt, dat men ze houde: want
goede voorwaarden breken den strijd, en een
goed getuigenis, dat genoegzaam is, is te geìooven.
38. Dit is regt: Dat de regter zijn oordeel niet
tot op eenen anderen dag mag uitstellen, op verzoek van hem, die betalen moet.
39. Dit is regt: Dat niemand regter zal zijn,
of hij zal vrij en wettig geboren zijn in hetzelfde
land, of regt, waarin hij regter wil zijn.
40. Wanneer de regters in het regt geschenken
aannemen, dan zijn zij des Zondags buiten het
gebed der gemeente, en in de vastendagen buiten
de aigemeene vergiffenis.
41. Dit is regt: Dat een vredeloas man of een
onecht man geen regt zal mogen.voeren.
TIT. III.rjH

DE

DAGVAARDING.

1. Dit is van het begin van het geestelijk regt,
hoedanig het is. Allereerst zal de regier dagvaarden hem, welken men aanspreekt, dat is, de aangeklaagde, die raus genoemd wordt; wat de aanspreker betreft, die heet actor. Wanneer de reus
in het regt komt, dan zal men hem geven een libel, dat is, een afschrift van des acfors aanspraak,
en na dat libel zoo heeft de aangeklaagde een uitstel . ten einde zich te beraden, of hij er tegen
pleiten, of er in berusten wil. Zoodra de tijd van
beraad verstreken i s , , welke hem gegeven is,
zal hij (de aangeklaagde) in het regt komen, en
hij mag het pleit en het regt niet ontgaan; dan

r.
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u
tes »0« s c l i e ä fay aüdderde da öensprecker, end*
ís híj <Ja' «eeii haft, soe 'ha et dan dat hs contesfata, ende is heten in da riucht een wrgaringhe
dis oensprekers ende dis sitters. Als dyo spreeck
to gaer is commen in da riucht, soe schel dij oenspreecker ende dij sitter ayder een eed swerra.
haet dij nuchter freged fan der seck, deer hya om
playtiet, dat hya dae wird foerdbringh, ende
spreeck neen leyna bij hyare wytena.
2. Aldeer ney so äíhellet da iggen foerdbrihgha
da orkenschip ende hiara breef, mey to bywisen
hiara spreeck. Alheer ney so schei ma derä orkena
spreeck hera in da riucht, an bedà iggena andert
fan da spreeck, deer hya fan playtiet, Ais dit is
algaer deen, ende dij riuchter da seeck wel foerstinsen haet, da ponten der seeck to schedene,
soe schil dij riuchter da sintencie ende dat orde!
dela. Is dyo senlencie onriueht, so mey se dij jen
byrope, der onriueht scheed.
3. Aìlerarst schella wij syaen dat riucht fan
der îaynge. Dij laynghe tyucht een menscha to da
riucht, ende is een bygin der seeck, dat ney
da gastlycke riucht dyo seeck is bygonnen.
4. Dit is gastlick riucht: Jeff een man layed
word fan een riuchter, ende dij m a n , dyr dan
ìayed is to da riucht, ende hij faeer onder een
oder riucht, So schel hij bïywa ondçr da riuchter,
deer hyne layde: want hij ne eer onder syn riucht
bigrypen haed.
5. Nu scheltu wyla, dat dyo citaáe is een
laynghe, ende is trirahanda wys, ende eïlick hau†
fvoertyen dagen; jefta een oer, deer bettêr is, dyo
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zal hij den aanspreker antwoorden, en als hij dit
gedaan heeft, dan noemt men het een lis contesiata,
hetwelk in het regt is geheeten, eene zamenkoœst
van den aanspreker en van den aangesprokene.
Wanneer de aanspraak in het regt gekomen is,
dan zullen de aanspreker en de aangesprokene
ieder eenen eed zweren , dat zij op de vragen van
den regier, wegens de zaak, waarover gepleit
wordt, de waarheid zullen zeggen , en geene leugens bij hun weten zullen spreken.
2. Daarna zullen de partijen de getuigen en
hunnen brief opgeven, om hunne aanspraak te bewijzen. Hierna zal men het zeggen der getuigen,
in tegenwoordigheid der beide partijen, wegens de
aanspraak, waarom zij pleiten , in het regt hooren. Dit gedaan zijnde, en de regier de zaak wel
begrepen hebbende, om de punten der zaak te
beslissen, zal de regter sententie en vonnis geven.
Is de sententie onregtvaardíg, dan mag degene,
zich hiervan beroepen, wien onregt geschiedt.
3. Allereerst zullen wij zien Let regt van dagvaarding. De dagvaarding brengt iemand voor het
regt, en is het begin eener zaak, zoodat volgens
geestelijk regt de zaak begonnen is.
4. Dit is geestelijk regt: indien iemand gedagvaard wordt van den regter, en hij, die gedagvaard is in het regt, zich onder een ander regt
begeeft, dan zal hij blijven onder den regter, die
hem gedagvaard heeft, dewijl deze hem vroeger
onder zijn regt begrepen had.
5. Nu zuìt gij weten, dat de citatie is eene
dagvaarding, en van driederlei soort, en elke
houdt veertien dagen; doch eene andere, die beter
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haet peremiorie, dat is , begripìick, ende aldus «o
wort dij sitter bygryplick layd.
ö. Dit is gastlick riucht: Dat dij riuchter des
Pauses, dat is, dij Legatus, ende dij riuchter,
deer dat riucht haed fan da Paus riuchter, als fan
da Legaet, da schellet scrivra in byara citavie da
materia des Paus breeffs, jefta des riuchle[r]s, deer
hem dat riucht befeîlen haeed, ney der forma,
deer dat breeff inhaît.
Her A., bi der nede Godes Decken to B., byfelíen riuchter fan ws Hera da Paus, Her C, Persona to D., salicheed in Gode! Ick hab ontíinzen
da breeff ws Hera da Pauses, in aldulke wirden :
PETRUS , een kneppa der kneppena Godis, onse
Jyawe soen A., Decken to B., salicheed ende een
Decken benedijnghe ! Foer ws is ccmmen D. fan
Starem clagien, da! E. ende F. jelkirs Presteren
ende Leyen fan Bockem hym schjldirfi se, ende
wal dwe in syn gued ; aldeerom bylel ick dij myt
Pauslicker macht, dat tu da igghen gaer laye, ende da secka wrstande ende wrhera , sonder byropinghe ende du da *o schedene; ende dwe du deer
deerin, deer du wilte, ende byfel 't himmen bij da
b a n , cal hya 't festehcke ha!de. Da orkenen, deer
aldeer to naemd sint, jef ze da wird naet sidze
willet, ende se dat lete om fryonscip, om h a t ,
om nyd, om anxta, dat lu se dwinghe bij da
banne, dat hya da wird foertbringa. Wtjown to
Roem. Bij derselua macht byfel ick dij, dat tu
disse selue lywd, wrscriouen E. ende F . , to fara
ws laye, enílieke op den Freed eefter Pinxtera,
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is, heet paremtotia, dat is, op kort termijn, eti
alzoo wordt de aangeklaagde op kort termijn gedagvaard.
6. Dit is geestelijk regt: Dat de regier van den
Paus, dat is, de Legaat, en de regter, die het
regt heeft van des Pausen regter, te weten van den
Legaat, die zullen schrijven in hunne dagvaarding
den inhoud des briefs van den Paus of van den
regter, die hem dit regt heeft opgedragen, op de
wijze, als de volgende brief inhoudt.
Heer A., bij de genade Gods Deken te B., bevolen regter van onzen Heer den Paus , den Heere
C , Persona te D., zaligheid in Gode! Ik heb den
brief van onzen Heer den Paus ontvangen, in
voege als volgt: PETRUS , een knecht der knechten
Gods, onzen lieven zoon A,, Deken te B., zaligheid en eens Dekens zegening! Voor ons is gekomen I). van Stavoren te klagen, dat E. en F. en
verdere Priesleren ende Leken van Dokhum hem
schuldig zijn, en geweld doen aan zijn goed; daarom beveel ik u uit kracht van mijne Pauselijke
magt, dat gij de partijen te zamen brengt, en de
zaak onderzoekt en overhoort, zonder beroep, en
dezelve aldaar te scheiden; en doe daarin, zoo gij
wilt, en beveel het hun b j den baa , dat zij het
vastelijk houden. Indien de getuigen, die daartoe
zijn opgegeven, de waarheid niet willen zeggen,
en zij dit laten om vriendschap, om haat, om
nijd, om vrees, dat gij hen dwinget bij den ban ,
dat zij de waarheid voortbrengen. Gegeven te
Rome. Bij die zelfde magt beveel ik u , dat gij
deze zelfde lieden, voorschreven E. en F., voor
ons daagt, uiterlijk op den Vrijdag na Pinksteren,
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to Bolswert,
D. burger to Starem to riuchta
andwert. Wtjown to Bolswert. Bysyglet myt ws
sigel. Datum Anno, Domini M CCCC LXXX, altera
die post translacionis Martini.
7. Dat is riucht: Dat ellick man nijaer is syn
ayn deda to witen.
8. Hweerso een man naet noglick layd is, off
boden to da riucht, so is dyo wankedinge een fan
da nedem, deer een man heipa schil ende heípa
mey.
9. Hweerso ma een man noeglick laya schel, so
schel ma hem laya in gueder lyoda andert to da
riucht: hwant een man steet neen wird to lyow e n , ende een stemme is so folie so neen , alweer
hij al swern riuchter.
10. Item: Fan der laynge steet aeck scrioun in
ws Frysck landriucht: Jeft ma een man beklegget
ty da hoff, soe schel dij Grewa da Schelta byeda ,
dat hy ne to how boddie in synre l>ura andert.
11. Item: Dij riuchter schel een man laya ende
bodia in twira orkena andert, ende hij mey 't allinna naet dwaen. Dat habbet wij beda in Keysers riucht ende in gastlicke riucht.
12. Di riuchter is schyldich to layen nogelyck
trija dyn igh, dát is, twiscka elcka laynge xxx
dagen. Dat habba wij in da Keysers riucht.
13. Hweerso een man ladet wird to da riucht,
dyn ena dey, dyn ora, dyn tredda ende den
fyaerda, ende dan naet corot, so is hij falJieh syn
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ie Bolsward, D. burger van Stavoren in regtea te
antwoorden. Uitgegeven te Bolsward. Bezegeld
met ons zegel. Datum Anno Domini 1480-, altera
die post translationis 31artini.
7. Dit is regt: Dat ieder het naaste is zijn»
eigene daden te weten.
8. Indien iemand niet behoorlijk gedagvaard is,
of geroepen in het regt, zoo is de niet dagvaarding een der nooden, die iemand heipen zal en
heiden mag.
9. Indien men iemand behoorlijk dagvaarden
zal, dan zal men hem dagvaarden in goeder lieden tegenwoordigheid in het regt: want één persoon behoe.ì men niét te gelooven, en eene stem
is zooveel ais geen, aiware het een gezworen
regter,
10. Item.- Van de dagvaarding staat ook geschreven in ons Friesch landregt: Indien men iemand aanklaagt bij hst hof, dan zal de Graaf
dan Schout bevelen, dát hij hem ten hove onf *
biede in zijner buren tegenwoordigheid.
11. Item: Be regter zal iemand dagvaarden en
ontbieden in tegenwoordigheid v.i:i twee getuigen,
en hij mag het alleen niet doen. Dit hebben wij
beide in het Keizers- en in het geestelijk regt.
12. De regter is schuldig de partij behoorlijk
driemaal te dagvaarden, dat is, tusschen elke dagvaarding dertig dagen. Dit hebben wij in het Keizers regt.
13. Indien iemand gedagvaard wordt in het
regt, den eersten dag, den tweeden , den derden
en den vierden, en dan niet komt, dan is hij
zijnen regieren boetvallig [tenzij hij zich met h«t
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riuchteren een. Dat arst is: Off hem naet keth
is. Dat oder is: Anxta syns liues. Dat [tredda] is:
Wanweder. Dat fyarda is: Syuckte.
14. Hweerso een man buta deel sitten is, een
off twa deyferd, deerma him to riucht ladeth, so
haet dyo laynghe neen macht.
15. Nymmen mey orem Iaya wt een deel in een
oer delis riucht, deer hij naet in hwenachlich is,
om neen misdeda, wtseyd dij Paus.
16. Deer syn secken naet wrandert bij riuchta deghen, dij foerlyost syn seck, ney da riuchta
gastlicke riucht.
17. Hweerso een man opclaget, ende hij naet
to andert comt, so schil him dij riuchter wrriucht a , ende seníencie ende doem dela; lyck dan hij
se deeld wr een man , deer jenwirdich is, ende
foerwonnen is in da riucht.
18. Hwerso een man to riucht onriuchlelyck
boddet is, ende hij dyr naet ne comme, ende da
onriuchta manne naet ne werre, so mey ma dat
onriucht to riuchta halde.
19. Hweerso een man naet layd is to riucht,
so kan ma hem in syn secken naet wrriuchta.

TIT. IV.
DB HOLO MT

CONTUMACIA.

1. Hweerso een man kompt to andert, ende
jecht jefta byseckt, ende deer eefter, bij synre
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volgende verontschuldige]. Het eerste is: Omdat het
hem niet bekend gemaakt is. Het tweede is: Om
vrees voor zijn leven. Het derde is: Om slecht
weder. Het vierde is: Om ziekte.
14. Indien iemand buiten het deel woont, een
of twee dagreizen [ver van de plaats] , waar men
hem in het regt daagt, dan heeft deze dagvaarding
geene kracht.
15. Niemand mag een ander dagvaarden uit een
deel in een ander deels regt , waarin hij niet
woonachtig is, wegens misdaden , behalve de Paus.
16. Die zijne zaken niet verantwoordt op den
regten tijd, die verliest zijne zaak, volgens het geestelijk regt.
17. Indien men iemand beklaagt, en hij niet ter
verantwoording opkomt, dan zal zíjn regter hem
evenwel regten, en sententie en vonnis geven , op
gelijke wijze hij dezelve iemand geeft, die tegen woordig is, en verwonnen is in het regt.
18. Indien iemand in het geregt ten onregte
ontboden is, en hij daar niet verschijnt, en den
onregten man niet weert, dan mag men dit onregt voor regt houden.
19. Indien iemand niet gedagvaard is in het
regt, zoo kan men hem in zijne zaken niet veroordeelen.
TIT. IV.
VAN ARGLIST

EN

ONWILLIGHEID.

1. Indien iemand komt ter verantwoording, en
bekent of ontkent, en daarna , door zijn verzuim
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wrsumenísse jefta schaìchicheed, naet to andert
comnt, soe schil dij riuchter een eyntiycke sentencie ende doem dela in der seeck.
2. Dát riucht seyd: Dat ma da clager in oenbegin dis riuchles gunstich wessa schel ende byheìplyck, ende den sitter to riucht laya ende to
andert twinghe: hwant dij sitter ofíta ende jern
ìastera oeníamena pligeth.
3. Alle onnette hyndicheed, ner laesheed, ney
riucht, can een man naet heìpa, ende hwaso
qwelyck recknet jeff foertbringt, dij bycriged naet.
TIT. V.
' DE

FERIIS.

1. Dat is riucht: Dat ma fan da Sneynd, deer
ma haet Septuagesima, dat is, sangwijand, als ma
synckt crcumdederun/,
to Pascha achleua , ende
fan da Aduent to Heilige tre Koninge achtena,
ende aeck ais me fested da Quatuor tempora (da
fyower lyda in 't jeer) , ende in da Bedeldeggen
da maeste, ende Sneynds, ende in da ore Bedeldeggen , nymnien neen eden moet stoye, ner to
lete to swerren, hit een wyr om freed jeffla eendrachíícheet.
2. Bit is riucht: Dat ma wralscha secken ende
plachten op neen Snayn , jeffta op ora heiliga deggen , ner aeck op neen dagen deer ma byheert to
festien ney da gaestlicke riuchtis insettinga, dwaen
ner halda moet; «ende deer to buppa so is 't
riucht, dat neen, macht der riuchteren haet oerloff
fan syn seluis wegena, enighe Kerstene menschena
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of arglist, niet ter verantwoording verschijnt, dan
zal de regter eene onherroepelijke sententie en
vonnis geven in de zaak.
2. Het regt zegt: Dat men den klager in het
begin des regts gunstig zijn zal en behulpzaam, en
den aangeklaagden in het regt dagvaarden en ter
verantwoording dwingen : dewijl de aangeklaagde
dikwijls en gaarne onbillijke uitvlugten pleegt.
3. Alle onnutte handigheid of loosheid , volgens
regt, kan iemand niet helpen, en die kwalijk
rekent of opgeeft verkrijgt niets.
TIT. V.
rAH

DM

VACANTIEN.

Dit is regt: Dat men van den Zondag, dien
men Septuagesima noemt, dat is, aschwijding,
als men circumdederunt zingt, tot Paasch-achten ,
en van den Advent tot Heilige drie Koningen-achten , en ook als men de Quatuor tempora vast
(de vier tijden van het jaar), en in de Bededagen
de meeste voor den Zondag, en in de andere
Bededagen, iemand geene eeden moet laten staven
of zweren, tenzij om vrede of eendragt.
2. Dit is regt: Dat men geene wereldsche zaken en pleidooijen op Zondagen of op andere heilige dagen, noch ook op geene dagen, waarop
men behoort te vasten, volgens de instelling van
het geestelijk regt, doen of houden moet; en daarenboven is het regt, dat geen magt der regteren
toelaat, om van hunnentwege eenig Christen
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to riucht to layen op da wrscrioun deggen , end<r
bynna sawn deggen fara Crystyd to Heilig tre Konigha achtena, ende fan da Quinquagesima to Pascha achten a, ende sawn deggen to fara Sinle
Johannes Baplista.
3. Dat is riucht: Dat in dyo onlege tyd so
aegh dat riucht to resten, dat sint tween monnen: want dyo tyd is inseth om den ghemene
orber ende needtrefticheet der lyoden, als: dyo
hatyd ende dyo koerntyd. So rest dat riucht, hit
ne were bij beda iggena willa , so rney dij riuchter
laya ende riuchta in der tyd.
4. Allryr ney schel lu wìía, dat dij riuchter mey
neen man laya in der tyd, deer wrbaeden is,
ende sint íria foerbaden tyden, dat sint da hachtida , dyo onlege tyd, ende dyo rosche tyd. lìae
hachtida da sint set om da ,era Godes ende syn
Heigen : dat is dij Sonedey, Sinte Maria deggen ,
alla Aposttale dagen, ende jelkirs deggen, deer
ma feret. In disse haegliden so mey dij riuchter
naet laye, ner riuchta , ner sententia deia , al is 't
bij willa bedera iggheu. Dyo onìege tyd dyo is
set om da neeirefticheet dera lyodeua, dat is, dyo
haetyd ende dyo koerntyd, so rest dat riucht,
hit ne wyr bij willa bedera iggena, so mey dij
riuchter laye ende riuchta in der tyd. Dyo rorssche tyd is, als een Landishere spreekt, hij se op
dyn dey boren , jeff dat hym een kynd boren se ,
jeffta hij habbe den sij wonnen to jenst syn fijanden; desse tyd halt ma nu naet.
5. Dit is gastlick riucht: Dat dij sitter, deer
layed se fan da riuchter, hij comme jeff hij comme naet; comnpt hij naet, ende wrsmaye dat
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mensch in het regt te dagvaarden op voorschreven
dagen, en binnen zeven dagen voor Kerstijd tot
Heilige drie Koningen-achten, en van Quinquagesima tot Paa?ch~achten en zeven dagen voor Sint
Jan Baptist.
3. Dit is regt: Dat in den onledigen tijd behoort het regt te rusten , dit zijn twee maanden:
dewijl die tijd is ingesteld tot gemeen nut en
noodzakelijkheid des volks, als: de hooifijd en de
koorntijd. Dan rust het regt, ten ware dal beide
partijen het willen, dan mag de regter dagvaarden
en regien in dien tijd.
4. Hierna zult gij weten, dat de regter mag
niemand dagvaarden in den tijd, die verboden is,
en zijn drie verboden tijden, dat zijn de hoogtijden , de onledige tijd, en de rossche tijd. De
hoogtijden zijn ingesteld ter eere Gods en zijner
Heiligen: deze zijn de Zondag, heilige Maria dagen,
alle Aposteldagen, en andere dagen, die men viert. •
In deze hoogtijden mag de'regter niet dagvaarden,
noch regten , noch sententie geven , al is het ter
wille van beide partijen. De onledige tijd, die ís
ingesteld om de nooddruft des volks, dat is, de
hooitijd en de koorntijd, dan rust het regt, ten
ware bij wille van beide partijen , alsdan mag de
regter dagvaarden en regten in dien tijd. Be rossche tijd is, als een Landheer zegt, dat hij op
dien dag verjaart, of dat hem een kind geboren
is, of hij hebbe de zege behaald op zijne vijanden ; dezen tijd houdt men thans niet.
5. Dit is geestelijk regt: Dat de aangeklaagde,
die gedagvaard is door den regter, hij kome of hij
kome niet; komt hij niet, en versmaadt het regt,
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riucht, so schei dij riuchter hym
ende scrywa in syn breeff, fan
riucht habbe, hor van da Paws
hwam, ende scrywa hweerom hy

to ban dwaen,
hwaem bij dat
riuchter so van
ne layed habba.

TIT. VI.
DE

EXCEPTIOIVIBUS.

1.' Dit is gastlick riucht: Compt dij sitter naet,
ende mey hy ne onschyldigia itta nesta dey, so onschyldigia hij hym. Ende du scheitu wita, haët
onschyldinge se. Dyo is twerahanda wys, dyr dij
sitter hym mey onschyldigia mey. Dyo arste haet
däatonia, dat is , ontaemlick : want dyr wirt dyo
seeck bij onteyn. Dat is ontaemlick, ais dij sitter
spreekt to jenst dyn riuchter, onder tiden to jenst
dyn oenspreker, jeffta syn foerspreka, jeffta to
jenst da tyd, deer hij op layd is.
2. Dit is gastlick riucht: Dat dij sitter mey
sprecka to jenst dyn oenspreker, ende qua :
Hera! ij mogen myn riuchter naet wessa, want i
ayn sint; jeffta aldeerom, dat jo een quaed hluud
wrgeet, jeffta aldeerom, dat j sint in da ban,
jeffta ij sint mij wrsmaylick, want ij myn fiant
sint,
3. Dit is gastlick riucht: Dat dij sitter mey
sprecka to jenst dyn oenspreker, ende q u a : I
mogen mij naet oensprecka: want i sint in da
b a n , i habbet neen stemma in da riucht; also mey
sprecka dij sitter to jeen dyn foersprecka dis oensprekers.
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dan aas de regter hem in den ban doen, en
schrijven in zijnen brief, van wien hij het regt
heeft, of van des Pausenregter, of van wien anders, en schrijven om welke reden hij hem gedagvaard heeft.
TIT. VI.
rAS

DE

EXCEPTIES.

1. Dit is geestelijk regt: Komt de aangeklaagde
niet, en hij zich kan verontschuldigen op den volgenden dag, dan verontschuldige hij zich. En
gij zult weîen, wat ontsChukliging is. Dezelve is
tweederlei, waarmede de aangeklaagde zich verontschuldigen kan. De eerste heet äilatoria, dat
is o n t a e m l i c k : want hierbij wordt de zaak
aangevat. Het is o n t a e m l i c k , wanneer de
aangeklaagde spreekt tegen den regter, of somtijds
tegen den aanspreker of zijn' voorspraak , of tegen
den tijd, waarop hij gedagvaard is.
2. Dit is geestelijk regt: Dat de aangeklaagde
mag spreken tegen den aanklager, en zeggen:
Heer! gij moogt mijn' regter niet zijn, want gij zijt
eigen; of daarom , dat er een kwaad gerucht over
u gaat, of daarom, dat gij zijt in den ban . of gij
zijt mij versmadelijk , want gij zijt mijn vijand.
3. Dit is geestelijk regt: Dat de aangeklaagde
mag spreken tegen den aanklager, en zeggen: Gij
moogt mij niet aanspreken : want gij zijt in den
b a n , gij hebt geene stem in het regt; zoo mag
ook de aangesprokene spreken tegen den voorspraak des aansprekers.
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4. Dit is gastlick riucht: Dat dij sitter mey
sprecka to jenst den riuchter, ende qua: Hera!
i mogen mij naet laya , want ick heer onder joen
riucht naet: je byn onder da riucht fan Ytracht,
ende i sint van Colen. Besse onschyldinghe daegh
to jeens dyn Biscop ende dyn Decken ; mer to
jenst den Paus so daegh hyo naet: want dyo Paus
mey laya ut alle riuchlen.
5. Dit is gastlick riucht : Bat dij sitter mey
sprecka fan da loegh, ende qua: Riuchter, Hera!
men mey mij naet laya in dat loegh: want ick
wrmits anxsta myns liues aldeer naet comma toer.
6. Dit is gastlick riucht: Dat dij sitter sprecka
mey fan der tyd, ende qua: Riuchter, Hera í
men mey mij naet laya in der lyt, want dat
riucht rest nw.
7. Dyo leltera onschyldinghe haet peremtoria,
dat is, bygryplick , ende dij sitter dat byprowie,
so wrwynt se dyn oenspreker. To liker wys. spreekt
dij sitter to da oenspreker: Du spreckste op mij
om tyen merek, en du haeste mij qwyt leten, jelììa
du haeste mij onheten, dat tu op mij naet schelte
sprecka om dit gWed. Als dit byprowet is, so schil
dij sitter frij wesse fan da riucht, ende dij oenspreker ewelick to swien.
8. Dit is gastlick riucht: Dat alle da oeentamen mey dij sitter nymma, eer hij anderda da
oenspreker, ende sonderlingha àerst to jenst dyn
riuchter, eer da anderde; ende wil hij sprecka to
jenst dyn foersprecka, jeffta to jenst dyn oenspreke , jeffta to jenst da commissie, jeffta jelkirs
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4. Dit is geestelijk regt: Dat de aangeklaagde
mag spreken tegen den regter, en zeggen : Heer !
gij moogt mij niet dagvaarden, want ik behoor
onder uw regt niet: ik ben onder het regt van
Ulrecìtt, en gij zijt van Keulen. Deze ontschuldiging is van kracht tegen den Bisschop en den Deken ; maar tegen den Paus deugt zij niet, dewijl
de Paus mag dagvaarden uit alle geregten.
5. Dit is geestelijk regt: Dat de aangeklaagde
mag spreken van de plaats, en zeggen : Regter,
Heer! men mag mij niet dagvaarden in die plaats,
dewijl ik, wegens vrees voor mijn leven, daar niet
durf komen.
6. Dit is geestelijk regt: Dat de aangeklaagde
spreken mag van den tijd, en zeggen: Regter,
Heer! men mag mij niet dagvaarden in dezen tijd,
want het regt rust nu.
7. De tweede ontschuldiging heet perempíoria,
dat is, begrijpelijk, en de aangeklaagde dit bewijzende , verwint daarmede den aanspreker. Op
deze wijze zegt de aangeklaagde legen den aanspreker : Gij spreekt mij aan om tien mark, en
gij hebt mij dezelve kwijt gescholden, of gij hebt
mij beloofd, dat gij mij niet zoudt aanspreken om
dit goed. Indien dit bewezen is, zal de aangeklaagde vrij zijn van het regt, en de aanspreker
eeuwig zwijgen.
8. Dit is geestelijk regt: Alle dilatore exceptien
mag de aangeklaagde instellen, voordat hij antwoordt den aajispreker, en inzonderheid eerst tegen den regter, voor hij antwoorde; en wil hij
spreken tegen den voorspraak, of tegen den aanspraak , of tegen de commissie, of tegen den brief
I.
4
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•breeíf, dat schel hij dwaen eer da anderda. Ende
wil hij wedersprecka op dyn oenspreker, so spreek
hij eer da andert; jelkirs mey hij naet eer spreka
eer dyo arste seeck schaet is, ende so schel hy dan
jaen dat libel fan synre spreeck.
9. Dit is gastlick riucht: Joíf dij sitter layd
wirth, en compt hij to da riucht, ende mey hij
disse wrscrioun onschyldinghe naet habbe jeff bywisa, so schel hij an derde da oenspreeck.

TIT. VIL
DE LIBELLI

OBLATIOÜE.

1. Dit is gastlick riucht: Dat ma da sitter
openberia schil da oenspreeck, ende so schel ma
hem jaen een libel fan der oenspreeck, als dat
gastlick riucht seyt; so aegh dij sitter ferst sx daghen langh, dat hij hem byrede, hor hij in da
riuchta stedde, soe hij dan da oensprekera bycanne , als hyo omcommen sint. Ende ho langhe ferst
dij sitter aegh, dat leyt in da riucht, ho langhe
tyd dat hij hym jowe.
2. Nu schel tu wyta, haet dat libel is, ende ho
me 't schel j a e n , ende ho me 't dichta schil. Libellum is een scrift deer oenspreck, ende dyr schel
oen wësse dij namme dis riuchters, di namma dis
sitters, endë dij namma djs oensprekers, ende aeck
dat gued, deer ma oenspreckt, ende schil aldus
dicht wes^e: Hera riuchter A.! Ick PETER Ieend
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van ieder ander, dat zal hij doen voordat hij antwoordt. En wil hij den aanspreker weerspreken,
dan spreke hij voor het antwoord; anders mag hij
niet eerder spreken, voordat de eerste zaak gescheiden is, en dan zal hij het libel van zijn. antwoord geven.
9. Dit is geestelijk regt: * Indien de aangeklaagde gedagvaard wordt, en komt hij in het regt,
en kan hij deze voorschreven ontschuldigingen niet
hebben of bewijzen, dan zal hij de aanspraak beantwoorden.
TIT. VII.
FAN AAKBOD

FAN

LIBEL.

î. Dit is geestelijk regt: Dat men den aangeklaagde de aanspraak zal openbaren, en dan zal
men hem geven een libel van de aanspraak, gelijk
hét geestelijk regt zegt; dan heeft de aangeklaagde
uitstel twintig dagen lang, opdat hij zich berade,
of hij in het regt wil staan , of alsdan den aanspreker bekennen, als dezelve omgekomen zijn.
En hoe lang uitstel den aangeklaagde toekomt,
dat ligt aan het regt, hoe langen tijd dat dit hem
geve.
2. Nu zult gij weten , wat het libel is, en hoe
men het zal geven, en hoe men het opstellen zal.
Libellum is een geschrift van de aanklagte, en
daar zal in wezen de naam des regters, de naam
des aangeklaagden en de naam des aansprekers,
en ook het goed, dat men aanspreekt, en zal
aldus opgesteld zijn: Heer regter A.! Ik PETER
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JAN xx merka, bij der tyt to bitellen. Nu schei tu
wita, dat dat libel der oenspreeck haet aldyrom
een libel, want dij sitter wirth aldeermey oenspritzen jeffta Wrwonnen fan da oenspreker; ende dij
oenspreeker schel dat libel da riuchter j a e , ende
dij riuchter da sitter, dat om bysecken, hoe 't dij
igh naet byseck.
3. Hweerso een man een gued oenspreckt,
spreekt hij dan aldus: Hit is mij j o w n , jeff hit
is mij oenstoren, jeff ick habbet caped, jeff disghelycke; wirt hem dan- dat gued offdeeld myt
riucht, so mey er yta wal beth sprecka, aldus:
Dit gued is mij oeíïwysd, da. spreeck ick om,
jeffta nu spreek ick, dat ick dit gwed capet hab.
Aldus mey ma een gued twia off tria oensprecka;
mer spreekt bij myt da arste: Dyt gued is myn,
ende seyt naet, hoe 't hym commen is, wirth hij
dan wrbeck deeld, so mey hij dat naet bet oensprecka.
4. Hweerso een man oenspreker is, dij is schyldich een libel to jaen in alla secken, byhala in
litika secken; ende dat leyt fula oen da riuchter,
hor hij dae seeck litick jeffta sweer heta wil.
5. Aen lytick jeff lichte seeck is tweer gouden
hallinghèn jeffta tyen, also wal XL schillingen; mer
in 't riucht is een schilling een gouden hallinck,
dat is, om hoe graet goed dat ma is schyldich een
libel to jaen , als dat Latyn seyd. Item : een gouden hallinck is een schillinck , ney da jeld, deer
deer geet.
6. Aen man mey syn libel wandlie ende bettrie, al ont er tyd, dat ter jechtwird ende seckwird
omginsen is, dat het litem contesteert, ende eefter
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leende JAN twintig marken, bij diem tijd te betalen.
Nu zult gij weten, dat het libel van aanspraak
heet daarom een libel, omdat de aangeklaagde
wordt daarmede aangesproken of verwonnen van
den aanspreker; en de aanspreker zal het libel den
regter geven, en de regter den aangeklaagde, dat
om ontkenningen, opdat de partij het niet ontkenne.
3. Indien iemand een goed aanspreekt, spreekt
hij dan aldus: Het is mij gegeven, of het is míj
aangestorven , of ik heb het gekocht, of dergelijk;
wordt hem dan dat goed afgewezen met regt, dan
mag hij nog wel andermaal spreken, aldus: Dit
goed is mij afgewezen, daar spreek ik om, of nu
spreek i k , dat ik dat goed gekocht heb. Aldus
mag men een goed twee - of driemaal aanspreken;
maar zegt hij in het eerst: Dit goed is het mijne,
en zegt niet, hoe het aan hem gekomen is, wordt
hij dan afgewezen, dan mag hij dít niet weder
aanspreken.
4. Indien iemand aanspreker is, die is schuldig
een libel te geven in alle zaken , behalve in kleine
zaken; en dit ligt veel aan den regter, of hij de
zaak klein of zwaar heeten wil.
5. Eene kleine of ligte zaak is van twee gouden
hallíngen of van tien, ook wel van veertig schellingen ; maar in het regt is een schelling een gouden halling, dat is, om hoe groot goed dat men
schuldig is een libel te geven, zoo als het Latijn
zegt. Item: een gouden halling is een schelling,
volgens het geld, dat daar gangbaar is.
6. Iemand mag zijn libel veranderen en verbeteren , tot den tijd toe, dat er bekenning of ontkenning gedaan is, dat het liíem contesteert, ea
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der tyt so mey een man syn libel naet foerwandlie; ende wandelt hij 't al eer, so aegh alìida syn
igh, deer hij op spreekt, nije ferst ende nije kostfeììinghe.
7. Hweerso een man land oenspreckt, ende
naet spreekt, hoe dat land haet, jeffta weer het
lidze, jeffta secka disser gelyck, so toer ma hym
naet andrie.
8. Hweerso datter nen syd [is] een libel toe
j a e n , deer toer me 't naet jaen, ende mey ma
schudda mey riucht.
9. Dat is riucht: Dat een libel, deer tywster
fregeth jefta spreekt, dat scheìrna to scura , ende
hem thoer ma naet anderda.
10. Bi oenspreeker is schyìdich to sidzen dyo
graeíheet fan der seeck ofte spreeck, eer me hym
schyìdich is to anderyen, omdat al tingli claer
schel wessa foeer riucht,
11. Di clagher is aeck schyìdich to namien den
dey ende dat jeer, deer hij caped.
TIT. VHI.
DE

DILATIONIBUS.

1. Als dat libel jown is, so schel dij riuchter
da sitter jae syn ferst, sx daghen, to byreden, hor
hij in da riucht stande, soe hij van [dae] placht
schede. Ende aeck so schel tu wita, dat dae libel naet dywncker schel wesse, ende wyr hyt
dywncker, so fregie dij sitter, dat me 't him clarie, toe lyker wys, jeff dij oenspreker fregade
fan da sittera, haet dij eker ìandis se, jeffta hwyr
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na dien tijd mag iemand zíjn libel niet veranderen; en verandert hij het eerder, dan moet altijd
zijne partij, die hij aanspreekt, nieuw uitstel en
nieuwe schadeloosstelling hebben.
7. Indien iemand om land aanspreekt, en niet
zegt, hoe het land heet, of waar het ligt, of iets
dergelijks, dan behoeft men hem niet te antwoorden.
8. Waar het geene gewoonte is een libel te geven , daar moet men het niet geven, en mag men
weren met regt.
9. Dit is regt: Dat een libel, dat duister vraagt
of aanspreekt, dat zal men verscheuren, en hetzelve behoeft men niet te beantwoorden.
10. De aanspreker is schuldig te zeggen de
grootheid van de zaak of aanspraak, eer men hem
schuldig is te antwoorden, omdat elke zaak klaar
moet zijn voor het regt.
11. De klager is ook schuldig te noemen den
dag en het jaar, waarin hij kocht.
TIT. Vin.
FAN

UITSTELLEN.

1. Als het libel gegeven is, dan zal de regter
den verweerder geven zijn uitstel, twintig dagen,
te beraden, of hij in het regt wil staan, of van
het pleit scheiden. En ook zoo zult gij weten, dat
het libel niet donker zal wezen, en ware het donker, dan vrage de verweerder, dat men het hem
opheldere, zoo ook, wanneer de eischer vroeg
aan den verweerder, welke akker lands het zij,
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leyt hij , ende hweerom hij dyn eker oenspreckt;
spreekt dij oenspreker om jeld, so schel hij 't bytywde, hoedeen jeld, hor hij 't mit wald halde,
soe hweerom hij ne oenspreckt.
2. Aen man aegh xx deggen ferst, deer op dat
libel andrie schil; mer dij nuchter mey dat ferst
wal lynse jeffta kirta, neydam dat dyo seeck
graet is ende sweer.
3. Hweerso een man to fara dat riucht ladeth
wirt entlick, ende hym dyo tyd to cort is, so fyr
so hit om neen netreílicke seck is, so mey er
appelerie.
4. Hweerso een man mit breuen layd wirth,
seyt dan dat breeff folcommelick, hwyrom dat hij
layd se, ende van hwamines wegena ende haet
machta, ende dan langen byreed haet, so scheller
anderda sonder ferst.
5. Aen man haegh ferst, dat hij moge een redisman krija, dat haet een Aduocatus, jefta wer
syn fryonden byrede; mer dij oenspreker aegh
neen ferst, mer hij schel altida reed wessa, oers
dan om secken, deer een man oen syn lyff ende
era geet, joff hit weer om secken, dat een man
spreeck: ik wold lyff winna jeff wrlyesa; dat haet
in causa criminali; om alzo sweer secken so aegh
dy oenspreker twa ferst en dij werman tria.
6. Item: Alzoe wal om penninck schylda so
aegh een man aìleraerst een ferst; wilí er 't dan
lettera tyd, jeffta tredda tyd habbe, so schell er 't
sidze, hweerom dat ze hem dij riuchter reke schil;
alzowal so schel dij riuchter to riucht sitte, ende
beda iggen schellet dyr bij wesse, als hij een ferst
recka schil.
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of waar ligt hij , en waarom hij dien akker aanspreekt ; spreekt de aanspreker om geld, dan zal
hij het beduiden, hoedanig geld, of hij het met
geweld hield, of waarom hij hem aanspreekt.
2. Iemand moet twintig dagen uitstel hebben,
die op het libel antwoorden zal; maar de regter
mag het uitstel wel verlengen of verkorten, naar
dat de zaak groot is en zwaar.
3. Wanneer iemand voor het geregt gedagvaard
wordt op eenen bepaalden tijd, en hem die tijd te
kort is, voor zooverre het om geene zaak is, die
spoed vereischt, dan mag hij appelleren.
4. Indien iemand met brieven gedagvaard wordt,
zegt dan deze brief volkomenlijk, waarom hij gedagvaard is, en van wiens wege en welke magt,
en dan lang beraad heeft, dan zal hij antwoorden
zonder uitstel.
5. Iemand behoeft uitstel, opdat hij moge eenen
raadsman krijgen , die heet een Advokaat, of wien
zijne vrienden met raad bijstaan;' maar de aanspreker behoeft geen uitstel, maar hij zal altijd gereed zijn, behalve om zaken, die iemand aan zijn
lijf en eer gaan, of het ware om zaken, dat een
man zeide: ik wil het leven winnen of verliezen;
dat heet in causa criminali; om alzulke zware
zaken behoeft de aanspreker twee uitstellen en de
verweerder drie.
6. Item: Ook om penningschuld behoeft iemand
in 't begin een uitstel; wil hij het ten tweedenmale
of derdenmale hebben, dan zal hij het zeggen,
waarom dat het hem de regier geven zal; ook zoo
zal de regter in het regt zitten, en beide partijen
zullen er bij zijn, als hij een uitstel verkenen zal.
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7. Di frfja Fresa moet habba twa ferst ende
trija needschyn, deer hym dij Koningh KAERL
gaff, da hij da Eresen to hym layde, riucht als
dat landriucht seyt.
8. Bit is Keysers riucht, ende dit halt ma foer
riucht: Áls er een nymnt syn ferst ende frij ferst,
ende foerspreke ferst, ende dyn opbringh, so iss er
eefterdaem al in 't andert geen: want ma eer
wed schel wara eer wed swara.
9. Hweerso een oenspreker is in eenre seeck,
ende tywcht dij oenspreker dan wt enigherhanda
festicheed off macht fan breuen, off dat hij syn
oenspreeck joff scrift fan handen j o w , off myt
wtscrift spreek, so aegh dij sitter off weerman fan
da breua off riucht een wtscrift, toe byreden, ende
dat breef of oenspreck to wranderien bij daghen ,
als riucht seyt.
10. item: Bij deghen to wrandrien, ende naet
schyldich op een standen foet to wrandrien.
11. Di oenspreker is aeck schyldich to namien
dyn eker ende dat loegh, ende hoe manich foeer
off ho fuíe dat in da eker stond, deer hij oenspreekt , off ho gwed dat eîlick foer was, deer hij
om claget.
TIT. IX.
DE LITIS

CONTESTATjONE.

1. Als dyo tyd omcommen is fan da byreed
des libellis, so schellet comma da iggen to da
riucht, ende dij sitter schel anderda da libel, ende
sidza aldus: Riuchter, Hera í Dat sel, deer hij

wumkes.nl

59
7. De vrije Fries moet hebben twee uitstellen
en drie noodschijnen, welke hem de Koning KAAKT,
gaf, toen hij de Friezen voor hem dagvaardde,
juist zoo als het Landregt zegt.
8. Dit is Keizers regt, en dit houdt men voor
regt: Als iemand neemt zijn uitstel en vrij uitstel,
en voorsprekers uitstel en den opbreng, dan is hij
diensvolgens al in het antwoord gegaan: want men
eer belofte moet geven, eer men belofte zweert.
9. Indien er een aanspreker is in eene zaak,
en bewijst de aanspreker dan uit eenigerhande
vastigheid of kracht van brieven, of dat hij zijne
aanspraak of geschrift uit handen gaf, of met afschrift aanspreekt, zoo moet de aangeklaagde of
weerman van díe brieven of het regt een afschrift
[hebben], om te beraden, en die brief of aanspraak te beantwoorden op tijd, gelijk hei regt
zegt.
10. Item: Op tijd te beantwoorden, en niet
schuldig op staanden voet te beantwoorden.
11. De aanspreker is ook schuldig te noemen
den akker en de plaats, en hoe menig voer of hoe
veel op den akker stond, dien hij aanspreekt, of
hoe goed dat elk voer was, daar hij om klaagt.
TIT. IX.
OVER DE

LITIS

CONTESTATIE.

1. Als de tijd voorbij is van het beraad des
libels, dan zullen komen de partijen in het regt,
«n de verweerder zal antwoorden op het libel, en
zeggen aldus: Regier , Heer ! Hetzelve , daar hij
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mij om oenspreckt, dat kan ik hem, jeífta ick
byseck hym. Aldusdena kannighe jeffta byseckinge dat is een bygin des plachtes, ende haet litis
contestatto to fara da riuchte. Bij dae klaegh dis
oensprekers ende bij da anderda dis sitters so bygint dat placht, als dij oenspreker fregit jeffla
aeschet xx merk, ende dij sìtter byseckt.
2. Aer dyo seeck also fyr compt, dat deer
jechtwird ner seckwird omginsen is, so mey dy
riuchter neen eynten. eynd in der seeck dela offt
riuchta.
3. Hweerso dij weerman naet to andert compt
jeífta comma wil, ende wrriucht wirth, so schel
ma dyn dager in der bysittinge dela, indeen dat
ter jechtwird ende seckwird to ginsen is.
4. Dat is riucht: Hweerso datter orkenen foertbrocht wirdet lite non contestata, dat is, eer dat
jechtwird ende seckwird to ginsen is , jeff eefterdaem dat een man syn secka folcommelick byropen haet, dat haet neen macht.
5. Dat is riucht: Dat ma in disse seekken, dyr
hyr ney folgiet, da orkenen foerdbringa mey, al is
ter hor jechtwird ner seckwird to ginsen. In 't
arst: Fan katerie ney enis menscha daed, in een
ker des Biscops, in een aeft, ende opdat een
tzerke neen graeten biest habbe, deer her sweer
ende ommietlick weer. Item: Omdat neen wyfF
wrhuur dwe. Item: Van wroginga, dat dij Decken
fan syn ondersetten foerfolget mey da riucht. Item:
Hwaneer dat dae tuigh in een ewighe memorie
nymen wirdeth, ia een aeft, hwaneer dij igh naet
to andert comnt.
6. Item:

In een seeck, om een aeft to sche-
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mij om aanspreekt, dat beken ik hem, of ik ontken hem. Dusdanige bekenning of ontkenning dat
is een begin van het pleit, en heet litis contestatio
voor het regt. Bij de klagt des aansprekers en bij
het antwoord des verweerders begint het pleit, als
de aanspreker vraagt of eischt twintig mark, en
de verweerder ontkent.
2. Eer de zaak zoo ver komt, dat er bekenning of ontkenning gedaan is, dan mag de regter
geen eindvonnis in de zaak deelen of regten.
3. Indien de verweerder niet ter verantwoording
komt of komen wil, en veroordeeld wordt, dan
zal men den klager het bezit toewijzen, zoo er
bekenning en ontkenning geschied is.
4. Dit is regt: Wanneer er getuigen voortgebragt
worden lite non contestata, dat is, voordat er
bekenning of ontkenning geschied is, of nadat
iemand zijne zaak behoorlijk beroepen heeft, dat
heeft geen kracht.
5. Dit is regt: Dat men in deze zaken, die
hierna volgen , de getuigen voortbrengen mag, al
is er noch bekenning noch ontkenning geschied.
Ten eerste, van lastering na iemands dood, in een
keur des Bisschops, in een echt, en opdat eene
kerk geen' grooten last hebbe, die haar zwaar en
onmetelijk was. Item : Omdat geene vrouw overspel doe. Item: Van wraking, dat de Deken van
zijne onderzaten vervolgd wordt met het regt.
Item: Wanneer de getuigenis in een eeuwig aandenken genomen wordt, in een echt, wanneer de
partij niet ter verantwoording komt.
6. Item: In eene zaak, om een' echt te schei-
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is, ende dij igh fan schyldich is, so mey ma dat
orkenschip ontfaen. Item: Dat ma foerd aeschia
mey, deer hor jechtwird ner seckwird to ginsen
is, indeen dat dyo wird naet wrheìlen wirth, ende
nowlick prowit wirth.
TIT. X.
DE MUTUIS

PETITIONIBUSr

î. Dat Keysers riucht seyt aldus : Hweerso een
man een orem opclaget in een riucht, ende haet
dij sitter spreeck, weer op dyn oenspreker sprecka,
so schel hij dat oppe loegh dwaen, dat is, eer dzie
ende ne gaer commet, ende deth hij dat naet,
deer ney mey hij naet sprecka, eer dyo eerste seeck
een eynd is.
2. Hwaso een gued oenspreckt fan eens menscha wegena , jeff oenspreckt fan hym selff, ende
dyr fan wil wynna, dij is schyldich fan dis menscha wegena to andrien ende to bytellien, haet
ma op hym wynna mey.
3. Hweerso een man haghera spreekt, dan da
schylden sint, jeffta bij dae breek to byheert, so
wrlyest hij syn spreeck alheel.
4. Aen kyfgued eer hit noeglick caend is myt
riucht, so schil dat gued in neen hand jown wirda fan da iggen, deer 't oenspreckt, eer hit bycand is ney da riucht.
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den, daar noch ontkenning noch bekenning geschied is, en de partij aan schuldig is, dan mag
men de getuigenis onvangen. Item: Dat men terstond eischen mag, waar noch bekenning noch
ontkenning geschied is, indien de waarheid niet
verheeld wordt, en behoorlijk bewezen wordt.
TIT. X.*
OVER fTEDERZUDSCHE

AANSPRAKEN.

1. Het Keizers regt zegt aldus: Indien iemand
den anderen beklaagt in het regt, en wat de verweerder wederspreekt op des eischers aanspraak,
dat zal hij op de plaats doen, dat is, voordat
het vonnis gegeven wordt, en doet hij dat niet,
daarna mag hij niet spreken, voordat de eerste
zaak ten einde is.
2. Wie een goed aanspreekt van iemands wege,
of aanspreekt van zich zei ven, en dit wil winnen,
die is schuldig van dien mans wege te antwoorden
en te betalen, wat men op hem winnen mag.
3. Indien iemand hooger aanspreekt, dan de
schulden zijn, of bij de breuke behoort, dan verliest hij zijne aanspraak geheel.
4. Eer een goed, waarover twist is, behoorlijk
erkend is volgens regt, zoo zal dat goed in geene
hand gegeven worden van die der partijen, die het
aanspreekt, voordat het erkend is volgens het regt.

**
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TIT. Xí.
DB JÜRAMENTO

CJLÜMPNIAB.

1. Als dat placht aldus bygonnen is, so schel
dij oenspreker ende dij sitter ayder een eed swerra: dat is dij eed der wird, ende is aldeerom
set, dat dij oenspreker naet meer sprecka schil
dan da wird, ende dij sitter schei íywga da wird,
ney synre beste ween; dis eed heet juramentum,
calumpnie to Latine; ende hya schellet zwarra,
dat se ney hiara beste ween da wird spreek, ende
haet so dij riuchter freget, dat hij sorider Jeyne
dat sidze, ende alsoe wel, datze neen falsch eed
in der bywysinghe foerdbrengei;, ende neen ferst
om ontaem nyma der seeck, ende alzowel dat hij
neen gued jown habbe, ner ontheten, ner onthete
wil om disse seeck, datz foerdgonghe, byhale der
jennen, deer dat Keysers riucht oerloff jowt.
2. Dit is gastîick riucht: Wil dij oensprecker
dyn eed naet swarra, so is syn seeck wrlerren;
ende wil dij sitter dyn eed naet swarra, so is
dat syn pina , dat hij schyl wessa schyldich lyck
daem, joff hij in. da riucht wruonnen se. Dis eed
is fonden aldeerom, hoe dae Iyoed naet jern
swer, hit ne se dat se wene , dat ze een riuchta
seeck habbe. Den eed schel ma swerra op t heiligen Ewangelium, so haet dij eed juramentum
calumpnie.
3. Dit is gastîick riucht: Als da iggen dyn eed
swarren babbel, so schel ma fregia da iggen beda.
Da fregingha schelleth dwaen da Aduocati dera
iggena, dat sint da redisman. Bij redisman dis

wumkes.nl

85
TIT. XI.
OKER DEN EED IN ZAAK

VAN

LASTER.

1. Wanneer het pleit alzoo begonnen is, dan
sal de aanspreker en de verweerder ieder eenen
eed zweren, dat is, de eed der waarheid, en is
daarom ingesteld, dat de aanspreker niet meer
zeggen zat dan de waarheid, en de verweerder zal
getuigen de waarheid, volgens zijne beste meening.
Deze eed heet juramentum calumpniœ in het Latijn; en zij zullen zweren, dat zij naar hunne
beste meening de waarheid zeggen; en wat de
regter vraagt, dat hij zonder logen het zegge, en
, ook zoo, dat zij geene valschheid in de bewijzing
voortbrengen , en geen uitstel om exceptien nemen
in die zaak; en ook, dat hij geen goed gegeven
heeft, noch beloofd, noch beloven wil, om deze
zaak , opdat zij voortga , behalve hetgene , 't welk
het Keizers regt toestaat,
2. Dit is geestelijk regt: Wil de aanspreker den
eed niet zweren, dan is zijne zaak verloren; en
wil de verweerder den eed niet zweren, zoo is dat
zijne straf, dat hij zal schuldig zijn gelijk diegene,
die in het regt verwonnen is. Deze eed is daarom
uitgevonden, opdat het volk niet gaarne zwere,
tenzij het meene, dat het eene regte zaak hebbe.
Deze eed zal men zweren op het heilig Evangelie,
dan heet die eed juramentum
calumpniœ.
3. Dit is geestelijk regt: Wanneer de partijen
den eed gezworen hebben, dan zal men de beide
partijen vragen. Be vragen zullen doen de Advokaten der partijen, dat zijn de raadsmannen. De
í.
5
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oenspreckers dij schil bidde dyn riuchter, dat hij
fregie, myt haet riuchte hij dat gued bysitte, ende
fan hwaem hit hym worden se? Joff dij sitter
spreekt, hij habb'et caped, so fregia hij foerd, fan
hwam híj 't habbe capit, ende ho dyoer, ende
hwyr, an hwammes andert, ende foer hoedeen
jeld? Alhyr ney so schil hij scrioua al syn andert,
dij redísman des oensprekers.
4. Dij; redisman dis sitters dij sidze to da riuchter, dat hij fregíe da oensprekir, myt haeet riuchte
hij dat gued aeschie fan da sittera. Ende joff dij
oenspreker spreekt, , hij habb'et caped, jeffia hit se
hym j o w n , joff haet hij spreekt, als ma hym fregit, als a buppa in da freginga dis sitters steet
scrioun, dat scrioua dij Aduocatus.
5. Aduocatus is een redisman, deer da secka
mey byschirmnt, om beda joff om gued. Manichfald secken wrbyet een man redisman to wessen.
In 't arst, dat quaed hluud, een ayn kneppe,
een blynd man, een kynd, een monick, een canoniek. Een monick mey redisman wesse bij oerloff syns Prelaten. Al een riucht is hit fan da
canoniek, ende dat in hiara ayn secken jeffta
hiara tzerke.
6. Dit is gastlik riucht: Dat een Prester mey
neen redisman wessa meer dan in fyower secke:
In synre ayn seeck, ffan synre ayn tzerke, ffan syn
sibdelen, als: fan broren ende sisteren, nowen
ende niften; eerma lyodenen weduen ende wesen
ende lanama lyoden.
7. Dij bisitter is dij jeen, deer bij da riuchter
sit, ende deer dij riuchter reden fregit, jeff hij 't
selff naet can.
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raadsman des aansprekers die zal verzoeken den
regter, dat hij vrage, met welk regt hij dit goed
h>ezit, en van wien het hem geworden is ? Zoo
de verweerder zegt, hij heeft het gekocht, zoo
vrage hij verder, van wien hij het heeft gekocht,
en hoe duur, en waar, in wiens bijzijn, en voor
hoedanig geld ? Hierna zal hij opschrijven al zijne
antwoorden, de raadsman des aansprekers.
4. De raadsman des verweerders die zegge aan
den regter, dat hij vrage den aanspreker, met
welk regt hij dit goed eischt van den verweerder.
En zoo de aanspreker zegt, hij heeft het gekocht,
of het is hem gegeven, of wat bij spreekt, als men
hem vraagt, zoo als boven in de vraging des verweerders staat geschreven, dat schrijve de Advokaat.
5. De Advokaat is een raadsman, die de zaak
mede beschermt, op verzoek of om goed. Menigerhande zaken verbieden iemand raadsman te
zijn. Ten eerste, een kwade naam, een eigen bediende , een blind man, een kind, een monnik,
een kanonnik. Een monnik mag raadsman zijn
bij verlof van zijnen Prelaat. Hetzelfde is regt van
den kanunnik, en dat in hunne eigene zaken, of
[die] hunner kerk.
6. Dit is geestelijk regt: Dat een Priester mag
geen raadsman zijn in meer dan vier zaken: In
zijne eigene zaak, van zijne eigene kerk, van zijne bloedverwanten, als: van broeders en zusters,
neven en nichten; arme lieden, weduwen en weezen en gebrekkelijke lieden.
7. De bijzitter is degene, die bij den regter
zit, en dien de regter raadvraagt, zoo hij het zelf
niet weet.
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8. Dij auditor is dij jeen, deer wrheert sulke
wise ponten, als orkenschip to foerstaen.
9. Hoeckera igh soe des wernt, dat hij naet
swara wil juramentum ccdumpnie, dij haet syn
seeck wriern. Alwyr hit een Biscop om syn ayn
seeck, hij most juramentum de calumpnia swarra.
TIT. XII.
DE CONriCTIS,

1. Dit is gastlick riucht: Haet dij sitter bycant
in da riucht, deer to jenst hym is , deer mey is
hij wrwonnen; ende byseckt dij sitter, so schel
dij oensprekir habba da bywisinghe; ende ombreckt hym syn riucht aff syn bywisinghe, so schel
ma dyn sitter qwyt wisa.
2. Nu scheltu wyta, dat fula aldyr to schel,
eer een man moghe schaya dyo jecht. Allerarst:
Jeff een man jecht, ende hij is bynna xìiij jeren ,
so thoer hym dyo jecht naet schaya.
3. Dio oer is: Jeff een man jecht fan anxta,
so toer se hym naet schadia: hwant dat scrift seyt,
dat neen trowa in causa fnatrimoniali agen to
staen, deer in anxta werdet dèen.
4. Dat tredde is: Joff een man in dwalinghe
det een jecht, ende hij da dwalinghe dan moge
bywisa ende byprowia, so schadet hym naet dyo
jecht.
5. Dat fyaerde is: Dat ma bet lyowa dam,
deer een jecht delh toe jenst hym seîm, dan ma
dam, deer jecht myt hem selm.
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8. De auditeur is degene, die overhoort zoodanige wijze punten , als: getuigen te hooren.
9. Welke partij dat voorgeeft, dat hij niet zweren wil den eed van calumnie, die heeft zijne zaak
verloren. Al ware het een Bisschop in zijne eigene
zaak, hij moest den eed van calumnie zweren.
TIT. XII,
FJtf

DE

COXriCTIE.

1. Dit is geestelijk regt: Wat de verweerder
bekent in het regt, dat tegen hem is, daarmede is
hij overwonnen; en ontkent de verweerder, dan
zal de aanspreker hebben de bewijzing; en ontbreekt hem zijn regt of zijn bewijs, dau zal men
den verweerder vrijspreken,
2. Nu zult gij weten, dat veel daartoe behoort,
eer iemand zal schaden zijne bekentenis. Vooreerst : Zoo iemand bekent, en hij is beneden de
veertien j a a r , dan kan hem deze bekentenis niet
schaden.
3. De tweede is: Zoo iemand bekent uit angst,
dan kan zij hem niet schaden: want de wet zegt,
dat geene belofte in huwelijks zaken behoort te
staan, die uit vrees wordt gedaan.
4. De derde is: Zoo iemand in dwaling doet
eene bekentenis, en hij de dwaling dan kan bewijzen en beproeven, zoo schaadt hem niet de
bekentenis.
5. De vierde isr Dat men beter moet gelooven
dien, die eene bekentenis doet tegen zich zelven ,
dau dien, die bekest ten voordeele van zich zelven.
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6. Dat fyfte is: Deth een man een jecht in da
riucht to fara syn riuchter, dat mey hym schadía ;
ende jecht hij 't buta riucht, ende dij riuchter se
deer naet bij, dat mey hym naet schadia.
7. Dat sexte is: Jeff een man jecht, ende dij
oensprekir ende dij foerspreker se aldeer naet bij ,
so ne mey hym dyo jecht naet schadia.
8. Dyo saunde is: Jecht een man bywsterlyck
ende dyonckerlyck fan een tingh, dat mey hym
naet schaya.
9. Dat achte: Dat een man jecht, dyr naet
natuurlick se off is, dyo jecht mey hym naet schaya ; to likerwys, dat hij seyda: dat is myn soen,
ende dij soen wyr tyen jeer jeldera dan hij.
10. Dyo nioghende is: Jeff een Edelman bij
synre dwaelheyt ende bij synre eenfaldicheyt dede
een jecht, ende dat weer also naet, soe mochte
hem dat naet schaya om syn edelheyt: want dyo
edelheyt is een tingh, deer seer lustelick is.
11. Dyo tyende is: Jeff een man gueden jecht,
deer ma naet om playtet, dat mey hem naet schaya ; to likerwys, dij sitter seyde: du fregest to mij
een eker landen, ende ick spreek, ick aegh dat
huus naet, ende hit is dyn naet, jeff hit is dyn;
. dis jecht daegh naet.
12. Dat alfte is: Dat een Joede seyde, hij habbe een Gristen frow jeffta een joncfrow, dat mey
dat riucht naet tyelda. Desse freginghen hal ma
nu naet in alle logen, ende freeg ma nu naet.
13. Hweerso een man een seeck jecht bij need
jeffte bij twangh, dat haeet neen macht, ende kan
hym naet schaya.
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6. De vijfde is: Doet iemand eene bekentenis
in het regt voor zijnen regier, dat kan hem schaden ; en bekent hij het buiten het regt, en de
regter is daar niet bij, dat kan hem niet schaden.
7. De zesde is: Zoo iemand t e k e n t , en de
aanspreker en de voorspraak zijn daar niet bij,
dan kan hem die bekentenis niet schaden.
8. De zevende is: Bekent iemand verward en
donker van eene zaak, dat kan hem niet schaden.
9. De achtste: Zoo iemand bekent, hetgene
niet natuurlijk zij of is, die bekentenis kan hem
niet schaden; bij voorbeeld, dat hij zeide: dit
is mijn zoon, en de zoon ware tien jaar ouder
dan hij.
10. De negende is: Zoo een Edelman door
zijne dwaling en door zijne eenvoudigheid deed
eene bekentenis, en het ware alzoo niet, zoo kan
hem dat niet schaden aan zijnen adel: want de
adeldom is eene zaak, die zeer luisterrijk is.
11. De tiende is: Zoo iemand omtrent goed
bekent, waar men niet om pleit, dat kan hem
niet schaden; bij voorbeeld , de verweerder zeide:
gij spreekt mij aan om een akker lands, en ik
zeg, ik ben u dat huis niet schuldig, en het is
uwes niet, of het is uwes; deze bekentenis deugt
niet.
12. De elfde is: Zoo een Jood zeide, dat hij
heeft eene Christen vrouw of eene jonkvrouw, dat
mag het regt niet toestaan. Deze vragen houdt men
nu niet op alle plaatsen, en vraagt men nu niet.
13. Indien iemand eene zaak bekent uit nood
of uit dwang, dat heeft geene kracht, en kan hem
niet schaden.
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14. Hweerso een man een seeck jecht jeffta ordelet, deer hem selm to bata comme mey, dat
haeet neen macht in een oers riucht.
15. Hweerso een man bychtet, dat hij neen
misdeda deen haet, in der misdeda mey hij nymmen byhlija ner byschyldigha, hit ten weer, dat
een man syn Hera jeff syn Land wrrede wold.
16. Deer jecht in da riucht fan eenre schyld,
jeffta fan eenre misdede, dij schelma haîda, ende
is foerwonnen; dij aegh syn pyna to ontfaen, hit
ne se, dat hym nede wil dwaen, ende is mit ter
jecht in der misdede wrwonnen.
17. Hweerso een man deth een jecht , jeff een
foerspreke, dyr him schadia mey in da riucht, jeff
buta riucht, soe haet dyo jecht neen macht, soe
fyr soe hij dyoe jecht naet deen habbe in syn
riuchters andert; mer haet tet deen in syn nuchters andert, soe aegh 't macht ende aegh to
staen.
18. Hweerso een man jeff een foerspreke een
jecht delh, ende bywisa mugghe, dat hij dwaeld
haed, so mey er dat weerropa, ende dyo jecht
kan hym naet schadia;, also fyr so deer neen eyntlick ordel ende sentencie in deeld ende bywysd is.
Dyo dwalinghe schilì i aldus foerstaen, dat een man
spreeck to fara een riuchter leyne, so mey hij 't
weerropa, ende sprecka aldus: lek hab dwaeld ;
ick meend, dat tet wyr weer; ie habb'et so eer
bet byfreged. Soe een aget een man naet to schaya
ner to hindrien.
19. Aen jecht, deer een man deth to fara een
riuchter ende tweer orkenen, dat toer een man

wumkes.nl

73
14. Indien iemand eene zaak bekent of vonnist , daar hij zelf voordeel bij hebben k a n , dat
heeft geene kracht in eens anders regt.
15. Indien iemand bewijst, dat hij geene misdaad gedaan heeft, in die misdaad mag hij niemand aanklagen of beschuldigen , ten ware, dat
iemand zijnen Heer of zijn Land verraden wilde.
16. Wie bekent in het regt van eene schuld of
van eene misdaad, dien zal men houden, en is
overtuigd; die behoort zijne straf te ontvangen, tenzij, dat hij eene noodzaak wil voortbrengen, en is
door de bekenning van de misdaad overtuigd.
17. Indien iemand doet eene bekentenis, of een
voorspreker, welke hem schaden kan in het regt
of buiten het regt, dan heeft deze bekentenis geene
kracht, voor zooverre hij die bekentenis niet
gedaan heeft in zijns regters tegenwoordigheid;
maar heeft hij het gedaan in zijns regters tegenwoordigheid , dan heeft het kracht en behoort te
staan.
18. Indien een man of een voorspreker eene
bekentenis dede, en bewijzen koude, dat hij gedwaald hadde, dan mag hij het weérroepen, en
deze bekentenis kan hem niet schaden, voor zooverre daar geen eindoordeel en sententie in gevallen en gewezen is. De dwaling zal men aldus verstaan, dat iemand spreekt voor een' regter leugens,
dan mag hij het weérroepen•, en spreken aldus: Ik
heb gedwaald; ik meende, dat het waar ware;
ik heb het zoo even beter bevraagd. Zoo iets kan
iemand niet schaden of hinderen.
19. Eene bekentenis, die iemand doet voor een'
regter en twee getuigen, die kan iemand niet
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naet schaya, hit ten weer, dat hij 't jecht to fara
een standen waer joff riucht.
20. Item: Weert seeck, dat een man een jecht
deed buta riucht, dat hij schyldich weer fan riuchta schylda, als: fan capenscip, off fan heer fan
gueden joff disser seeken gelyck; ist seeck, dat
dyo jecht bywisa mey myt orkenscip, deer aldeer
jenwirdich weren, da dij jecht schyd, so is hij
wrwonnen; mer dij igh schil jeenwirdich wessa,
dyr dio jecht haed deen, jeff hit aegh hym naet
to hindrien.
21. Aen jecht, deer ma deth to fara een riuchter, deer ma naet onder sit, jeff neen riuchter
wr hyne is, dat schadet hym naet. Also daegh dyo
sententie, deer dij riuchter deth wr een man, deer
naet onder syn riucht hwenachtig is.
22. Hwaso fan eenre seeck to doem comnpt, so
hlit hij , dat hij schyldich is, ende so mey ma hym
pyngia ende biriuchta fan der misdeda.
23. Item: Dij fiechtiga foet is dyo jechtiga
hand.
24. Hwaso swiget, dam is 't byhaeglyck, ende
mit ter swigha consenteert hij. Hwerso swiget, so
teydeth ma in lustelicke tinghen, ende in swere
tinghen naet.
25. Haet eens haet byhageíick wesse÷n een menscha, dat mey hym eefterdam naet mishagia.
26. Haet so een man spreekt off jecht wr een
worpen waer off synd to faeer syn riuchter, ende
dyo swiga foer syn riuchter aegh een man to
schayen. Item: Hwaso een seck foerswiget, deer
him selff oengeet, dij consentiret mit ter swiga,
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schaden, ten ware, dat hij het bekent voor een
geregt of in het regt.
20. Item: Ware het zake, dat iemand eene
bekentenis deed buiten het regt, dat hij schuldig
ware wegens regtmatige schuld, als: van koopmanschap, of van huur van goed of dergelijke zaken;
is het zaak, dat [hij] die bekentenis bewijzen kan
met getuigen, die aldaar tegenwoordig waren, toen
de bekentenis geschiedde, dan is hij overwonnen;
maar de partij moet tegenwoordig zijn, die de bekentenis heeft gedaan, of het kan hem niet hinderen.
21. Eene bekentenis, die men doet voor eenen
regter, daar men niet onder zit, of geen regter
over hem is, die schaadt hem niet. Even zoo deugt
eene sententie [niet] , die de regier doet over iemand , die niet onder zijn regt woonachtig is.
22. Wie wegens eene zaak veroordeeld wordt,
dan belijdt hij, dat hij schuldig is, en dan mag
men hem straffen en beregten wegens de misdaad.
23. Item: De vlugtende voet is de bekennende
hand.
24. Wie zwijgt, dien is het behageïijk, en door
het zwijgen stemt hij toe. Waar gezwegen wordt,
daar vare men voort in kleine zaken, maar in
zware zaken niet.
25. Wat eens is behageïijk geweest aan iemand,
dat mag hem naderhand niet mishagen.
26. Wat iemand spreekt of bekent voor een
opgeworpen geregt of zeend voor zijnen regter, en
het zwijgen voor zijnen regter moet iemand schaden. Item: Wie eene zaak verzwijgt, die hem
ielven aangaat, die steent toe door het zwijgen,
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dat tet hym byhaeglyck is; ende spreekt hij datt
aldeer beth om, dat delh hij myt onriucht, ende
haet hij aldeer fen kriget, dat is hij schyïdich
weer to reken.
27. Hweerso een menscha een jecht deth in een
riucht, jeffta in syn riuchters andert, aldeer in is
hij al foerwonnen, ende aldeer ney schel ma hym
riuchta,
28. ìlwanneer een misdeda wrmids der deda
off jecht openbeer is, so byhowes oers neen wroger ner bywisinghe.
29. Hweerso een menseba op syn lest leyt, ende een jecht jeffta ordel deth, dat syn eerwa deer
ryekera fan mochte wirda jefftha bala habba, ende
naet wtordelet, dat haet neen macht ende mey
nymen schaya.
30. Haeet so een man spreekt wr en gaetzerke,
Wr een standen waer off wr enen banden sind,
dat is hij schyïdich to halden.
31. Haet so een man spreekt in twira off trira
manna andert , dat aegh een slal, ende is een
nogelyck tywgh.
32. Toe een jecht, eer se een menscha hinderîyck is, ende ney da riucht schadie mey, so schel
dyo jecht aerst schaen fan da jen , deer xxv jeer
ald is, ende is hij deer bynna, so aegh hym dyo
jecht naet to hindrien ner to schayen. Lettera tyd :
Schel dyo jecht scaen to fora dyn riuchter, ende
in dat standene riucht, oers so hinderet dyo jecht
ner schadet nymmen.
33. Dat Keysers regt seyt ful claerlick. Dat ma
da jen, deer fan hiara seîuis misdeda jechten sint,
naet schel lyowe wesse, ner fan der jecht naet
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dat het hem behagelijk is; en spreekt hij dan daar
weder om aan , dat doet hij met onregt, en wat
hij daarvan krijgt, dat is hij schuldig Weder te
geven.
27. Indien iemand eene bekentenis doet in een
regt, of in zijns regters tegenwoordigheid , daarin
is hij verwonnen , en daarna zal men hem regten.
28. Wanneer eene misdaad ten gevolge der
daad of bekentenis openbaar is, dan behoeft er
verder geen aanklager of bewijs.
29. Wanneer iemand op zijn uiterste ligt, en
eene bekentenis of beslissing doet, dat zijn erfgenaam daar rijker van konde worden of voordeel
hebben, en niet uitgevonnisd is, dat heeft geene
kracht en kan niemand schaden.
30. Wat iemand spreekt in eene hoofdkerk,
voor een gehouden wordend geregt, of in een bevolen zeend, dat is hij schuldig te houden,
31. Wat iemand spreekt in tegenwoordigheid
van twee of drie menschen, dat houdt stand, en is
eene voldoende getuigenis.
32. Tot eene bekentenis, eer zij iemand hinderlijk is en volgens regt schaden kan , zoo zal de
bekentenis, ten eersten, geschieden van dengenen ,
die vijf en twintig jaar oud is, en is hij daar beneden , dan kan hem de bekentenis niet hinderen
of schaden. Ten tweede: Zal de bekentenis
geschieden voor den regter, en in het gehouden
wordende geregt, anders hindert de bekentenis
of schaadt niemand.
33. Het Keizers regt zegt zeer duidelijk: Dat
men degenen, die wegens hunne eigene misdaden
bekennen, niet zal moeten gelooven, of wegens

wumkes.nl

78
foerwisa mey, hwanneer deer neen oer bywys to
commen is, wrmids welke bewys dij nuchter claerliken fan der misdeda onderwysd wirth: want dyo
jecht schyt sommels wel om pyna to ontgaen, jefta
oer secka willa, als fan anxsta.
34. Dat riucht sêyt: Jeff een man een menscha
grypen ende examinirien weer, ende hij den menscha foerd da riucht wrlywrien weer foer een moerdener, jefta foer een oer misdeder , so schil dat
riucht dyn man jeffta minscha naet riuchta ney dis
monnis wirda, deer'n hiara lyawered haet, men
dyo seeck schel ma foerstaen ende dyo wird foeraeskye, ende ney dat riucht wisa, ende mey nogelica riucht foervvinna.
TIT. XIII.
DE

PROBATIONIBUS.

1. Dit is gastlick riucht: Als dij sitter byseckt,
dyr dij oenspreker spreekt, soe aeg dij oenspreker
da oenprowinge, dat hij 't gued aegh, deer hij
oenspreckt.
2. Haet is prowinghe? Prowinghe is een bywisinghe der wird in twyflicke tingen. Dyo bywisinghe is sanderhanda wys, als: Dij openbericheed
der deda, dyo oensyoen dis lichama, dat hluud ,
dyo rossche weninge, dyo weninge, dyo bywisinghe myt orkenscip, ende dyo byprowinge jefta
bywisinge, deer ma deth myt breuen, deer hetet
instrumenta.
3. Dio arste bywisinge is dyo openbeerlickheed
der deda: Als een. Prester is, deer haet kynden in
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de bekenning niet veroordeelen mag, wanneer er
geen ander bewijs bij gekomen is, ten gevolge van
welk bewijs de regter duidelijk van de misdaad
onderrigt wordt: want de bekenning geschiedt
somtijds wel om straffen te ontgaan, of om anderer
zaken wille, als van vrees.
34. Het regt zegt: Indien iemand een' mensch
gevat en onderzocht had, en hij den mensch aan
het geregt overgeleverd had als eenen moordenaar,
of als eenen anderen misdadiger, dan zal het regt
dien man of mensch niet regten volgens diens
mans woorden, die hem hun geleverd heeft, maar
de zaak zal men onderzoeken, en de waarheid
opsporen , en volgens het regt wijzen, en met behoorlijk regt bewijzen.
TIT. XIII.
FAN HET

BEWIJS.

1. Dit is geestelijk regt: Als de verweerder ontkent , waarom de eischer aanspreekt, dan moet de
eischer bewijzen, dat hem dat goed toekomt,
waarover hij aanspreekt.
2. Wat is bewijs? Proeving is eene bewijzing
der waarheid in twijfelachtige dingen. Het bewijs
is zevenderlei, te weten: De openbaarheid der
daad, het aanzien van 't Iigchaam, het gerucht,
de rossche waan, de waan, de bewijzing met getuigenis , en het bewijs of de staving, welke men
doet met brieven, die heeten instrumenta.
3. Het eerste bewijs is de openbaarheid der daden : Als er een Priester is, die heeft kinderen in

wumkes.nl

80
syn huus, so is openbeer dyo deda, dat hij naeí
onthaldelick is jeff onschyldich is.
4. Dio lettera is dyo oensyoen dis lichamis:
Als een frowe seyt, hyo se foercreft fan een man,
ende da frowen dat myt tekenen in her fynden,
dat hit alzo naet is.
5. Dio tredde is bij een hluud, dat is: Als
een hluud geet wral, ende allermannick wreen
seyt, so is 't een weninge, dat tet also se.
6. Dyo fyarde is een rossche weninghe ? dat is:
Als me syucht ane man ende een frowe bede naken to gara, so is dat een weninge, dat hi se
byslepen habbe.
7. Dat is riucht: Dat ma dyn sitter schel ma
myt lycka riucht altida foerdfynda, byhala om
fyower byschedelike tingh. Dat arst is: om een aeft;
dat oer is: om een testament; dat tredde is: om
bernîse; dat fyaerde is: om een frijheed dis mannis
dis wiues.
8. Hweerso een man pro wet da wird nogelyck
myt orkenscip ende mit riucht, dat haet affirmatiam, so is negatiam. naet: ende nçgatiam is so
fulla so neen.
9. Hwerso der iggena riucht joffte prowinge
dyncker • is.
10. Hwerso een man een tingh noegîick bywyst
myt andert orkenscip , deer heten is ajfírmatiam,
soe rney hym dij ora naet sykeria, ner ontgong
habba, ner wedriucht byeda.

11. Dit is riucht: Dal ma da clager in da oenbegin dis riuchtes guustich wesse schil ende help-
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^ j n huis, zoo is openbaar de daad, dat hij niet
onthoudend is of onschuldig is.
4. De tweede is het aanzien des ligchaams; Als
eene vrouw zegt-, !sij is verkracht door eenen man,
en de vrouwen,dat met teekenen aan haar vinden,
dat het zoo niet is.
5. De derde is bij een gerucht, dat is.- Als een
gerucht gaat overal, en ieder er over spreekt, dan
is het een w a a n , dat het alzoo is,
6. De vierde is een rossche waan, dat is: Als
men ziet een man en eene vrouwe beide naakt te
zamen, dan is het een vermoeden, dat hij ze beslapen heeft.
7. Dit is regt: Dat men den verweerder bij
gelijk regt altijd ten voordeele zal vonnissen, behalve om vier bescheidene zaken. De eerste: wegens een echt; de tweede : wegens een testament;
de derde is: om kindschap; de vierde is: wegens
de vrijheid van eenen man of eene vrouw.
8. Indien iemand bewijst de waarheid genoegend met getuigen en met regt, dat heet affirmatie,
dan is negatie niets, en negatie is zoo veel als
neen.
9. Wanneer der partijen regt of bewijs donker is.
10. Wanneer iemand eene zaak genoegend bewijst met tegenwoordig zijnde getuigen, welke
genoemd wordt affìrmatio, dan mag de andere
zich niet in regten voorzien, noch uitzonderingen
maken, noch tegenbewijs in regten aanbieden.
11. Dit is regt: Dat men den klager in het
begin j a n het regt gunstig zijn zal en behulpzaam,
I.
6
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lick, and dyn sitter to riucht laye and to andert
twinge: want dij sitter oeftelick ende jern laser
ontamen pKget.
12. Dit is riucht: Hweerso dij riuchter da twyn
iggen to fara hine heuet myt riuchta layenghe
broeht, and hya ayderne op orem spreckket, dat
hij ayderen allyck eenstich schel wessa áhd lyck
riuchtes, and hat so da clager moetlick is, dat'schel
wessa moetlick da sitter, beda in beschermense ende
onder wederclaegh, hit ne se dat dij sitter in da
ban wyr, and hij dan ne..... Nu moste naet
weder clagia, byhalden syn riuchten in der beschirminse ende in der wërre, lyck dam, off hij
naet in dae ban weer: hwant dyo werre ende dyo
byschyrmnisse natuurlick is.
13. Hweerso da iggena riucht dyncker sint
jefta prowinghe, so is ma billicker eenstich to
wessen da sittera dan da clager: want dij sitter
graten eenst haèt ney da riucht, ende dat om disse
wille, dat dij clager oenfyucht and dij sitter hyne
byschyrmt, deer eenstich is ende alla lyoden naturlick , aldeerom aegh ma dam mara eenst, deer
syn frijdom byschyrmt, en dat werth, [dan] dat
ma hym eniga hlest op da hals bringe, deer hij
naet schyldich is: hwant dyo fryheed buppa alle
tingem dat eenstichsíe is ney alle riuchten.
14. Hweerso dij clager naet nowlick prowet da
wirde, dat men dyn sitter aegh qwit to wisen
«nde to delen, hit ne wyre, dat dij sitter banschyldich weer, jeffta wald deen heed in da gued,
deerma om claged, jeffia hy ne hede hym foerwilkare, jeffia jelkirs bij lycka sekem to coem, and
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en den verweerder in het geregt dagvaarden en
ter verantwoording dwingen: want de verweerder
dikwijls en gaarne looze uitzonderingen stelt.
12. Dit is regt: Waar de' regter de twee partijen voor'zich heeft met regte dagvaarding gebragt, en de eene den anderen belooft, dat zij
beiden gelijkelijk bereidvaardig zullen zijn en gelijk
regtes, en wat den klager welgevallig is, dat zal
welgevallig zijn den verweerder, beide tot bescherming en tot wederklagte, ten zij dat de verweerder in den ban ware, en hij dan
Nu
moogt gij niet weder klagen, behoudens zijn regt
van verdediging en verwering, gelijk dien, die niet
in den ban ware: want de verwering en de verdediging natuurlijk is.
13. Wanneer der partijen regt duister is of
bewijs, dan is men billijker bereidvaardig te wezen den verweerder dan den klager: want de verweerder grooten gunst heeft volgens regt, en dat
om dies wille, dat de klager aanvecht en de verweerder zich beschermt, dat gunstig is en alle
menschen natuurlijk, daarom verleent men hem
meerder gunst, die zijne vrijheid beschermt en
dezelve verweert, dan dat men hem eenigen last
op den hals brengt, die hij niet schuldig is : want
de vrijheid boven alle zaken het gunstigste is naar
alle regten.
14. Wanneer de klager niet behoorlijk bewijst
de waarheid, dat men den verweerder moet vrijspreken bij vonnis, ten ware, dat de verweerder
banschuldig ware, of geweld gedaan had aan het
goed, waarom men klaagt, of dat hij zich had verwillekeurd, of andere diergelijke zaken gedaan
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hij se dan ontgolde, dat hij foerd to riucht staea
scholde.
15. Dat is riucht: Dat ma eer ende reder wesse schil qwyt to deìen, dan to wrwisen: want
hyt helligera is da misdeda to wriaen, dan dyn
onschyldighe to wrderuane; and elck frij Frese
gued hete schil, al ont hij jels wirth byprowet;
aldeerom is hit helgera ende sykera, dat ma in
twyuelicke secken dyn myldera wey halda, and
dyne sittera qwytschylde.
16. Dit is riucht: Dat dij sitter myt licka riucht
nyaer is, and hyne dij riuchter altyda aegh foerd to
deìane, byhala om fyower da eenstigha secken,
deer altida myt lycka riucht een stal aeghen te*
habben; aldeerom aegh dij riuchter hya foerd to
delen, want hya graten eenst ney da riucht habbet; jelkirs, hwyr so da riucht ende da prowinge
lyck sint, so aegh dij riuchter to jenst dyn clager
to fynden. Dit sint da fyower eenstlicka secken ;
Dat arste: dis menscha lesta willa; dat lettera;
frijheed dis haìsis; dat tredde is: dat heilige aefift;
dat fyarde is: der frowa birnse.
17. Hweerso een man een lada weddeth, ende
haet hij dera ladena breek, so is hij in der wird
naet wrwonnen, so schillet da oenprowinge foerd,
soe fyr so hit se een meet rijck man.
18. Hwaso orem helpt to sykerien, dij schel
swerra bij der ween, ende lyowa, dat hij al
riucht swer.
19. Hweerso da prowinga ende da sykeringa
gaer commet myt lycka riucht, so aeghma da sikeringa foerd to fynden.
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en hij hun dan beloofde, dat hij terstond te regt
staan zoude.
15. Dit is regt: Dat men eerder en gereeder
zijn zal vrij te spreken, dan te veroordeelen: want
het heiliger is de misdaden ie vergeven, dan den
onschuldigen te verderven; én ieder vrije Fries goed
heetens, zal totdat hij anders wordt bewezen; daarom is het heiliger en zekerder, dat men in twijfelachtige zaken den zachteren weg houde, en den
aangeklaagden kwijtscheîde.
16. Dit is regt: Dat de verweerder met gelijk
regt nader is, en hem de regter altijd behoort ten
voordeele te vonnissen, behalve om vier bescheidene
zaken, die altijd met gelijk regt een stand zullen
hebben ; daarom moet de regter ten hunnen voordeele vonnissen , want zij groote gunst volgens het
regt hebben; anders, waar het regt en het bewijs
gelijk zijn, daar behoort de regter tegen den klager
te vonnissen. Dit zijn de vier bescheidene zaken:
De eerste : des menschen laatste wil; de tweede :
de vrijheid van den hals; de derde is: de heilige
echt; de vierde is: der vrouwen huwelijksgift.
17. Indien iemand eene dagvaarding laat doen,
€ii hij de dagvaarding breekt, dan is hij in de
waarheid niet overwonnen, dan zal het bewijs
gevoerd worden, voor zooverre het is een gelijk
rijke man.
18. Wie eenen anderen helpt [zijne zaak] te
staven, die zal zweren volgens zijne meening en
in het geloof, dat hij in alles regt zWeert.
19. Wanneer het bewijs en het tegenbewijs te
Kamen komt met gelijk regt, dan behoort men
ten voordeele van het tegenbewijs te vonnissen.
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20. Item: Secken, dyr twiuel oen is, deer is
dij ongongh nyaer so dij prowinga.
21. Di sitter is nyaer myt lycka riucht to ontgaen, dan dij oenspreker; dij ongong is nyaer
dan dij oenbrengh.
22. Aen seeck, dyr openbar ís, buurkuud ende
gaekuud, da thor ma naet bywisa, ende mey ma
neen wedriucht to jens byede.
23i In alle secken, deer openbeer sint, deer
schel ma neen subtijlheit dis ri'uchtes in pligia, mer
allynna dyo laynghe ende sinen ende; dat schel
ma ai jechta, bettria ende bèta.
24. Di oenspreker àegh di sitters riucht naet to
wyten, ende deer neen andert fan: want dij oensprekir schel dyn sitter naet daedslaen mey syn
ayne swird; ende dwaet da riuchteren dat, so sint
hya wrrederen.
25. Hweerso een man, hij se Prester off leka,
haed een wird bitinged, off bybreuet ende sigled,
ende hij dan aldeerney sprecka wil contrarie, jeffta
syglia, to jenst syn arste wird ende to jenst syn
arste breeff ende sigeíe, so aegh ma da lettera wird
naet to lyowen, mer dyo arste, ende dat arste
breeff endé sigel aegh een stal ende een foerdgong.
26. Dit is riucht: Dat ma sawn .orkenen beth
schel lyowe, dan sigeîde breeff fan twa of fen
trijm.
27. Item: Dat riucht seyt aeck: Dat een
nyaer riuchtes is mey een baerman ende mey
twyr orkenen, dan een oer myt syn breeff ende
sigel allynna, eade dat ma ora aegh foerd to
wisen.
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20. Item: Zaken, daar twijfel aan is, daar is
het ontgaan nader dan het bewijs.
21. De verweerder is nader met geîiik regt te
ontgaan, dan de aanspreker; het ontgaan is nader
daa de aanbreng.
22. Eene zaak, die openbaar is, huurkundig
en dorpkundig, die behoeft men niet te bewijzen.,
en mag men geen tegenbewijs tegen inbrengen.
23. In alle zaken, die openbaar zijn, daar zal
men geene spitsvindigheid des regts in aanwenden,
maar alleen de dagvaarding en hare gevolgen; dat
zal men alles bewijzen, beteren en boeten.
24. De aanspreker behoeft des verweerders regt
niet te weten, en daar geen antwoord van [te
hebben] : want de aanspreker zal den verweerder
niet doodslaan met zijn eigen zwaard; en doen de
regters dit, dan zijn zij "verraders.
25. Wanneer iemand, hij zij Priester of leek,
had eene verklaring betuigd, of beschreven en gezegeld , en hij daarna spreken wil contrarie, of
zegelen, tegen zijne eerste verklaring en tegen zijnen eersten 'brief en zegel, dan behoeft men de
latere verklaring niet te .gelooven-, maar de eerste,
en de eerste brief en zegel moet vast staan en een'
voortgang [hebben].
29, Dit is regt: Dat men zeven getuigen beter
zal gelooven, dan gezegelde brieven van twee of
van drie.
27. Item: Het regt zegt ook: Dat iemand
nader regt heeft met een baarman en met twee
getuigen, dan een ander met zijn brief en zegel
alleen , en dat mçn den anderen moet ten yoordeele vonnissen.
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28. Tho jeens dyn jen , deer een openbeerheit
byseckt, is neen playtien.
29. Hwaso een gued off jelkers een seeck to
bodden brenckt, joffta to waer, dij jen is schyldich oenspreker to bìywn.
30. Hweerso een seeck to waer comnt jeffta
een spreeck brinckt, so aegh hij da oenprowinghe, deer spreekt, ende dij naet, dyr byseckt.
31. Hweerso aen man oenspritzen wirt om
gued, so thoer hij 't naet bywisa, ho hij deer oen
commen is, eer het dij ora bywyst, hweermey hij
dat yvinna wik
32. Hweerso ma dyn man naet oenprowet mit
riucht, soe aegh ma hym qwyt to wisen ende to
delen ney riucht.
33. Hwaso orem oenspreckt mij edem, so is dij
sitter nyaer riuchtes.
34. Hweerso een man een tingh wil oenprowya
myt riucht, byseckt dij ora, so schil dij ora myt
alsodene riucht ontgaen; ende nel hij naet myt alsodena ponten ontgaen, so schel ma dat riucht
prowia, ende dat better foerdfynda.
35. Alle tingh, dyr openbeer sint ney der byhodinghe, da oenprowingha sint nyaer dan da
lada; ende al tingh, dyr twiuel in is, dyr sint
da lada nyaer dan da oenprowingha.
36. Dit is riucht: Dat da lada sint set weder
leyna ende weder nene wird, weder twyuelyka
thingh ende weder neen opena tingh: want dyo
leyna schamet her selm.
37. Dit is riucht: Dat in alle gastlicke tingen
sint nyar de oenprowingha dan da lada.
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28. Tegen dengenen, die eene bekendheid ontkent, is geen pleiten.
29. Wie een goed of anders eene zaak in 't
bodting brengt, of voor het geregt, diegene is
schuldig aanspreker te blijven.
30. Wanneer eene zaak voor het geregt komt,
of [dat men] eene aanspraak maakt, dan moet hij •
bewijzen, die aanspreekt, en die niet, die ontkent.
31. Wanneer iemand aangesproken wordt om
goed, dan behoeft hij het niet te bewijzen, hoe
hij er aan gekomen is, voordat het de andere bewijst, waarmede hij dat winnen wil.
32. Indien men den man niet overtuigt met
regt, dan moet men hem vrij wijzen en deelen
volgens regt.
33. Wanneer een ander aanspreekt met eeden,
dan is de verweerder nader regtens.
34. Wanneer iemand eene zaak wil bewijzen
met regt, ontkent de andere, dan zal de andere
het met een gelijk regt ontgaan; en wil hij het
niet met gelijke punten ontgaan , dan zal men het
regt onderzoeken , en ten voordeele van het betere
vonnissen.
35. Alle zaken, die' openbaar zijn volgens het
algemeen gevoelen, daar is het bewijs nader dan
het tegenbewijs; en iedere zaak, daar twijfel in «
is, daar is het tegenbewijs nader dan het bewijs.
36. Dit is regt: Dat het tegenbewijs is ingesteld
tegen leugen en tegen onwaarheid, tegen twijfelachtige zaken en tegen geene bekende zaken: want
de leugen beschaamt zich zelven.
37. Dit is regt: Dat in alle geestelijke zaken
nader is het bewijs dan het tegenbewijs.
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38. Hweerso een bantha een man opseyt, ende
dij man habbe neen dulligh, ende hi 't quede,
hit se mit stock deen, so sint nyaer da lada dan
dyo oenbringh.
39. Alle twiuelicka secka, deer sweer sint, aegh
ma to halden in dat sekerlicke, ende lichte ting in
dat bettera.
40. Hwanneer dij oenspreker naet bywysd, men
hij seyt, hij wil 't bywisa, ende bewyst naet, so
schil ma dyn sitter qwyt wisa.
41. Aen riuchter, deer riuchta schel, dij schel
altida habba bij hym een Keysers orkena, jefita
tweer noglicka man, deer dae seeka scrywa jeffta
onthalda, dat hij riucht riuçhte: want ma dyn
riuchter âllynna naet lyowa thoer.
42. Dat riucht seyt: Hweerso een oenspreker is,
deer een man mey bywys naet wrwint fan ener dede, so is ma dyn werman schyldich qwyt [to] wisen.
43. Hwaso twyraleya riucht haet to een tingb ,
"dij geet een orem buppa, deer meer een riucht
deer to haet. Ellick menscha is nyaer riuchtes,
deer noegìicker bywisinghe haet.
44. Di oenspreker is nyaer syn secken to witen,
also langh als-* hij 't noeglick oenbringhe mey, dan
dij sitter hem to ontgaen.
45. Da secka, dyr graet gweed' dregget, jeff dyr
oen lyff ende lyaen gaet, jen is ma schyldieh bij
da gronda to prowien.
46. Item: Dit is riucht, ende seyt dij Keiser in
syn legibus: Dat moet wessa bycanlyck off wytlyck
alle da jennen, deer claglicke secken foer modet
to bringen in een rjucht; dat als willa hya dat
bringa in een openbeer bycannisse dis riuchtes, so
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38. Indien men iemand van moord beschuldigt,
en die man heeft geene wonde, en hij zeide, dat
het met den stok gedaan is, dan is nader het tegenbewijs dan het bewijs.
39. Alle twijfelachtige zaken, die zwaar zijn,
moet men houden in het zekere, en de ligte zaken
in het betere.
40. Indien de aanspreker niet bewijst, maar hij
zegt, hij wil het bewijzen, en bewijst niet, dan
zal men den verweerder vrijspreken.
41. Een regter, die regten zal, die zal altijd
hebben bij zich een Keizers getuige of twee voldoende mannen, die de zaak schrijven of onthouden , opdat hij regt regte: want men den regter
alleen niet behoeft te gelooven.
42. Het regt zegt: Waar een aanspreker is,
die iemand met bewijs niet verwint van eene daad,
dan is men den verweerder schuldig vrij te spreken.
43. Wie tweederlei regt heeft op eene zaak,
die gaat eenen anderen te boyen, die maar een
regt daartoe heeft. Ieder mensch is naast regtens,
die voldoend bewijs heeft.
44. De aanspreker is nader zijne zaken te bewijzen , zoo lang als hij het behoorlijk bewijzen
k a n , dan de verweerder om het te ontgaan.
45. De zaak, die groot kwaad behelst, of die
aan lijf en leden gaat, die is men schuldig grondig
te bewijzen.
46. Item: Dit is regt, ,en zegt de Keizer in
zijne wetten: Dit moet zijn bekend of geweten
bij al degenen, die klagelijke zaken voornemen
te brengen voor het regt; willen zij dat brengen
in eene openbare bekendheid des regts,. dan zullen
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schilla hya bringa alsuike claegh, dyr hya mogen
bywisa mit noeglicka tingen off orkenen, oíf dyo
c.aeghwroginghe bywisa myt al da openbeerste
bywisinghe, dyr ma foer riucht ontfaen mey, off
myt aíso stercke foermodinghe, deer tynet op dat
bywys deer seeck voerschrioun, deer sonder tywsternisse is off twyuelachticheet, ende foerfolget
claer dan dat lyacht, dan dat lyaeht dis middeys.
47. Item: Hvae deer wil claeglick ymmen
wrogie jeffta oensprecka om secka, deer ymmen
rored off gaed in syn sonda lidmaten off lyff, dij
schel comma geleerd ende to fara onderwysd mit
al da noeglicksta bywys, deer foer riucht aegh to
schaen.
TIT. XIV.
ì

DE

PRESUMTIOÏÏIBUS.

1. Dio fyffte prowinga ende byuisingha is dyo
weninge. Ffuila secken sint er deer wenynge: dat
is dyo dume wenynge, ende halt ma naet to
riucht, ende is, jeff ma een man hemelich hab
syoen sprecken mit een frowa , dat schel ma naet
wena, dat hit se om bysíepen. Dyo dume wenynge , is 't een wenynge, so comt se fan wrsmainge ende fan een hluud; mer dij riuchter schel
't naet folgia, ner neen sententie dela.
2. Dio trowe weninghe is, deer compt fan Jyka
secken, dat is, dat een man jouwen weer syn
ondersette pand, so is 't een ween, dat hym al
bytellet se: ende disse veninge laet dyn riuchter
aldeer t o , dat hij een ordel dela; hit ne se dat
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zij brengen alzulke klagten, die zij mogen bewijzen met behoorlijke getuigen of orkenen, of de
aanklagte bewijzen met al de duidelijkste bewijzen,
die men in 't regt aannemen kan , of met alzoo
sterke vermoedens, die dienen tot bewijs der zaak
voorschreven , welke zonder duisterheid is of twijfelachtigheid , en vervolgt klaarder dan het licht,
dan het licht des middags.
47. Item: Hij die iemandwegens misdrijven wil
beschuldigen of aanspreken om zaken , die iemand
roeren of gaan aan zijne gezonde ledematen of
lijf, die zal komen geleerd en te voren onderwezen met het allervoldoendst bewijs, hetwelk voor
rfigt moet geschieden.
TIT. XIV.
VAIf

WAXEti.

1. De vijfde proef en bewijs is de waan. Velerlei
soorten zijn er van waan: dat is de domme waan,
en die houdt men niet in regten,. en is, als men
iemand heimelijk heeft zien spreken met eene
vrouw, dat zal men niet wanen, dat het zij om
bijslaap. De domme w a a n , is het een w a a n , dan
komt zij van versmading en van een kwaad gerucht ; maar de regter zal er geen gevolg aan
geven, noch een vonnis op wijzen.
2. De geloof bare waan is, welke komt van
waarschijnlijke zaken, dat is, dat iemand wedergegeven ware zijn verzet pand, dan is 't een
waan, dat hem alles betaald is; en deze waan
brengt den rêgter daartoe, dat hij een vonnis
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ma dat bewisa moge beth. Ffan lyeka secken is
't al een riucht.
3. Dio weninge jeffta prowinge is bij ontaem
dis riuchtes, als dij ena da orem dat riucht na et
last, jeff dat hij swert, dat is aldus, jeffta aldus
naet; ende dyo prowinga, deer myt orkenschip
wirth deen, dyo prowinga daegh.
4. Tho jens een meenhluud so een schel ma
neen eedtocht ontfaen: want een meenhluud raaket een lawa, ende een meenhluud mey ma
brecka mit noglicka orkenscip.
5. Dit is riucht: Dat to jeens een riuchtfirdige
foermodinge so een schel ma neen bewys to leta.
6. Dit is riucht: Dat een riuchter ney een openbeer foermodinge als schyldich is to riuchten.
7. Dat riucht seyt: Dat ellick man wirth gued
heten ende fan 't riucht foermodeth, also langh
als hij naet quaed prowet wirth.
TIT. XV.
DE TESTIBÜS

ET EORUM

ATTESTATIONIBUS.

-1. Dit is dyo sexte prowingha ende bywisinge,
ende det ma myt orkenschip. Dij is orkena, deer
da wyrd foertbrenckt in da riucht. Manigherhanda
wys wrbyet dat gastelick riucht aen man orkena
to wessen, ende drift hine fan da riucht: Dyo
forwirda, dat slacht, dyo jelde, dioe froedschip,
dat hluud, dio eermicheed ende dij layva, dat
sibbe ende ayne hym, dat loegh, dyo tyd.
2. Dio forwirde, dat is: Dat een ayn kneppa
mey neen orkene wesse.
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geeft; ten zij dat men het beter bewijzen kan.
Van soortgelijke zaken is het al een regt.
3. De waan of bewijs is bij gebreke des regts,
wanneer de een den anderen het regt niet bewijst , of dat hij zweert, dit is aldus, of aldus
niet; en het bewijs, dat met getuigen wordt gedaan, dat bewijs is goed.
4'. Tegen een algemeen gerucht zal men geen
eeddoening ontvangen: want een algemeen gerucht
maakt eene vlek, en een algemeen gerucht mag
men vernietigen met voldoentîe getuigen.
5. Dit is regt: Dat tegen een regtvaardig vermoeden men geen bewijs zal toelaten.
6. Dit is regt: Dat een regter volgens een
openlijk vermoeden alles schuldig is te beregten.
7. Het regt zegt: Dat ieder wordt goed genoemd en in regten vermoed, zoo lang hij niet als
slecht overtuigd wordt.
TIT. XV.
FAN DE GETUIGEN

EN HUNNE

FERELARIN

GEN.

1. Dit is de zesde proef en bewijs, en doet
men met getuigenis. Die is getuige, die de waarheid voortbrengt in het regt. Op velerlei wijze
verbiedt het geestelijk regt iemand getuige te zijn,
en verwijdert hem van het regt. De stand, 'de
kunne, de jaren, de vroedheid , het gerucht, de
armoede en het geloof, de bloedverwantschap en
dienstbaarheid, de plaats, de tijd.
Si De stand, dat is: Dat een eigen knaap
(dienstbare) mag geen getuige zijn.
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, 3. Dat slacht: Aísoewal mey een frow neen
orkena wessa in eenera haudseck, als: om tyefte
ende manslachta; men in oer gastlicke secken, als
in aeft jeffta disser gelycka, so mey een frow orkena wessa.
4. Item: Frowen moghen orkenschip drywe in
fula secken.
5. Een frow mey in alle secken orkena wessa,
byhala in alsoe grata secken, deer gaet oen lyf
ende graet gued, jefta leden, jefta oen prestelicke
era, deer hij in da iowigha kerkener om moge in
comma, jof om een testament; bihale om disse
ponten, so mey een frow orkena wessa in alle
ponten, als: om eerf, om pennighschylda ende
om jelkers secken , deer ma se behowet.
6. item : Aeck so mey een frow orkena wessa , deer oen lyf ende oen grata secken geet, als:
om mislawa jof om symonie, jof om een man,
deer syn land wrreda joff wrret hede.
7. ïtem : Frowen mogen orkenen wessa in caust's críminalibus [el] ^ciuüibus, tyens da Presteren
ende aeck in oer secken.
8. Item: Frowen mogen orkenscyp hode in
sibben, als fader ende broder orkenen mughen
Wessa.
9. Item: Frowen moghen orkenen wessa, als
ma da wyrd oers naet prowia mey.
10. Aen kyn mey neen orkena wessa. Een man
mey orkenschip hode, âls er xiiij aud is, fan secken , dyr hym hugiet, fan der tyd, deer bij tyen
jeer ald was ende xiiij, alsofyr so hij da ter tyd
wys weer fan maneer ende fan syn; meà in haedsecken naet eer xx jeer ald was.
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â. De kunne: Even zoo mag eene vrouw geene
getuige zijn in eene hoofdzaak, als: om dieverij
en manslag ; maar in andere geestelijke zaken , als
in echt of dergelijke, mag eene vrouw getuige zijn.
4. Item: Vrouwen mogen getuigenis geven in
vele zaken.
5. Eene vrouw mag in alle zaken getuige zijn ,
behalve in zoo groote zaken, die gaan aan lijf
en groot goed , of leden , of aan priesterlijke eer ,
waarom hij in den eeuwigen kerker mogte komen,
of om een testament; behalve om deze punten,
mag eene vrouw getuige wezen in alle punten,
als: om erf, om penningschuîd, en om andere
zaken, waarin men ze behoeft.
6. Item: Ook zoo mag eene vrouw getuige
zijn over hetgene aan het leven en aan groote zaken gaat, als : om ongeloof of om symonie , of om
iemand , die zijn land verraadt of verraden heeft.
7. Item: Vrouwen mogen getuigen zijn in criminele en civile zaken, tegen de Priesters en ook
in andere zaken.
8. Item: Vrouwen mogen getuigenis geven in
bloedverwantschap, als vader en broeder getuigen
mogen wezen.
9. Item: Vrouwen mogen getuigen zijn, als
men de waarheid anders niet bewijzen kan.
10. Een kind mag getuige zijn. Een man mag
getuigenis geven, als hij veertien jaar oud is, van
zaken, die hem heugen, van den tijd, toen hij
tien jaar oud was, tot veertien, voor zooverre
hij toen ter tijd wijs was van manieren en van
zinnen; maar in hoofdzaken niet voordat hij twintig jaar oud was.
I.
7

wumkes.nl

98
11. Dio froedschip : Een mal man jof een derten man mey neen orkena wessa.
12. Item: Dat quade hluud: Ilwaso byhletten
is myt tyefta, myt mansîachte, myt meeneden,
jeffta myt moerd, jefta oerss myt quade secken,
dij mey neen orkena wessa.
13. Hweerso orkenen Iecket wirdet in secken,
dyr dat riucht fan seyd, aísoe fyr so hiara sonden
bychtet ende betteret habbet, haet so hya dan deen
habbet, so mogen se orkenschip fera , wtseyd da
meenediga ende tyeuen, deer wytlick is; da mogen nimmer orkenschip fera, als hìa al betteret
habbet, ende hymmen dij Paus ende dij Keyser al
nìjes coníìrmeret haet in criminalibus, dat sint,
in haedssecken.
14. Item: Also wel hwaso myt quada secken
wrhletten wessen haet, als hya hiaere sonden bychtet ende betteret habbet. Ende da jen mogen allycwel -neen orkenen wesse» om secken , dyr een
man oen syn lyff ende era geet; mer om jelkirs
secken mogen se orkenen wesse, als hya hyara
sonden bychtet ende betteret habbet. Ende da jen
naet, deer meeneden swaren habbet, jefta stellen ,
hit ten weer, * dat hym dij Paus jefta dij Keyser
nijes coníìrmeret.
15. Item: Weer mey schel een man dat biwisa, datter bychtet ende betteret haed? Dat allynna mey syn Persona dwaen, jefta dyn j e n ,
deer dij Persona orlof jown haet, syn sonden to
byehten.
16. Dyo eermicheed: Dit is gastlick riucht:
Dat een eerm man mey neen orkena wessa: want
hit is een wenìnge, dat hij 't dwe om guet. Ende
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11. De vroedheid: Een mal man of een gek
man mag geen getuige zijn.
12. Item: Het kwaad gerucht: Wie berucht
is met diefstal, met manslag, met meineed, of met
moord, of anders met kwade zaken, die mag geen
getuige zijn.
13. Wanneer getuigen gewraakt worden in zaken , waar het regt van spreekt, voor zooverre
zij hunne zonden gebiecht en zich gebeterd hebben , nadat zij dat gedaan hebben, mogen zij getuigenis geven, uitgezonderd de meineedigen en
dieven, dat bewezen is; die mogen nimmer getuigenis geven, of zij zich gebeterd hebben, en hen
de Paus en de Keizer op nieuw bevestigd hebben
in criminele zaken , dat is, in hoofdzaken.
14. Item : Ook zoo wie om kwade zaken berucht geweest zijn, als zij hunne zonden gebiecht en gebeterd hebben. En diegenen mogen
evenwel geene getuigen zijn wegens zaken, die
iemand aan zijn leven en eer gaan; maar om andere zaken kunnen zij getuigen zijn, als zij hunne
zonden gebiecht en zich gebeterd hebben. En diegenen niet, welke meineeden gezworen hebben
of gestolen, ten ware, dat hun de Paus of de Keizer op nieuw bevestige.
15. Item: Waarmede zál iemand het bewijzen,
dat hij gebiecht en zich gebeterd heeft? Dat alleen
kan zijn Priester doen, of diegene, wien de Priester verlof gegeven heeft, zijne zonden te biechten.
16. De armoede: Dit is geestelijk regt: Dat
een arm man mag geen getuige zijn: want het is
een waan, dat hij het doet om goed. En dit is
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dit is te foerstaen fan onhouisscha ende giriga eerma lyoed, ende naet fan alla eerma lyoed.
17. Fan da lawa-, dat is: Dat een Heyden
man, Joden ende /lereiieí, ende jelkirs mislawiga
lyoed mogen neen orkenen wessa.
18. Leken mogen neen orkenen wesse in secken
deer een Prester syns amptis om byrawed mochte
wirda, jefta in da iowiga kerkener mochte om
komme, hit ten se om mislawa, jefta symonia,
jefta dyrom, dat hij syn Hera wrreda wolda; œer
om alle secken , deer een Prester in da gued om
pynget mey wirda , deer mey een leka orkena in
wessa.
19. Presteren en gastlicke lywed mogen in hiara
secken orkenen wesse, so fyr so hya neen foerspreken sint, deer hiara conuent oengeet jeff hiara
tzerka.
. 20. Da sibdelen onder hyaerem ende foer hiarem
mogen neen orkenen wesse; dij fader ende di
soen jefta twer broren mogen in een seeck neen
orkenen wessa.
21. Sib aeg ma ende mey ma b}'wisa myt orkenen , deer een menscha mey bysib is.
22. Dio moder jef dij fader mey neen orkena
wessa in der seeck, deer her dochter een man
nympt, ende di man besecka wil; mer so schil
dat meck onlyck wessa, ho machtich jefta ryck
dat dij man se buppa der dochter; ende is een
lyck meck, jefta dat dyo moder ryckera jefta
machtera se dan dij man, so mey dyo moder jefta
dij fader orkena wessa, ende oers naet.
23. Een mannes hlynge, aldeer myt hem wen»
neth, off huusnaaten, deer myí hem to met ende
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fe verstaan van onfatsoenlijke en geringe arme
lieden , en niet van alle arme lieden.
17. Van 't geloof: Dat is: Dat een Heidensch
man , Joden en ketters, en andere ongeloovige
lieden mogen geene getuigen zijn.
18. Leeken mogen geene getuigen zijn in zaken,
waarom een Priester van zijn ambt beroofd kan
worden , of in den eeuwigen kerker kan komen ,
ten zij om ongeloof of symonie, of daarom, dat
hij zijnen Heer verraden wilde; maar om alle zaken , waarom een Priester in het goed gestraft kan
worden , daar mag een leek getuige in zijn.
19. Priesters en geestelijke lieden mogen in
hunne zaken getuigen zijn, zooverre zij geene
voorspraken zijn van hetgene hun klooster aangaat
of hunne kerk.
20. De bloedverwanten onder elkander en voor
elkander mogen geene getuigen zijn ; de vader en
de zoon of twee broeders mogen in eene zaak
geene getuigen zijn.
21. Bloedverwantschap kan men en mag men
bewijzen met getuigen, waaraan iemand verwant is.
22. De moeder of de vader mag geen getuige
wezen in de zaak, dat hunne dochter een' man
neemt, en de man ontkennen wil; maar dan zal
het huwelijk ongelijk zijn, hoe magtig of rijk dat
die man zij boven de dochter; en is [het] een
gelijk huwelijk, of dat de moeder rijker of magtiger zij dan de man , dan mag de moeder of de
vader getuige zijn en anders niet.
23. Iemands loontrekkende bediende, die met
hem woont, of huisgenooíen, die met hem te werk
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to meel geet, ende syn sibben, da moghen naet
syn orkenen wessa, da mey ma weersprecka, hit
ten se, dat riuchteren ende froede lywd des een
fulla ween habba, dat hy om neen secken in der
wrald omgonghe. Hit Ieyt algaer fuîa oen da
riuchteren ende oen da lywd, ho nogelick ende
fest, dat hya sint.
24. Di orkena schel also wel sprecka fan da
loegh ende fan der tyd.
25. Aller mannick mey orkena wessa, buta da
j e n , deer dat riucht wtwyst. Da orkenen schel
ma naet to riucht bringa, eer bygonnen is.
26. Da orkenen schellet swarra, dat se da wird
sidze, ende neen leyne deer ín brenge fan dam,
deer ma hvmmen fresit fan der seeck, ende also
ofte so hymman freget dij riuchter; ende dat se
naet swer om gued, ner om fryondschip, ner om
hat, ner om nyd, ner om bata , deer hya aldeer
fan scholden hawn habbe, jefta habba muggen ,
jefta habba schillet.
27. Ney disse eed soe laet dij riuchter da orkenen bysida , to prowien ellick bysonderinga, dyn
ene eefter dyn orem, ende scrift aî hiara wirden ,
ende freget: hor hij aldeer bij were; seyt hij , dat
hij aldeer bij weer, so fregie hij: in huckera loegh,
op hucken dey, fan huckera tyd in da jeer, ho
manich tyd is 't studen, ende hwa was aldeer bij ,
ende haet seyden's, ende jelkers so mey di riuchter
fregia, haet hij wil, elka orkena. Ende di riuchter schel aldus scriuua : Dat PETER , aldeer swern
haet, hab ick freget fan der seeck, deer is twissche
ALBERT , de tal« loco,
ende HINDRICK , de tali
loco, ende hij seyt, hij weer deer bij, dat ALBERT
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ên ten maaltijd gaan, en zijne bloedverwanten ,
die mogen niet zijne getuigen zijn, die mag men
weerspreken, ten zij.dat de reglers en vroede lieden hieromtrent een volle waan hebben, dat hij
om geene zaak ter wereld zich laat omkoopen.
Het ligt hoofdzakelijk veel 'aan de regters en aan
het volk, hoe voldoende en vast zij zijn.
24. De getuige zal mede spreken van de plaats
en van den tijd.
25. Ieder mag getuige zijn, behalve degene, dien
het regt uitzondert. De getuigen zal men niet voor
het regt brengen, eer het begonnen is.
28. De getuigen zullen zweren, dat zij de
waarheid zeggen, en geene leugens daarin brengen van hetgene, dat men hun vraagt wegens die
zaak, en zoo dikwijls als hun de regter vraagt; en
dat zij niet zweren om goed, noch om vriendschap , noch om haat, noch om nijd, noch om
voordeel, dat zij daarvan zouden gehad hebben,
of hebben mogen, of hebben zullen.
27. Na dezen eed dan leidt de regter de getuigen ter zijde, om te hooren elk in het bijzonder,
de eene na den anderen, en schrijft al hunne
woorden, en vraagt: of hij daarbij ware; zegt hij ,
dat hij daarbij ware, dan vrage hij : in welke
plaats, op welken dag, op welken tijd van het
j a a r , hoe langen tijd is het geleden, en wie was
daarbij , en wat zeiden zij , en overigens mag de
regter vragen, wat hij wil, eiken getuige. En de
regter zal aldus schrijven: Dat ik PETER , welke
gezworen heeft, heb gevraagd wegens de zaak,
die is tusschen ALBERT , van die plaats, en HEN-

DRIK van die plaats, en hij zegt, hij was daarbij,
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dat land capet om x merck aìdis jeldis, wr trijrö
jeren, ende deer weren bij ende wr Her SIMEN ,
de tali loco, ende in da loegh to S. caped op da
how, om prime tyd; ende jelkers mey dij riuchter
fregia, jef hij wil. So schel hij fregia da lettera
orkena , ende da tredda , ende is ter meer, ende
scrywa al hyaere wirden. Aldeer ney so schel dij
riuchter setta aen dey, to openberien da orkena
sidzen; ende als dij dey compnt, so schel ma Iessa
in da riucht hiara sidzen wta breeff, oen der
iggena andert. Als dat dan deen is, so schel dij
sitter, jef syn reedsman, bidda in da riucht fan
da riuchteren da namen der orkeneA, ende dat
wtscryft fan hiara sidzen ; ende alsowel schel hij
bidde deer ney, dij sitter jeff syn reedsman , fan
da riuchter, een dey to bereden, haed so hij
spreekt to jenst da orkenen ende hiare sidsen;
deer ney mey dij reedsman sprecka, jeff dij sitter,
jeff hij wil, ais dij dey dis beredis is omcommen ,
to jeens da orkenen aldus: Hera riuchter! A.
mey neen orkena wessa, hij is B. broer, joff syn
sisterlingh, joff sijn nowa, jeff syn kneppa, jeff hij
is een kynd, jeff hij is meenedich, jeff hij is een
wokener, jefta tyef, jefta schaker, jefta manslachtich, jefta hit is een frow; dit is to jenst da personen
der lyodena Ende aeck so mey sprecka dij sitter
jeff dij redisman: Riuchter, Hera! Ick leckie RoLiF aldeerom, hwant hij seyt naet wreen myt B.:
want B. seyt, hyt weer op da merked, ende R.
seyt, op da how, en P. seyt, op den Freed , ende
A. seyt, op den Monedey; aldeerom spreek ick, dat
disse orkenschip naet daegh, omdat ze a twa sid-
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dat ALBERT dat land kocht voor tien mark oud
gelds, voor drie j a a r , en daar waren bij en over
Heer SIMON , van die plaats, en in de plaats te S.
gekocht op het kerkhof, om primen tijd; en overigens mag de regier vragen, wat hij wil. Dan
zal hij vragen den tweeden getuige, en den derden , en zijn er meer, en schrijven alle hunne
woorden. Alsdan zal de regter bepalen eenen dag,
om te openbaren der getuigen zeggen ; en als die
dag komt, dan zal men lezen in het geregt hun
zeggen uit den brief, in der partijen tegenwoordigheid. Als dit dan geschied is, dan zal de verweerder , of zijn raadsman, verzoeken in het geregt
van de regters de namen der getuigen en een afschrift van hunne woorden-; en even zoo zal hij
verzoeken daarna, de verweerder of zijn raadsman , aan den regter, om eenen dag te bepalen,
opdat hij spreke tegen de getuigen en hun zeggen;
daarna mag de raadsman spreken, of de verweerder , zoo hij wil, als de dag van beraad verloopen
is, tegen de getuigen aldus: Heer regter! A. mag
geen getuige zijn, hij is B.'s broeder, of zijner zusters kind, of zijn neef, of zijn knecht, of hij is
een kind, of hij is meineedig, of hij is een woekeraar, of dief, of straatroover , of manslagtig , of
het is eene vrouw; dit is tegen de personen der
lieden. En ook zoo mag spreken de verweerder
of de raadsman: Regter, Heer! Ik wraak ROELOF
daarom, want hij spreekt niet gelijk met B.: want
B. zegt, het was op de markt, en R. zegt, op het
kerkhof, en P. zegt, op den Vrijdag, en A. zegt,
op den Maandag; daarom zeg ik , dat deze getuigenis niet deugt, omdat zij elkander tegenspreken
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zet an da loghe ende oen da tyd ; omdat hij naet
bewyst syn spreeck, als hij wtbaeden haet; soe bid
ik joe, Riuchter! dat ij mij qwyt dele fan synre
spreeck, ende hem da swigha toe dele.
28. Hweerso ma orkenen myt gwed capet, da
daget naet, haet hya dwaet; men een yegelyck
schil beschedelicke, trowe orkenen nymma in syn
orkenschip, ende nymmen schel orkenschip dwaen,
joff hy se nuchteren.
29. Hwaso orkenschip fera schel, dij schel frij
wessa, ende to byschatta jerem, ende beschedelyck, ende naet openbeer wrhïet wessa myt qwade
hluden jefta quade secken, naet onjerich, naet
ontrow.
30. Hwerso da orkenen swara schellet, so schel
dy riuchter bede da iggen to fara dat riucht laya,
off hit haet neen macht; ende nel dij ora igh naet
comma, als hij layd wyrth, soe haet hij allycke
fule macht, so fyr soe hit da igh neen need off
nyme,
31. Hweerso da orkenen sint seer ald, jefta
breek in hyaere lyaëm, joff cranclick sint, jefta
scamel sint, deer also snoed fan claen sint, dat
hya myt erem naet to riucht comma moghe, so
schel dij riuchter nogelycke lywd wtseynda, deer
se noegelick to hiaere huus wrstande.
32. Dít is riucht: Dat een menscha een aeft
byhyndrya mey, also dat hy sib jefta secka foerdbrocht, dat hya naet gaer mochte, so fyr so hit
nymmen kettiger weer so hym; mer hit schel wessa eer da handtrowen; meer eefter da handtrowen so scheî deer meer orkenschip to wesse.
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omtrent de plaats en omtrent den tijd; omdat hij
niet bewijst zijne aanspraak, zoo als hij aangeboden heeft; daarom verzoek ik u , Regier ! dat gij
mij vrijspreekt van zijne aanspraak, en hem liet
zwijgen oplegt.
28. Indien men getuigen met goed koopt, dat
deugt niet, wat zij doen; maar ieder zal bescheidene , geloofbare getuigen nemen in zijne getuigenis , en niemand zal getuigenis doen, of hij zij
nuchteren.
29. Die getuigenis geven zal, die moet vrij zijn,
en tot bepaalde jaren, en bekwaam, en niet
openlijk beticht wezen met kwade geruchten of
kwade zaken, niet minderjarig, niet ontrouw.
30. Wanneer de getuigen zweren zullen, dan
zal de regter beide partijen voor het regt dagvaarden , of het heeft geene kracht; en wil een der
partijen niet komen, als hij gedagvaard wordt,
dan heeft het gelijke kracht, voor zooverre het
de partij geen nood belet.
31. Wanneer de getuigen zijn zeer oud, of
gebrekkig in hunne leden, of ziekelijk zijn, of
schamel zijn, die zoo slecht in de kleederen zijn ,
dat zij met eeren niet in het regt komen kunnen ,
dan zal de regter bekwame lieden uitzenden, die
hen behoorlijk te hunnen huize hooren.
32. Dit is regt: Dat iemand een' echt verhinderen mag, wanneer hij bloedverwantschap of zaken voortbrengt, om welke zij niet trouwen mogen, voor zooverre het niemand bekend was als
hem; maar het zal wezen, eer zij eikanderen de
hand geven; maar na het handgeven zal er meer
getuigenis toe zijn.
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33. Hweersoma toe jenst da orkenen pröWie
wil, so schelma se aìleraerst swara leta, byhalden
inanick syn riucht, soe haet hij eefter da swarreii
syn spreeck byhalden, hor da orkenen fest se so
naet: hwant alzoe langh als da orkenen naet
swarren habbet, so weet di igh naet, hor soe hit
myn soe meer oengeet.
34. Hweerso da orkenen in een seeck prowed
sint, ende hiara orkenscip oppenbered is, soe mey
ma efterdam da orkenen naet leckie, oers dan
om tria secken. Dat aerste: Hij schel swarra,
dat dij orkena fan haet ner fen quaedheed naet
swarren habbe , jeff hem mey ma íeckya. Lettera
tyd: Dat hij 't onder forwirtha heed, eer dat
orkenscyp openbered ward, byhalden syn riucht,
to jenst da orkenen to sprecken. Tredda tyd:
Dat da orkenen secken deen heden , dyr hya neen
orkenen om wessa mochten, ende daltet dij oensecka eer naet wist, eer hya sworen, ende hit
wirt hem dymey seyd, so mey hij se om den,
pont leckia eefter da swaren, alzo fyr soe 't dij
oensecka swara wil, dat hij 't eer naet wiste, dat
hya alsulke lyued weren, dat hya neen riucht wrfolle muchten.
35. Hweersoma orkenen wtbyeth, ende hya
swarret ende prowed wirdeth , ende hiara orkenschip openbeeret is, soe mey yta dij igh riucht deer
to jenst byede; dat haet exceptio peremtoria, dat
bytiueth, dat een man sprecka mey, dis seeck is
eens eynt formyds een riuchters ordel. Lettera tyd.r
Disse seeck hab ick eens aynt off riucht myt edem.
Tredda tyd: Disse seeck habbet soenlywd eynt
ende schaet. Fiarda tyd: Hij haet een forwirde
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Ö3. Indien men tegen de getuigen bewijzen
"Wil, dan zal men hen allereerst zweren laten , behoudens elk zijn regt, dan heeft hij na het zweren
zijne aanspraak behouden, of de getuigen goed zijn
of niet: want zoolang de getuigen niet gezworen
hebben, weet de partij niet, of het weinig of veel
betreft.
34. Wanneer de getuigen in eene zaak gehoord
zijn, en hunne getuigenis geopenbaard is, dan mag
men daarna de getuigen niet wraken, anders als
om drie zaken. Ten eerste: Hij zal zweren, dat
de getuigen uit haat of uit kwaadheid niet gezworen hebben, of hen mag men wraken. Ten
tweede : Dat hij zich voorbehouden had , voordat
de getuigenis geopenbaard werd, behoudens zijn
regt, tegen de getuigen te spreken. Ten derde :
Dat de getuigen zaken gedaan hadden , om welke
zij geene getuigen zijn mogten , en dat het de verweerder eerder niet wist, voordat zij zwoeren , en
het werd hem daarna gezegd, dan mag hij ze om
deze reden wraken na het zweren, voor zooverre
de verweerder zweren wil, dat hij het vroeger
niet wist, dat zij zoodanige lieden waren , dat zij
geen regt vervullen mogten.
35. Wanneer men getuigen aanbiedt, en zij in
den eed genomen en gehoord zijn , en hunne getuigenis geopenbaard is, dan mag nog de partij
regt daartegen bieden; dat heet exceptio peremtoria, dat beteekent, dat iemand zeggen mag, deze
zaak is eens geëindigd door een règterlijk vonnis.
Ten tweede: Deze zaak heb ik eens geëindigd of
beregt met eeden. Ten derde: Deze zaak hebben
zoenlieden geëindigd en gescheiden. Ten vierde:
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uoer mij macketh , dat hij om disse seck naet op
mij sprecka mey. Ffyfta tyd: Dit gued hab ìck
also Iangh bysetten, dat ma 't mij naet oefwynna
mey. Mit dissè fyf seckken so mey een man dat
syn byhalda, als dat orkenschip al openbereth is,
deer hem to jenst geet.
36. Item: Alsowel is 't neen froedscip, dat
dat een man alducke, secken, als hyr to fare
scrioun staet, wtbiueth, eer hij 't wytha, haeth da
orkenen sidseth, als hya proweth wirdeth, deer
him syn gued offwynna willet.
37. Ora tyd : Hwerso een man Iayeth wirth to
fara een riuchter, wil hy da seck ontyaen myt
riucht, so schel hij alleraerst sprecka to jenst dyn
riuchter, dat hij syn riuchter naet wessa mey;
wint er alhyr mey naet foeerd, so schell er sprecka op dat breeff, deer dij riuchter mede to riucht
swerren haet, hor dat wel so qualic wonnen se ,
jofF noulick, dats lettera tyd.
38. Tredda tyd, dat haet exoepíio declinatoria,
is hwanneer een man breef wtjowt, hor dij jeena
eek nogelick se breefwt to reken, deer se wtjown
haed.
39. Exceptio dilatoria solucionis,
hwanneer
een man een orem een gued burget, bij een dey
to bitellien, ende hem dan eer oenspreckt, eer dij
dey omkompt, soe aegh hij twya alzo îângh ferst,
eefter da dey, to bitellien, deer hij oenspritzen
haed, ende aldeer toe soe aegh hij syn kostfellingha to slaen.
40. Menedich lyoed, ende also wel da orkenen,
deer ma myt gued capet, da schel ma naet halda.
Also wel hweerso da orkenen swerren habbeth,
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Hij heeft eene overeenkomst met mij gemaakt, dat
hij wegens deze zaak mij niet aanspreken mag. Ten
vijfde: Dit goed heb ik zoo lang bezeten, dat men
het mij niet afwinnen mag. Biet deze vijf zaken
mag iemand het zijne behouden , als de getuigenis
reeds bekend gemaakt is, hetwelk tegen hem is.
36. Item : Evenwel is het niet verstandig , dat
iemand zoodanige zaken, als hier voorschreven
staan , aanbiedt, voordat hij weet, wat de getuigen zeiden, toen zij gehoord werden , welke hem
zijn goed afwinnen willen.
37. Ten tweede: Indien iemand gedagvaard
wordt voor een' regter, wil hij de zaak ontgaan
met, regt, dan zal hij allereerst spreken tegen den
regter, dat hij zijn' regter niet zijn mag; wint hij
hier niets mede, dan zal hij spreken tegen den
brief, waarop de regter in het regt gezworen heeft,
of hij dien wel of kwalijk bekomen heeft, of behoorlijk , dit is ten tweede.
38. De derde, welke heet exceptio declinatoria ,
is wanneer iemand een' brief uitgeeft, of diegene
ook bevoegd was eenen brief uit te geven, die
hem uitgegeven heeft.
39. Exceptio dilatoria solucionis, wanneer iemand eenen anderen een goed borgt, op eenen
dag te betalen, en hem dan eerder aanspreekt,
eer de dag verschijnt, zoo moet hij tweemaal zoolang uitstel, na dien dag, tot betalen [hebben],
dien híj aangesproken heeft, en daarenboven moet
hij voor zijne onkosten instaan.
40. Meineedige lieden, en ook zoo de getuigen,
die men met goed koopt, die zal men niet houden.
Even zoo wanneer de getuigen gezworen hebben ,
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ende dat ma dan sidsa wold , dat hya myt gued
capet weer, ende hiare orkenscip neen macht
heed, so schel ma hym naet lyowe, hit ten weer,
dat me 't mey nogelyca orkenscip bywise muchte, dat hya capet weer, so schel ma da sententie
weerropa, deer bij capeda orkenen deen weer.
41. Hweerso tweer sint, deer secken to gara
dryweth, so mey dij ora in der seeck neen orkena
wessa.
42. Hwerso orkanan lasta schel, so mey een
man habba fyowuer ferst: een ferst, dat oer, dat
tredda ende dat fyarda. Dat dij igh, deer da or»
kenen beden haet, schil swarra, dat hij, ner
nemmen fan syner wegena, aldeer ymmen to seynt
habba, deer syn orkenen wrstinzen habba, haet
hya seiden , da hya prowet warden. * Lettera tyd:
Dat hya er naet om freget habbe. Tredda tyd :
Dat hij 't aeck om neen falscheed dwe, ner om
neen secka, dan dat hij da orkenen naet eer cryga
mucht. Dyo fyarda ferst haet in da Keysers riucht
solempnitas legalis. Aldus mey een man habba
fyower ferst, ende alle da j e n , deer syn orkenen
foer dyn riuchter schel prowia leta. Ende so mey
er alle dagen nije orkenen foer dyn riuchter bringa
ende swarra leta, so fyr so syn weersecka deerbij
se, als hij swarreth, also wel dat hij 't naet wyte,
deer syn ara orkenen seyd habbet, da hya prowet worden,
43. Hweerso ma orkenen wtbaden haed, ende
da orkenen swarren habbet ende prowet sint, so
mey er da selle orkenen wtbyeda in een oer pont,
willet se him helpe.
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en e e n dan zeggen wilde, dat zij met goed gekocht waren, en hunne getuigenis geene kracht
had, dan zal men hem niet gelooven, ten ware
dat men het met behoorlijke getuigenis bewijzen
konde, dat zij gekocht waren, dan zal men de
sententie herroepen, die op gekochte getuigen gegeven was.
4L Wanneer er twee zijn , die zaken, te zamen
drijven, dan mag de een den anderen in die
zaak geen getuige wezen.
42. Indien iemand getuigen voortbrengen zal,
dan mag hij hebben vier uitstellen: een uitstel, het
tweede, het derde en het vierde. Dat de partij ,
die de getuigen verzocht heeft, zal zweren, dat
hij, noch iemand van zijnent wege , daar iemand
toe gezonden h:?ft f die zijne getuigen ondervraagd
heeft, wat sríj zeiden , toen zij verhoord werden.
Ten tweede : Dat zij er niet om gevraagd hebben.
Ten derde: Dat hij het ook om geene valschheid
doet, noch om eenige zaken, maar dat hij de getuigen niet eerder krijgen konde. Het vierde uitstel heet
in het Keizers regt solempnitas legälis. Derhalve
mag iemand hebben vier uitstellen., en al degene,
die zijnen regter voor de getuigen zal hooren laten.
En zoo mag hij alle dagen nieuwe getuigen voor
den regter brengen en zweren laten, voor zoo •
verre zijne partij daarbij is, als zij zweren, voor
zooverre zij ^ het niet weten, wat zijne andere
getuigen gezegd hebben, toen zij verhoord werden,
43. Wanneer men getuigen aangeboden heeft,
en de getuigen gezworen hebben en verhoord zijn,
dan mag hij dezelfde getuigen uitbieden op een
ander punt, willen zij hem helpen.
I.
8
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44. Bi ïiuehter schel syu Lest dvvaen, dat da
orkenen wreen sidzeí.
45. ílweerso orkenen sint to eenre seck, so
schellet hya wreen sidza ende wessa fan wkden;
ende sint hya twidrachtich, so steet hyaerem naet
to îyowen, ende hyare tyugh ende riucht is naet
dagen.
46. Een misdedich man mey neen tywch hoda,
al weer dat seeck, dat dij ora , deer hij to jenst
tiuga scold, in een lycker misdeda weer. t
47; Hweerso een man wrwinna, mey, dat hij
nen orkena vessa mey, al is hij naet eer wrwon
nen ende wrhletten myt quade secken, allyckwel
mey hij neen orkena wessa.
48. Dat riucht seyt aldus: Tueer andert orkenen , jefte tree, moghen een fulle wird hode ney
da riucht in eenre seeck, ende een orkena is naet,
ney da riucht.
49. Tweer orkenen jefta tree sint anoegh in
da maesta deel dera seckena, mer to een testament
schellet wessa sawn orkenen. Toe een lytika
testament, deer hael codicillum , schellet wessa vyf
orkenen. ín eenre jefta, deer een man jowt bij
syn libben, ende spreekt, dyt gued scheltu habbe
als ick sterue, deer to schelleth wessa fyf orkenen.
50. Aenis mannis orkenscip daegh naet, alweer
hit een Biscop. Een orkena mey fol orkenschip
hode, ende twa frouwen, sonderlingha myt ora
tyugen , deer helpen sint, als hluud.
51. Item: Een orkena is anoegh myt een
quaede hluud.
52. Hweerso een riuchtcï een seeck rkichta
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44. De regier zal zijn best doen , dat de gelui'»'«1 overeenstemmen.
45. Indien er getuigen zijn in eene zaak , sullen zij overeen spreken en zijn van woorden; en
zijn zij tweedragtig, zoo zijn zij niet te gelooven,
en hunne getuigenis en regt. is niet deugdelijk.
48, Een misdadig man mag geene getuigenis
geven, al ware het zake, dat de andere, waartegen hij getuigen zoude, eene gelijke misdaad had
gedaan.
47. Wie iemand verwinnen k a n , dat hij geen
getuige zijn mag, al is hij vroeger niet verwonnen
en berucht wegens kwade zaken, evenwel mag hij
geen getuige zijn.
48. Het regt spreekt aldus: De verklaring van
twee getuigen, of drie, mag eene volle waarheid
daarstellen voor het geregt in eene zaak, en één
getuige is geen, volgens het regt.
49. Twee getuigen of drie zijn genoeg in het
meeste deel der zaken, maar tot. een testament
zullen zijn zeven getuigen. Tot een kìeìn testament , dat heet codicil , zullen vijf getuigen zijn.
In eene gifte, die iemand geeft bij zijn leven, en
zegt, dat goed zult gij hebben als ik sterve, daar
bij zullen zijn vijf getuigen.
50. Eén mans getuigenis deugt niet, al ware
het een Bisschop. Eén getuige kan volle getuigenis
geven, en twee vrouwen, bijzonder met andere getuigen, die ter hulp zijn, als het hooren
zeggen.
51. Item: Eén getuige is genoeg met een kwaad
gerucht.
52. Indien een regier eene zaak beregten zal,
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schel, so schil hij twyr orkenen habba bij hem:
hwant een riuchter allinna thoer ma svns wirden
naet lyowa. Ffoerd meer: Al weer deer al twyr
riuchteren, jeta scholden hya habba orkenen to
hymmen, eer hya een seeck festelìck byriuchta
ende betingha mochten, so fyr so dij igh naet lija
wold, deer dat riucht to jenst ghingh.
53. Hwaneer een orkena seyt, hij habbe een
tywgh heerd, hor dat tywgh daegh, so naet, dat
scheltu fyenda.
54. Nymmen aegh neen orkenschyp to hoden
myt eden, wr een folie wyrd, hij habbe 't selffmyt
agenen syoen, jefta myt arem heerd , jefta myt
mond smecket, jefta myt handen taest, jefta myt
foten bystapen: want haestu een tingh heerd, jeff
is het dij seyd, so mey hij lyege, deer 't dij seyd
haed, so swerstu oppa twiuel, so is dij eed meens.
55. Deer thoer ma neen orkenen bytrowe sonder swarren, hoe noegelyck hya a sint, hit ten se
dat hij selff lija wil, deer 't to jenst geet.
56. Dij riuchter is altyda schyldich, dyn oenspreker to beek to delen, als hyare orkenschyp
lyck nogelyck is, wtseyd om fyower seckken. Dat
arst om een testament. Dat oer is om een birnse.
Dat tredda is om een aeft. Dat fyarda om een
frydom. Om disse fyower secka schelma dyn oenspreker foerd dela myt Iycka riucht. .
57. Hweerso een man riuchter is joff bijsitter
in eenre seeck joff baerman, dij mey in der
seeck neen orkena wessa joff orkenscip hoda: want
deer mey neminen ferende wessa twa ampt fan
ener seeck.
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dan zal hij twee. getuigen hebben bij zich: want
een' regter alleen behoeft men zijne woorden niet
te gelooven. Verder nog: AI waren er twee regters, evenwel zouden zij hebben getuigen bij zich ,
voor zij eene zaak vastelijk beregten en vonnissen
mogen, voor zooverre de partij dit niet toestaan
wilde, tegen wien het regt ging.
53. Wanneer een getuige zegt, hij hebbe eene
getuigenis gehoord, of die getuigenis deug', o:
niet, dat zult gij uitvinden.
54. Niemand moet getuigenis geven onder eede
over eene volle waarheid, of hij hebbe het zelf met
eigene oogen gezien, of met oorea gehoord, of
met den mond geproefd, of met handen getast,
of met voeten betreden: want hebt gij eene
zaak gehoord, of is het u gezegd, dan kan hij
liegen, die het u gezegd heeft, dan zweert gij op
twijfel, dan is de eed valsch.
55. Men moet geene getuigen betrouwen zonder
zweren , hoe goed zij anders ook zijn, ten zij dat
hij zelf het toestaan wil, tegen wien het gaat.
56. De regter is altijd verpligt, den aanspreker
af te wijzen, als hunne getuigenis even goed is,
uitgenomen om vier zaken: Het eerste om een
testament. Het tweede is om een huwelijksgoed.
Het dtírde is om een' echt. Het vierde om, eene
vrijheid.
Om deze vier zaken zal men den
aanspreker ten voordeele vonnissen met gelijk
regt.
57. Indien iemand regter is of bijzitter in eene
zaak of baarman, die mag in die zaak geen getuige wezen of getuigenis geven: want niemand mag
waarnemen twee betrekkingen in dezelfde zaak.
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58. Item: Neen foerspreka mey ovkena wessa
in der seeck, deer hij foerspreka in is: want hij
is een igh recknet in der seeck. Deerom concorderet dat riucht, beda gasiJick ende dal wraìsck,
noch in neen secken , deer hij foerspreka in wessen haet, deer mey hij neen orkena in wessa.
59. Aen Prester myt twam foîgeren syn tiwgh
is nogeìicker, dan fyower orkenen sonder Prester.
60. Aen riuchter myt twa orkenen mogen een
seeck festelyck behode ende tywga.
61. Aen Prester mey neen orkenscip hoda op
leken, deer quaed off sweer secken sint, jeffta oen
lyff gaet. Orkenen, deer een seeck wyiet ende
keltich is, da mogen orkenscip hoede, al wyren
hya dyr naet to baeden jefta laden.
62. Di Prester schel wessa een foged der wird ,
ende dij riuchter to eed to tiuge, ende aldeerom
mogen se een nogeïick wird hoda : hwant so dij
Prester ende dij riuchter da wird bisecket in swera secken, soe eria hya dyn dyowl ende lastria
God; so weer dij Prester syn ampt qwyt ende dij
riuchter syn riucht : want dij Prester aegh dera
wird een hoder lo wessen, ende dij riuchter een
riucht riuchter.
63. Alle noeglicka andert orkenscip aegh ma
foerd io deìen,, oen worpena waer, ende oen '
bannena synde, ende oen bannena tingha, om
alle redeîicke tin^h.
64.

Twam off trim steet een wird to îyowen.

65.

ïiem:

Haeí een man spreekt in twam off
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58. item: Geen voorspraak aiag getuige zíjn
m eene zaak, daar hij voorspraak in is; want hij
wordt ais partij gerekend in de zaak. Daarin
stemmen beide liet geestelijk en wereldsch regt
overeen, noch in zaken, waarin hij voorspraak is
geweest, daar mag hij geen getuige in zijn.
59. Een Priester met twee volgers zijne getuigenis is meer voldoende, dan vier getuigen zonder
Priester.
60. Een regter met twee getuigen mogen eene
zaak voor vast behoeden en betuigen.
61. Een Priester mag geene getuigenis geven
tegen leeken in kwade of zware zaken, of die aan
het leven gaan. Getuigen, wien eene zaak bewust
en verkondigd i s , die mogen getuigenis geven, al
waren zij daar niet toe verzocht of gedagvaard.
62. De Priester zal wezen een voogd der waarheid , en de regter op zijnen eed getuigen, en
daarom mogen zíj eene voldoende getuigenis geven i
want zoo de Priester en de regter de waarheid
ontkennen in zware zaken, dan eeren zij den
duivel en lasteren God; dan was de Priester zijne
bediening kwijt en de regter zijn regl: want de
Priester behoort van de waarheid een beschermer
te wezen, en de regter een regtvaardig regier.
63. Alle voldoende, in tegenwoordigheid van
partijen gedane, getuigenis moet men ten voordeele
vonnissen, aan het opgeworpen geregt, en aan de
bevolen zeend, en aan een gebannen geregt, wegens alle redelijke zaken,
64. Van twee of drk staat eene verklaring ?e
gelooven.
65. Item: Wat íerftand zegt in teseuwoqrdyîheíd
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in tria manna andert, dat aegh een stal ney ds
riuchta riucht, ende is een nogelyck tywgh.
66. Hweerso een man syn orkenscip wtbyeth,
ende openberit wirt, ende een byroep dan syn
seeck, so mey er op da biropinga nen nija orkenen wtbyeda, deer syn orkenen eens om swerren
habbet.
67. Hwaso in een riucht foersmayd is, dij daegh
in neen riucht n a e t , hor gastlick hor wralsck :
hwant hym dyo misdeda altida folget.
68. Da orkenen mey ma leckia om fynscip, al
heed hij se self wtbaeden ende hlitten hya hem
selm mey, jette mey hij se leckia om fynscip.
69. Om een lichte seke fynscip mey ma neen
orkena foersprecka.
70. Deer mey neen orkena wessa in een testament mynra ofta mara , hit ten se dat hij dyr to
ropen wirth, ende om een aeft to scheden.
71. Hweerso entlicke soenlyoed jefta riuchteren
een seeck beginnet ende naet eyndiget, so schel
dij riuchter da seeck aîdeer beginna, deer 't syn
íberfirderen leten habbet, ende leta da igghen al
dat riucht nieta, deer syn foerfirderen deen habbet
riuchtelick.
72. Nymmen mey orkenscip hode in der seeck,
dyr hem selff oengeet, ende deer hij selff bata
jeffta schada fan habba mey, jeflìa syn fryonden.
73. Aen Prester, deer een openbeer amia
haet, will er 's naet oeffleta, so mey ma'n to fara
dat riucht syn kerka offwynna.
74. Dat is iucht, dat dyn mynra deel aegh
dyn mara deel to folgien in lycka seecken.
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van twee of drie personen, dat moet stand houden,
volgens wettig regt, en is eene voldoende getuigenis.
66. Indien iemand zijne getuigenis aanbiedt, en
het geopenbaard is, en een ander beroept zich van
zijne zaak, dan mag hij bij het beroep geene
nieuwe getuigen aanbieden, wegens hetgene zijne
getuigen eens gezworen hebben.
67. Wie eens in een regt versmaad is, die deugt
in geen regt, noch geestelijk noch wereldsch:
want hem de misdaad altijd volgt.
68. De getuigen mag men wraken wegens vijandschap, al had men ze zelf gevraagd en zij
bekenden tot zijn eigen voordeel, dan nog mag
men ze wraken om vijandschap.
69. Wegens eene zaak van kleine vijandschap
mag men geen getuige weren.
70. Daar mag geen getuige zijn in een klein of
groot testament, ten zij dat hij daartoe geroepen
worde, en om eenen echt te scheiden.
71. WTaar eind-zoenlieden of regters eene zaak
beginnen en niet eindigen, zoo zal de regter de
zaak aldaar beginnen, daar het zijne voorgangers
gelaten hebben, en laten partijen al dat regt genieten , hetwelk zijne voorgangers gegeven hebben
naar regt.
72. Niemand mag getuigenis geven in de zaak,
die hem zelven aangaat, of daar hij zelf bate
of schade van hebben k a n , of zijne vrienden.
73. Een Priester, die eene openbare boel heeft,
en haar niet wil laten gaan, dien mag men voor
het regt zijne kerk afwinnen.
74. Dit is regt, dat het mindere deel het meerdere deel moet volgen in gelijke zaken.
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75. Aen ygïyck mynscha roey orkenscip hode v
alzolaiigh als hym dat scrioun riucht naet wtslelh.
76. Dit is riucht: Dat fader ende moder , suster ende broder, nowen ende niften, ende alle
fryonden mogen orkenscip hode, als om aeft. Dit
mey wessa, hwannier dat aeft lyck is, als dat dij
ore naet al to ryck, ner al to edel ende to erber
se buppa hyare kynd off fryond, so mey dyo orkenscip wessa ende sjaen.
77. Di riuchter schel naet oensyaen, hwa meer
orkenscip haed, so fyr so hyt naet fulla schyl.
Item; Dij riuchter schil omsyaen, hueckera orkenscip noghelyckera, bettera ende eerhaftigera se in
gwed ende in erem, to fara God ende da wrald ,
da schel hij foert fynda.
78. Dat riucht seyt: Dat da monicken wel
orkenscip of tywgh fera mogen ín da riucht, al
is ' t , dat ze daed sint foer da wrald; dat is deerom, ende in dat ze neen aeft dwaen moeten, ende
aldeerom, dat ze gastlick sint, 6cheîma hyaerem
also fula, da beth lywa.
79. Dat is riucht: Dat ma da orkencn naet
aegh to browien in een aeft: want dat aeft in
sliuchta willa leyt; alse da wilía byuisset, so thoer
ma fora naet prowia.
TIT. XVI.
BE TËSTIRVS COGBNDIS.

1. Dio wird moet openbered wessa: hwant een
dyr swerren haet, da wird naet toe sidzen jefta
to hoden, dyn schelma aldeer to drywa , dat bij
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75. Ieder rnensch mag getuigenis geven , zoolang het geschreven regt hem niet uitsluit.
76. Dit is regt: Dat vader en moeder , zuster
en broeder, neven en nichten, en alle vrienden
mogen getuigenis geven, te weten wegens echt.
Dit mag geschieden, wanneer de echt gelijk is,
zoodat de andere niet al te rijk, noch al te edel
en te eerbaar is boven hunne kinderen of vrienden , dan mag de getuigenis geschieden en staan.
77. De regter zaî niet aanzien, wie meerder
getuigenis heeft, voor zooverre het niet veel verschilt. Item: De regter zal omzien, welker getuigenis yoldoender, beter en eervoller is in goed
en in eer , voor God en de wereld, ten voordeele
van dien zal hij wijzen.
78. Het regt zegt: Dat de monniken wel getuigenis en bevestiging mogen geven in het regt, al
is het, dat zij dood zijn voor de wereld; dat is
daarom, en omdat zij geen' echt mogen aangaan,
en daarom, dat zij geestelijk zijn, zal men hen alzöo wel, ja beter gelooven.
79. Dit is regt: Dat men de getuigen niet behoeft te ondervragen in eenen echt: want de echt
in de eenvoudige wil ligt; als zij de wil bewijzen ,
behoeft men hen verder niet te ondervragen.
TIT. XVI.
OM GETUIGEN TE DWIKGEX.

I. De waarheid moet geopenbaard worden;
want iemand, die gezworen heeft, de waarheid
niet te zeggen of te opeabareo, dien zal aaen daar-
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da wird sidze, ende mey örkenscip hoeda, indyen
dat dyo hodinghe ende wird naet openbeer se:
want dij eed is jeens God; dae wird to hellen is
een haedsonde.
2. Presteren "ende leken mey ma twinga, dat ze
da wird sidze, al is 't om fraesheed, om anxta
jefta om oer tingh.
3. Hwaso da wird swiget off helt, dij det een
haedsonde.
4. Jeft er een man wird spreeck foer syn nuchter , deer hem naet weer hagiende, da mey hij
weerropa riuchta foert, alsolangh so hij foer syn
riuchter steet , ende mey syn dwalinghe corrigirié
ende riuchtfirdige ney da riucht.
TIT. XVII.
DE FIDE

I1ÍSTRUMENTORITM,

1. Dit is dyo saunda prowinge jefta beuisinge ,
deer ma deth myt breuen, deer hetet instrumenta.
Instrument is een breef, deer maked is, een tingh
mede to prowien. Thwyrhanda instrument is ter:
een openbeer ende een hemelick.
2. Dat openbeer instrument is manichfald : Allerarst is 't een breef, deer scrioun haet dij Keysers orkena. Lettera tyd, hat et een openbeer
instrument deer syghled is myt dis Biscops sigel
nogelick, jefta syn capelläens sigel. Tredda tyt, so
hat et een publicum instrumentum, fan der macht,
deer noglick is.. Fyarda, tyt so is 't een publicum
instrumentum aldeerom, dat ter in scrioun sint
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toe dwingen, dat hij dé waarheid zegge, en mag
getuigenis bevestigen, indien die bevestiging en
waarheid niet [buitendien] bekend is: want die
eed is tegen God; de waarheid te verhelen is
eene hoofdzonde.
2. Priesters en leeken mag men dwingen, dat
zij de waarheid zeggen, al is het om zwakheid,
om angst of om andere zaken.
3. Wie de waarheid verzwijgt of heelt, die
doet eene hoofdzonde.
4. Indien iemand getuigenis gaf voor zijnen regier , hetwelk hem niet behaagde, dat mag hij terstond weder herroepen, zoolang hij voor zijnen
regter staat, en mag zijne dwaling verbeteren en
regtvaardigen volgens regt.
TIT. XVII.
OVER

DE GELOOFBAARHEID

DER

BRIEFEN.

1. Dit is de zevende proeve of bewijs, dat men
met brieven doet, die heeten instrumenta.
Instrument is een brief, die gemaakt is, om eene zaak
mede te bewijzen. Tweederlei instrument is er:
een openbaar en een heimelijk.
2. Het openbaar instrument is velerlei: Ten
eerste is het een brief, die geschreven heeft des
Keizers getuige. Ten tweede heet het een openbaar
instrument, dat gezegeld is met des Bisschops zegel
behoorlijk, of zijns kapellaans zegel. Ten derde
heet het een publicum instrumentum,
van de bevoegde magt. Ten vierde is het een publicum instrumentum daarom, dat er in geschreven zijn
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twyr off tree orkenen. Fyfta tyd so is 't een,
publieum instrumentum aldeerom, dat tet in du
riucht scrioun wirth. Sexta tyd, so is 't publkum
ìnstrumenium,
dat hit is scrioun wt een openbeer
boeck deer rekenscip, jefta rekenbueck, deer ma
alle guet in byscríout.
3. Aen hemelick instrument is een breef, deer
een man hem Iet scriua , jeff een orem , jeff hem
ende een orem to gare. Beyda da igghen habbet
instrumenta jeffta breef, deer se mey willet hata
biuisa, ende da openberinga der orkenen; ende
aider igh fan oderis brieff willet habba een wtscrift, dat schell 'er hemmen jaen, ende als 't wtscrioun is, so jowe mallickorem syn breef weer.
4. Manigherhanda wya mey ma sprecka to jenst
dat instrument jeffta breeff. In 't arst, to jenst dyn
keed, to jenst da hand (dat is scrift), to jenst
dyn bulla jeff dat sigel, ende dat is maest in da
Paus breuen.
5. Aen instrument, wonnen fan een^ foerbanda
man, dat daegh naet, jeffta is dat instrument jeffîa
breef britzen, so ne daegh het aeck naet.
6. Deer aey , deer dat sidzen der orkenen ende
dat spreek deen sint, ende dat wtserift scrioun,
ende da iggen jeffta redisman fan aydera syda
habbet spritzen, so schil dij nuchter hym wyslick
berede ney da sidzen der orkenen ende dera breuen, ende sonderling ney da reden ende .da prowinga dera redjsiïianna fan aydera syda; ende als
't di riuchter dit folcomlick foerstinzen haet fan
aydera syda, so schel hij da secka dela bij reed
synre bisitteren myt eenre eyntlickere sentencie,*
Hwerom hetet een eyntlicke sentencie ? Aldeerom ,
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twee of tlrie getuigen. Ten vijfde is het een pulìlicum instrumentum daarom, dat het in het
regt geschreven wordt. Ten zesde is het publicum
instrunieníum,,
omdat het is geschreven uit een
openbaar boek van rekening, of rekenboek, daar
men al het goed in beschrijft.
3. Een heimelijk instrument is een brief, die
iemand zich laat schrijven , of eenen anderen, of
zich en eenen anderen te zamen. Beide partijen
hebben insfrumenta of brieven, daar zij iets mede
willen bewijzen, en de verklaring der getuigen;
en wil iedere partij van des anderen brief hebben
een afschrift, dat zal hij hem geven, en als het
afgeschreven is, zoo geve ieder den anderen zijn'
brief weder.
4. Op verschillende wijzen mag men spreken
tegen het instrument of brief, Ten eerste tegen den
inhoud, tegen de hand (dat is schrift), tegen de
bulle of het zegel, en dit is meest in des Pausen
brieven.
5. Een instrument, bekomen van een' in den
ban zijnden man, dat deugt niet, of ia het instrument of brief gebroken, dan deugt het ook niet.
6. Daarna, wanneer het zeggen der getuigen
en het pleit gedaan is, en het afschrift geschreven,
en de partijen of raadsmannen van beide zijden
hebben gesproken, dan zal de regter zich wijsselijk
beraden naar het zeggen der getuigen en der brieven , en bijzonder naar de pleidooijen en bewijzen
der raadslieden van iedere zijde; en als de regter
dit volkomen verstaan heeft van iedere zijde, dan
zal hij de zaak beslissen bij raad zijner bijzitters
met een eindvonnis. Waarom heet het een eind-
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dat ze een eynd maket fan der secka, deer ma
openbeer in da riucht om kyfft.
7. Noglicke sigelde breuen ende noglicke instrumenta steet te lyowen, ende mey ma een wyrheet mey bywisa.
8. Dat is riucht: Dat da sigelde breeff sint alzo
noeglick als twyr off tree andert orkenen; mer in
secken, deer langh gliden sint, so sint da sigelde
breeff noegíicker, want da lyoed wrjetzem sint.
9. Dat is riucht: Hwaso een breeff oennympt,
dat hij aldeer mey oennympt al da ponten , deer
dat breeff bygrypen sint.
10. Jefter een man off tweer, off meer off
myn , een breeff besyglied , dat weer ma schyldich
to halden ende to lyowen, al sint 'et neen riuchteren; ende dat hwanneer 't dij bysecka wil, deer
't selff siglet háet, off deer 't oengeet, so schil ma
syn sigel lyowa , ende syn wirden naet; ende des
manna sigel, deer 't jelkirs sygled habbet, schel
ma allyckwal lyowa.
11. Hweerso een Personna , off oers een man ,
een breeff bysiglet foer een orem , om beda willa ,
so schel hij selff dyrom bidde, deer 't oengeet,
ende schel ma om syn beda willa syglye, so schel
hij dyr selm om sprecka ende bij wessa, jeff hyt is
een falsck breeff; ende dyr schel ma neen syghel
den bodda bylyowa, off neen bodda willa breeff
syglia; ende haet ter een man selff naet om baeden
off bij wessen, so is 't onmachtich ende falsck:
want weer 't al to fara bysygled mitta mannes
sygel, so schelma dat bodda allyckwal nãet fol
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vonnis ? Daarom, dat het een einde maakt aan "
de zaak, Jaar men openlijk in 't regt om twist. *'.
7. Voldoende gezegelde brieven en voldoende
instrumenten staan te gelooven, en mag men de
waarheid mede bewijzen.
8. Dit is regt: Dat de gezegelde brieven zijn
alzoo goed als twee of drie verklaringen van getuigen ; maar in zaken, die lang geleden zijn, zijn
gezegelde brieven voldoender, want de lieden ver** getelijk zijn.
9. Dit is regt: Wie een' brief aanneemt, dat
hij daarmede aanneme al de punten, die in den
brief vervat zijn.
10. . Zoo een man of twee, of meer of minder,
eenen brief bezegelden , dat ware men schuldig te
houden en te gelooven, al zijn het geene regters;
en zulks wanneer die het ontkennen wil, die het
zelf gezegeld heeft, of dien het aangaat, dan zal
men zijn zegel gelooven, en zijne woorden niet;
en diens mans zegel, die het buitendien gezegeld
heeft [buiten hem] , zal men evenwel gelooven.
11. Indien een Persona (Priester), of anders iemand , eenen brief bezegelt voor eenen anderen ,
op zijn verzoek, dan zal hij zelf daarom verzoeken , die het aangaat, en zal men om zijns verzoeks wille zegelen, dan zal hij daar zelf om
spreken en bij zijn, of het is een valsche brief; en
'
men zal geen zegel aan den gelastigden beloven,
of om geen gelastigdens wil eenen brief zegelen;
en heeft iemand-er zelf niet om verzocht noch bij
geweest, dan is het krachteloos en valsch: want
was het al te voren bezegeld met 's mans zegel,
zoo zal men dezen last evenwel niet voluit gelooI.
9
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lyowa: want dat sygel mocht wal hemelick kryga
wessa, deer dij man naet fan wist, deerom is 't
onmachtich, ont er een man selff naet om spreekt,
off bij i s , off wessen haeet.
12. Dit is Keysers riucht ende aeck gastlick
riucht: Als een man selff neen sigel haet, so mey
een oer foer hym syglie, om syn beda willa, ende
allycke nogelyc ende jette meer; al hede een man
een sygel selff, ende hede 't naet bij hem, jetta
mocht een oer foer hym syglie, om syn beda willa, al wyr hij een Prelaat.
13. Hweerso moniken een graet seeck bysygliet,
dat haet neen macht; alzowal hwyrso een man
syn sigel myt falscheed ontwonnen wirt; ende
mucht dij jeen, dyr dat sigel haet, naet bywisa ,
hoe hij dyr oencommen wyr, so mocht hij syn
sygèl weerropa. Deerom is 't net, dat ma dyr
orkenscip to nyme, als ma swyr secken bysyglie
schel: want myt nouglicke orkenscip mey ma Keysers orkenen foerwinne.
14. Dit is riucht: Hwaso foer enis mannis willa
een breeff bysyglet, indam dat dij namma in dat
breeff scrioun steet, ende selff neen sigel hab, dat
breeff ende sigel steet to lyowen ende haet macht,
end ma foeer een oer sygìia mey.
15. Dit is riucht: Dat een scrift jeffte register,
deer een man hem selff scriout, to bata, dat een is
fan nener wirdem ende macht, ende hit een mey
hym helpa ner batya, ende een oderem naet schadia, haet hij oers deer neen bywisinge o p : hwant
schelma een sliucht scrift lyowa, sb mochte een
man hym selff haest ryck scrywe; men scryft eén
man hata, deer hem selff to jenst geet, dat scrift
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ven : want het zegel konde wel heimelijk verkregen
zijn, daar de man niet van wist, daarom is het
krachteloos, zoolang er iemand zelf niet om
vraagt, of bij is, of geweest is.
12. Dit is Keizerlijk régt en ook geestelijk regt:
Zoo iemand zelf geen zegel heeft, dan mag een
ander voor hem zegelen, om zijns verzoeks wille,
en even voldoende en nog beter; al had iemand
een zegel zelf, en had het niet bij zich, nog mogt
een ander voor hem zegelen, om zijns verzoeks
wille, al ware hij een Prelaat.
13. Indien monniken eene groote zaak bezegelen , dat heeft geene kracht; evenzoo indien iemand zijn zegel met valschheid afgenomen wierde;
en kan degene, die dat zegel heeft, niet bewijzen,
hoe hij daaraan gekomen is, dan mag hij zijn
zegel herroepen. Daarom is het nuttig, dat men
er getuigenis bij neme, als men zware zaken bezegelen zal: want met behoorlijke getuigenis kan
men Keizers getuigen verwinnen.
14. Dit is regt: Wie om iemands wil eenen
brief bezegelt, indien de naam in dien brief geschreven staat, en ik zelf geen zegel heb, dien
brief en zegel mag men geîooven en heeft kracht,
en men voor eenen anderen zegelen mag.
15. Dit is regt: Dat een geschrift of register,
dat iemand zich zei ven schrijft tot voordeel, dat is
van geener waarde en kracht, en het kan hem
helpen noch baten ,* en eenen anderen niet schad e n , heeft hij anders daar geen bewijs bij: want
zal men een eenvoudig geschrift geîooven, dan
konde iemand zich spoedig rijk schrijven; maar
schrijft iemand iets, dat hem zelven tegen gaat r
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steet wel lo lyowen in da ponten, deer 't hem i s
jenst seyt.
16. Joff een man schylde bewise wold myt een
reckkenboeck joff een schyldboeck, deer da schylda
in scrioun stoed, dyo bywisinge is naet anoegh,
ende sint onnogelyck, ney da riuchta scrioun
riucht, een man mey to wrwynnen, da schylda
to bitellien, sonder ora bewys.
17. Dit is riucht: Dat een Decken off oer
riuchteren, off andert orkenen, steet bet to lyowen , so dat slyuchte scrift off register; dat is
weer, als dat scrift off register halt to jeens den
bygrip, deer bygripen is, ende men dat bytywga
mey, dattet oers is, dan 't scrioun is, so steet
disse wrscrioun personen beth to lyowen.
18. Dit is riucht: Dat nymmen moet to jeenst
syn ayn breeff ende sigel sprecka» deer om syn
beda willa is bysygled fan synre seluis wegena .•
hwant breeff ende sygel steet to lyowen.
TIT. XVIII,
*

DE SENTEÍfTIIS

ET RE

JVD1CATA.

1. Deer ney, der dat sidsen dera orkenen ende
da spreeck deen sint, ende da wtscriften scrioun,
ende da iggen jefta redisman fan aydera syda habeth spritzen, so schil di riuchter hym wyslick
byrede ney da sidzen der orkenen ende dera breuena, ende sonderlinghe ney da reden ende da
prowinghe dera redismanna fan aydera syda; ende
als dij riuchter dat folcommelick foerstinsen haet
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dat schrift staat wel te gelooven in de punten,
daar het tegen hem spreekt.
16. Indien iemand schulden bewijzen wiîde met
een rekenboek of een schuldboek, daar de schulden
in geschreven stonden , dat bewijs is niet genoeg,
en is onvoldoende, volgens het wettig geschreven
regt, om iemand mede te verwinnen, om de
schulden te betalen, zonder verder bewijs.
17. Dit is regt: Dat een Deken of andere regters, of het zeggen der getuigen , staat beter te
gelooven, dan het eenvoudig schrift of register;
dat is waar, als het schrift of register luidt tegen
de bepaling, die bepaald is, en men het bewijzen
k a n , dat het anders zij , dan het geschreven is,
dan zijn deze voorschrevene personen beter te gelooven.
18. Dit is regt: Dat niemand mag tegen zijn'
eigen' brief en zegel spreken, die om zijns verzoeks
wille is bezegeld van zijnent wegen: want brief en
zegel zal men gelooven.

TiT. xvnr.
VAN DE rONNISSEN

EN FAN GEÌVEZENE

ZAKEN.

1. Daarna, als het zeggen der getuigen en de
aanspraak geschied is, en de afschriften geschreven , en de partijen of raadslieden van iedere zijde
hebben gesproken, dan zal de regter zich wijsselijk
beraden op het zeggen der getuigen en der brieven,
en bijzonder op de redenen en het bewijs der
raadslieden van iedere zijde; en als de regter dit
volkomen verstaan heeft van iedere zijde, dan za|
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fan aydera syda, so schel dij riuchter da seeck
dela, byreed synre bijsitteren , myt eenre entlicke
sintencie, aldeerom dat ze aen eynd mecket fan
der seeck, deer ma openbeer in da riucht om kyft.
2. Twirahanda sentencie is ter: Dio ene haet
interlocutoria, ende is een hael sentencie, deer
deeld wirth onder da riucht, hor om dyn begin,
ner om dyn eynd, mer om jelkirs secka, deer
fallet in da riucht ende placht, als: fan da libel
tô jaen jefta to clarien, jeífta om ferst, jeffta dat
libel to riuchten, jeff disghelycke.
3. Dio oder sintencie dyo haet diffînifíva, dat
is: eynlick, deer den begin des playtes schaet ende
eynt.
4. Nw scheltu wyta, dat dyo sentencie schel
deeld wessa ende deen fan da riuchta riuchter.
5. Alsowel so scheltu wita, dat ma da sentencie schil dela sitten, ende naet standen, oers is
se onmachtich.
6. Ende in da riuchte Ioegh, deerma pîigeth to
riuchten, naet in der taweerna.
7. Ende in beda iggena andert, hit ne se, dat
dij odera naet comma wil, ende dat riucht foersmaye, so schel dij riuchter da sentencie allyckwal
dela.
8. Di riuchter schel dyo sentencie in scrift
dwaen ende jaen, jeff hyo daegh naet, ende schel
dyo sentencie aldus dichta: l e k , Heer P., Decken
to S., riuchter in der seeck twiska A., fan da ene
igh, ende B., fan da odera igh, om dat land,
deer haet alsoe, ende hab heerd hyaere riucht,
ende hyaere spreeck fan disse lande prowet ende
wrstinsea folcommelyck fan der seeck, fan der
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de regier de zaak beslissen, bij raad zijner bijzitteren, met een eindvonnis, daarom dat het een
einde maakt aan de zaak, waarom men openlijk
in het regt twist.
2. Tweederlei vonnis is er: Het eene heet in- .
terlocvCtoor, en is een half vonnis, dat gegeven
wordt onder het regt, noch om het begin, noch
om het einde, maar om elke zaak, die valt in het
regt en pleit, als: van het libel te geven of op te
helderen , of om uitstel, of het libel te verbeteren ,
of dergelijke.
3. Het andere vonnis heet definitief, dat is:
eindend, ddt het begin des pleits scheidt en
eindigt.
4. Nu zult gij weten, dat het vonnis' zal gegeven worden en gedaan door den wettigen regter.
5. Even zoo zult gij welen, dat men het vonnis zal uitspreken zittende, en niet staande,
anders is het krachteloos.
6. En op de regte plaats, waar men gewoon is
te regten ,' niet in de herberg.
7. En in beider partijen tegenwoordigheid, ten
zij, dat de andere niet komen wil, en het regt
versmade, dan zal de regter hst vonnis evenwel
uitspreken.
8. De regter zal het vonnis in geschrift doen
en geven, of het deugt niet, en zal het vonnis
aldus opstellen: Ik Heer P., Deken te S., regter
in de zaak tusschen A., van de eene zijde, en B.,
van de andere zijde, wegens het land, dat heet
alzoo, en heb gehoord hun regt en hunne aanspraak op dat land, onderzocht en de zaak genoegzaam verstaan, door de hulp van God, en
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helpe fan Gode, ende bij rede mynre bijsittere»r
A., B., C, myn froderen, so hab ick B. dae swigha to deeld ewelick om dat land, fan der macht
Godes ende myns riuchtes, ende wys A. dat land
t o , ende da kostfellingha, deer hij deen haet in
da riucht ende buta da riucht. Disse sentencie is
deen to S. in der tzerka, om vespertyd, in god
lyodena andert, als D., E.,. F. Datum in jeer eíc
Bysyglet myt myn sigel ende mynre bysiteren.
9. Nu aeghma alle ordelen to deíen ney da
Wisera, hor hyt se oenprowinghe so lada , als
SALOMON dij Koninck ende DANIEL dij Prophete
deden. In da wirduni dera wirda mey ma een
man byriuchta: hwant hyo is neth ende eeríyck,
hyo ne wandlye oen dat eergh ende dat swarre.
10. Hweerso een seeck byriucht is ney da
riuchta riucht, ende dyo seeck wiríh naet werspritzen of byropen bynna x dagen, deer ma
noeglyck to Iayd is, dyo aegh een stal to habben ,
ende dyr mey ma naet to jenst dwaen jeffta wisa.
Fel sic. Dat dij aynta eynd aegh to staen, deer
een man naet van byropen haet bynna x deggen,
eri noglyck keth is, ende da mey ma naet to beek
wysa.
11. Haet sententie deer eens wysd is, off eynte
eyndes deeld in een riucht, ende byferdbannet ende
schaet is, dat aegh een staj to habben, ende dat
mecket een loegh ende een lawa in een oer riucht.
12. Dat Paus ende Keysers riucht seyt: Haet
sentencie jeffta wysinghe deer tefta enis mannes
regh jeffta beek wysd wirth, ende deer nâet to
layd is, dyo aegh neen stal, jefî men schel dij
sentencie werom retracterien.
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bij rade mijner bijzitteren, A., B., C, mijne vroede lieden, zoo heb ik B. het zwijgen opgelegd
voor eeuwig wegens dit land, uit magt van God en
van mijn regt, en wijs A. het land toe, en de
kosten, die hij gemaakt heeft in het regt en buiten
regt. Dit vonnis is gegeven te S. in de kerk, om
vespertijd, in tegenwoordigheid van goede lieden ,
als D., E., F. Datum en jaar enz. Bezegeld met
mijn zegel en [dat] mijner bijzitteren.
9. Nu moet men alle vonnissen beslissen volgens
het wijzere ,- of het is bewijs of tegenbewijs, gelijk
SALOMO de Koning en DANIEL de Profeet deden.
Op de woorden der waarheid mag men iemand
beregten : want zij is nuttig en eerlijk, zij wandelt niet in het kwade noch in het booze.
10. Wanneer eene zaak beregt is naar het
wettig regt, en die zaak wordt niet tegen gesproken of beroepen binnen tien dagen, waartoe men
behoorlijk gedagvaard is, die moet stand houden ,
en hiertegen mag men niets doen noch vonnissen.
Of zoo. Dat de besliste zaak stand moet houden,
daar iemand [zich] niet van beroepen heeft binnen
tien dagen, en behoorlijk aangekondigd is, en
dezen mag men niet afwijzen.
11. Welk vonnis eens gewezen iá, of onherroepelijk gevonnisd in een regt, en beferdband en
gescheiden ís, dat moet stand houden, en dat
maakt eene plaats en eene wet in een ander regt.
12. Het Pauselijk en Keizerlijk regt zegt: Welk
vonnis of uitspraak achter iemands rug of achter
hem gewezen wordt, en [hij] daar niet toe gedagvaard is, > dat heeft geen stand, maar men zal het
vonnis weder terugnemen.
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13. Een seeck, deer eynt is, bared, schaet
ende oennymmen, ney der baer der soenlyoed, da
seeck mey ma naet weer to riucht bringha, ende
aegh schat.to blyouen.
14. Dyo Deckens doem aegh ma to lyowen,
haet hij riuchtlyck deth myt syn Presteren; ende
syn breeff ende sygel schel ma lyowa, neydam dat
hij een Decken ende een riuchter is; ende haet
een Decken riuchtlyck deth bij syn bijsittera reed,
dat aegh een stal to hebben.
15. Een sentencie haet neen macht om disse
ponten, deer hyr ney scrioun staed, ende deen is
eefter een mannis beek. In 't arst: Dat een man
wta deel is dryown in een oer deel, ende dan
een doem deeld wirth. Lettera tyd: Dattet hym
naet keth w a r d , ner naet layed fan da riucht.
Tredda tyd: Om anxsta syns lyues, datter naet
comma, mocht, al heed ma hem een syeker leyd
seyiìd: hwant dat riucht seyt, dat nymmen is
schyldich syn lyff toe setten op een leyd , hitten se
dat hij 't wil dwaen myt een frija willa; ende dat
ma nael is schyldich to commen, deer een man
naet thoer comma wr ánxsta syns lyues; èhde hat
ma wyst eefter een mannis beek, dat haet neen
macht ney da Keysers riucht; ende dat Keysers
riucht seyt hyr o p , dat tet neen need is, alsuícke
sentencie ende wysinghe to byropen.
16. Hweerso een riuchter een riuchten eynten
eynd wisa schil, so schil dij riuchter dat ordel
scrywa; hij schel sitta ende naet síaen; ende so
schil dij riuchter selff dat ordel wt een breeff lesse ,
oers een hat et neen macht, hitten wyr seck, dattet een lyttick seeck wyr fan twy goudenen.

wumkes.nl

139
13. Eene zaak, die geëindigd is, gezoend , gescheiden en aangenomen, volgens den zoen der
zoenslieden , die zaak mag men niet weder in het
geregt brengen, en behoort gescheiden te blijven.
14. Het Dekens vonnis moet men gelooven, wat
hij volgens regt doet met zijne Priesteren; en zijn'
brief en zegel zal men gelooven, doordien dat hij
een Deken en een regter is; en wat een Deken
volgens regt doet met zijner bijzitteren raad, dat
moet stand houden.
15. Een vonnis heeft geen kracht om deze punten , díe hierna beschreven staan, en gedaan zijn
achter iemands rug. Ten eerste: Dat iemand uit
het deel is gedreven in een ander deel, en dan een
vonnis geveld wordt. Ten tweede: Dat het hem
niet verkondigd werd, en [hij] ook niet gedagvaard
van het regt. Ten derde: Wegens angst voor
zijn leven, dat hij niet komen konde, al had men
hem een vrij geleide gezonden: want het regt zegt,
dat niemand is verpíigt zijn leven te wagen op een
geleide, ten zij dat hij het wil doen met een vrije
wil; en dat men niet schuldig ís te komen, waar
iemand niet behoeft te komen wegens angst voor
zijn leven; en wat men vonnist achter iemands
rug, dat heeft geen kracht volgens Keizers regt; en
het Keizers regt zegt hierop, dat het niet noodig
is, van zoodanig vonnis en uitspraak te beroepen.
16. Indien een regter een wettig eindvonnis
geven zal, dan zal de regter het oordeel schrijven ;
hij zal zitten en niet staan; en aîzoo zal de regter zelf het oordeel uit den brief lezen, anders
heeft het geen kracht, ten ware het zake, dat het
eene kleine zaak ware van twee gulden.
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17. Een riuchter mey weerropa syn sentencíe,
lykerwys off hij qwafyck onderwysd wvr.
18. Een riuchter, deer wytlick ende myt foersin
fynt een falschen doem, oeff deelt joff stowet een
falsck riucht, dy is eerloes, ende is da hana schyldich op to riuchten al syn kost ende syn schade,
deer hij aîdeer fan haeet.
19. Dit is riucht, ende dij Paus seyd aldus:
Haet so wij myt gwede rede wyset, dat moga wij
myt bettera byreed weerropa.
20. Dat riucht seyt: Een doem dyr senden is to
jenst gastlyck riucht ende to jenst Keysers riucht,
dij aegh ney da riucht neen stal, al weer 't seeck,
dat dij doem off dyo sinteacie naet bylecketh wirth
off weer.
21. Hwaso dyr wyst off deelt to jenst dat Paws
riucht, dij sondighet in den Heílighen Gaest:
hwant dat gastlicke riucht wrmids da Heilige Gaest
mecket is.
22. In alle fynden ende in alle kerren so aegh
dat mara foert to gaen ende dat minre wrbeck.
23. Dat riucht seyt: Hweerso een man , deer
een graet merc^elyck need deer op bringe mey,
ende 'da need selff tywcht, dat hij van neden
wegena, als wr anxsta syns lyfs, naet comma thoer
to da riucht, in een loegh, dyr hij layd wirt,
dyr is hij naet schyldich selff to commen, ner
foerspreke to seynden , hwanneer dyo seeck sweer
jeffta graet is, ende dyo need aegh hym to helpen,
also dat dyo sentencie, deer buppa alsulke need
jenst den jeen wysd ward, deer da need tywget
heed, dyo sententie is fan nener wirden, ende
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17. Een. regter mag herroepen zijn vonnis, onder voorwendsel dat hij kwalijk onderrigt ware.
18. Een regter, die wetens en met opzet velt
een valsch vonnis, of toewijst of bevestigt een
valsch regt, die is eerloos, en is den beleedigde
schuldig te vergoeden al zijne kosten en zijne
schade, die Hij daarvan heeft.
19. Dit is regt, en de Paus zegt aldus: Wat
wij met goede reden vonnissen, dat mogen wij
met beter beraad herroepen.
20. Het regt zegt: Een vonnis, dat gegeven is
•tegen geestelijk regt en tegen Keizerlijk regt, dat
houdt Volgens het regt geen stand, al ware het
•zake, dat de uitspraak of het vonnis niet gewraakt
wordt of was.
21. Wie wijst of vonnist tegen het Pauselijk
regt, die zondigt legen den Heiligen Geest: want
het geestelijk regt door tusschenkomst van den
Heiligen Geest gemaakt is.
22. In alle vonnissen en in alle keuren moet
het meerdere voorgaan en het mindere achterstaan.
23. Het regt zegt: Wanneer iemand , die eenen
aanmerkelijken grooten nood kan aanvoeren, en
den nood zelf betuigt, dat hij van nooden wege ,
als om vrees voor zijn leven, niet behoeft te komen
in het geregt, op de plaats, waar hij gedagvaard
wordt, daar is hij niet schuldig zelf te komen,
noch voorspraak te zenden, indien de zaak zwaar
of groot is , en de nood moet hem helpen, zoodat
het vonnis, dat boven zoodanigen nood tegen
dengenen gewezen wordt, die den nood betuigd
had, dat vonnis is van geener waarde, en moet
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aegh hym naet to hindrien, ende da ora igh naet
to helpen, ney da riuchta scrioun riucht.
24. Hweerso een sentencie wysd wirth, ende
dij foerdgohg dis riuchtes naet halden wirth, jeffta
dyo inhaldinge dis scriouna riuchtes, soe haet dyo
sentencie ney da riucht neen macht.
TIT. XIX.
DE

APPELLATIONISUS.

1. Appellacio dat is een byropinghe fan da
mynre riucht to da mara, om een onriuchta sentencie , jeff om een onriucbte bysweringe. Jeff dij
riuchter een onriucht sentencie deth, jeffta bysweret, soe moet hij byropa fan da mynre riucht
oen dat mara riucht, als: fan da Decken tô da
Biscop, deer hij onder sitten is; ffan da Biscop to
da Archibiscop, ende alsoe foert fo dij Paus; ende
naet mey ma fan da mara riucht byropa to dat
mynre riucht.
2. Nu scheltu wyta, dat dyo byropinghe schel
wessa bynna x degghen fan da dey, dyr dyo
sintencie is: want eefter da tyenda dey so mey
nymmen byropa; ende hwaso byraept, dij schil syn
byropinghe wrfolla bynna jeer ende bynna dey,
hit ne se dattet hym oeffnyme syuckt off fangenisse, soe moet hij sa wrfolgya bynna twam
jeren.
3. Dio byropinge schel maket wessa in scrift,
onder aldusdena forûia: lek P. weet mij beswerit
mit juwer sententie, Heer Decken fan SJ deer ij
deeld habbet to jenst mey, foer A., om dat land,
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hem niet hinderen, en de andere partij niet helpen , volgens het wettig geschreven regt.
24. Indien een vonnis gewezen wordt, en de
loop des regts niet gevolgd wordt, of de inhoud
van het geschreven regt, dan heeft dat vonnis
volgens regt geen kracht.
TIT. XIX.
VAN HET

BEROEP.

1. Appellatio. dat is een ieroep van het mindere regt tot het meerdere, wegens eene onwettige
sententie, of wegens eene onwettige bezwering.
Zoo de regter eene onwettige sententie geeft of
bezweert, dan mag hij beroepen van het mindere
regt aan het meerdere regt, als: van den Deken
tot den Bisschop, daar hij onder gezeten is; van
den Bisschop tot den Aartsbisschop, en zoo verder
tot den Paus; en niet tíiag men van het meerdere
regt beroepen aan het mindere regt.
2. Nu zult gij weten, dat het beroep zal geschieden binnen tien dagen van den dag, dat het
vonnis [geveld] is: want na den tienden dag dan
mag niemand beroepen; en wie beroept, die zal
zijn beroep vervullen binnen jaar en dag, ten zij
dat het hem belette ziekte of gevangenis, dan moet
hij ze vervolgen binnen twee jaren.
3. Het beroep zal gedaan worden in geschrift,
in dusdanigen vorm: Ik P. vind mij bezwaard
met uwe sententie, Heer Deken van SJ welke gij
gegeven hebt tegen mij, voor A., om dat land,
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ende byroep oen dyn Biscop, jeff oen dyn Paws,
ende bidde joe, dat ij mij jowe da Apostelen.
4. Nv scheltu wyta, dat dae Apostelen sint
breeff, deer ma een mey wtseynt, ende dicht ma
aldus: Allerheylixste Fader ende Hera dis Heilige
Stolis to Roem! Da heilige Biscop ! Her H., een
mylda Decken to S., al byn ick 's onwirdich, mit
riuchler eerhefticheed, onderdenicheed Juuer Hellícheed to witen, dat B., openberer der breuen fan
der sentencie, deer ick deeld hab to jeens B.,
buger in da loegh, om dat gued, deer hya om
playtiet onder hyaerem; aldeerom so leet ick B.
frij ende qwyt fân myn riucht, ende seynde 'n
Jwer Heîlicheed mey disse jenwirdighe breue.
5. Nu scheltu wyta, dat dij riuchter, deer ma
to byropt, dij schel wrstaen dat placht, dyn oenbygin, dyn middel ende dyn leste eynd dis plachtis, ende riuchta da sentencie , jeff hyo ondriucht
is; jefta scrywt een guede man, off Prelaet jeffta
Prester, weder to, dat hij se riuchta ende eyndigie.
Alhyr is bygripen dij processus fan da gastelicka
riucht.
6. In da gastlicke riucht may ma byropinge
meytya om fyower tingh: Om sib dis riuchters,
om onsickerheed dis logis, om een dummes menscha jecht, ende om een onriucht, deer ma byuth.
7. Hweerso een man onriucht byschyd, so mey
hij 't byropa bynna x dagen, , al is ter ferdban op
deen; ende hwylt hij wr den tyende dey, so daegh
syn byropinge naet, ende dyo sentencie schel staen.
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en beroep aan den Bisschop, of aan den Paus,
en verzoek u , dat gij mij geeft de apostìl.
4. Nu zult gij weten, dat de apostaten zijn
brieven, waarmede men iemand uitzendt, en stelt
men aldus: Allerheiligste Vader en Heer des Heiligen Stoels te Rome! De heilige Bisschop ! Heer
H., een milddadig Deken te S., al ben ik des
onwaardig, [doe] met regte eerbiedigheid en
onderdanigheid Uwe Heiligheid te weten, dat B.,
vertooner der brieven van de sententie, die ik
gegeven heb tegen B., woonachtig op die plaats,
wegens het goed, daar zij onderling om pleiten;
daarom zoo laat ik B. vrij en kwijt van mijn
regt, en zend hem Uwe Heiligheid met dezen tegenwoordigen brief.
5. Nu zult gij weten, dat de regter, aan wien
men beroept, die zal onderzoeken het pleit, het
begin, het midden en het laatste einde des pleits,
en beregten het vonnis, zoo het onregt is; of
schrijft een goed man , of Prelaat of Priester, weder a a n , dat hij ze beregte en eindige. Alhier is
vervat de wijze van regtspleging van het geestelijk
regt.
6. In het geestelijk regt mag men beroepingen
maken om vier zaken: Om verwantschap des regters, om onzekerheid der plaats, om de verklaring
van een onverstandig mensch, en om onregt, dat
men aanbiedt.
7. Indien iemand onregt geschiedt, dan mag
hij het beroepen binnen tien dagen, al is er ferdban op gegeven; en verwijlt hij na den tienden
dag, dan deugt zijn beroep niet, en de sententie
zal blijven.
I.
10
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8. Hwaso syn secken byropt ende byfecket, om
een onriucht, deer hym deen wirt, da byropinge
off Ieckinge aegh ma to ontfaen ende to ty leten
in da riucht; ende haet ter deen wirth, off deeld
off byriucht wirt wr da byropinge off Ieckinge,
dat haet neen macht, ende schel ma recknia wr
neen deda, ende schel ma wanmachtich werropa ;
aldus steet scrioun. Is 't een Prester, deer da
byropinge off leckinga naet wil to gaen lete off
admitteria, ende wil alìyckuel riuchta aldeer w r ,
so is syn pena, dat me 'm mey offsette; ende is 't
een wralsck riuchter, so is syn pena, dat hij
haet wrberd xx pond goldes.
9. Dat is riucht: Dat ma op den tritichste dey
ney der sentencie schel ma da apostelen byjerie;
ende jowt dij riuchter dan da apostelen naet, so
ne haet dat neen macht, haet hij deer ney deth,
so fyr dattet dij ora bywisa mey, dat hij se byjared habbe.

TIT. XX.
DE FORO

COMPETENTI.

1. Dit is riucht, als in da twyn riuchten, gastlick en vralsck: Dat ter commet tria secken to
riucht: Dyo een is actio realis; dyo oer is actio
personalis;
dyo tredda is heten actio criminalis.
Aetio realis is , als een spreek op gued, als op
huus en land, so is dijjen, deer 't to heert, schyldich to andrien in da sella riucht, deer dat oenîeyt, al is 't seeck , dat hij dyr naet wenaftich is;
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8. Wie van zijne zaken beroept en wraakt, om
een onregt, dat hem gedaan wordt, dat beroep
of die wraking moet men ontvangen en toelaten
in het regt; en wat er gedaan wordt, of gevonnisd
en beregt wordt, boven het beroep of de wraking,
dat heeft geene kracht, en zal men rekenen voor
geene daad, en "zal men [als] onmagtig herroepen;
aldus staat er geschreven. Is het een Priester, die
het beroep of de wraking niet wil toelaten of admitteren, en evenwel daarover wil regten, dan is
zijne straf, dat men hem mag afzetten; en is het
een wereldlijk regter, dan is zijne straf, dat hij
verbeurd heeft twintig ponden gouds.
9. Dat is regt: Dat men op den dertigsten dag
na de sententie apostil zal begeeren; en geeft de
regter dan de apostaten niet, dan heeft het geen
kracht, wat híj daarna doet, voor zooverre de
andere bewijzen k a n , dat hij ze begeerd heeft.
TIT. XX.
VAN DE PLAATS,

WAAR

IEMAND

MOET AANGESPROKEN

IN

REGTEN

WORDEN.

1. Dit is regt, te weten in de twee regten,
geestelijk en wereldlijk: Dat er driederlei zaken in
't geregt komen: De eene is actio realis; de
andere is actio personalia; de derde is geheeten
actio criminalis. Actio realis is, als iemand aanspreekt om goed, als om huis en land, dan is
degene , wien het toebehoort, schuldig in hetzelfde
regt te antwoorden, waarin het ligt, al is het
zake, dat hij daar niet woonachtig is; dit staat
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dat steet scrioun in dat Keysers riucht, ende aeck
in da gastlicke riucht. Dyo oer is hieten actio
personalia, dat is ,• als me een man oenspreckt
oen syn persona, dat is fan schyïden, jefta fan
opsetma, jefta fan wrbynd, jefta fan lyen gued,
so schel dij man anderda, deer hij hwenachtich
is, ende oers naet; als deer steet scrioun in manichfalda riucht, in da gastlicke ende in da
vraîsche.
2. Item: Spreek ma in personam et non in
rem, so schel ma dyr sprecka, deer syn pot walt
ende syn crawel fait, ney Paus ende Keysers
riucht.
3. Ellick man is schyldich to anderden, aldeei
hij hwenachtig is, ende syn pot walt ende syn
claw fait, ende huus rekende is, ende sijn hachtyt
bygeed ney der seel, aldeer schil hij wrriucht
wirda.
4. Fan lidzen eerff is nymmen schyldich to anderden , dat leyt in een oer riucht, deer hij naet
hwenachtich is; mer hij is schyldich to anderden
deer syn pot e t c , hit ten weer seeck, dat hij dat
l a n d , deer ma oenspreckt, selff wrsette hyede off
wrpandet hiede.
5. Dat is riucht: Dat dij dager is meenlick
schyldich to folgien da sitter, ende schil sprecka in
dat riucht, dyr dij sitter hwenachtich is.
6. Al hede een man misdeen in een oer riucht,
deer hij naet wenachtich is, ende coem hij wta
riucht sonder bycommeringhe dis riuchtes, so schel
ma hym wrriuchta in da loegh, deer hij wennien
is, ende aldyr syn pot walt ende syn crawel fait,
ney Paus ende Keysers riucht.
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geschreven in het Keizers regt, en ook in het
geestelijk regt* De andere is geheeien actio personalia , dat is, als men iemand aanspreekt wegens
zijn' persoon, dat is om schulden, of wegens lastgeving , of wegens in bewaring geving , of wegens
geleend goed, dan zal de man antwoorden daar
hij woonachtig is, en elders niet; zoo ais geschreven staat in vele regten, in het geestelijk en in
het wereldlijk.
2. Item: Spreekt men in personam en niet in
rem, zoo zal men daar aanspreken, waar zíjn
pot kookt en zíjn hark valt, volgens Pausselijk en
Keizerlijk regt.
3. Ieder is schuldig te antwoorden, alwaar hij
woonachtig is, en zijn pot kookt en zijne hark
valt, en het huis rookende is, en zijn hoogtijd
viert naar de ziel, aldaar zal hij beregt worden.
4. Van liggend erf is niemand schuldig te antwoorden , dat ligt in een ander regt, daar hij niet
woonachtig is; maar hij is schuldig te antwoorden,
daar zijn pot enz,, het ware zaak, dat hij dat
land, dat men aanspreekt, zelf verzet had of verpand had.
5. Dit is regt: Dat de klager is gewoonlijk
schuldig te volgen den aangeklaagden, en zal
spreken in het regt, waar de aangeklaagde woonachtig is.
6. Al had iemand misdaan in een ander regt,
alwaar hij niet woonachtig is, en kwam hij uit
dat regt zonder bekommering van het regt, dan
zal men hem beregten in de plaats, waar hij wonende is, en waar zijn pot kookt en zijn hark
valt, volgens Pausselijk en Keizerlijk regt.
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7. Hweerso een man een misdeda deth, so
schel hij anderde fan der misdeda in da selle
riucht, deer hij da misdeda deen haet: hwant deer
dij baem fait, aldeer schel me 'm weer opriuchìa;
hweer da deda off da sonda byginsen wirdeth,
aldeer schel m'is byriuchta: want dij riuchler dis
stedis of dis logis, deer dvo seeck ryst, dij mey
hym foerd fynda jeffta wrbeck, ende da deda
mackiet hym machtich to riuchten, ende mey da
sententia wr hym dela. Ffan neen riuchter schel
ma worde pynniget, dan fan da j e n e n , deer
wrscrioun sint.
8. Dit is riucht: Datter neen leeka aegh to
claghien in da gastlicka riucht, hit ten se foer weduen ende foer wesen, ende foer gastíicke lywed,
off foer crywsgade lywd, jeffta om gastlyka secka,
off om syndlingh: want dat aegh gastíicke riucht
to riuchten.
9. Dat is riucht: Dat da weduen ende wesen
ende jonghe kynden hyaere secken hereth onder
dat wralsche riucht, ende deer schel dat wralsche
riucht wrriuchta; ende dat gasîlicka riucht schil
byschirme ende byriuchta da misdeda ende wyelden, deer ma deth weduen ende wesen, ende oers
schamele lyoden ende wralsche lyoden.
10. Een Prester off een gastíicke man mey naet
sprecka in da wralsche riucht op een man , om
een misdeda, deer hym deen sint, jef om oers
secka; ende is 't seeck, dat ter een Prester off een
gastlick man spreekt in da wralsche riucht, soe
foerlyest hij syn privilegium clericale, dat is alzofulle als zyn gastíicke ende prestlicke forndeel,
ende alzowal forlyest hij syn seeck alheel deer
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9. Wanneer iemand eene misdaad doet, dan
zal hij antwoorden wegens de misdaad in hetzelfde
regt, daar hij de misdaad gedaan heeft: want daar
de boom valt, daar zal men Hem weder oprigten;
daar de daden of de zonden begaan worden, aldaar zal men ze beregten: want de regter van de
stede of der plaats, daar de zaak ontslaat, die
mag voor of tegen hem vonnissen, en de daden
maken hem maglig, om te regten, en mag het
vonnis over hem uitspreken. Van geen' regter zal
men gestraft worden, dan van dengenen, die [hier]
voorschreven zijn.
8. Dit is regt: Dat geen leek mag klagen in
het geestelijk regt, ten zij voor weduwen en voor
wezen, én voor geestelijke lieden, of voor gekruiste
lieden, of om geestelijke zaken, of om zeendzaken: want dat behoort het geestelijk regt te beregten.
9. Dit is regt: Dat de weduwen en weezen en
jonge kinderen hunne zaken behooren onder-het
wereldlijk regt, en daar zal het wereldlijk regt
over regten; en het geestelijk regt zal beschermen
en beregten de misdaden en gewelddadigheden,
die men doet aan weduwen en weezen en andere
schamele lieden en wereldsche lieden.
10. Een Priester of een geestelijk man mag niet
aanspreken in het wereldlijk regt iemand , wegens
eene misdaad, die hem gedaan is, of om andere
zaken; en is het zaak, dat een Priester of een
geestelijk man aanspreekt in het wereldlijk regt,
dan verliest hij zijn privilegium clerícale, dat is
zooveel als zijn geestelijk en priesterlijk voordeel,
en evenzoo verliest hij zijne zaak geheel hier-
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mey, al gingh dyo wisinge mey hym, ende hij
mot er ,naet in clagie, ner in anderda , hor wilmis, ner onwilmis, bij da pena wrscrioun.
11. Dit is riucht: Dat een ygelyck menscha is
schyldich to anderden in da riucht jeffîa onder da
b a n , dyr hij onder sitten is; dat steet in da Keysers riucht.
12. Hwaso oenspreckt gastlicke Iyodena gueden
off conuenten gueden, ende hij dat opbywth in
da wraïsche riucht onriuchtelyk, dij foerlyest syn
seeck, ende syn spreeck foerierren, deer hij fan
spreeckt, al hede hij al riucht foer handen.
13. Dit, is riucht: Dat da Presteren mpgen
clagia in hueckera riucht dat ze willen, om hyare
misdeda.
14. Dit is riucht: Dát ma neen nija merckten
moet setta, deer dij alda to Leynd wyr, oíF deer
hij schada fan heed: want dat riucht wil dat naet
lija, dat hym een man foerbetteria myt een oer
mannes schade.
15. Dit is riucht: Dat da widuen ende hor
kynden schellet naet anderda om land, ner om
lethar, ner om meenteel der megena; ende schellet
anderda om al oer tingh: dat is to foerstaen, dat
hya om disse tree ponten schellet naet anderda in
neen riucht, ner in gastlick ner in. wralsch riucht,
ende om oers ponten so aeghen hya to anderden,
byhalden da frijheed dis riuchtes, dyr hya in heret, dat is in da gastlicka riucht.
16. Ellick man is schyldich to anderden, deer
hij haed huusreed, ende dyr hij dyn mara deel
haet fan syn gueden, ende steedlick is foerkeren i
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mede, al viel het vonnis ten zijnen voordeele; en
hij mag er niet in klagen, noch in antwoorden,
noch willens, noch onwillens, op straffe voorschreven.
11. Dit is regt: Dat ieder is schuldig .te antwoorden in dat regt, of onder dien b a n , waaronder hij gezeten is; dit staat in het Keizers regt.
12. Wie aanspreekt om goed van geesieîijke lieden of kloostergoederen, en hij dat opeischt in het
wereldlijk regt onregtmatig, die verliest zijne zaak,
en zijne aanspraak is verloren, waarover hij aanspreekt , al had hij al het regt ten zijnen voordeele.
13. Dit is regt: Dat de Priesters mogen klagen
in welk regt dat zij willen, om hunne misdaden
(hetgeen hun misdaan is).
14. Dit is regt: Dat men geene nieuwe markten moet daarslellen, die de ouden te na zijn , of
daar zij schade van hadden: want het regt wil
niet hebben , dat zich iemand verbetere met eens
anders schade.
15. Dit is regt: Dat de weduwen en hare kinderen zullen niet antwoorden wegens land, noch
wegens wondingen, noch wegens gemeen deel der
bloedverwanten; en zuilen antwoorden wegens
alle andere zaken: dat is te verstaan, dat zij om
deze drie punten niet zullen antwoorden in eenig
regt, noch in geestelijk , noch in wereldlijk regt,
en wegens andere punten moeten zij antwoorden,
behoudens de vrijheid van het regt, waarin zij behooren, dat is in het geestelijk regt.
16. Ieder is schuldig te verantwoorden, daar
hij heeft huisraad, en daar hij het meeste deel
heeft van zijn goed, en gestadig is verkeerende,
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ende aeck dyr hij is capien ende sellen, ende da
haeghtyd is firien , ende der syn land leyt.
17. Item: Hweer een man naet bygripen ner
byleth, ner bycommert is om enigherhanda secka,
deer toer hij naet anderda, dat is to wrstaen in
een oer riucht.
TIT. XXI.
DE

ARBITiUIS.

1. Hweerso soenlyoed tziesa schei, so schel ma
onjown tzyse, ho dij mynra deel mey folgia da
mara.
2. Hweerso een man een seeck byswert op
soenlyoed, ende da soenlyoed berria da seeck,
dat ter symonia jeff scalkheed a midda se, so is ma
da baer naet schyldich to halden.
8. Deer mey neen soenman off riuchter gastìicka
renten off goeden der wralsche hand to riuchta.
4. Deer mey neen frow secka riuchta a's oer
soenlyoed, hit ten se, dat hio also machtich se,
dat hio wr hals ende wr haud riucht, als een
Landesfrow.
5. Deer mogen neen soenlyoed in neen seck
comme, oers dan deer mitta arsta op hymmen
bysprilzen joff byswern wirde jeffta byjovvn ; da
seeck allinna, ende naet meer, hit ten se, dat tet
ayder igghen moed se.
6. Hweerso een seeck byjown wort op soenlyod, dat hya een seeck meythia schellet, jeff
enen persona tziese, so schellet da soenlyoed enen
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en ook daar hij koopende en verkoopende is, en
hoogtijd viert, en daar zijn land ligt.
17. Item: Waar iemand niet gevat, noch
aangeklaagd, noch bekommerd is om eenigerhande
zaken , daar behoeft hij niet te antwoorden, dat
is te verstaan, in een ander regt.
TIT. XXI.
FAN

ZOENSLIEDEN.

1. Wanneer men zoenslieden kiezen zal, dan
zal men oneven kiezen, opdat het mindere deel
mag volgen het meerdere.
2. Indien iemand eene zaak bezweert op zoenslieden, en de zoenslieden baren de zaak, dat er
symonie of arglist onder is, dan is men den zoen
niet schuldig te houden.
3. Er mag geen zoensman of regier geestelijke
renten of goederen aan de Wereldlijke hand toeregten.
4. Er mag geene vrouw zaken beregten als
andere zoenslieden, ten zij, dat zij zoo magtig is,
dat zij over hals en over hoofd regt, gelijk eene
Landsvrouw.
5. Er mogen geene zoenslieden in eene zaak
komen, anders dan er in het eerst op hun besproken of bezworen werd of gegeven; die zaak
alleen, en niet meer, ten zij, dat het met der partijen genoegeiuzij.
6. Wanneer eene zaak begeven wordt op zoenslieden , dat zij eene zaak beslissen zullen, of een
persoon kiezen, dan zulíen de zoenslieden eenen
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tzise by reed der iggena, jeffta bij wisera lyodena
reed, so schillet da 'soenlyoed reed fregia, mer
ellick wil dwaen als hym galick is.
7. Een man mey syn riucht wrwilkaria op wilkarada riuchteren , off op soenlyoed , to riucht jeff
to soen; ende haetjen riuchteren dan dwaet off
wised off senet, dat aegh to staen , ende deer mey
ma naet fan byropa oen een oer riucht.
8. Hwaso sprecka wold', dat dyo sentencie,
dyr fryondelicke soenlyoed maketh heed, onredelick weer, dat schel een gued man corrigeria ende
riuchtfìrdigia joff dij riuchter dis logis; ende dat
schel ma byjerrien wessa bynna x deggen, to lykerwys als een byropinghe ; ende byjerra ma dat naet
bynna x deggen, so halt dyo soen her folie macht,
alweer hyo qwaed. Item: Tiuget dij igh d a n ,
hym da wilkara riuchteren joff da soenlyoed to
cort deen habbet, soe mey er to fara da Décken,
joff oers een nogeïick m a n , is 't een wraisck
seek , clagia, ende soe schel 't dij Deckken joff dij
man kanna, hor da soenlyoed riucht soe onriucht
deen habbet.
9. Deer da soenlyoed een sententie wised, so
schel ma se nyma in scrift ende in nogelicke orkenscips andert; kyft ma d a n , ho ma dat ordel
dela schil joffta naet, so schel 't dij Decken dela,
ende da soenlyoed naet.
10. Dioe seeck, dyr eens eynt is fan wiìkareda
riuchteren, jeffta fan soenlyoed, deer agen da
soenlyoed hyarem lettera tyd naet oen to bykeren,
ende deer mey ma naet wr byropa, ende hit schel
staen; mer is Ier pena op set, soe mey ma qwyt
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kiezen bij raad der partijen , of wijze lieden raad;
dan zullen de zoenslieden raad vragen, maar ieder
mag doen zoo hem voegzaam is.
7. Iemand mag zijn regt verwillekeuren op regters naar willekeur , of op zoenslieden , tot regt of
tot zoen ; en hetgeen de regters dan doen of wijzen of zoenen , dat moet staan, en daarvan mag
men niet beroepen in een ander regt.
8. Wie spreken wilde, dat de sententie, die
vriendelijke zoenslieden gemaakt hadden, onredelijk
ware, dat zal een goed man verbeteren en regtvaardigen of de regter van de plaats; en dat zal
men begerende wezen binnen tien dagen, even
gelijk als een beroep; en begeert men dat niet
binnen tien dagen, dan houdt de zoen zijn volle
magt, al ware hij kwaad. Item: Getuigt de
partij dan , dat hem de regters naar willekeur of
de zoenslieden te kort gedaan hebben, dan mag hij
voor den Deken, of een ander voldoend man,
is het eeire were Idlijke zaak, klagen, en zoo zal
het de Deken of die man onderzoeken, of de
zoenslieden regt of onregt gedaan hebben.
9. Wanneer de zoenslieden eene sententie wijzen , dan zal men dezelve stellen in geschrifte en
in tegenwoordigheid van voldoende getuigen ; twist
men dan, hoe men het vonnis wijzen zal of niet,
zoo zal het de Deken vonnissen, en de zoenslieden niet.
10. De zaak, die eens geëindigd is door regters
naar willekeur, of door zoenslieden, daar mogen
de zoenlieden zich ten tweeden male niet mede
bemoeijen, en hiervan mag men niet beroepen en
het zal stand houden; maar is er straf op gezet,
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wessa mitter pena ; oers mey da wilkared riuchter
neen felíinge jaen. Item: Dyo seeck, dyr eens
eynt is, ende riucht off schaet off seend is, da
schel ma naet nijes opweckria.
11. Hweerso een man spreekt myt jowna reed,
als ciim eonsihq, so is hij schyldich reed to fregien, mer allyckual syn ker to dwaen; rner
spreekt hij, ick wil dyo seeck meckia bij iwe
reed, • als de consuîo, so schel hij se meytia als
hym dij jen reth.
12. Deer mey ma neen seeck hysprecka op een
Prester ende op een leeka, deer gastlick is, hit ten
se bij riuchters oerloff; ende wirt er enich seeck
bared, ende dij foersprecka ende dajeen, deer
dyo seeck oengeet fan beda iggen, da baer oennymet, soe schel ma se halde. Item: Seth een
man een foersprecka alsowel to fara .dat, riucht,
ende betinget bij 't dan naet, dat dij foerspreka
alsowal habbe riucht ende macht, dyo seeck to
byjaen op soenlyoed, ende byjowt di foerspreka
dan da seeck buta consent dis igges, jeffta deer
dijo seeck oengeet, so habbet dae byjefta neen
macht, ende haet dij foerspreka dan deer aet op
seth, dat bettrie hij selff.
13. Hweerso tween ygen. een seeck bysprekket
op soenlyoed , ende dij ora igh sterft, so toer dij
eerwa da byjefta naet halde, ende in der byjefta
naet blywa, hit ten se myt fria willa wilkared fan
beda iggen, dat tet hiaere eerfnamen eefter hymmen halde scolden.
14. Hweerso dij soenman sterft, jefta wrjowt
dyn ena igh, so en is dij deer aaet to foprbondea,
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dan mag men vrij zijn met de straf; anders mag
de regter naar willekeur geene kosten toewijzen,
item: De zaak , die eens beslist, beregt, gescheiden of gezoend is, die zal men niet op nieuw
opwakkeren.
11. Wanneer iemand spreekt met gegeven raad,
als cum consilio, dan is hij schuldig raad te vragen , maar evenwel zijne keuze te doen; maar
zegt hij , ik wil de zaak beslissen bij uwen raad,
Tals de consilio, dan zal hij ze beslissen zoo als
hem diegene raadt.
12. Men mag geene zaak bespreken op eenen
Priester en op eenen leek, welke geestelijk is, ten
zíj bij regterlijke toestemming; en wordt er eenige
zaak gezoend, en de voorspraak en diegene, die
de zaak aangaat van beide zijden, de zoen aannemen , dan zal men ze houden. Item; Stelt
iemand een voorspraak aízoo wel voor het regt,
en bedingt hij het dan niet, dat de voorspraak
evenzoo hebbe regt en magt, die zaak te begeven
op zoenslieden, en begeeft de voorspraak dan- de
zaak buiten toestemming der partij, of die de zaak
aangaat, dan hebben de begevingen géén magt,
en heeft de voorspraak dan daar iets op gezet,
dat betale hij zelf.
13. Indien twee partijen eene zaak bespreken
op zoenslieden, en de andere partij sterft, dan
behoeft de erfgenaam de begeving niet te houden ,
en in de begeving niet te blijven, ten zij met vrije
wille gewillekeurd ware van beide partijen, dat
het hunne erfgenamen na hen houden zouden.
14. Wanneer de zoensman sterft, of de eene
partij het opgeeft, dan is die daartoe niet verbon-

wumkes.nl

160
dat hij een oern soenman in da steed setta , mer
hockera igh so wil, dij mey qwyt wessa.
15. Hwerso een seeck byjown is op soenlyoed,
ende dij ena soenman stoer, eer dyo seeck maked
wyr jeffta schaeet, so mey ma om da seeck in da
riucht sprecka.
16. Deer mey ma neen seeck bysprecka om een
aeft, jeff om een Presters tzerka, jeffta om een
leen, op soenlyoed.
17. Hweerso twee igghen, soenlyoed nymet, so
schellet hya dyn wral jowns nyma, jeffta dyo byjefta daegh naet, deer da soenlyoed een wrman
nymet buta reed disjens, deer dyo seeck oengiet.
18. Hweerso tween secken bysprecket op een
man festelyck, alîynna dyo byjeffta haet macht,
ende jowt hij dyo seeck twatn mannen , ende
settet hya dan dyn tredda t o , haet hya bariet,
dat schellet da igghen halde, deerom dat dyo
seeck mitta aerste op een man byspritsen ward;
deerom hede hij da macht, dyo seeck to eynden
jeffta foert to jaen, hitten weer seeck, dat tet wilkareth vird mitta arsta. Alzowal schel ma tinza,
hor ma da seeck byjowt, bede to riucht ende to
soen, so allinna to soen, so is 't also noglyck
naet. Byspreckt ma da seeck beda to riucht ende
to soen , so mogen tween soenman wel een wra
nyma, hwyr hya willet; mer to riuchta riucht so
schillet da iggen mitta arstá wytlick nyma een
man jeffta tree, jeffta dyo byjeffta daegh naet.

19. Dat Keysers riucht seyt:
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den, dat hij eenen anderen zoensman in de plaats
zette, maar welke partij dat wil, die mag vrij zijn.
15. Wanneer eene zaak gegeven is op zoenslieden , en de eene zoensman stierf, eer de zaak
beslist ware of gescheiden , dan mag men om de
snak in het regt spreken.
16. Men mag geene zaak bespreken wegens
e c h t , ' o f wegens eens Priesters kerk, of wegens
een Leen, op zoenslieden.
17. Wanneer twee partijen [elk] zoenslieden
nemen, dan zullen zij die vooral even nemen , of de begeving deugt niet, daar de zoensjieden eenen overman nemen buiten raad desgenen , dien de zaak aangaat.
18. Wanneer twee [personen] zaken bespreken
op eenen man voor vast alleen, die begeving heeft
magt, en geeft hij de zaak aan twee mannen , en
zetten die er dan den derden bij, wat zij zoenen*,
dat zullen de partijen houden, daarom dat de zaak
in het begin op een' man gegeven werd, daarom
had hij de magt, die zaak te eindigen of over te
geven, ten ware zake, dat het bepaald ware in het
begin, [dat hij 't niet overgeven mogte.] Even
zoo zal men er wel op letten, of men de zaak
geeft beide op regt en op zoen, of alleen op zoen 5
indien alleen op zoen, dan is het zoo voldoende
niet. Bespreekt men de zaak beide op regt en op
zoen, dan mogen twee zoenslieden wel eenen
overman nemen, wanneer zij willen; maar [begeeft
men die] op Wettig regt, dan zullen de partijen in
het eerst met welen nemen een man of drie, of
de begeving deugt niet.
19.
I.

Het Keizers regt zegt:
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een seeck byjowt to meckien, om schilinghe fan
gued, op een man , jeffta tweer jeffta tree, ende
hya da seeck onriucht makiet, so toer hij 't naet
halde,-ney da riucht: hwant dat onriucht schel ma
altida 'kera in dat riucht.
20. Een ordel, dyr een wilkared riuchter deth,
wil hij 't naet halda, deer 't to jenst geet, dij
mey q-wyt wessa mittèr pena, dyr hit set haet; dit
's Reysers riucht.
21. Hweerso een man een tingh byjowt, ende
eefter byswert op een riuchten middel, end ma
hyra to baria onriuchte tingh, so ne toer hij 't
naet halde.
22. Een baer, deer byhaeglyck wessen haet
ende oennymmen is, dyo baer aegh ney da Keysers riucht een stal.
23. Hwanneer datter wr een seeck een soen
joff een baer wirth bareth, so schellet alle breeff
ende alle riucht, deer aldeer to jenst helpa mey,
wanmachtich wessa, ende dyo baer jeffîa dyo soen
schel dyo ewigha festicheed habba.
24. Da soenlyoed moghen naet meer waria, so
hya bywisa mogen myt noglicka tinghe. Item:
Willes' 't naet halde, so is dyo pena wrlerren.
25i Dat riucht seyt: Hwanneer een seeck byspritzen is op soenlyoed, ende deer is een compromis maked, jefta deer is neen maked, men mey
slkfchta, wirden byjown, so moghen dae soenlyoed
fora1 naet domia,- ner naet meer wisa, den ney
inhaldinghe dis -compromissis, jeffta ney wtwisinghe der wirden, deer dyo seeck mey in hyaren
eommen is, ende haet hya hyr to buppa dwaet,
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eene zaak geeft te verzoenen, wegens verschil om
goed, op een' m a n , of twee of drie, en zij de
zaak onwettig zoenen, dan behoeft hij het niet te
houden, volgens het regt: want het onregt zal
men altijd tegengaan in het regt.
20. Een vonnis, dat een regter naar willekeur
geeft, wil hij het niet houden, wien het tegengaat, die mag vrij zijn met de straf, die hij daarop gesteld heeft; dit is Keizers regt.
21. Indien iemand eene zaak begeeft, en daarna bezweert' op een wettig middel, en men hem
toezoent onregte zaken, dan behoeft hij het niet
ie houden.
22. Een zoen, die behagelijk geweest is en
aangenomen is, die zoen moet volgens Keizers regt
r
stand houden.
23. Indien over eene zaak een zoen of een
baar gezoend wordt, dan zullen alle brieven en
alle regten, die daartegen helpen kunnen, onmagtig wezen, en de baar of de zoen zal de eeuwige
vastigheid hebben.
24. De zoenslieden mogen voor niet meer waren , dan zij bewijzen kunnen met voldoende
zaken. Item: Willen zij het niet houden, dan is
de straf verloren.
25. Het regt zegt: Wanneer eene zaak besproken is op zoenslieden, en er is een c%mpromis gemaakt „ of er is geen gemaakt, maar met eenvoudige woorden begeven, dan mogen de zoenslieden
verder niet beslissen , nog niet meer wijzen , dan
volgens den inhoud van het compromis, of naar
uitwijzing der woorden , door welke de zaak aan
hen gekomen is, en wat zij hier te boven doen,
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dat aegh neen stal to habben; ende dyrom schillet
da soenlyoed mercklick oensyaen wesse dat compromis jeffta da wirden , deer dyo seeck mey in
hyaren commen is, dat se naet forre fee, dan da
wirden jeffta compromis inhalden is: hwant halt
nintera fan nen pena, so moghen da soenlyoed
deer nen bij lidze; ende dwa hya dyr to buppe,
so tasta ze fora, dan hyarem jown is, ende deerom aegh 't neen stal to habben.
26. Hweer da soenlyoed da macht naet jown is
fan da igghen, jeffta in da compromis naet to stinzen is, dat hya hyaere doem jefta sentencie ney der
wtuisinghe moghen foerclarie, deer hya tyuesterlick
in der sentencie seth jeffta wtseyt habbet, so moghen hya ney der sentencie neen foerclaringhe
deer in makie, hwant hiare macht is wt ney der
sentencie: hwant da sentencien ende domen to
foerclarien, dat heert to da wrsta ende maesta
riuchteren, ende naet da minsta, als ta soenlyoed;
ende deerom, dat da soenlyoed hiare sentencie
naet foerclarie moghen , als wrscrioun is, so sint
da igghen hyaram forra naet schyldich. onderdenich
to wessen, dan dat compromis inhalt; weren se
da igghen fora byeden, dan dat compromis inhalt,
jeffta dan in hyarem commen is, dat sin ze naet
schyldich to halden.
27. Hwanneer dyo sentencie deer wilkareda
riuchteren fan nener macht is, so mey dij ena igh
fan den ora neen breeck jeffta pena aeskien wessa, deer dyo sentencie naet halden is, omdat hya
neen ordinancie dis riuchtes halden habbet.
28. Item : Dat riucht seyt: Foer en thera igh
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dat mag geen stand hebben; en daarom zullen de
zoenslieden naauwkeurig aanziende wezen het compromis of de woorden, waarmede de zaak aan
hen gekomen is, dat zij niet verder gaan, dan de
woorden of compromis inhoudende is: want houdt
geen van beiden straf ín, dan mogen de zoenslieden daar geen op zetten; en doen zij daar te
boven, dan tasten zij verder', dan hun gegeven
is, en daarom mag het geen stand hebben.
26. Waar de zoenslieden de magt niet gegeven is
van de partijen, of in het compromis niet toegestaan is, dat zij hun vonnis of sententie volgens
de uitspraak mogen verklaren, daar waar zij iets
duisters in de sententie gezet Of uitgesproken hebben , dan mogen zij na de sententie geene verklaring daarop maken, want hunne magt is uit na
de sententie: want de sententien en vonnissen te_
verklaren, dat behoort aan den oversten en hoogsten regter, en niet aan den minsten, gelijk de
zoenslieden ; en daarom, dat de zoenslieden hunne
sententie niet mogen ophelderen, zoo als voorschreven is, zoo zijn de partijen hun niet verder
schuldig onderdanig te wezen, dan het compromis
inhoudt; waren zij de partijen (iets) verder gelastende , dan het compromis inhoudt, of alsdan aan
hen gekomen is, dat zijn zij niet schuldig te
houden.
27. Indien de sententie van regters naar willekeur van geener kracht is, dan mag de een e partij
van de andere geene breuk of straf eischen, die de
sententie niet houdt, omdat zij den loop des regts
niet gehouden hebben.
28. Item: Het regt zegt: Voordat een der
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fan ' da orem een pena byjerrie mey, so is 't neecî
ende byhoeff, dat dyo pena lo fara fan da igghen
eniget se , jeffta in dat compromis bygripen.
29. Item: Een wiíkareth riuchter mey fara
naet dwaen, dan hym in dat compromis to siinzen is.
30. Item: Een wiíkareth riuchter mey syn sen»
tencie naet corrigeria deer ney , dat ze wtseyd is.
31. Hweerso een seeck byspritzen wirth, ende
deer een dey to naemd wirth, dyo seeck een eynd
to habben, ende naet schaet wirth bij da. dey, so
is dat compromis naet, jeíf hit se bij da iggena
consent, ende is dat naet, dattet bij der iggena
consent se, so is 't aeck fan nener macht, deer
da soenlyoed jeíF wilkarada riuchteren dwaen sint
in der seeck deer ney.
32. Dij Keyser JUSTINIAKUS seyt: Dat dij riuchter
schel beda iggen deer So twinga mey riucht, dat
se halden se da baer, deer baret is.
33. Item: Fan een wisinge jeffta baer der
soenlyodena mey ma naet byropa, ende dyrom so
moet dyo baer steed ende fest blywa.
34. Dat riucht seyt: Dat een baer is folmachtich, al weer dat seeck, dat een man weer byhellet, ende wr den haldeeì dis gueden; ende al
weren dyr fonden enighe breuen jeff inslrumenta ,
deer ma meda bywisa mochte, dat hij bydreyn
weer in der soen, allickual so schel dyo soen in
her macht blywa, ende mey ma naet to brecka,
neydam dat dyo seeck wt dat riucht nymmen is.
35. Hweerso twisscha twyr een baer wirth
bareth, enide fan aydera syda wirth oennymœen,
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partijen van den anderen eene straf kan begeeren,
dan is het nuttig en noodzakelijk, dat de straf te
voren door partijen overeengekomen is, of in het
compromis vervat.
29. Item: Een regter naar willekeur mag niet
meer doen, dan hem in het compromis is toegestaan.
30. Item: Een regter naar willekeur mag zijn
vonnis niet verbeteren, nadat het uitgesproken is.
31. Wanneer eene zaak besproken wordt, en
daar een dag tce genoemd is, om de zaak een
einde te doen hebben, en zij niet gescheiden wordt
op dien dag, zoo is het compromis te niet, of het
zij bij der partijen toestemming, en is het zulks niet,
dat het bij der partijen toestemming is, dan is het
ook van geene magt, wat- de zoenslieden of regters naar willekeur doende zijn in de zaak daarna.
32. De Keizer JUSTINIAKUS zegt: Dat de regter
zal beide partijen daartoe dwingen met regt, dat
zij houdende zijn den zoen, die gezoend is.
33. Item: Van een gewijsde of baar der zoenslieden mag men niet beroepen, en daarom moet
de baar staande en vast blijven.
34. Het regt zegt: Dat een baar is van volle
magt, al ware 't zake, dat iemand ware benadeeld , en over de helft van het goed; en al waren
er gevonden eenige brieven of instrumenten, waarmede men bewijzen konde, dat hij bedrogen ware
in den zoen, evenwel zal de zoen in zijne magt
blijven, en mag men niet breken, omdat de zaak
uit het regt genomen is.
35. Wanneer er tusschen twee een zoen wordt
gemaakt, en van iedere zijde wordt aangenomen ,
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ende geet dij ena fan der baer, ende dij ora
queth: so wil ick dyo baer aeck britzen hieta, so
mey dij ora sprecka om dyn principael fan der
hela seeck.
36. Een man mey syn secken bycompromissie
op seker baerlyoed, bij een pene, so hwa dat
compromis off baer inbreekt off naet halt, dij is
schyldich da pena, ney inhald dis compromissis, to
bytellien, ende dat ney Paus end Keysers riucht;
ende dio pene mey aeschia ende bara ney gueder
consciencie, bede gastlicke ende wralsche personen.
37. Hwanneer dij ena paert da baer ofte compromis inbreekt ende naet halde wil, so is di
ora paert dat naet schyldich to halden ; men hij
mey weer sprecka oppa nij , ende syn riucht ende
reden fordbringhe, lyck als er to fara dat compromis ende baer deen haet.
TIT. XXII.
DE

PACTIS.

1. Di Keyser seyt in syn riucht: Hwaso commen jeffta dwaen is to jenst syn ayn forwirda,
deer hij bij frija willa maked haet, deer hij ontheten off swerren haet to hauden, dij wirt ney da
riucht infamts; hij foerlyest syn seeck; hij is schyldich dyo peen to bytellien, deer in da forwirda
wtwriten sint, ende dyn ayndom fan da ting,
deer se da forwirda wr maket, wrlyest er, ende
alle bate jeffta forndeel, deer hij dyr wt habba
mocht, wrlyest hij, ende dit wint dijjen, deer
da forwirda hauden is.
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en gaat de eene van den zoen, en de andere zegt:
dan wil ik den zoen ook gebroken heeten, dan
mag de andere aanspreken om het principaal van
de geheele zaak.
36. Iemand mag zijne zaken begeven op goede
baarmannen, bij straffe, dat wie het compromis of
baar inbreekt of niet houdt, die schuldig is de straf,
naar inhoud van het compromis , te betalen, en
dat volgens Pauselijk en Keizerlijk regt; en deze
straf mogen eischen en beuren met een goed geweten , beide geestelijke en wereldlijke personen.
37. Wanneer de eene partij de baar of compromis inbreekt en niet houden wil, dan is de
andere partij die niet schuldig te houden; maar hij
mag weder spreken op nieuw, en zijn regt en
reden voortbrengen, gelijk hij voor het compromis
en baar gedaan heeft.
TIT. XXÏI.
OVER DE

PACTEiï.

1. De Keizer zegt in zijn regt: Wie komt of
doet tegen zijne eigene voorwaarden , die hij bij
vrijen wil gemaakt heeft, welke hij beloofd of gezworen heeft te houden, die wordt volgens het
regt infamis; hij verliest zijne zaak; hij is schuldig de boeten te betalen, die in de voorwaarden
beschreven zijn, en het eigendom van de zaak,
waarover zij de overeenkomst gemaakt hebben,
verliest hij , en alle bate of voordeel, die hij daarvan hebben mogt, verliest hij, en dit wint degene , die de overeenkomst houdt.
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2. Item: So seyt dat riucht: Dat nemmeu
syn dena deda ondwaen mey, ende to jenst syn
ayn deda comma mey.
3. Dit is riucht: Dat ma ohthetinghe is schyldich to halden, lyck da swerna eden, bij eenre
haudsonda , al weer se aeck deen buia lowinghe.
4. Da forwirda, dyr naet gaet to jenst da seelsillicheed, deer neen laesliçke forwirda sint, da is
ma schyldich ney da riucht to halden , ende dyr
naet onmugelick sint da aghen een stal.
5. Hweerso een man onthaet in eenre tingh,
ter spreek myt forwirden wreenkompt, dat ma da
forwirda al schyldich is to halden.
6. Hweerso een man forwirda maketh , ende
ney byswerl, da forwirda, swerriagba ende lowingha is ma al schyldich to halden, al heed hij neen
meer so myt een slyuchla wird sprilzen.
7. Dit is riucht om dat gued ende forwirda ;
In 't aerst: Dat Á. dat gued op forwirda oniheten haed ende lowet haeet, ende B, naet to byhindrien in da gued. Item: Myt twam orkenen,
dyr disse lowinghe oensyoen habbet. Item: Neydam dat hij dat ontbeten ende lowet haat, dat hij
't al schyldich is to halden, dat to bywisen myt
fyower , dyr hyare des riuchtes foerstaet. 8. Item: Hweerso een man foerwirda ende
byswert ende lowet, deer naet to jenst da ewige
sillicheet sint, dat ma da forwirda, swerringha
ende lowinghe al schyldich is to halden, al heed
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2. Item: Zoo zegt het regt: Bat niemand
zijne gedane daden vernietigen mag, en tegen zijne
eigene daden opkomen mag.
3. Dit is regt: Dat men de toezegging schuldig
is te houden, gelijk gezworene eeden, bij eene
hoofdzonde, ai waren zij ook gedaan buiten beloften.
4. De overeenkomsten, welke niet strijden tegen der zielen zaligheid, die geene looze overeenkomsten zijn, die is men schuldig volgens het regt
te houden, en die niet onmogelijk zijn, die
houden stand.
5. Indien iemand iets belooft in eene zaak,
daar de woorden met de overeenkomst overeenstemmen , dat men de overeenkomst schuldig is te
houden.
6. Indien iemand overeenkomst maakt, en
daarna bezweert, die ^overeenkomst, zwering en
belofte is men schuldig in hun geheel te houden , al had hij alleen maar mei een eenvoudig
woord gesproken.
7. Dit is regt wegens het goed en de voorwaarde : Ten eerste: Dat A. het goed bij overeenkomst toegezegd heeft en beloofd heeft, en B.
niet te verhinderen in dat goed. Item: Met twee
getuigen, die deze belofte aangezien hebben. Item:
Doordien dat hij het toegezegd en beloofd heeft,
dat hij het alles schuldig is te houden, dat te bewijzen met vier, welke zich op het regt verstaan.
8. Item: Wanneer iemand overeenkomsten en
bezweert en belooft, welke niet tegen de eeuwige
zaligheid zijn, dat men de overeenkomst, zwering "en belofte geheel schuldig is te houden, al
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hij 't naet meer da 't myt een slyuchta wírth onheten off spritzen.
9. Alle onmuglicke forwirda ende onmugelicke
secken is neen onhelinghe, ende sint wanmachtich ney riucht.
10. Da lowingha, dyr myt sonden foerfold
wirdet, da toer ma naet halda.
11. Item : Forwirda , deer wirdeth deen jeffta
dyr schaet to jenst guede siden, da thoer ma naet
halda.
12. Item: Forwirda is oers naet, dan frij to
meytien.
13. Dat is riucht: Dat man ende wyff mugghen onder hyaerem forwirda meckkie fan hyare
seluis gueden, hueckera eer oeffliuich wirde, hij
weer man off wyff, dat tet een kynd op dat oer
lawigye muchte. Ende dat tet riucht alsulcke forwirda to jowt , dat steet scrioun in da Keysers
riucht.
14. Item: Forwirde , dyr aldus mecket sint
ende op 't lest confirmeret myt een testament, dat
aegh een stal, ende aîlycke machtich dan scrioun
riucht.
15. Item: Ellick menscha mey wr syn vrij ayn
gued meckkia redelick forwirda, dij van da riucht
naet foerbaden se.
16. Ende omdat disse wrscrioun forwirda in
nen loegh, hoer gastlyck ner wralsch, foerbaden
sint, ende ymmer dat riucht consenteert, so agen
's' een stal, ney scrioun riucht.
17. In een forwirda off onthetingha, dyr dij
fader deth eer syn daed, dat aegh een stal to heb-
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had hij 't niét anders dan toet eene eenvoudige
verklaring toegezegd of gesproken.
9. Alle onmogelijke overeenkomsten en onmogelijke zaken zijn geene toezeggingen, en zíjn
krachteloos naar regt.
10. De beloften, die met zonden vervuld worden, die mag men niet houden.
11. Item : Overeenkomsten , die gedaan worden of die geschieden tegen de goede zeden , die
mag men niet houden.
12. Item: Overeenkomsten zijn niet anders,
dan [zoo] vrij te maken.
13. Dat is regt: Dat man en vrouw mogen
onderling overeenkomsten maken omtrent hun eigen
goed, wie het eerst aflijvig worde , hij ware man
of vrouw , dat het eene kind aan het andere erfenis nalaten moge. En dat het regt zulke voorwaarden toestaat, dat staat geschreven in het Keizerlijk regt.
14. Item: Overeenkomsten , die aldus gemaakt
zijn en op het laatst bevestigd door eenen uitersten wil, die houden stand, en [zijn] van gelijke líracht als geschreven regt.
15. Item: Elk mensch mag wegens zijn vrij
eigen goed maken redelijke overeenkomsten, die
door het regt niet verboden zijn.
16. En omdat deze voorschrevene overeenkomsten op geene plaats, noch geestelijke noch wereldlijke , verboden sijii, en altijd het regt zulks toestaat , zoo houden zij stand, volgens geschreven
regt.
17. Item: Eene overeenkomst of toezegging,
die de vader doet voor zijnen dood, die moet
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ben; ende dat kynd is schyldich dat to halden >
ende mey naet weerropa; ende dyo stimme des
faders is dyo stemme des kyndis; ende dat kynd
joff dij eerffnamma is allyck dan dijjen, deer
dat is.
18. Da forwirda fan tocommenda lawa ende
aghen neen stal, hit ten se seeck, dat se tet bij
consent dajenen, deer da lawa ontfucht, ende
hij in dat consent blywt tot ter daed.
19. Dat riucht seyt: Een onreedlick forwirda ,
deer maeket wyrth to jenst dat riucht, een daegh
naet, ende sint van nener wirden ner crefften :
hwant dat riucht seyt: Dat dij fader dij moet Syn
gued Iawgia op syn kynden, ende dat kynd weer
op syn fader off op hyaere jelderen, ende sonderlingh dat kynd op syn moer: hwant hyo graet
lijen mit ta kynden haet, eer hyo 'et opbrinckt.
Hwant disse forwirda sint to jenst dyn syd ende
plyga, ende sint onmachtich ney da scrioun riucht,
ende onredelyck, dat dij fader syn gwed naet
lawigya mucht op syn kynden, ende dat kynd
weer op syn jelderen , als neen kynden haet, als
dyr steet scrioun in d'a Keysers riucht.
20. Dat riucht seyt: Een forwirda, deer maket
wirt mit breuen off mit mond, ende da forwirda
sint twyuelyck ende dyoncker, so sin ze fan nener
wyrdden, ende sint aeck onmachtich, ney da
scrioun riucht.
21. Alle secken, dyr ma byforwirt, dat ís
riucht, dat me se halde: hwant guede forwirda
brecket alle stryd.
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stand houden; eri het kind is verpligt dat te houden, en mag het niet weèrroepen; en de stem
des vaders is de stem des kinds; en het kind
of de erfgenaam is gelijk aan dengenen, die
dood is.
18. De overeenkomsten wegens toekomende erfenissen mogen geen stand houden, ten zij zake,
dat het is bij toestemming deegenen , die de erfenis
ontvangt, en hij bij die toestemming blijft tot ter
dood.
19. Het regt zegt: Eene onredelijke overeenkomst , die gemaakt wordt tegen het regt, deugt
niet, en is van geene waarde of kracht: want het
regt zegt: Dat de vader die moet zijn goed nalaten aan zijne kinderen, en hét kind weder aan
zijnen vader of aan zijne ouderen , en in het bijzonder het kind aan zijne moeder: want zij groot
lijden met de kinderen heeft, ëer zij ze groot gebragt heeft. Want deze overeenkomsten zijn tegen
de gewoonte en het gebruik, en zijn krachteloos
volgens geschreven regt, en [het ware] onredelijk ,
dat de vader zijn goed niet nalaten mogt aan zijne
kinderen, en het kind wederom aan zijne ouderen,
als [het zelf] geene kinderen heeft, gelijk er geschreven staat in het Keizerlijk regt.
20. Het regt zegt: Eene overeenkomst, die
gemaakt wordt met brieven of met [den] mond, en
die overeenkomsten twijfelachtig en duister zijn,
dan zijn ze van geener waarde, en zijn ook
krachteloos, volgens het geschreven regt.
21. Aile zaken, die men bij overeenkomst bepaalt , het is regt, dat men ze houde: want goede
overeenkomsten verbreken allen strijd.
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22. Dat aegh neen stal, deer ma deth to jenst
da onthetingha.
23. Bit is riucht: Haet dat dij off foerfaer forwirda to fara deen ende oennymmen haet, dat is
dij eerffnamma al schyldich ney to halden.
TIT. XXIII.
DE FOTO ET FOTI

REDEMPTIONE.

1. Hweerso dij ena menscha da ora onhetenisse
deth jeff loffnisse, God alla ferra, dij is 't hym
schyldich foer al tingli to halden.
2. God ws Hera maket neen onderscheed twiska
een slyucht loffnisse jeff onthetenisse ende eed, deer
ma swerth.
3. Item: Hyr to fara is 't bewysd, dat God
ws Hera maket neen onderscheed twiscka een
slyucht loffnisse jeff onthetenisse ende een eed,
dyr ma swerth; om disse wil so is 't aeck fuila
mara need ende band, haet een man God onthaet.
4. Item: Een man is al schyldich to halden,
hat ter God onthaet, ende dat moet een stal habbe, ende mey ma naet wrbeck wisa.
5. Hwaso deth jeffta compt to jenst syn loffnisse , deer hij God haet lowet, dij is meenedich,
ende aeg allyck fula to wessen jeff hij 't swerren
heed, ende allyck folie to pyngien ende to corrigerien.
6. Een menscha mey ma ende aegh ma dyr tho
ty dwingen, dat hij 't halde foer al tingh , deer
hij God onheten haed.
7. Swerren eden, deer ma swert, da ys ma
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22. Dat moet geen stand houden, dat men doet
tegen de toezegging.
23. Dit is regt: Wat dat de
of de afgestorvene overeenkomsten te voren gemaakt en aangenomen heeft, dat is de erfgenaam schuldig naar
te komen.
TIT. XXIIL
r^lf

DE GELOFTE Elf BErRIJDItíG

VAN SE

GELOFTE.

1. Wanneer de eene mensch den anderen eene
toezegging doet of belofte, bij God, die is het hem
sehuldig voor alle zaken te houden.
2. God onze Heer maakt geen onderscheid tusschen eene eenvoudige belofte of toezegging en
een' eed, die men zweert.
3. Item: Hiervoor is het bewezen, dat God
onze Heer maakt geen onderscheid tusschen eene
eenvoudige belofte of toezegging en eenen eed,
dien men zweert; daarom is 't ook veel meer verpligtend en verbindend, wat iemand Gode belooft.
4. Item: Iemand is alles verpligt te houden,
wat hij Gode belooft, en dat moet stand houden,
en mag men niet afwijzen.
5. Wie doet of handelt tegen zijne belofte, die
hij Gode heeft beloofd, die is meineedig, en [het]
moet even gelijk zijn, alsof hij het bezworen had,
en evenzeer te straffen en te regt te stellen.
6. Een mensch mag men en moet men daartoe
dwingen, dat hij 't boude boven alle zaken, wat
hij Gode beloofd heeft.
7. Gezworen eeden, die men zweert, die is
I.
12
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schyldich to halden foer al tingh, ende mey ma
naet wrbeck wysa, ende hwa dyr to jenst deth,
dij is meenedich.
8. Haet so ma loweth, dat aegh ma to halden,
ende aegh een stal, ende dat in redelicke tingh.
9. Aen Prester, dyr een gasllick lowinghe inbreekt , off een meeneed swerth, dij is mit ter
deda syn ambacht qwyt, ende alzowal syn leen ,
ende seyt, dat hij syn tzerka off leen qwyt is mit
ter deda , ende men him dyr off werpe schil jof
offdrywa, als dij text seyt.
10. Item: So seyt vort dyo glosa vorscrioun
aldus: Dat ma se pyngya schel als vorscrioun is:
wan ze zint meenedich ende infamis, ende dyo
pyne is allyck fan een gueden lowinge dan fan
een wtstowed eed. Dit is dyo reden: Want in
sliuchta lowinge off spreeck ende een eed to swerren deer meckket ws Here God neen oenderseheed
-oen, als dat wal bewysd is myt "capitelen ende
allegaten in der glose vorscrioun.
11. Item: Soe seyt hij foerd in der glosa
ende freget: Hweerom so foerbyet dij Paus hym
syn ambocht ende syn leen, dajeen, dyr loweth
haet ende naet swern P Aldeer op andert hij aldus ende seyt: Hij dyt ende biuth wrmids syn
ambucht ende heerlicheit des Paus, want wrmits
wroginghe, deer commen foer dij Paus fan disse
secken, ende da jo hij 't dat in een bod, dat ma
alsulke secken naet onpynget schoude leta, als
vorscrioun is ende biwysd.
12. Aen Prester is naet schyldich to swerren.
to fara da leken, ende een leka mey hem naet
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men schuldig te houden boven alle zaken, en mag
men niet afwijzen, en wie hiertegen doet, die is
meineedig.
8. Wat men belooft, dat moet men houden,
en houdt stand , en zulks in redelijke zaken.
9. Een Priester, die eene geestelijke belofte verbreekt , of eenen valschen eed zweert, die is door
die daad zijne bediening kwijt, en ook zoo zijn
leen (prebende) , en [het regt] zegt, dat hij zijne
kerk of leen kwijt is door deze daad, en men
hem daar afwerpen zal of afdrijven, zoo als de
tekst zegt.
10. Item: Zoo zegt verder de voorschreven
glosse aldus: Dat men straffen zal als voorschreven
is: want zij zijn meineedig en ïnfamis, en de straf
van eene goede belofte is gelijk als van eenen
gezworen è c ( i. Dit is de reden: Want in eene
eenvoudige belofte of bespreking en eenen eed te
zweren daar maakt onze Heere God geen onderscheid in, gelijk zulks wel bewezen is met capittelen en allegaten in voorschreven glosse.
11. Item: Zoo zegt hij verder in de glosse
en vraagt: Waarom verbiedt de Paus hem zijne
bediening en zijn leen, dengenen, die beloofd heeft
en niet gezworen ? Daarop antwoordt hij aldus
en zegt: Hij doet en gebiedt het volgens zijne
bediening en de heerlijkheid des Pausen, ingevolge
de klagten, die komen voor den Paus wegens
deze zaken, en toen gaf hij het in een gebod,
dat men alle zulke zaken niet ongestraft zoude
laten', zoo als hiervoor geschreven is en bewezen.
12. Een Priester is niet gehouden te zweren
voor de leeken, en een leek mag hem niet dwin-
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kestigîa, ner neen eed stowia, ende hij siyuchtes
sidze myt virden, hit is alzo, jeffta hyt is alzo
naet, fora mey hym een leka naet prowia.
TIT. XXIV.
HE JURE

JCRJIfDO.

1., Hwaso swert een eed, dij is falsck ende onriucht, so is dij man meenedich, ende haet syn
guede namme wrlerren, ende wyrt heten een
meenedich hond; ende dyr alzo falsck swert, dij
is infamis•', ende mey neen tywgh dwaen, jeffta
nen orkena wessa.
2. Dit seyt ws dat Paus ende Keysers riucht:
Dat ma swerren eden, deer naet sint, jeffta gaet
to jenst da seelsalicheit, da sint ma al scbyldich to
halda foer al tingh, ende mey ma naet wrbec
fynda.
3. Da eden, dyr gaed to jens dat riucht ende
to jens guede siden, ende da eden, deer myt
sonden foerfold vírdet, da is ma naet schyldich to
halden, ende agen neeif stal, ende sint fan nener
wirden.
4. Hvaso trowa ende fyya inbreekt to jens
onhetinghe jeffia swerren eden jefîta lowinghen,
dam thor ma lier trowa ner fyya weer halda, hit
ten se, dat hya weer nija festicheed weer meckket
habbe.
5. Hwaso mit forwirde een tingh byswert, ende
dij ena da forwirden naet halt, als hya et swerren
habbet, so een aegh dij eed neen macht, ende is
ma naet schyldich to halden.
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gen, noch eenen eed opleggen, en hij zegge eenvoudig met woorden, het is alzoo, of het is alzoo
niet, verder mag een leek hem niet onderzoeken.
TIT. XXIV..
FAN DEN

EED.

1. Wie zweert eenen eed, die valsch en onregt
is, zoo is die man meineedig, en heeft zijnen goeden naam verloren, en wordt genoemd een meineedige hond; en die alzoo valsch zweert, die is
infamis, en mag geene getuigenis geven, of geen
getuige zijn.
2. Dit zegt ons het pauselijk en keizerlijk regt:
Dat men gezworen eeden , die niet zijn of gaan
tegen der zielen zaligheid, die is men geheel schuldig te houden voor alle dingen, en mag men niet
terugwijzen.
3. De eeden, die gaan tegen het regt en tegen
de goede gewoonten, en de eeden, die met zonde
vervuld worden, die is men niet schuldig te houden , en houden geen stand, en zijn van geener
waarde.
4. Wie trouw en pand verbreekt tegen toezegging of gezworen eeden of belofte, dien behoeft men noch trouw noch pand te houden, ten
ware, dat zij wederom nieuwe vastigheid 'gegeven
hadden.
5 . . Wie onder voorwaarden eene zaak bezwe •
ren, en de een de voorwaarde niet houdt, gelijk
zij het bezworen hebben, dan heeft die eed geene
magt, en is men niet verpJigt te houden.
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6. Hweerso een gastlick man swert om gued oí?
om secka, deer syn tzercka off conuent naet oengeet, so haet dij eed neen macht.
7. Hweerso een man haet swerren ney syn
witen een wird, ende dan aldyr ney da wird bet
Wrsteet, deer noegîicker ende riuchtíirdiger is,
ende hij swert da lettera wird, ende riuchtfirdiget
aldyr mey , so haet dat macht, deer hij lettera tyd
swerren haet, ende haet neen eed brilzeíi in da
arste eed.
8. Hweerso èêh. man swert wokeren to recken,
so is hij dat al schyîdich to j a e n ; mer hij moet
dat voker weer reka dam, deer 't bym jown haet,
ende moet dat woker jeffta onriucht wel weer
aeschya ende wynne myt riucht.
9. Hweerso een man forwirda maket, ende
swert, hij schil dyn woker naet weer aesckia fan
dam, deer dij voker op berth , so is hij dyn eed
schyîdich tb halden; mer hij schil 't dat riucht
cïagya, so schil dat riucht hym dyn' wokeren weer
offdrywa, ende to der hant, deer 'n wt jown
haet.
10. Hweerso een man een gued to pand seth,
ende swert, hij schel dat pand naet weer aeschya
fan hym, so is dij man dyn eed naet Janghera
schyîdich to halden, dan hij da schylde betellet
haet.
11. Hweeíso een man onthaet een orem, ende
swert, hij wil 't dwaen, haet hij hem haet dwaen,
ende byfeît hij hem enich tjngh to dwaen, deer to
jens dyn eed gingh, deer hij him redelyck swern
haet, so is hij dyn eed naet schyîdich to halden.
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• 8. Wanneer een geestelijke zweert wegens goed
of wegens zaken, die zijne kerk of convent (klooster) niet aangaan, dan heeft die eed geene magt.
7. Wanneer iemand heeft bezworen volgens
zijn geweten eene waarheid, en daarna de waarheid beter verstaat, die voidoender en regtvaardiger is, en hij bezweert de tweede waarheid,
en regtvaardigt zich daarmede, dan heeft dat
magt, wat hij ten tweedenmale gezworen heeft,
en beeft geenen eed gebroken in den eersten eed.
8. Indien iemand zweert woeker te geven, dan
is hij dit wel schuldig te geven; maar hij moet den
woeker wedergeven aan dien, die denzelven hem
gegeven heeft, en hij mag den woeker of onregt
wel weder eischen en winnen met regt.
9. Wanneer iemand overeenkomsten maakt, en
zweert, hij zal den woeker niet weder eischen van
dien, waar hij woeker aan geeft; dan is hij dien
eed verpìigt te houden; maar hij zal het het regt
klagen, dan zal het regt hem den woeker weder
afdrijven., en in die hand, welke denzelven uitgegeven heeft.
10. Wanneer iemand een goed te pand zet,
en zweert, hij zal dat pand niet weder eischen •
van hem, dan is die man dien eed niet langer
schuldig te houden, dan hij de schuld betaald
heeft.
11. Wanneer iemand [iets] toezegt aan eenen
anderen, en zweert, hij wil het doen, hetgene hij
hem gelast te doen, en beveelt hij hem eenige zaak
te doen, die tegen den eed ging, dien hij hem
behoorlijk gezworen heeft, dan is hij dien eed
niet schuldig te houden.
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12. Hweerso riuchteren een
ende lidzet op een eyndlycken
schyldich da sentencie to delen,
habbe, hit ten se, dat dyo seeck

seeck beswerfeth
eynd, da sint al
als hya dat leyd
appeiìeret wirth.

13. Hweerso een frow her birns offselt, ende
hyo mit frija willa aldeer consent to deth, ende
swert hyo et ende befestiget to halden, so thoer
ma her eefterdam naet lyowa; mer dij caep aegh
enen stal.
14. Hweerso een man falsck swert fara een
orem, ende dij ora meent, dat hij him al riucht
to fara swerth, als hij 't hym to fara leyt to sweren , ende dijjen , dyr dan swaere schil, myt byhyndiger falsckheit oers swert ende meent, hij se
dan naet meeneendich; indien dat hij dan alzo
swert, so is hij meenedich: want God riucht dyn
eed, als dij ora wrstinzen haet, deer men swerth,
15. Hweerso een man foerdaeschet wirth, ende
hij dan swerre schil, ende oppa folie willa, ende
reed is to swaren meens, ende him dan dij eed
leten ende licht wirth, so is hij meenedich.
16. Hweerso een man een eed swerren haet,
ende hij den eed naet halden moet van twangh
dis riuchtes, deer hij swerren haet, so deth hij
dyr oen neen sonda.
17. Dat is riucht: Dat een riuchter of een
m a n , deer een orem twinckt to meeneden, off
dat hij syn eed naet halde moet, deer hij swerren
haet, dij riuchter off dij man is quader dan een
moerdenar: want een moerdener daeth dat lichame
des measchens, mer desse deyeth da eerma seel.
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12. Indien de regters eene zaak bezweren en
leggen op een eindvonnis, die zijn schuldig de
sententie geheel ten uitvoer te brengen, gelijk zij
het gelegd hebben , ten zij, dat er van de zaak
geappelleerd worde.
13. Wie eene vrouw haar huwelijksgoed afkoopt , en zij met vrijen wil daarin toestemt, en
zij het bezweert en bevestigt te houden , dan mag
men haar daarna niet gelooven; maar de koop
houdt stand.
14. Indien iemand valsch zweert voor eenen
anderen, en de andere meent, dat hij voor hem
te regt zweert, als hij hem heeft voorgelegd te
zweren, en diegene, die dan zweren zal, met
behendige valschheid.anders zweert en meent, hij
is dan niet meineedig; indien dat hij dan aldus
zweert, zoo is hij meineedig: want God regt den
eed, gelijk de andere begrepen heeft, voor wien
men zweert.
15. Indien iemand opgeëischt wordt, en hij
dan zweren zal, en met vollen wil, en gereed is
om te zweren valsch, en hem dan die eed gelaten en afgenomen wordt, dan is hij meineedig.
16. Indien iemand eenen eed gezworen heeft,
en hij den eed niet houden kan wegens dwang
van het regt, waar hij gezworen heeft, dan doet
hij daaraan geene zonde.
17. Dit is regt: Dat een regter of iemand , die
eenen anderen dwingt tot meineeden, of dat hij zijnen eed niet houden moet, dien hij gezworen heeft,
die regter of die man is kwader dan een moordenaar: want een moordenaar doodt het ligchaam
des menschen, maar deze doodt de arme ziel.
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18. Hweerso een man op een orem spreekt,
ende da riuchta spreek naet ne sprecketh, ende
da wird beswiget, so mey dij ora me riucht ontswarre.
19. Alzo aïs een tingh to greten ende to waer
compt, alzo aegh ma da eden to stowien.
20. Dit ís riucht: Dat da riuchteren den offwerrer neen syekeringhen ner nenerhanda secken
aeghen ty fynden, eer hya witen fan da oenspreker dyo graetheit fan da spreeck.
21. Dat riucht seyt: Dat een man is om dyonckere secken off bytichma naet foerbonden , atthen
off buren to tyaen, off dat men op enigherhanda
secka foerbynda mey, oers, dan hoe 't hyrq syn
riuchter towyst, bij reed gueder lyodena; mer so
is hij naet foerbonden ende meer dwan.
22. Dio kest aegh neen tarnen; her schel ma
oppe loegh weddya dis ora deys. Is 't seck, dat
dij , deer opcîaget wirth, dis aerste deys naet jenwirdich is, so aeg me 'n to scrioun om wanandert;
ende is 't, dat hij da kest weddet joff oennympt
foer den ora, so schel ma hym bifella, dat hij
staen schil in da wed, off den ora schel ma
scrioua om wanandert, is ' t , dat dij wedder naet
staen vil in da byfelünghe.

TIT. XXV.
DE

PROCURATORJBUS.

1. Di foerspreke is dijjen,
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Î8. Indien iemand eenen anderen aanspreekt,
en de regtë spraak niet spreekt, en de waarheid
verzwijgt, dan mag de andere met regt ontzweren.
19. Alzoo als eene zaak aangeklaagd en in het
geregt komt, alzoo moet men de eeden stayen.
20. Dit is regt: Dat de regters den verweerder
geene verzekering noch eenigerhande zaken mogen
†oevonnissen, eer zij weten van den aanspreker de
hoegrootheid der aanspraak.
21. Het regt zegt: Dat iemand is wegens duistere zaken of betichtingen niet verbonden, atthen
of buren bij te brengen, of dat men hem tot eenigerïei zaken verpligten k a n , anders, dan hem zijn
regter toewijst, bij raad van goede lieden; tot meer
is hij niet verbonden of óm meer te doen.
22. De kest heeft geene uitstellen ; haar zal men
op de plaats voldoen des anderen daags. Is het
zaak, dat degene, tegen wien geklaagd wordt, op
den eersten dag niet tegenwoordig is; dan moet
men hem aanschrijven wegens het niet antwoorden ; en is het, dat hij der kest voldoen wil, of
aanneemt voor den volgenden [dag] , dan zal
men hem bevelen, dat hij verschijnen zal ter voldoening , of des anderen [daags] zal men hem
aanschrijven wegens het niet antwporden, is het,
dat de belover niet verschijnen wil in het bevolene
[geregt].
T1T. XXV.
KJN

PLEITBEZORGERS.

1. De voorspreker is degene,
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jeffta manegra manna wird spreekt. Om manïchfalda seck en moet een man neen foerspreke wessa,
als : een ridder, jeffta een frow, jeff een foerband ,
jeff een kynd , jeff een dorper.
2. Hweerso een man een foerspreke seth, ende
dij foerspreke ia da ban is, so mey hij neen foerspreke wesse.' Hwanneer hij foerspreke wirth, is
hij eer absolueret, so hat et macht, haeth hij deth;
mer leth hij him absoluerie deer efter, deer hij
foerspreke worden is, so haet neen macht.
3. Een jongh man, deer onder syn faders hode
is, dit is to foerstaen, dat hij fan syn fader naet
schaet is, dij mey neen foerspreke wesse buta syn
faders oerloff.
4. Item: Alzowel so mey een man foerspreke
sette, deer hem byschirme mey om alìe secken,
deer hem to komme moghen.
5. Hweerso een man een foerspreke seth , ende
dyr eeffter in twaem orkene andert dae foerspreke
da wird wrbyeth ende wrseth, haet so dij foerspreke deer eeffter deth, dat haet neen macht.
6. Hweerso een man een foerspreke seth, ende
hij 't alzo fyr racht, dat dyo seck to ordel compt
to fara dat riucht, eeftçr dam so mey ma dyn
foerspreke naet weerropa jeff weersprecke.
7. Item: Hweerso een foerspreke fan da igh
weerropen wirth, al wint er dan mey riucht,
jeffta hat er deth, al hat et neen macht.
8. Item: Om disse secke wille so mey ma dyn
foerspreke wersprecke: In 't arst: Dat (Jij foer-
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«nan of meerdere mannen het woord voert. Wegens vele zaken mag iemand geen voorspreker
zijn , als : een ridder, of eene vrouw, of een die
in den ban is, of een kind, of een onnoozel
inensch.
2. Indien iemand een voorspreker stelt, en die
voorspreker in den ban is, dan mag hij geen
voorspreker wezen. Wanneer hij voorspreker wordt,
is hij vroeger geabsolveerd, dan heeft bet magt,
wat hij doet; maar Iaat hij zich absolveren daarna , dat hij voorspreker geworden is, dan heeft het
geene magt.
3. Een jong mensch, die onder zijns vaders
bescherming- is, dat is te verstaan, ' dat hij van
zijnen vader niet gescheiden is, die mag geen
voorspreker zijn zonder zijns vaders verlof.
4. Item: Evenwel mag iemand eenen voorspreker stellen, die hem verdedigen mag wegens alle
zaken, waarover hij kan aangesproken worden.
5. Indien iemand eenen voorspreker stelt, en
daarna in twee getuigen tegenwoordigheid den
voorspreker het woord verbiedt en afstelt, wat de
voorspreker daarna doet, dat heeft geene magt.
6. Wanneer iemand eenen voorspreker stelt, en
hij het zoo verre brengt, dat de zaak tot vonnis
komt [in staat van wijzen] voor het regt, daarna
mag men den voorspreker niet herroepen of weerspreken.
7. Item: Wanneer een voorspreker door partij
herroepen wordt, al wint hij dan met regt, of
dat wat hij doet, dat alles heeft geene mqgt.
8. Item: Om dezer zaken wille mag men den
voorspreker weerspreken: Ten eerste: Dat de
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spreke dis igges wyff to wiue nam, jeffta dis ígges
eerue weer, jeffta dat ter in een conuent gingh,
jeffta pilgramaetze gaen schode, jeffta kranck weer,
jeffta al to ald, jeffta al to jongh weer, jeffta
schulede, ende wolde naet to riucht comme, jeffta
in heerbeynden finsen weer. Dit sint da ponten,
deer een men syn foerspreke mey om wrsprecka
jeffta weerropa, hwanneer 't al to da ordel radeth
is; oers mey ma dyn foerspreke naet weerropa
jeffta weersprecke, eefterdam dat tet ty da ordel
commen is.
9. Hweerso een man een foerspreke seth, so
schel hij in een syckera loegh wessa, ende naet
finzen, jeffta hij haet neen macht. Dit capitel
accedens seyt fan da foerspreke dis aeftis, mer hit
seyt naet fan alle secken, als dat capitel, deer ney
folget.
10. Hweerso een man een foerspreke seth, ende
dij foerspreke bij des igghes reed foertgeed, * hor
hij dan wint, so foerlyest, allyckwel aegh dij
foerspreke syn kostfellinghe ende syn laen.
11. Hweerso een foerspreke is in een riucht,
ende dis ene wirden jeffta spreeck wrandria schil,
ende dij foerspreke ferst byjareth, dat hij hym wr
dyn byrede mey deer, dyo seeck oengeet, ende dij
riuchter him dis ferstes weygereth, so schil dij
foerspreke byropa, so haet tet neen macht, het dij
riuchter deer eeûer deth.
12. Hweerso een man allinna een foerspreke
seth to wynnen, ende naet to wrliesen, so haet
dij foerspreke nen macht, so mey ma dyn igh
scrioua foer wanandert, ende is schyldich da ora
syn kostfellinghe weer to jaen, deer hij deer deen
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-voorspreker des partij's vrouw tot vrouw name, of
des partij's erfgenaam ware, of dat hij in een convent ginge, of ter bedevaart gaan zoude, of krank
ware , of al te oud , of al te jong ware , of zich
schuil hield , en wilde niet te regt komen, of in
krijgsgevangenschap ware. Dit zijn de punten,
waarom iemand zijnen voorspreker mag weerspreken of herroepen, wanneer het al tot het vonnis
gereed is; anders mag men den voorspreker niet
herroepen of weerspreken, naardien dat het tot
het vonnis gekomen is.
9. Indien iemand eenen voorspreker stelt, dan
zal hij op eene veilige plaats zijn, en niet gevangen , of hij heeft geene magt. Dit bijkomend
hoofdstuk spreekt van de voorspraak in huwelijkszaken , maar het spreekt niet van alle zaken, gelijk het hoofdstuk, dat daarna volgt.
10. Indien iemand eenen voorspreker stelt, en
de voorspreker bij raad van partij voortvaart, of
hij dan wint, of verliest, zoo moet de voorspreker
evenwel hebben zijne kosten en zijn loon.
11. Indien een voorspreker is in een regt en
des eenen woorden of aanspraak beantwoorden
zal, en de voorspreker uitstel begeert, dat hij zich
daarover berade met dien, welken de zaak aangaat , en de regter hem dit uitstel weigert, dan zal
de voorspreker [zich] hiervan beroepen, dan heeft
het geene magt, wat de regter daarna doet.
12. Indien iemand alleen eenen voorspreker
stelt om te winnen, en niet om te verliezen, dan
beeft de voorspreker geene magt, dan mag men
partij schrijven wegens niet antwoorden, en hij is
verpligt den anderen zijne kosten weder te geven,
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haet, is 't dat hij fan da ware gongh, ende neen
orem foerspreke sette.
13. Nymmen mey foerspreke wesse sonder bvfellinghe in dis riuchters andert, jefFta mit breuen
jeffta jelkers wisheed, deer hij dwe, dat tet een
stal ende macht haet, haet dij foerspreke in der
seck deth; nochtan sint er sommighe Iyoed, deer *
sonder byfellinghe sprecke moghen, mer hya moten
w'aringhe dwaen ende festicheed , dat dijjen , deer
hij foer spreekt, da seeck steed ende fest hald,
haet hij deer in deth : dat sint sibdelen, syeringen
ende jelderen, fader ende moder. Dit habbe wij
in ff. de Procuratoribus.
14.' Ende aeck so moghen daejen sprecka sonder byfellinghe, deer deelachtich sint der seluir
seck, mer hya moten aeck waringhe dwaen.
15. Hweerso een meent fan eenre sted een foerspreke sette schil, ende da beste fan der sted, als:
Scheppenen ende Redislywd , jeffta da riuchteren,
in da ban sint, jeff dat hyaere namen in des foeíspreke breeff sint, so haet dij foerspreke neen
macht, alzofyr dat tet dyo meent wist, dat dij
Reed fan der sted in da ban wyr; mer seth dyo
meent een foerspreke buta dis wrste lyodena reed,
dyr in da ban sint, so haet hij macht.
16. Item: Alzowel so scell i alhyr bij foerstaen,
hweerso een meent een Persona tziest jeff riuchteren , jeff priuilegia winnet fan da Paus jeffta fan da
Keyser, haetso dyo meent deth, ende dij Reed fan
der sted wytlick in da ban is, is 't bij hyaere
reed, sofyr so hit dyo meent wyte, so is 't naet.
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die hij daarin gemaakt heeft, is het, dat hij van
bet geregt ginge, en geenen anderen voorspreker
aanstelde.
13. Niemand mag voorspreker zijn zonder lastgeving in des regters tegenwoordigheid, of met
brieven óf eenige andere zekerheid, wat hij doet,
dat het stand en kracht hebbe, wat de voorspreker
in de zaak doet; nogtans zijn er sommige lieden >
die zonder lastgeving spreken mogen; , maar zij
moeten borg stellen en vastigheid, dat diegene,
daar hij voor spreekt, de zaak gestand doe en
vasthoude, wat hij daarin doet: dat zijn aanverwanten, zwagers en ouders, vader en moeder.
Dit hebben wij i n ^ l de Procuratoribus.
14. En ook mogen degenen spreken zonder
lastgeving, die deelachtig zijn aan dezelfde zaak,
maar zij moeten ook borg stellen.
15. Indien eene gemeente van eene stad eenen
voorspreken stellen zal, en de besten van de stad,
ais: Schepenen en Raden of de regters, in den
ban zijn, indien hunne namen in des voorsprekers
brief zijn,' dan heeft de voorspreker geene magt,
voor zooverre dat het" de gemeente wist, dat de
Raad der stad in den ban ware; maar stelt de
gemeente eenen voorspreker buiten der overheden
raad , die in den ban zijn, dan heeft hij magt.
16. Item: Bovendien zult gij hierbij verstaan-,
wanneer eene gemeente eenen Priester kiest of
regters, of voorregten verkrijgt van den Paus of
van den Keizer, wat de gemeente doet, en de
Raad van de stad kennelijk in den ban is, is het
bij hunnen raad, voor zooverre het de gemeente
weet, dan is het niets [waardig].
I.
13
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17. Hweerso een man een foerspreke seth m
eenre seck, deer een man oen syn lyff geet ende
era, haetso dij foerspreke deth , dat háet neen
macht; mer dij igh schil selff syn wird wrandrie.
18. Hweerso een man een foerspreke seíh in
een riucht, to wynnen ende tb íberíyesen:, ende
dij foerspreke dan dat riucht wrsumet, endè naet
jenwirdich weer, eefterdam dat hij to éen foerspreke machtich-maket is, so baat ma denjén naet
pyngie , deer dyn foerspreke . seth häet, bit ten
wyr, dat ter jenwirdig weer, ende wist et, ende
foerander 't selff naet.
19. Hweerso een man een foerspreke seth , ende
dij foerspreke denjeen, deer hym machtich meckket
haed, in schada brinckt myt falscheed off myt laesheit, dyn schade schil dijjen naet staen, deer him *
da wirden wrracht haet^ mer dij foerspreke selff.
20. Hweerso twyr igghen foerspréken settet,
ende dij ena foerspreka to fara in da Wirden is,
ende fan een ores mannes wegena spreekt, dat
dij foerspreke nen maeht lis schyldich to byuisen,
eer dijjen-, dyr ney^ spreekt, ende lettera tyd in
da wirden is, syn macht bewysd haed, ende
hwyrso dij aensecke to tael çnde to andert geet
to jens dyn foerspreke, ende neen macht fregie
fan dajennen, deer spreekt jeffta andert, so is hij
eefterdam naet schyldich .nenerhanda iìiacbt to byuisen.
'
21. Hweerso 'een man een foerspreke seth, in
een riucht to anderden, baet so dij foerspreke dera
in da seeek, dat haet een folie stal endé machtf,
alzolangh als hij naét weerrópen ende weersprit-
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17. Indien iemand een' voorspreker stelt in eene
saak, die iemand aan zijn leven gaat en eer, wat
de voorspreker doet, dat heeft geene magt; maar
de partij zal zelf zijne woorden beantwoorden.
18. Indien iemand een' voorspreker stelt in een
regt, om te winnen en te verliezen, en de voorspreker dan het regt verzuimt, en niet tegenwoordig ware, nadat hij tot een' voorspreker magtig
gemaakt is, zoo kan men dengenen niet straffen,
die den voorspreker gesteld heeft, ten ware, dat
hij tegenwoordig was, en het wist, en verantwoordde het zelf niet.
19. Indien iemand een' voorspreker stelt, en
de voorspreker dengenen, die hem magtig gemaakt
heeft, in schade brengt door valschheid of door
loosheid , die schade zal niet voor dengenen zijn,
die hem de volmagt overgegeven heeft, maar voor
den voorspreker zelven. *
20. Indien twee partijen voorsprekers stellen,
en de èene" voorspreker het eerst aan het woord
is, en van eens ander mans wege spreekt, dat de
voorspreker geene volmagt is verpligt te bewijzen,
voordat dege-u", die daarna spreekt, en later aan
het woord is, zijne volmagt bewezen heeft, en
wanneer de aanspreker tot spraak en tot antwoord
overgaat tegen den voorspreker, en geene volmagt
vraagt van dengenen, die spreekt of antwoordt,
dan is hij daarna niet schuldig eenigerhande volmagt te bewijzen.
*
21. Wanneer iefnand een' voorspreker stelt,
om in een regt te verantwoorden, wat de
-Worspreker doet in de zaak, dat houdt ten volle
stand en magt, zoolang hij niet herroepen en
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zen wirth foer da riuchter, jefifta weersecka faa
dam, dyr hym seth haet to een foerspreke.
22. Hweerso een foerspreke is, deer to een
machtich foerspreke makelh is, en de falsck exceptio
wtbyeth, so mey hit dij igh weersprecke, bede eer
da doem ende eefter da doem, haet hij wil; ende
wyr dij doem al deeîd bij der falscke exceptio, so
haet tet neen macht, ende naet schadie.
23. Hwyrso een man banschyldich deeld wirth,
ende in kostfellinghe, als hij des lettera deys to
andert compt, swert hij dan myt twam orkenen •
dat hij des ora deys to fara dat riucht naet wesse
mucht wr need, so is hij qwyt.
24. Item.:t Alzowel so mey ma neen man
bytwinge, dat hij een foerspreke seth, als hij dyr
selff naet Wesse mey, deer sweer secka sint, dyr
een man oen syn lyff geet off era, off oen maeste
deel syn gueden , off om aefft.
25. Hweerso een seck deeld wirth, ende dij
igh bywise mey, dat da orkenen falsck weer, so
mey 't dij igh weerropa bynna xx jeer, haet tyd
so hij wil.
26. Item: Alzowel is 't- quaed to lyowen,
dat ymmen syn ayn heyl wriette.
27. Deer mey neen Prelaat ner neen gastlick
man foerspreke wesse, ner anderda, deer da mena
conuent oengeet, hit ten se, dat hij des mena
conuentes breeff ende sigel habbe, haet hij deth,
dat het fest blywa; oers, wynt hij off foeriyoest hij,
dat mey ma weerropa. Item:] Alzowel so mey

wumkes.nl

197
Weersproken wordt voor den regter of verweerder
van dien, die hem gesteld heeft tot een' voorspraak"
22. Indien er een voorspreker is, die tot een
volmagtigd voorspreker gemaakt is, en valsche
exceptie voorstelt, dan mag het de partij weerspreken , beide voor het vonnis en na het vonnis, hoe
hij wil; en was het vonnis al uitgesproken op die
valsche exceptie, zoo heeft het geene magt, en het
schaadt niet.
23. Wanneer iemand banschuldig geoordeeld
wordt, en in de kosten [verwezen] , zoo hij den
volgenden dag ter verantwoording komt, zweert
hij dan met twee getuigen, dat hij des vorigen
daags voor het regt niet komen kon door nood,
darn is hij vrij.
24. Item: Even zoo mag men niemand dwingen, dat hij een' voorspraak stelt, als hij daar zelf
niet zijn k a n , waar zware zaken zijn, die iemand
aan zijn leven gaan of eer, of aan het meeste deel
van zijn goed, of wegens echt.
25. Indien eene zaak beslist wordt, en de partij bewijzen k a n , dat de getuigen valsch waren,
dan mag partij hiervan beroepen binnen twintig
j a a r , op welken tijd hij wil.
26. Item: Even zoo is het kwaad te gelooven,
dat iemand zijn eigen heil vergete.
27. Daar mag noch Prelaat noch geestelijk man
voorspreker zijn, noch antwoorden , van hetgene
het gemeene convent aangaat, ten zij, dat hij des
geœeenen convents brief en zegel hebbe, wat hij
doet, dat het vast blijve; overigens, wint hij of
verliest hij, daar mag men van beroepen. Item.
Evenwel mag een Prelaat geene landen verruilen,.
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neen Prelaet neen landen wandlya ner sella, ner
to jefften awey j a e n , buta reed des capitels.
28. Dat riucht seyt: Dat een jeuelick mynscha
mey sprecka ende foerspreke wesse, hit ten weer
seeck, dat dat scrioun riucht den roenscha buta sleth.
29. Moniken ende Canoniken, Presteren off
Capellanen, deer " izerken of lenen . habbet, da
moghen neen foerspreken wesse, oers, : dan foer
hyaere selff, foer hyaere tzerke, foer eerma , ellendighe lyoed, ende foer hyaere sìbdelèn.
30. Nytnmen mey wesse in ener seeck bede
foerspreke ende orkene, jeff in der seeck, deer hij
foerspreke in wessen haet, deer mey hij neen orkene in wesse.
31. Item: Om eenre seeck mey ma neen twyr
ampte fera, dat is to wrstaen, dat hij naet wesse
mey bede foerspreke ende orkena in eenra seeck,
hwant ayder is een ampt op hym selm.
32. Een man mey bede foerspreke wesse in
ener seeck ende orkenscip hode, om da wird foert
to brìngen , ney riucht.
33. Een foerfeemd m a n , deer een seeck deen
haet, deer bij syn riucht" ende syn era mey wrlern haet, mey neen foerspreke wesse, ner neen
riuchter.
34. Een frow mey foerspreke wesse, dat sint
maehtige Landes frowen, ende oers neen frowen,
byhala om secken, dyr dat riucht fan seyt, als ma
in da glosa fynda mey.
35. Hwanneer een man hym haet foermetten,
wys anoegh foer riuchter to wessen, so moet hij
neen foerspreke sette, sonder hij moet syn ay»
wird sprecke ende wrandrie.
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aoçh verköopen, noch bij gifte weggeven, buiten
raad van het capittel.
28. Het regt zegt: Dat ieder mensch mag spreken en voorspreker zijn, ten ware sake, dat he*
geschreven regt den mensch buitensloot.
29. Monniken en Kanunniken , Priesters of Kapellanen , die kerken of leenen hebben, die mogen
geene voorsprekers zijn, anders, dan voor zich
zelven, voor hunne kerk, voor arme, ellendige
lieden, en voor hunne verwanten.
30. Niemand mag zijn in ééne zaak beide voorspreker en getuige, of in de zaak, waarin hij
voorspreker geweest is, daar mag hij geen getuige
in zijn.
, 3 1 . Item: Wegegs ééne zaak mag men geene
twee ambten waarnemen, dat is te verstaan, dat
hij niet zijn mag beide voorspreker en getuige in
ééne zaak, want elk ís een ambt op zich zelven.
32. Iemand mag beide voorspreker wezen in
eene zaak en getuigenis geven, om de waarheid
voort té brengen, volgens regt
33. Een verveemd man, die eene zaak gedaan
heeft, waardoor hij zijn regt en zijne eer verloren heeft, mag geen voorspreker zijn of geen
regter/
34. Eene vrouw mag voorspreker zijn, dat zijn
regerende Landsvrouwen, en anders geene vrouwen, behalve om zakçn, waarvan,het regt spreekt,
gelijk men in de glosse vinden kan.
35. Wanneer iemand zich heeft vermeten, wijs
genoeg [te zijn,] om regter te wezen, dan mag hij
gejen' voorspreker stellen, maar hij moet zijn eige»
Woord voeren en verantwoorden,.,
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36. Dat riucht seyt: Joff ter enich man een
seeck oennyma wil, ende foer een seeck staen?
ende bytellie wil, wirth hij wrwonnen, so sint al
da oer handa frij, dyr aldyr mey to wéssen habbet.
37. Hweerso den foerspreke wersia wil,
schel 't dwaen eer ma da setten gaerbrinckt.

dij

38. Dat is riucht: Dat ma een mans spreke
schil naet to lete to sprecken,, eer hij syn machtbreeff, deer hij haet jen syn igh joff da riucht,
jow off toschick.
39. Hwanneer dat tet een foerspreke fan eenre
seeck alzo fyr in da riucht bygonnen ende brocht
haet, dat tet lis contesteret is, ende dat tet hem
dyr ney need dwe, so mey hij een oer foerspreke
sette in syn steed, ende dij foerspreke aegh te
staen in des aèrste foerspreke steed, als dyr hij 't
aerst leten haet, dat tet dij lettera aldeer aegb
ende mey ontfaen.
TIT. XXVI.,
DE TCTORIBUS

ET

CÜRATORIBCS.

1. Da kynden aeghen een mond to habben, al
ont hya jérich sint, dyr hymmen reed, ende hyaere
gued wald mit da moder. Off hym dan ymmen
wolde wedersprecke, ende wolde hym falsck prowie, so aegh hij eeffter dam, als hij falsch prowet
is, neen mond to wessen. So aeghen da riuchteren dan een trowen man hym to mond to setten,
dyr hym reed, lyck syn ayn gued, ont hya xsv
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36. Het regt zegt: Indien iemand eenige zaak
aannemen wil, en voor eene zaak instaan en betalen wil, wordt hij verwonnen, dan zijn al de
andere handen vrij, die aldaar mede toe geweest
zijn.
37. Wie den voorspreker afwijzen wil, die zal
het doen, voordat men de stellingen te zamen
brengt.
38. Dit is regt: Dat men iemands spreker niet
zal toelaten te spreken, voordat hij zijnen magtbrief, dien hij heeft tegen zijne partij of het regt,
geeft of toeschikt.
39. Wanneer het een voorspreker van eene
zaak zooverre in het regt begonnen en gebragt
heeft, dat het geschil gebleken is, en dat het hem
daarna speet, dan mag hij eenen anderen voorspreker stellen in zijne plaats, en die voorspraak
moet staan in des eersten voorsprekers plaats, alwaar hij het het eerst gelaten heeft, dat het de
latere aldaar moet en mag aanvangen.
TIT. XXVI.
OVER FOOGDEIf Elí

CURATORS.

1. De kinderen moeten eenen voogd hebben,
totdat zij meerderjarig zijn, die hen raadt, en
hunne goederen bestiert met de moeder. Zoo iemand hem dan wilde tegenspreken, en wilde hem
valsch [te zijn] bewijzen, dan mag~ hij daarna,
als hij valsch geoordeeld is, geen voogd zijn. Dan
moeten de regters hun eenen trouwen man tot
voogd stellen, die hem raadt, gelijk zijn eigen
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'jeer ald sint, so mey er een eerlycke jeffte me ƒ
riucht nyma.
2. Hwaso mond wil wesse, dij schel.. dwaen
disse fyower ponten, jelkirs mey hij neen mond
wesse. Dat arst is : Een Inuentarium Éo scrioun ,
dat is, dat gued to byscrioun. To Iettera tydç, so
schil hij swara, dat ter da kynden ende hyaere
gued dat beste reed, lyck syn ayn gued. Tredde
tyt: Dat hij schil waria foer des kyndes gued allyck
syn ayn gued, ende syn gued aldeer foer ondersette. Fyarde tyt: Dat hij bij des nuchters reed ende
bij moder ende bij aldmoder ende bij der fryondena reed in togaen, ende naet bij syn. ayn traest.
3. Item: Hwaso mond schil wessa, dij schil
disse ponten dwaen, deer to da monsçhip heret,
ende to onjöriga kynden gued, oers so mey hij
neen mond wesse, ende haet syn mondschip wrlern; is ' t , dat, hij dat naet bynna trim moned
wrfolle , als da gueden jeenwirdich sint, jeff bynna
jeer, sint àk gueden naet jenwirdich.
4. Hwaso mond wil wesse, dij schil alla fara
dis wesa gued byscrywa ende bysyglia, ende dat
haet in da Keysers riucht een inuentarium;
ende
hwa dat naet delh, eer hij in dat gued geet, dij
mey hym alhyr naet oen bikera, ende dij haet een
baelmond.
5. Item: Lettera tyd, ney riucht: Hwaso mond
wesse schil, ende byuarer des kyndes ende dis
gueden, dij tney datf sette ner selle, eer dat kynd
to syn jeren compt, fan alle da gueden, deer ma
sonder schade halda mey, als: land, goud, seluir:i
pot, tzettel, huus ende stins, dat mey hij naet
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goed, totdat zij vijf en twintig jaar oud zijn, dan
mag hij eene eeríijke gifte met regt nemen.
2. Wie voogd wil zijn, die zal doen deze
vier punten anders mag hij geen voogd zijn.
Het eerste is: Eenen inventaris schrijven , dat Is ,
het goed te beschrijven. Ten tweede, zal hij zweren , dat hij de kinderen en hun goed ten beste
raden zal, gelijk zijn eigen goed. Ten 'derde:
Dat hij instaan zal* voor der kinderen goed, gelijk
zijn eigen goed, en zijn goed daarvoor verpanden*
Ten vierde: Dat hij bij des regters raad, en bij
moeders, en bij grootmoeders en bij der vrienden
raad zal handelen,' en niet naar zijn eigen goeddunken.
3. Item: Wie voogd zal zijn, die zal deze
punten doen, die tot de voogdij behooren en tot
der minderjarigen goed, anders mag hij geen voogd
zijn, en heeft zijne voogdijschap verloren ; is het •
dat hij dit niet binnen drie maanden vervult, zoo
dé goederen tegenwoordig zijn, of binnen het
j a a r , zijn de goederen niet tegenwoordig."
4. Wie voogd* wil zijn, die zal voor alles der
weezen goed beschrijven en bezegelen, en dit hee't
in het Keizers regt een inventarîum,
en wie dat
niet doet, eer hij in het goed gaat, die mag zich
hier niet mede bemoeijen, en die heet een slechte
voogd.
5. Item: Ten tweede, volgens regt: Wie voogd
zal zijn, en bewaarder des kinds en des goeds,
die mag dat verzetten noch verkoopen, voordat
het kind tot zijne jaren komt, van alle goederen,
die men zonder schade houden k a n , als: land,
goud , zilver, pot, ketel, huis en stins (slot) , dat
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selle ; mer is 't gued, dyr wrdere mey, als: bedclaen, dat mey hij selle, ende mey disse jeld dakind reda; ende is 't seck, dat hij alhyr to buppe
dwe, ende des kyndes gued selle ende wrbringhe",
ende qwick ende land naet to hyr j o w , ende naet
reed to foerdwinst, so is hij een baelmond, endehaet da monscip wrlern.
0; Item: Tredda tyd: So aegh ellick mond to
warrien foer des kyndes gued, dat haet in da
Latyn: Satisdare ypoteca rerum snarum,
ende
swaere syn ayn gued to ondersetten, dat hij 't
bywarye ende halda mey byhaldena gued, ende
deth hij dat naet, so is syn bewaringhe naet,
ende haet neen macht mond to wessen.
7. Item: Fyarde tyt, so seyt dat Keysers
riucht: Dat dij mond aegh in da bewaringhe des
kyndes gued to gaen bij des riuchters reed ende dera fryondena, ende deth hij dat naet, so aeghhij bettringhe to dwaen.
8. Een tulor, dat is alzo fulle so een fcermond•>
dij mey der wesena gued naet wreergia, ende
wirth et wreerget wrmids da foermondis schyld off
foersumenisse, so aegh hij 't weer op to riuchten.
9. Hweerso mond schil wesse, joff een foerwarer der ongerighe kynden, dij schil wesse to
byschatte jeren , als fyf ende tweyntich jeer ald.
10. Hwaso fan der swirdsyda naet en is, so
heert hym dyo mondscip naet to.
11. Biscopen, Abbaten ende Moniken, jelkers
byjowna lyoed mogen neen monden wessa, ende
mey ma my riucht wrsprecka.
12. Jeff dij fader een testament maked, jeff dyo
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raag Hj niet verkoopen; maar is het goed, dat
bederven k a n , als: bedkleederen, dat mag hij
verkoopen , en met deze gelden het kind verzorgen ; en is het zake, dat hij hierboven gaat, en
des kinds goed verkoopt en doorbrengt, en vee en
land niet te huur geeft, en niet zorgt voor overwinst , dan is hij een slechte voogd, en heeft de
1
voogdijschap verloren.
6. Item: Ten derde: Moet elk voogd instaan
voor des kinds goed, dat heet in het Latijn: <%tisdare ypoteca rerum suarum, en zweren zijn
eigen goed ten onderpand te stellen, dat hij het
bewaren en houden mag als behouden goed, en
doet hij dat niet-, dan deugt zijne bewaring niet,
en [hij] heeft geene magt voogd te zijn.
7. Item: Ten vierde, zoo zegt het keizerlijk
regt: Dat de voogd moet in de bewaring van des
kinds goed gaan bij des regters raad en der vriend e n , en doet hij dat niet, dan moet hij betering
geven.
•8. Een tutar, dat is Tüooveel als een voogd,
die mag der weezen goed niet verergeren, en
wordt het verergerd door des voogds schuld of verzuimenis, dan moet hij het weder opregten.
9. Wie voogd zal zijn, of een bewaarder der
minderjarige kinderen, die zal [gekomen] zijn tot
bescheidene jaren , als vijf en twintig jaren oud.
10. Die van de zwaardzijde niet is, dan behoort hem de voogdijschap niet toe.
, 11. Bisschoppen, Abten en Monniken, [en] andere geestelijke lieden, mogen geen voogden zijn,
eû mag men met regt weerspreken.
-i 12. Zoo de vader een' uitersten wil maakt, of de
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moder, ende byfelen hyaere onjerigha kynden
ende da byhyeld dis kyndes eüde dis gueden in een
hand, deer 't naet heert, ende bynoem da bvhyeld
dis kyndes ende dis gueden, deer 't fan riuchte
berra mucht, so weer dat onmachlich, omdat tet
is to jenst dat riucht, hit ten weer seeck, dat hij
fan da riuchter deer in seth ward.
13- Fan alle staat der mondena so is 't dit,
deer dyo mondscip in bysletten is off wesse schil :
Is 't seeck, dat ma deer quaed op foermoden is in
dâ secken, deer se foerwarie schellet, jeff dat zè
't naet foerwarie, off dwe in der mondschyp, als
se schyldich sint to dwaen foer dajenen, deer hya
monden wr sint, ende secken, deer hym oengaed,
off batya off schadye mey, naet foerwariet, so
mey me s' allycuel staen leta, offsette ende nyma
per monden off foersprecken, to herre secken to
fœrwarien off to byclockien, deer 'hyaere oengeet.
14. Item: Dit is aeck to foerstaen een '.mán
in syn wyfs secken, deer hij naet byclocket, deer
her oengeet, ende nympt een mond buta hym.
15. Ney da serioun riucht sa sint er trirahanda
mondsfcip: Dij o aersta haet testamentaria, dat sint
monden, deer in da testament seth sint. Dijo ora
monscip haet legittima, dat sint da nesta fryonden
ende dat sibste bloed; hwaaneer datter in da testament neen monden meckket sinì,? jeffta dij fada?
sonder testament stóern is, so is dij sibste fryond,
deer in da blode dij nesta is, dan mond, is ' t ,
dat hy deer byqwaem to is. Dyo tredde mondscip
dyo haet op 't Latyn tuteladatiua,
dat sint «èth-
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«ooeder, en bevelen hunne minderjarige kinderen
en het behoud des kinds en des goeds aan eene
"hand, waai het niet behoort, en bename de behoeding van het kind en van het goed, dien het
volgens regt gebeureitf <mögt, dan Ware bet onmagtig, omdat het is tegen het regt, ten ware zake,
dat hij van den regter, daarin gesteld.' werde.
13. V-an allé- sáörtèn van voogdij geldt dit,
waarin de vc-öglij beslot-sn is of wezen zal: I s ' t
zaak, dat ïiïendáär kwaad vermoeden opheeft,
in de zaken, die zij bewaren zullen, of dat zij
hei niét 1bewareiií"-öf niet doen in de voogdij, wat
zij schuldig zijn te doen voor degenen, waar zij
•voogden' ovêF zijn v en zaken, die bun aangaan,
sof balen of schaden ,; mogen , niet bewaren , dam
ïìiag tnen het: evenwel staan laten, afzetten en
ïièaren ándere' voogdes» of voorsprekers , om hunne
zaken té bewaren of te verzorgen, voor 't geen
hun aátígáatí ' i • •
»
• 14. ítéffi:' >'J$t -is-Ì ook te verstaan [van] een'
man in zijner vrouws zaken, die hij niet ver
*òígt', Welke• hffár aangaan , en [zij] neemt eenen
tyòogd buiten-hem.» -;
'
15. Volgens het geschreven regt zijn er driederíèi' Vdo"gdijen : "De eérstef heet testamentaria , dat
zijn vöogdeïï, die in den» uitersten wil voogden gesteld zijn. -De ándere voogdij heet legïtima\> dat zijn
die naaste vriend&n, é-n hét naaste bloed; wanneer «r
ití den uitersten wil geene voogden gemaakt zijn, of
dé vader zonder uitersten wil gestorven is, dan isxfe
naaste ^vrieüd,' die m het bloed de naaste is, alsdan voogd, is het, dat hij daar bekwaam toe is.
Dé' déïde Töögdíj heet in het Latijn tutéla dativa,
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monden, alzolangh iss er in da testament monden
seth, ende oen da lyff sint, so schill er oers neen
mond wessa, ende iss er aldulck neen, so schel 't
dij nesta fryond wessa, ende is dij naet noeglyck,
so schel dat riucht monden sette.
16. Dat Keysers riucht seyt: Monscip to feren,
dat is een hlest, deer een man berlh, ende alsukedenigha hlest geet buppa da wyfflicke cranckheyt,
want een wyíf steet oiider môndscip, ende selff
neen monscip feert.
17. Item: Joff me sidza woed, dit is to foerstaen fan een framde wyff, ende naet • fan der
moer, deerop so seyt dat riucht: Dat een moer,
dyr môndscip wil fera wr her kynden, dyo schil
naet weer bostigie, ende hyo schil qwyt schylde
her wyfflicke priuilegie, so dat ma op her spreeka
mey, ende her wircken ende wirden <schillet Jtal
habbe, ende dit schil ze openbeer foer riuch't
dwaen, ende is 't seeck, dat hyo weer bostiget,
so is dyo môndscip qwyt.
18. Dit is riucht: Dat neen wyff mond wessa
mey, byhala dyo moder ende dyo aldmoder, da
mogen mond wessa;.
.
n
•
19. Dio moder mey mond blywar hwanneer
hyo wil leta, dat ze oerste tyd máhnie, so. fyr dát
hyoe 't byborgie ende een burge seth, da kynden
hyaere gued lyck gued weer to jaen.
20. Dío moder mey ; tziesa her weesken aen
mond, hwam dat hyo wil, hwanneer dat ze needtrefft heed, al ist, dat ze lettera tyd mannie.
21.

Dyo moder

mey dyo môndscip hyhaldai
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dat zijn gestelde voogden, zoolang als er in den
uitersten wil voogden gesteld en in leven zijn*
dan zal er anders geen voogd zijn, en is er zoodanig niet, dan zal het de naaste vriend zijn, en
is die niet geschikt, dan zal het regt voogden
stellen.
16. Het keizerlijk regt zegt: Voogdij te voeren
is een last, die een man toebehoort, en alzoodanige last gaat boven de vrouwelijke zwakheid:
want eene vrouw staat onder voogdij, en voert
zelve geene voogdij.
17. Item: Zoo men zeggen wilde, dit is te
verstaan van eene vreemde vrouw, en niet van de
moeder, daarop zegt het regt: Dat eene moeder,
die voogdij wil voeren over hare kinderen, die zal
niet weder trouwen, en zij zal afstand doen van
hare vrouwelijke voorregten , zoodat men op haar
spreken k a n , en hare werken en woorden zullen
stand houden , en dit zal zij in het openbaar voor
het geregt doen, en is het zake, dat zij weder
trouwt, zoo is de voogdij verloren.
18. Dit is regt: Dat geene vrouw voogd mag
zijn, behalve de moeder en de grootmoeder, die
mogen voogd zijn.
19. De moeder mag voogd blijven , wanneer zij
wil nalaten, dat zij ten tweeden male huwt •, voor
zooverre dat zij het beborge, en eenen borg stelt,
den kinderen hun goed even goed weder te geven.
20. De moeder mag kiezen voor haar weesje
eenen voogd, wien zij wil, wanneer zij het noodig oordeelt, al is het, dat zij ten tweeden male
huwt.
21. De moeder mag de voogdij behouden, en
I.
14
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ende dat Keysers riucht wrbyeth jelkers da mondscip , oers fader ende moder, ende dyo moder
is to fara seth, ende bysïut van a!!evsibdelen, deer
fan da syda wtspruten sint, ende dat ney da
ordineringhe des eerfscips des Keysers riuchten.
22. ïîem: Dat da mannes namen in lika sib
jeffta eerfscip schellet da mondscip ontfaen to faer
da frowen.
23. Dyo moder aegh da byhield fan onjerighe
kynden ende dis gueden, als t wel bewyst dij
Keyser RODOLPHUS noeglyck, ende sterfft dyo moder , so aech 't dyo aldmoder.
<•
24. Item : Hwaso haet dyo byhyeld der kyndena , dij schel aeck habba da bysittinghe des güedis.
25. Item: So wel is 't syd ende plyga, ende
offte halden in da riucht, deer haet in contradictorio iudicio, dat dyo moder ende dyo aldmoder
agen da byhyeld der kyndena ende dis gueden;
aldulcke syd ende plyga , deer aldus halden sint in
da riucht, ende myt wrdrifte in contradictorïo judicio, disse pligen aghen een stal to habben, ende
mey ma myt neen riucht infiuchta.
26. Dit is riucht: Dat dij mond mey des weeskens gued naet setta, ner sella, ner wrbringa, ner
awey jaen, sonder need ende consent dis riuchters.
27. Dat scrioun Keysers riucht seyt: Dat dij
meckada mond is edeler ende geel foer dyo berne
mondscip.
28. Dit is riucht: Dat ter sint fyower ponten
deer dyo moder her mondscip mey wrlyest; da tree
schel tu fynda in Keyser ROLEFFS riucht, ende een
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het keizerlijk regt verbiedt ieder de voogdij, behalve vader en moeder, en de moeder gaat voor,
en sluit alle verwanten uit, die van de zijde gesproten zijn, en dit volgens de bepaling van het
erfregt in het keizerlijk regt.
22. Item : Dat de mans namen in gelijke verwantschap, of erfenis zullen de voogdij ontvangen
voor de vrouwen.
23. Be moeder heeft de behoeding van de minderjarige kinderen en van het goed, gelijk het de
Keizer RUDOLPHUS genoegzaam bewijst, en sterft de
moeder, dan komt het der grootmoeder toe.
24. Item: Wie heeft de behoeding der kinderen, die zal ook hebben de bezitting van het goed.
25. Item: Evenzoo is het zede en gewoonte,
en dikwijls gehouden in het regt, dat genoemd
wordt in contradictorio judicio, dat der moeder en
der grootmoeder toekomt de behoeding van de kinderen en' van het goed;. zoodanige zede en gewoonte , die aldus gehouden zijn in het regt, en
naar uitwijzing in contradictorio judicio, deze gewoonten moeten stand houden, en mag men met
geen regt bestrijden.
2 6 . ' Dit is regt: Dat de voogd mag des weesjes
goed niet verzetten, noch verkoopen, noch doorbrengen , noch weggeven, zonder noodzaak en
toestemming des regteré.
27. Het geschreven keizerlijk regt zegt: Dat de
gemaakte voogd is edeler en gaat voor de geborene
voogdij schap.
28. Dit is regt: Dat er zijn vier punten, waarmede de moeder hare voogdij verliest; die drie zult
vinden in Keizer ROELOFS regt, en een punt is,
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pont is, deer dyo moder dis kyndes eerffscip mede
foerlyest, hwanneer hyo da byhoda des kyndes
guedis haet, ende nyropt een man, ende jowt da
kynden neen oren mond byn da jeer.
29. Hweerso een frowa dis ora mannis, jeffta
der kyndena , jeff synre fryondena fynd nympt, 8o
haet hyo da byhodinghe in da gued ende da byhyeîd wrlern.
TIT. XXVII.
SE

RESTITUTIO

IM

INTEGRÜM.

1. In den nama Godis! Amen.
Alle dat
ma deth to jenst da kynden, deer sint bynna xiiij
jeren, jeffta jongïinghen, deer sint bynna xxv jeren,
dat is naet, ende hit kan hyarem naet schaya ner
hyndrie in neen loegh, hit se in sellen, in kapenscip , in lenen , in bytellien , jeffta in burge , is het
in da riucht jeffta buta riucht, an tilgued off in
ontilgued, jeffta in hodenen gued dat tet-a weer;
jeffta dat himmen een doem to jenst deeld word, al
weer 't seck, dat dij Paus jeffîa dij Keyzer dat
selm wysd, ende dij ora, dyr to jenst dat weesken
wyr jeffta to jens dat weesken hede, were in da
bysittinghe wysd , ende dij ora gingh deer in sette,
siker ende sonder saen, ende myt fulla riucht in
commen weer, myt wixel, jeff myt frija jeffta jown
weer, off caped heed, jeffta jelkirs criget heed mey
enigherhanda ponten; ende haet so deer oen deen
wirth, ende weesken deer oen bydreyn jeffte bysohalket wirth, in til gued jeffte in ontil gued, ende
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waarmede de moeder des kinds erfenis verliest,
wanneer zij de behoeding van des kinds goed heeft,
en neemt eenen man, en geeft den kinderen geenen anderen voogd binnen het jaar.
29. Wanneer eene vrouw des anderen mans, of
der kinderen , of zijner vrienden vijand neemt, zoo
heeft zij de behoeding van het goed en de bescherming, verloren.
TTT. XXVÎÏ.
rAÌH DE HERSTELLING

IN ZIJN

CE HE EL.

1. In den naam Godes! Amen.
Alwat men
doet tegen de kinderen, die zijn beneden veertien
jaren, of [tegen] jongelingen, die zijn beneden vijf
en twintig jaren, dat is niets , en hef kan hen niej
schaden noch hinderen op eenigerhande wijze, hetzij
in verkoop, in koopmanschap, in leenen, in betalen
of in borgen, is het in het regt of buiten het regt,
in roerend goed of in onroerend goed, of in hoedanig goed dat het ook ware ; of dat een vonnis tegen
hem gegeven werd, al ware het zake, dat de Paus
of de Keizer dat zelf gewezen [had] , en de andere,
åîe tegen het weesje ware of tegen het weesje had,
ware in de bezitting gewezen, en de andere ging
daarin zitten, ongehinderd en zonder geschil, en met
vol regt daarin gekomen waar, door verwisseling, of
[dat het hem] met vrije gifte gegeven ware, of [dat
hij het] gekocht ^iad , of anders gekregen had op
eenigerhande wijs ; en wat daarin gedaan wordt, en
het weesje daarin bedrogen of verschalkt werd, in
roerend goed of in onroerend goed, en hetgene hem
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dyr hemmen to riuchta lawa to heertjeffie oenstoent
is, algaer is 't naet, ende hit kan hyarem uaet hyndrie ner schaya in nenerhanda wys, ney Paus ende
Keysers riucht. In integrum resiäuere, dat is to
bytyoden, ai dat syns is hym weder to reken ende
weder to garien, ende dat kynd weder to bringhen
in syn ayn; ende al weer dat seeck, dat dij fader
synes kyndes gued in dat meen boel brocht, dyr
riuchte mond is, algaer mocht et naet hindrie ner
schadia den kynden ney da riucht, in hoedene gued
dat tet were, dat kynd syn weder to aeskien ende to
nymen, als hit to syn xxv jera compt: want alle
desse wrscrioun ponten sint nymen wt des Paus ende
Keysers riucht.
2. Hweerso dat ter een mond onjeriga kyndena
gued selt jeffta foerbrinckt, dan en kan da onjeriga
kyndena naet hindria ner schaya; mer als hya
jerich wirdeth, so aghen hya hyaere ker, hor hya
dat halde so naet, ende willet hya dan naet halde,
soe aegh men hemmen in hyaere heel gued weer to
helpen, ende dyn schaed to bettrien myt bode des
riuchtes: dat haet restitutio in integrum,
3. Den caep, deer dyo moder deth myt her
kyndes land, solangh so dat kynd is bynna jeren,
dat aegh neen stal to habben.
4. Dat Keysers riucht seyt: Dat dij Keyser neyfoîgeth dyo natuurlieke reedlickheit ende riuchtferdicheit, so dat ter öensyoen haed dyn crancke reed
der wesen ende dajen, deer in da mynra aìdheed
wessen sint, deer onderworpen sint manigha bedreeglicheit ende legeelicheit, ende haet hymmen ontheten
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als regtmatige erfenis toekomt of aangestorven is, alles is het niets, en het kan hen niet hinderen noch
schaden op geenerlei wijze, volgens pauselijk en
keizerlijk regt. In integrum restituere, dat beteekent, al dat het zijne is hem weder te geven en
weder bij elkanderca ie brengen, en het kind weder te brengen in zijn eigen; en al ware het zake,
dat de vader zijns kinds goed in den gemeenen
boedel bragt, die wettige voogd' is, dit alles konde
de kinderen niet hinderen noch schaden volgens
regt, in hoedanig goed dat het ware, het kind het
zijne weder te eischen en te nemen, als het tot
zijne vijf en twintig jaren komt: want alle deze
voorschreven punten zijn genomen uit het pauselijk
en uit het keizerlijk regt.
2. Wanneer dat er een voogd onjariger kinderen
goed verkoopt of doorbrengt, dat kan den onjarige
kinderen niet hinderen of schaden; maar als zij
jarig worden, dan hebben zij hunne keuze, of zij
zich hieraan willen houden of niet, en willen zij
zich hieraan niet houden, dan moet men hen in
hun vol 'goed weder helpen, en de schade te beteren op bevel des regters: dit heet restüutio in integrum.
3. De koop, dien de moeder doet met harer
kinderen land, zoolang het kind onder de jaren is,
dat moet geen stand houden.
4. Het keizerlijk regt zegt: Dat de Keizer navolgt de natuurlijke redelijkheid en regtvaardigheid,
zoodat hij aangezien heeft den kranken raad der
weezen en dergenen, die in de minderjarigheid geweest zijn, die onderworpen zijn aan menigerlei
bedriegelijkheid en belaging, en heeft hun beloofd
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ende jown een helplicheit dis riuchtes, wrmíts welke
helplicheit hya comme moghen to jens da bedreeglicheit, dyr hya hawn habbet in da wesena staet
in hyaere gueden, deer ney dat hya kommen sint
to hyaere rype jeren.
5. Dat riucht seyt aldus: Ilwaso des behelplicheed des riuchtes bruka wil, als restûuho in integrum, dat is een weerrekrygingh des gueden jeffie
riuchten, deer hij in bycloket is, dij schel twyr
ponten to fara bewisa, ende dat schellet kanna da
riuchteren, hor da twyr ponten riuchtferdicher sint.
Dij aerste pont is: Dat hij schil bewisa da mynre
aídheed, deer hij da in was, da hij bycloket ward.
Ora tyd: Schell er bewisa, dat ter bycloket is
jeflìe bydreyn, jeffta dat ter foerlern haet, deer hij
heed, jeffta dyn bata, deer hij hawn scholde habbe , dat hij dyn naet kriget hab, jeffta dat hij een
hlest criged h a b , deer hij naet scholde hawn
habbe.
6. Item: Dyo mynre aldheed, dat Is bynna
xxv jeren, mey ma bywisa mit ta sibste, deer da
wird wyten, ende da jeertalen recknia schellet.
7. Hyrop so seyt dij Keyser: Dat tet to foermoden is, dat nymmen beth weet dyo aldheed
ende staat eens menschens, dan dajen, deer fan
een bloed sint.
8. Nv seyt dij Keyser JUSTINIANUS aldus: Hweerso dyr een is bynna syn xxv jeer bycloket, ende
hij dat bewysd haet, bede dyo joget ende da byclokinghe, so schel dij riuchter dis prouincie him
helpa mey da byhelplickheit des riuchtes, dat is,
hij schil hem wederjaen ende bringhen in da gue-
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en gegeven een hulpmiddel des regts, door welk
hulpmiddel zij opkomen mogen tegen de bedriegelijkheid, welke zij gehad hebben in den weezen
staat in hun goed, daarna als zij gekomen zijn tot
hunne rijpe jaren.
5. Het regt zegt aldus: Wie het hulpmiddel des
regts gebruiken wil, zoo als de restitutio in integrum, dat is, eene herkrijging des goeds of regts,
waarin hij verkloekt is, die zal twee punten van
te voren bewijzen, en dit zullen de regters onderzoeken, of de twee punten regtvaardig zijn. Het
eerste punt is: Dat hij zal bewijzen de minderjarigheid, daar hij toen in was, toen hij verkloekt
werd. Ten tweede: Zal hij bewijzen, dat* hij
verkloekt is of bedrogen, of dat hij verloren heeft
hetgene hij had, of het voordeel, dat hij gehad
zoude hebben, dat hij dat niet gekregen heeft, of
dat hij eenen last gekregen heeft, dien hij niet
moest gehad hebben.
6. Item: De minderjarigheid, dat is binnen
vijf en twintig jaren , mag men bewijzen met de
bloedverwanten, die de waarheid weten, en de
jaren berekenen zullen.
7. Hierop zegt de Keizer: Dat het te vermoeden is, dat niemand beter weet den ouderdom en
staat eens menschen, dan degenen, die van één
bloed zijn.
8. Nu zegt de Keizer JUSTINIANUS aldus: Indien
iemand is beneden zijn vijf en twintig jaar verkloekt, en hij dat bewezen heeft, beide de jeugd
en de verkloeking, dan zal de regter der provincie
hem helpen met het hulpmiddel des regts, dat is,
hij zal hem wedergeven en brengen in het goed en
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den ende riuchten, deer hij in der mynra aldheed
bycloket is.
9. Item: So seyt aeck dat scrioun riucht aldus:
Dat ma daejen schil to help comma ney da helplicheit des riuchtes, dyr in da mynre aldheed byschalket sint,' al weren hyae 't naet byuisen dyo
laesheyt hyaere weerseckkes , ai sint hya jeta bynna
da xxv.
10. Di Reyser seyt: Hweerso dat weesken bycloket is in dis neyscrioun ponten, dyr aegh men
hem in to helpen mey helplicheit des riuchtes. In
't arst: Se hit fan burgtochten, se hit fan meen
gued, se hit fen kapenscip des wesna gued off
landen, se hit fan capien der wesena gueden, deer
een orem to pand seth is, se hit fan jeffiighe
gueden, se hit fan betalinghe, deer da weesken
jeffia syn monden bytelied habbet, deer hit naet
schyldich was, se hit fen wtjefftighe birnze; aeck
so is hem to help commen dat riucht to jenst der
prescriptio jeffta vsucapio.
11. Aeck seyt dij Keyser JÜSTINIANUS: Hweerso
dat weesken bycloket wirth, hit se in da jenwirdicheet synra mondena jeffta byrokeren , in da
riucht joff buta riucht, altyda schel hit habba ende
foer hym bruken wesse da helplicheit dis riuchtis
ende da priuilegia, deer dij Keyser hym jown haet.
12. Alzowal seyt dij Keyser; Naet allinna in
disse wrscrioun ponten schil dat weesken helpen
wesse dyo helplicheyt des riuchtes, men aeck in
ora ponten, deer 't by[wy]sa mey, dat da mond
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regt, daar hij in zijne minderjarigheid in verkíoekt is.
9. Item: Zoo zegt ook het geschreven regt
aldus; Dat men degenen zal te hulp komen met
het hulpmiddel des regts, die in de minderjarigheid
verschalkt zijn, al konden zij niet bewijzen de
loosheid hunner tegenpartij, al zijn zij nog beneden de vijf en twintig jaar.
10. De Keizer zegt: Indien -het weesje verkloekt is in de hierna beschreven punten, dan
moet men hem daarin helpen met het hulpmiddel
des regts. Ten eerste: Zij het wegens borgtogten,
zij het wegens gemeenschappelijk goed, zij het
wegens koopmanschap van der weezen goed of
landen, zij het van koopen van der weezen goed,
dat een ander tot pand gesteld is, zij het wegens
geefbaar goed, zij het wegens betaling, dat het
weesje of zijne voogden betaald hebben, dat het
niet schuldig was, zij het van uitgegeven huweîijksgoed; ook dan komt hem dat regt te hulp tegen
de praescriptio of usucapio.
11. Ook zegt de Keizer JUSTINIANUS : Indien het
weesje verkloekt wordt, hetzij * in tegenwoordigheid zijner voogden of bijstanders, in het regt of
buiten regt, altijd zal het hebben en voor hem
gebruik mogen gemaakt worden van het hulpmiddel des regts en der voorregten, die de Keizer
hem gegeven heeft.
12. Ook zoo zegt de Keizer: Niet alleen in
deze voorschreven punten zal dat weesje geholpen kunnen worden door het hulpmiddel des
regts, maar ook in andere punten, waar het
bewijzen k a n , dat de voogd of bijstanders ver-
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jeffta byrokeren foersumet wessen habbet ín syn
gued, jeffte renten , off riuchten.
13. Dat riucht seyt: Hweerso eén wisinghe wirt
wysd to jenst dajen , deer sint bynna hyaere xxv
jeren, ende deer naet fan da byrokeren jeffîa
monden byschermud wirdeth, deer syn monden
scholde wessen habbe ney da riucht, alsuke wisinghe , seyt dat Keysers riucht, is ney da riucht
naet, ende worde hij dan in der Wysinghe bycloket, so muchte híj aîlycual habba ende bruka
disse wrscrioun priuilegia ende helplieheyt des
riuchles.
14. Hweerso een weesken bycloket wirth in
een soen jeffte baer, deer wtseyd wirth op een
twiuelhlestich tingh off tywster seeck, jeffta word
dat weesken bycloket in der deelschip der mena
gueden, so mey hij 't altíden ney syn ripa jeren
byjarien wesse, da priuilegien ende helphcheit dis
riuchtes.
15. Hweerso een weesken jeffta een oer mynscha, deer bynna syn ripa jeren is, wirth hij bycioketh in da riucht, jeffîa byhindreí buta riucht,
in syn gueden, ende to jenst hym wirt allegeret
dyo prescriptio, dat is, dyo langheyt des tydes,
wil hij him byschirma to jenst dyo prescriptie, so
schil hij sprecka bynna fyower jeren deer ney, dat
hij commem is tot syn rypa jeren, ende da fyower
jeer bygynnet, hwanneer hij begint to gaen in da
xxviste jeer, ende spreekt hij naet bynna dae fyower
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2Üim mogten begaan hebben in zijn goed, of renten , of regten.
13. Het regt zegt: Wanneer een vonnis gewezen wordt tegen degenen, die binnen hunne vijf
en twintig jaren zijn, en die niet van de bijstanders of voogden beschermd worden, welke zijne
voogden moesten zijn volgens het regt, zoodanig
vonnis, zegt het keizerlijk regt, is volgens regt
niets» en werd hij dan in het vonnis verkloekt,
dan mogt hij evenwel hebben en gebruiken deze
voorschreven e voorregten en het hulpmiddel des
regts.
14. Wanneer een weesje verkloekt wordt in een
zoen of baar, die uitgesproken'wordt in een twijfelachtig geding of duistere zaak, of wordt het
weesje verkloekt in de deeling der gemeenschappelijke goederen, dan mag hij altijd na zijne rijpe
jaren begeerende wezen, de voorregten en het hulpmiddel des regts.
15. Wanneer een weesje of een ander mensch,
die nog niet tot zijne rijpe jaren is, wordt verkloekt in het regt, of benadeeld buiten het regt,
in zijn goed, en tegen hem wordt aangevoerd de
praescriptie, dat is de langheid des tijds, wil hij
zich beschermen tegen de praescriptie, dan zal hij
aanspreken binnen vier jaren daarna, dat hij gekomen is tot zijne rijpe jaren , en de vier jaren
beginnen, wanneer hij begint te gaan in zijn zes
en twintigste jaar, en spreekt hij niet binnen de
vier .....
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TIT. XXVTH.
BE

CONSUETUDINE.

1. Dit is riucht: Dij plyga, dyr reedlick is, dij
aegh ma to halden, lyck da scrioun riucht.
2. Dat riucht seyt: Dat ma syd ende plygha
aegh ma to halden áls scrioun riucht: hwant syd
ende plyga dis landis nympt dat scrioun riucht op.
3. Haetso wise lywd habbet meckket ende brocht
in da wennicheet to riucht, dat aegh dyo mene
Crystenheet to halden als dat scrioun riucht.
4. Dat riucht seyt: Haet syd ende pîiga dyr
onrecklick ende onredeííck is, dat is neen syd
ende pliga; ende dy syd ende pliga hat et riucht to
wessen onredelick, deer is to jenst dat riucht.
5. Item: So is 't aeck need ende byhoef, eer
hit syd ende pliga meythie mey, dat tet twiske dzie
ende neen fan erbere Prelaten ende riuchteren foer
syd ende. pliga wysd ís to halden.
6. Item: Dyo wird ende dyo reden nympt op
dyn syd ende pliga.
7. Hweerso een syd ende pliga alzolangh is
halden, dat tet neen lyoed tynse moghen, hwanneer hij bygonnen is, dij syd ende pliga wrwint
dat scrioun riucht, al weer dat al seeck, dat tet
scrioun riucht aldeer to jenst weer', als dat Keysers
riucht seyt.
8. Hweerso dij syd ende pliga alzo ald is, deer
onder scrift brocht is, dij syd ende pliga wirth
heten een riucht, jeffta een j o w a , off een setma ;
mer iss er halden XL jeer langh, dij syd ende pliga
meckket een riucht ende wrwynth 't riucht.

wumkes.nl

223
TIT. XXVIII.
FAN DE

GEWOONTEN.

1. Dit is regt: De gewoonte, die redelijk is,
moet öien houden gelijk geschreven regt.
2. Het regt zegt: Dat men zede en gewoonte
moet houden gelijk geschreven regt: want zede en
gewoonte des Iands neemt het geschreven regt weg.
3. Wat wijze lieden hebben gemaakt en gebragt
in het gebruik tot regt, dat moet de algemeene
Christenheid houden gelijk geschreven regt.
4. Het regt zegt: Welke zede en gewoonte dat
ongeschikt en onredelijk is, dat is geen zede en
gewoonte; en de zede en gewoonte noemt het regt
te zijn onredelijk, die tegen het regt is.
5. Item: Zoo is het ook noodig en nuttig,
voordat het zede en gewoonte zal uitmaken, dat
het tusschen ja en neen van goede Prelaten en
regteren voor zede en gewoonte beslist zij te houden.
6. Item: De waarheid en de rede neemt weg
de zede en gewoonte.
7. Indien eenë zede en gewoonte zoolang gehouden is, dat geen mensch zich kan herinneren,
wanneer zij begonnen is, deze zede en gewoonte
overwint het geschreven regt, al ware het zake,
dat het geschreven regt daartegen ware, zoo als
het keizerlijk regt zegt.
8: Indien de zede en gewoonte zoo oud is, dat
zij in schrift gebragt is, die zede en gewoonte wordt
genoemd een regt, of eene gifte, of eene instelling;
maar is zij veertig jaar lang gehouden, die zede
en gewoonte maakt een regt en verwint het regt.
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9. Hweerso een seeck XL jeer is halden to pliga,
so schelma dyn syd ende pliga to riucht halde,
ende dij pliga nempt op dat riucht, deer alzo
langh is halden xxx off XL jeeren.
10. Dat riucht seyt: Dat een gued pliga fan
alder wennicheed is alzo gued so scrioun riucht.
IJ. Hwaso deelt off deth to jenst een alden syd
ende pliga , deer halden is xxx jeeren , dat is een
foeerstera der jowa gastlick riucht.
12. Hweerso oer bygrip off setma is kommen in
een syd ende plyga wr da xxx jeer jeffta XL , in
een deel off land, dij is noeglycker dan scrioun
riucht.
13. Dat is riucht: Dat dij pliga, deer is to
jenst dat riucht, ende to jenst dat riucht seyt, dij
daegh naet, ende schelma naet halde.
14. Dat Paus ende Keysers riucht seyt: Hweerso een gued syd ende pliga, deer reedlick is, ende
naet to jenst dat scrioun riucht geet, fan langer
wente fan dat meen folck foer syd ende pliga
halden is, dij is alzo gued so scrioun riucht, ende
schelma halde lyck scrioun riucht.
15. Item: Foert so seyt dat Paus ende Keyser
riucht: Hweerso een seeck to riucht geet, ende
dij eene seyt, hit se syd ende pliga, ende dij ora
seyt nee, wirt et dan wysd, dat tet syd ende pliga
is foer riucht, so aegh dij syd ende pliga stal to
habben.
16. Haetso een sled foer riucht seth haet, ende
fan der meent to Ieten is openbeer, jeffta myt swigien, dat schelma halden wessa.
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9. Indien eene zaak veertig jaar is gehouden als
gewoonte, dan zal men die zede en gewoonte
voor regt houden, en die gewoonte neemt weg
het regt, die zoo lang is gehouden als dertig of
veertig jaar.
10. Het regt zegt: Dat eene goede gewoonte
van oud gebruik alzoo goed is als geschreven regt.
11. Wie vonnist of handelt tegen eene oude
zede en gewoonte, die gehouden is dertig jaar, dat
is een verstoorder van de gave des geestelijken regts.
12. Wat boven bepaling of instelling is gekomen
in zede en gewoonte voor dertig jaar of veertig, in
eenig deel of land, dat is voldoender dan geschreven regt.
13. Dit is regt: Dat de gewoonte, die tegen
het regt is, en tegen het regt spreekt, die [gewoonte] deugt niet, en zal men niet houden.
14. Het pauselijk en keizerlijk regt zegt: Indien eene goede zede en gewoonte, die redelijk
is, en niet tegen het geschreven regt gaat, door
lang gebruik van het volk, in het algemeen voor
zede en gewoonte gehouden is, die is alzoo goed
als geschreven regt, jen zal men houden gelijk geschreven regt.
15. Item: Verders zoo zegt het pauselijk en
keizerlijk regt: Alwaar eene zaak in het regt
komt, en de eene zegt, het is zede en gewoonte,
en de andere zegt neen, wordt het dan gewezen,
dat het zede en gewoonte is voor het regt, dan
moet die zede en gewoonte stand houden.
16. Wat eene stad voor regt ingesteld heeft, en
door de gemeente openlijk toegelaten is, of door
stilzwijgen, dat zal men moeten houden.
I.
15
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17. Dit is syd ende plyga: Hwanneer man
ende wyff to gara habbet wessen jeer ende dey,
so is dat meenbodel; ende hwanneer dij ena
gaede sterfft, soe aegh ma dat gued halff ende halff
to delen. Dit haet ma halden to syd ende plyga al
wr da hondert jeer, ende het is een reedlick syd
ende pliga, deer naet geet to jenst dat scrioun
riucht.
18. Dit is riucht: Dat dyo frow, deer kamer
ende kayen bywaret, als hyo aldeer fan schaet
ende wrjaen is, so is hyo nyaer to witen, haet
hyo deen haet joff naeth.
19. Item: Hwaso dyn schada jeífta berntha
haet, dij aegh aeck meij dyn bata, ende hwaso
dyn bata haet, dij schil mey habba dyn schada.
Alzo is 't aeck twiska man ende wyff, da agen to
delen den bata ende schada allyck.
20. Dit is riucht: Dat elìick mynscha aegh een
jefFta fan syn aeffte syd, als hij sterfft, alzo als
dat syd ende pliga is.
21. Hweerso een dobbelspil is in een huus, haet
so dyr schyd fan jeld to lenen, jeffta fan fyuchtIeeck, al worde een menscha slayn off moyed,
beda dij huushera ende aeck dij dobler, da mogen
in neen riucht sprecka om bettringhe off om leend
jeld, als dat Latyn wel bywyst.
TIT. XXIX.
DE CONSTITUTIONIBÜS.

1. Dis Koninges setma dat is treftelick; dat ma
't haîde to riuchte, da onriuchte to pynighen ende
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17. Dit is zede en gewoonte: Wanneer man
«n vrouw te zamen zijn geweest jaar en dag, zoo
is het gemeene boedel; en wanneer de eene gade
sterft, dan moet men dat goed half en half deelen.
Bit heeft men gehouden tot zede en gewoonte al
voor honderd jaren, en het is eene redelijke zede
en gewoonte, die niet strijdt tegen het geschreven
regt.
18. Dit is regt: Dat de vrouw, die kamer en
sleutels bewaart, als zij daarvan scheidt en [die]
overgeeft, dan is zij nader te bewijzen, wat zij
gedaan heeft of niet.
19. Item: Wie de schade of de last heeft, die
heeft ook mede de bate, en die de bate heeft, die
zal mede hebben de schade. Alzoo is het ook tusschen man en vrouw, die moeten deelen de bate
en de schade gelijkelijk.
20. Dit is regt: Dat elk mensch moet hebben
eene gift van zijnen echtgenoot, als hij sterft, alzoo als dat zede en gewoonte is.
21. Indien er een dobbelspel is in een huis,
wat daar geschiedt van geld te leenen of van
vechten, al werd iemand geslagen of gemoeid,
beide de huisheer en ook de dobbelaar, die mogen
in geen regt aanspraak doen om herstel of om
geleend geld, gelijk het Latijn wel bewijst.
TIT. XXIX.
fAN DE WETTELIJKE

INSTElLINOEÍi.

1. Des Konings instelling is voortreffelijk; dat
men ze houde tot regt, de ongeregtigen te straffen
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da riuchte to helpa: want Koniges setma dát ís
riucht, also fyr so hit naet ne se with da ewa,
ner with dat riucht.
2. Allick riucht, land ende steden mogen oplidza ende makya redelicke syden ende pliga, setma
ende wilkaren ende riuchten, deer se mey moghen
bijschirme ende regeria hyaere landen.
3. Dat is riucht: Dat ma is schyldich to riuchten ney wilkaren ende ney settingen der landen,
deer riuchtlick ende redelick sint.
4. Item: AI wolde dij Paus een riucht sette,
deer to jenst ws riucht weer, dat mey ws naet
hyndria.
5. Aen wilker qff setma haet fora neen macht,
dan wr dajenen, deer onder den wilker off setma
sitlen sint.
6. Dit is riucht: Dat een consiilucio off een
scrioun riucht neen macht haet, eer hyo myt da
syd ende jowiughe der lyodena is byfestiget. f
7. Item: Hwaso dan dat scrioun riucht, syd
ende pliga to help compt, dij haet een fest wonnen seeck.
8. Dit is riucht: Dat da Greetman ende riuchteren, deer sint openbeer riuchteren, ende byriuchte alle secken, deer oen hyaere clagien commeth,
ende deerom so moghen hya bij consent Prelaten
ende der meenthe wilkaren ende sethma meythya,
om orber ende netticheit dera delane ende des
mena gueden, ende een swerra pena aldeer bij
setta.
9. Di setma des landes off dat landriucht nympt
op dat scrioun riucht
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en de geregtigen te helpen: want 's Konings instelling is regt, voor zooverre het niet is tegen de
e w a , noch tegen het regt.
2. Ieder regt, land en steden mogen opleggen
en maken redelijke zeden en gewoonten, instellingen en willekeuren en regten, daar zij mede
mogen beschermen en regeren hunne landen.
3. Cit is regt: Dat men gehouden is te regten
naar de willekeuren en naar de instellingen der
landen, die regt en redelijk zijn.
4. Item: Al wilde de Paus een regt instellen,
dat tegen ons regt ware, dat kan ons niet hinderen.
5. Eene willekeur of instelling heeft verders
geene magt, dan over degenen, die onder de willekeur of instelling gezeten zijn.
6. Dit iSj regt: Dat eene instelling of een geschreven regt geene magt heeft, eer het door het
gebruik en de toestemming der lieden is bevestigd.
7. Item: Wien dan het geschreven regt, het
gebruik en de gewoonte te zamen te hulp komt,
die heeft eene zeker gewonnene zaak.
8. Dit is regt: Dat de Grietman en de regieren , die zijn openbare regters, en beregten alle
zaken, die aan hen te klagen komen, en daarom
zoo mogen zij, bij toestemming der Prelaten en
der gemeente willekeuren en instellingen maken,
tot oorbaar en nuttigheid der deelen en der gemeene welvaart, en eene zware straf daarbij bepalen.
. 9. De instelling des lands of het landregt neemt
het geschreven regt op.
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TÍT. XXX.
TAN

NYAARKOOP.

1. Dat is riucht: Dat ma oen gastlicke lyodena
gued, ende der heilige tzercke gued off land, ende
pronda land, mey nymmen nyaer oen habbe.
2. Dat is landriucht ende Keysers riucht: Dat
in da kaep dij sibste ende dij nestîeger nyaer habbe mey fan íidzen land ende eerff, ende is nyaer
in da kaep, ende mey dyn kaper oeffdrywe.
3. Jeff een man sidze wold, dat tet land syn
boed naet hawn heed wr da gaetzercke off oer
den waer: want hit en is nen need, alsofyr als
dij man dat wel wiste, deer dij caep oengingh.
4. Item: Alzowel so is 't to foermoden, dat
een mynscha tochte: Dit land, dyr du nu capest,
als ick dat jeld hab, soe mey ick hym weer oeff
drywe fan da caep off wandel myt nyaer; dat is
onnette hyndicheit ende schyl hym schadya ende
naet helpa.
5. Di fyffieenste pont fan Opstalsbaem seyt: Dat
fan land, deer ma capia off sella wil off wandlya,
dat dij nest deer to se ta wynnen, is 't Prow, is
't Hera, deer fan da fryonden off fan federem
jeffta fan da swirdsyda se ende wtcommen se, hit
ne se, dat dij odera nyaer in da sib se ende in
da leger dis landis; ende sint hya lyck sib, dyo
spondelsyda ende dyo swirdsyda, so is dijo swirdsyda nyaer.
6.

Dat is riucht: Dat da dochteren, deer al-
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TIT. XXX.
A

VAN

SAARKOOP,

1. Dit is regt: Dat aan geestelijker lieden goed,
en der heilige kerke goed of land, en pronde land,
mag niemand naârkoop hebben.
2. Dit is landregt en keizerlijk regt: Dat bij
den koop de naaste verwanten en de naastleger
naar hebben mogen van liggend land en erf, en
nader zijn in den koop, en mogen den kooper er
afdrijven.
3. Zoo iemand zeggen wilde, dat liet land zijn
bod niet gehad hadde over de dorpskerk of over
't'geregt: want het is niet noodig, voor zooverre
de man het wel wiste, dien de koop aanging.
4. Item: Evenwel zoo is het te vermoeden,
dat een mensch dachte: Dat land, dat gij nu
koopt, als ik dat geld heb, dan mag ik hem weer
afdrijven van den koop of ruiling met naar; dat
is onnutte behendigheid, en zal hem schaden en
niet helpen.
5. Het vijftiende punt van Opstalboom zegt:
Dat van land, dat men koopen of verkoopen wil
of verruilen, dat die* naast daar toe is om te winnen , is het Vrouw, is bet Heer, die van de vrienden of van de vaderen of van de zwaardzijde is
en voortgekomen is, ten zij , dat de andere nader
in de verwantschap is en in de ligging van het
land; en zijn zij even na verwant, de spiízijde en de zwaardzijde, dan is de zwaardzijde
nader.
6.

Dit is regt:

Dat de dochteren, die even na
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lyck ney ende allyck sib sint dan da sonen, alzowel nyaer habba moghen als da sonen; dat dat
weer is, dat schelma bywisa aldus: hwant da
dochteren tastet lyck t o , ende sint lyck sib to
hyaere jeldera eerffscip, ende hyaere megis ende
niftis lawen , dan da sonen, ney da riucht.
7. Item: Neydam dat dochter ende zoen sint
lyck sib to dat eerffscip hyare faders ende moders,
sisters ende broders, meghis ende niftis, dyr dat
maer ende principael is, soe agen s' aeck lyck sib
to wessen to dat nyaer hyaere fryondes, deer dat
minre is.
8. Lettera tyd: So moghen da dochteren alzwel nyaer habbe als da sonen: hwant dat riucht
seyt folclaerlick: Dat da kynden mogen nyaer oen
hyaere moderlycke gueden habba ; ende onder dij
name dis kyndis wirth naet allynna foerstinzen ,dij
soen , mer alzowel da dochtera.
9. Item : Neydam dat da dochtera sint lyck
sib dan da zonen , to dat eerffscip, deer dat mare
is, so agen se aeck lyck sib to wessen to dat
nyaer, dyr dat minre is.
10. Aen kynd, dat nae lyff ontfinzen haet, dat
mey neen eerua wessa, ner nyaer habba fan da
gueden, deer fader ende moder off syn sibba
fryonden habbet foerbrocht.
11. Dat is riucht: Als een caper bysit een land
restelick, sonder weerspreeck, een jeer langh, eefterdam soo haet dij sibste syn nyaer, deer hij
deeroen haet, wrlern.
12. Hweerso een man een land capelh haet,
ende dat x jeer bisetten haet, eefterdam so mey
ma hym naet offdrywa myt neen boed ende nyaer
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en gelijk verwant zijn als de zonen, even zoowel
naar hebben mogen als de zonen; dat dit waar
is, dat zal men bewijzen aldus: want de dochters
tasten gelijk toe, en zijn even na aan haar ouderlijk erfdeel, en harer neven en nichten erfenis, al s
de zonen, volgens het regt.
7. Item: Naardien de dochter en de zoon
even na zijn aan de erfenis van haren vader en
moeder, zusters' en broeders, neven en nichten ,
dat het meerdere en voornaamste is, zoo behooren zij ook even na te zijn tot het naar van hare
vrienden, dat het mindere is.
8. Ten tweeden: Zoo mogen de dochters even
zoowel naar hebben als de zonen: want het regt
zegt volkomen duidelijk: Dat de kinderen mogen
naar aan hunne moederlijke goederen hebben; en
onder den naam van kind wordt niet alleen verstaan de zoon, maar ook de dochters.
9. Item: Naardien de dochters zijn gelijk verwant als de zonen tot de erfenis, dat het meerdere
is, zoo moeten zij ook gelijk verwant zijn aan het
naar, dat het mindere is,
10. Een kind, dat geen leven ontvangen heeft,
dat mag geen erfgenaam zijn, noch naar hebben
van de goederen, welke vader en moeder of zijne
naaste vrienden hebben voorgebragt.
11. Dit is regt: Als een kooper bezit, een land
rustig, zonder tegenspraak, een jaar lang, daarna
zoo heeft de naastverwante zijn naar, dat hij
daaraan heeft, verloren.
12. Indien iemand een land gekocht heeft, en
het tien jaar bezeten heeft, daarna zoo mag
men hem niet afdrijven met geen bod en naar
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off pliga, al weer 't seck, dat hit naet beden weer,
ende xx jeer buta deel.
13. Dat is riucht: Dat ma op een land jeff
een seeck. naet meer dan een hlest jeffta nyaer,
jeff een pina lidza mey.
14. Hwanneer dij fader syn land is foercapien,
ende dyrney storen, so agen da kynden dat nyaer
fan dae foercapeda landen, hwanneer hya dat jeld
oplidzen sint ende bitellien, deer hyaere fader
haet ontfinzen: hwant hya sint dat sibste bloed.
Dit steet scriown in constitutio de in integrum
restitutione.
15. Item: So is 't syd ende plyga: Hweerso
een man een land capeth haet, ende dat bysetten
haet dat een jeer ende dat oer, eefterdam mey
ma hym naet oeeffdrywa mey neen boed, ner myt
neen nyaer. Hyr op ii Greetmannen breeff.
16. Aen man moet syn land sella ende capia
sonder nyaer: hwant nyaer is syd ende pliga allynna in Freesland, ende geet to jenst dat riucht.
17. Dat Keysers riucht seyt: Dat ma neen nyaer
mey habba, her om sib, ner om nestleger: hwant
dij Keyser JUSTINIANUS , deer dat riucht haet maket,
seyt aldus in lege dudum (J4) cod. de contrakenda
emptione:
In foertyden was 't riucht, dat ma
nyaer habbe mocht om sib ende om nestìeger; mer
nu saegh dij Keyser JUSTINIANUS , dat dij seller jeffta
wrbringer meer in lien brocht, dat hij syn gued
naet most wrbringe ney syn ayna wiìla; aldeerom
so haet hij dat nyaer wrbaeden.

18. Item: So mey dij broer syn deels lauden,
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of gebruik, al ware het zake, dat het niet
aangeboden ware, en twintig jaar buiten het deel.
13. Dit is riucht: Dat men op een land of eene
zaak niet meer dan ééne last of >naar, of ééne
straf mag zetten.
14. Wanneer de vader zijn land verkoopt, en
daarna is gestorven,' dan hebben de kinderen het
naar van de verkochte landen, wanneer zij het
geld opleggen en betalen, dat hun vader ontvangen heeft: want zij zijn het naaste bloed. Dit staat
geschreven in de constitutio de in inte^rum restitutione.
15. Item: Zoo is het zede en gewoonte: Wanneer iemand een land gekocht heeft, en het bezeten heeft het eene jaar en het andere, na dien
tijd mag men hem niet afdrijven met geen bod,
noch met geen naar. Hierop twee Grietmannen brief.
16. Iemand mag zijn land verkoopen en koopen zonder naar: want naar is zede en gewoonte
alleen in Friesland', en gaat tegen het regt.
17. Het keizerlijk regt zegt: Dat men geen.
naar mag hebben, noch om bloedverwantschap,
noch om naastleger: want de Keizer JUSTINIANUS ,
die het regt heeft gemaakt, zegt aldus in lex dudum (J4) cod. de contrahenda erntione: In vroeger tijden was het regt, dat men naar hebben
mogt om bloedverwantschap en om naastleger;
maar nu zag de Keizer JÜSTINIANUS , dat de verkooper of vervreemder meer waren tot mindering
gebragt, dat hij zijn goed niet moest vervreemden
naar zijn' eigen wil; daarom heeft hij het naar
verboden.
18. Item: Zoo mag de broeder zijn deel yan.
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dyr hij toe manda haet mey syn broer, ondeeld',.
sella, hwyr dat hij wil, ende dij broer mey dyn
caep naet wrsprecka ney da riucht.
-19. Item: So mey ellick menscha, deer ondeeld guet haed to manda mey een orem, syn
deel aweey jaen, hweer dat hij wil, wr da ora
moed. Ende dyo suster mey her deel gueden , dyr
hyo ondeeld haet, ende ontfinsen haet fan her
faders lawen, to bedelns reka , butha her broders
wederspreck.
20. Item: Nu is 't fara bèwy[s]d, dat dij Keyser
dat nyaer wrbeden haet, ende is 't seeck, dat een
man hyr to buppa enich nyaer wirth towysd, so
is dat nyaer naet, ende dij doem is onmachtich,
als JUSTINIANUS , dij Keyzer, seyt.
21. Item: Soe haet dij Keyser to jown da
Joden, dat hya moghen hyaere gued wrcapia,
hwam dat hya willet, ende om dyn haegste pen ninck; alsofula meer schillet da Cristena dat riucht
haîde, deer dij Keyser da Joden haet jown.
22. Dat is riucht: Dat dij sibste nest is to da
landcaep jeffta pand, deer dij sibba lija wil.
23. Item: So is 't aeck syd ende pliga wr
Gasterland ende bij Walden, ende in Waynbritzeradcel, ende in Woldenserad&el, ende wr al
Wresland, dat dij sibste nest caep is, hwanneer
syn bloed syn land wrcapet, buppa da fraemde;
disse syd ende pliga schil ma hauda to riucht.
24.

Hweerso een man bywisa mey, dat ter een
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de landen, die hij in gemeenschap heeft met zijnen
broeder, ongedeeld, verkoopen, wien hij wil, en
de broeder mag den koop niet weerspreken volgens regt.
19. Item: Zoo mag elk mensch , die ongedeeld
goed heeft in gemeenschap met eenen anderen,
zijn deel weggeven, wien hij wil, tegen des anderen wil. En de zuster mag haar deel van 't goed,
dat zij ongedeeld bezit, en ontvangen heeft van
haars vaders nalatenschap, ter bede geven, buiten
tegenspraak van haren broeder.
20. Item: Nu is hiervoor bewezen, dat de
Keizer het naar verboden heeft, en is 't zake, dat
iemand hier te boven eenig naar wordt toegewezen , zoo is dit naar van geene waarde, en het
vonnis is onmagtig, gelijk JUSTINIANÜS , de Keizer , zegt.
21. Item: Zoo heeft de Keizer den Joden toegestaan , dat zij mogen hun goed verkoopen,
wien zij willen, om den hoogsten penning; zooveel te meer zullen de Christenen dat regt houden,
hetgene de Keizer den Joden gegeven heeft.
22. Dit is regt: Dat de naaste bloedverwant
naast is tot den landkoop of het pand, die de
bloedverwantschap bewijzen wil.
23. Item: Zoo is het ook zede en gewoonte
in G aas terland, en in de Wouden, en in Wîjmbritseradeel, en in Wonseradeel, en door geheel
Friesland, dat de naaste bloedverwant naaste kooper is, wanneer zijn bloed zijn land verkoopt,
boven den vreemden; deze zede en gewoonte zal
men voor regt houden.
24. Indien iemand bewijzen kan , dat er eene
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seeck off een pont deeld off fonden is, so schel 't
een oer helpa in ïycka secken ende ponten: hwant
een gued syd ende pliga is alzo gued als scrioun
riucht.
25. Item: Hwaso een land selïa wil, dij is
schyìdich to byeden wr den waer ende wr da
tzercke, ende hwanneer da boed omcommen sint,
so schel me den caper ende den seller gaer wisa;
ende dit is ,een gued syd, hoedat dume lyoed
hyaere land naet allyck ho to bringe.
26. Item: Een gued, reedlick pliga, dyr x jeer
halden is, dij moet een stal habbe.
27. Dit halt ma foer syd ende pliga in da mena
fyff delen: In 't arst: Haet ayn, jeff ferdban,
off nyaer op dyn fyaerde dey myt nouiicke panden
naet foerseth wirdeth, eer dij fyaerd3 dey to reemud wirth, off myt riucht wonnen is, dat is dij
Gretman mey syn meyriuchteren schyldich in der
macht to wisen.
28. Item: Hwa dyn fyaerde dey to j o w t , jeffta
hym myt riucht offwonnen is, dat dij dan is eela
al syn riucht fan der seeck.
29. Item: Hwa dat nyaer fan landen habba
wil, dy schel dat nyaer bysetta, eer hij den fyaerde dey fan da boden to j o w t , off hym myt riucht
offwynne leth.
30. Item: Hwa dat nyaer van landen habba
wil, dij schil da bytalinghe reed habba ende foer
riucht tona, ende dyn oenbringh aesckia, ende
hwa dat naet deth, dij mey neen nyaer habba.
In een wyrheit wrscrioun, so habbe wij Greetmannen ende Riuchteren, deer Greetmannen ende Riuch-
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zaak of punt gedeeld of gevonnisd is, dan zal het
een ander helpen in gelijke zaken en punten:
want eene goede zede en gewoonte is even goed
als geschreven regt.
25. Item : Wie een land verkoopen wil, die is
schuldig het te laten afkondigen over 't geregt en
over de kerk, en wanneer die biedingen voorbij
zijn, dan zal men den kooper en den verkooper
elk zijn regt toewijzen; en dit is eene goede zede,
opdat onverstandige lieden 'hun land niet om 't
even hoe te zoek brengen.
26. Item: Eene goede, redelijke gewoonte , die
tien jaar gehouden is, moet stand houden.
27. Dit houdt men voor zede en gewoonte in
de gemeene vijf deeien : Ten eerste; Welk eigendom , of ferdban, of naar op den vierden dag met
voldoende panden niet bezet wordt, eer de vierde
dag toegestaan wordt, of met regt gewonnen is,
dat is de Grietman met zijne mederegteren verpligt
in 't bezit te wijzen.
28. Item: Wie den vierden dag toegeeft, of
wien hij met regt afgewonnen is, dat deze dan
kwijt is al zijn regt op de zaak.
29. Item: Wie het naar van landen hebben
wil, die zal dat naar bezetten, voordat hij den
vierden dag van de biedingen toegeeft, of zich
dien met regt laat afwinnen.
30. Item: Wie dat naar van landen hebben
wil, die zal de betaling gereed hebben en in 't regt
toonen, en zijne inbezitstelling eischen, en wie dat
niet doet, die mag geen naar hebben.
In waarheid van het voorschrevene, hebben wij
Grietmannen en Regteren, die Grietmannen en Reg-
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teren sint, jeffta wessen habbet, dit bysyglet myt
wse sigelen als: GALA DOYNTORP , Heer ADAM to
Petersberem foer SEERP FETZA , SCHELTE LYAUCKAMA
foer hym ende RIPPERT WIGHAZ mey syn signet,
Her LAMBERT, Persona to Reed, foer HESSEL ANDLA , HETTE HYMMAMA foer hym ende HANS TZUMMAMA , SIBET HERMETSMA foer hym ende BYNNERT SJPKEZ. , WLBET HAYAZ. foer hym ende DOWA DOWAZ.

TIT. XXXI.
DB

FERDBJlflflS.

1. Aen verdban is ma schyldich bij folie deggen
to halden. Hweerso ma ayndom ende ferdban is
byjerien op gued olf op landen, deer lidzen is in
kijff twiska twyr igghen, dat is ma schyldich to
openberien dajennen , deer 't oengeet, jeffta anxta
fan habba mey; ende wirt et hyr to buppe deen,
so aegh hit neen macht ney da riucht: want haet
land deer leyt sonder san, dat is nen need, hor
hit byferdbannet se so naet.
2. Dat ma aynt aynden ende verdban aegh ma
to keden, deer op so seyt dat riucht claer ende
openbeer, dat ter nemmen onladeth aegh ty commen to da riucht.
3. Aen bygryp off wilker, off een verdban, deer
deen wirth eeffter een mans beeck, ende naet fan
layd is, aegh een man naeet to schayaen.
4. Al weer 't een forwirda in een caep, in
lidzen land off eerwe, ende criga ma aldyr op
ferdban, sonder weerspreeck aller lyoedena, soe
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teren zijn of geweest zijn, dit bezegeld met onze
zegelen , als : GALA DOYNTERP , Heer ADAM te Pietersbíerum voor SEERP FETZA , SCHELTE LIAUKEMA
voor zich en voor RIFPERT WIGHERSZOON met zijn
signet, Heer LAMBERT, Priester te Ried, voor HESSEL ANDLA , HETTE HEMMEMA voor zich en HANS
TZÜMMAMA, SIBET HERMETSMA voor zich en BINNERT
SIPKEZOON , ULBETH HAYAZOON voor zich en DOUWE
DOUWEZOON.

TIT. XXXI.
FAN

FERDBANNEN.

1. Een ferdban is men verpligt bij volle dagen
te houden. Wanneer men eigendom en ferdban
is begeerende op goed of op land, hetwelk gelegen
is in kijf tusschen twee partijen, dat is men schulbekend te maken aan dengenen, dien het aangaat,
of die er nadeel van hebben k a n ; en wordt hierboven gedaan, dan heeft het geene magt, volgens
het regt: want wat Land dat iigt zonder twist, dat
is niet noodig, of het beferdband is of niet.
2. Dat men eindvonnissen en ferdbannen moet
verkondigen, daarop zegt het regt duidelijk en
openlijk, dat niemand ongedagvaard behoeft te
komen in het regt.
3. Eene bepaling of willekeur, of een ferdban,
die gedaan wordt achter iemands rug, en wegens
welke hij niet gedagvaard is, mag niemand schaden.
4. Al ware het eene overeenkomst in een' koop,
in vast goed óf erf, en al kreeg men daarop ferdban , zonder tegenspraak van alle lieden, dan was
I.
16
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wyr dat ferdban machtich, ende aegh een stal, so
fyr so dijjen deer bij weer, deer dat ferdban ende
forwirde oenging.
5. Item: Hwamso een seeck oentgeet, ende hij
dat naet aligert myt wirde ende myt riucht, als
hij 't aligeria scholda, ende is dat foerswigien, soe
aegh hym dyo swyge to schayen, ende heat syn
spreek wrlern.
6. Dat da ferdban machtich sint, dat bywyst
dat scríoun riucht aldus: Dat ellick riucht ende
land da mogen oplidza ende meckya reedlycka syd
ende plyga.
7. Item: Disse syd ende pliga schellet lyck
machtich wessa so da scríoun riucht.
8. Item: Disse [syd] ende pliga haet to help
da natuurlycka reden dis riuchtis, deer aldus seyt
ende wil: Dat ellick gued schil habba een wissen
hera, hoe dat ellick gued sie ia. neen onwisse heerscap.
9. Dat da ferdban agen fest to standen, deer
fen so seyt dij saunteenste pont fan Opstallisbaem :
Dat alle ferdban fest stande, deer da Greetmannen
dwe sonder wandele, hit ne se, dat da eefter
commen riuchteren bij reed froedera, ende Papena',
ende bij enis Prelaten in da dele dat ondwe, dat
om netreft ende om netticheed, ende se dat dan
weer riuchtelyck dwe.
10. Jeff dyr sonderlinghe dat ferdban girizen wyr
jeens veduen, jeffta wezen ende heiliga tzereka:
hwant weer 't seeck, dat wedue off weesken off
tzereke were behaniget off bycloket myt da ferdban ,, so is dij riuchter altyda, hij se gastlick of
wralsck, dat ferdban wanmachticb to riuchten.
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de ferdban van magt, en houdt stand, voor zooverre degene daarbij was, dien die ferdban en die
overeenkomst aanging.
5. Item: Wie eene zaak ontgaat, en hij dat
niet aanvoert met getuigen en met regt, wanneer
hij het aanvoeren moest, en dat verzwegen heeft,
dan moet hem dit zwijgen schaden, en hij heeft
zijne aanspraak verloren.
6. Dat de ferdbannen magtig zijn, dat bewijst
het geschreven regt aldus: Dat elk regt en land mag
opleggen en daarstellen redelijke zede en gewoonte.
7. Item: Deze zede en gewoonten zullen gegelijke magt hebben als het geschreven regt.
8. Item: Deze zede en gewoonte heeft te hulp
de natuurlijke reden des regis, hetwelk aldus zegt
en wil: Dat elk goed zal hebben eenen zekeren
bezitter, opdat er geen goed zij in eene onzekere
heerschappij.
9. Dat de ferdbannen moeten vast staan, daarvan zegt het zeventiende punt van Opstalboom:
Dat alle ferdbannen vast staan, die de Grietmannen
doen zonder verandering, ten zij dat de daarna
komende regters, bij raad der wijzen en Priesteren,
en van eenen Prelaat in het deel, dat te niete
doen, [en] dat om nooddruft en om nuttigheid,
en zij dan dat weder naar regt doen.
10. Indien in 't bijzonder tegen den ferdban.
gedaan werd tegen weduwen, tegen weezen en de
heilige kerk: want ware bet zake, dat eene weduwe , of een weesje, of eene kerk werd beleedigd of benadeeld door den ferdban, dan moet de
regter ten allen tijde, hij zij geestelijk of wereldsch,
den ferdban onmagtig verklaren.
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11. Jeff N. aet sprecka wolde fan een ferdban,
dat N. naet layd was to jenst da boed, dat to
byuisen myt iiij , deer da wird witen.
12. Item: Hweerso een man naet jenwirdich
is, ner nen machtigen foerspreke haet, vid. inf,
de causa poss.
13. Dit is riucht: Dat kamercapen nymmen
aegh to schadien, ner schyldich to halden, al weer
't mey ferdban al bycriged in da riucht.
TIT. XXXII.
DE EMPTIONE

ET

rENDITIONE.

1. Hwerso een man een gued capet, ende dij
caper ende dij seller wreens sint, om da virden dis
guedis, ende dat gued malcoren to slayn habbet,
soe aegh dij caper oppa loeg dyn ayndom ende da
noed dis guedis.
2. Hweerso 'een man een gued selt jeíïlta wandelet, dij aegh dyn caper schaedloes to halden
ende to hoden.
3. Jeffterdam ende also eer so dij seller haet
da caper lyweret, so haegh dij caper schada ende
bata; mer alzolangh, so dij seller naet lyweret
haet, soe aegh hij dyn schada, ende dij caper
naet.
4. Item: Eeffterdaem dat dij caep is schyn,
so aegh dij caper alle schada ende bata , haet oen
da gued bytiget, ende al wyr dat seeck, dat dat
caepgued stonde in des sellers wer, ende dij seller
mosta da caper lywerie, ende mey hem dat naet
werna.
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11. Zoo N. iets zeggen wilde fan een' ferdban,
dat N. niet gedagvaard ware wegens het bieden,
dat alsdan te bewijzen met vier, die de waarheid
weten.
12. Item: Waar iemand niet tegenwoordig is,
en geenen gevolmagtigden voorspraak heeft, vide
infra de causa possessioìiis.
13. Dit is regt: Dat kamerkoopen niemand moeten schaden, noch [dat hij] verpligt is [die] te houden, al ware het met ferdban verkregen in het regt.
TIT. XXXII. ,
VAR KOOP EN

VERKOOP.

í. Wanneer iemand een goed koopt, en de
kooper en de verkooper het eens zijn wegens de
waarde van het goed, en dat goed eikanderen toegeslagen hebben, dan heeft de kooper terstond het
eigendom en de noed van het goed.
2. Wanneer iemand een goed verkoopt of verruilt , die moet den kooper schadeloos houden en
hoeden.
3. Nadat en zoodra de verkooper den kooper
geleverd heeft, heeft de kooper de schade en bate;
maar zoolang als de verkooper niet geleverd heeft,
zoo heeft hij de schade, en de kooper niet.
4. Item: Nadat de koop geschied is, heeft de
kooper alle schade en bate, die aan het goed geschieden ; en al ware het zake, dat het gekochte
goed in de bezitting ware van den verkooper, en
de verkooper moeste het den kooper leveren , en
mag hem zulks niet terughouden.
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5. Hweerso een man een orem gued, off green
eerff, off land foercapet ende dat bitael haet opberd , dij is al schyldich dat land to lywrien frij ,
deer hij capit haed; ende ist seeck, dat hij onnayn
land haet foercapet, ende dat bitael haet opberd,
dij is al schyldich ende aegh dat mey syn fria ayna
land dat to foerfollen dyn caep.
6. Aen oer reden, hweerom een man een orem
is schyldich frij land to lywrien, als hij dat bitae'
haet ontfinzen: hwant een man syn reed jeld aldyrom wfjowt, dat hij mara bata fan da land
habbe mey, d anhij fan da jeld: hwant dat land
mey hij to hijr j a e n , ende dat jeld naet; om disse
seckka wolla so is dijjen Schyldich frij land to
lywrien ende to warrien, deerom dat hij dat bitael
haet berd.
7. Item: Alhyrom so mey dij caper syn ker
habba, hor hij syn bytael weer ontfee, so hij 't
da seke weer oen land byhaíde leet.
8. Jeff dijjen aet sprecka wolde, dyr dat land
seld heed, ende dat bytael hede opberd, hij hede
da caper al frij land wtwijsd, aldeer to jenst mey
dij caper sprecka: Dij seller mey mij dijn ayndom
naet lywrie, deer hij syeld haet, en wyr ir myt
riucht offdryown, omdat hij dyn ayndom naet
aegh; so haet dij seller dyn caper naet wtwysd;
ende haet dij seller dan ayn land, so aegh dij
caper, ney riuchta scrioun riucht, op dat to faen.
9. Hweerso dij kaep wirt foergaret, bij frija
willa ende consent dis sellers ende dis capers, so
is hij nowlyck fest ende folcommelyck, ende aegh
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o. Zoo iemand eens anderen goed, of groen
erf, of land verkoopt en de betaling gebeurd
heeft, die is schuldig het land te leveren vrij , dat
hij [verjkocht heeft; en is het zake, dat hij niet
eigen land heeft verkocht, en hij de betaling gebeurd heeft, die is schuldig en moet het met zijn
vrij eigen land vergoeden den koop.
6. Eene andere reden, waarom iemand eenen
anderen is verpligt vrij land te leveren, als hij de
betaling heeft ontvangen: want iemand zijn gereed
geld daarom uitgeeft, omdat hij meer bate van
het land hebben mag, dan van het geld: want het
land mag hij te huur geven, en het geld niet; om
dier zaken wille, zoo is diegene schuldig vrij land
te leveren, en daarvoor in te staan, ,omdat hij de
betaling gebeurd heeft.
7. Item: Hierom zoo mag de kooper zijne keus
hebben, of hij zijne betaling terug ontvange, dan
of hij het den betwister tegen [ander] land behouden laten wil [se. van den verkooper].
8. Zoo diegene iets zeggen wilde, die het land
verkocht had, en de betaling had gebeurd, [als]
hij had den koöper vrij land uitgewezen, daartegen mag de kooper zeggen: De verkooper kan
mij den eigendom niet leveren, dien hij verkocht
heeft, en was er met regt afgedreven, omdat hij
het eigendom niet heeft; indien dan de verkooper
den kooper niet heeft uitgewezen, en heeft de
verkooper dan eigen land, dan kan de kooper,
volgens wettig geschreven regt, op dat [land] tasten.
9. Wanneer de koop wordt aangegaan bij vrije
wille en toestemming des verkoopers en des koopers, zoo is die voldoende bevestigd en volkomen ,
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een stal, al ís 't seeck, dat ter neen ara jown is:
want dij ara maket neen caep, men hijt is eerr
bywisinghe fen een caep; ende is 't seeck , dat dy
dij seller dyrney dat gued, deer hij myt een ara
foercapet haet, naet lija wil, soe mey hij myt
dubelde ara qwyt wessa, ende dij caper mit ta
ara , deer hij jown haet, haget hem dij caep naet.
10. Hweerso dij caep is bedregelyck wr dyn
helfll dis riuchta wirden , dyn mey ma ondwaen ,
ende ys ma naet schyldich to halden.
11. Hwerso een man een caep deth, jeffta een
seeck byjowt, ende hy 't dyr ney bywisa mey, dat
hij den helfft, jeffta deer w r , bycloket se, off
bycapet in da caep, joff in da baer, joff in da
soen, so toer hij 't naet halda, ende hyt aeg ney
da riucht naet to staen.
12. Hweerso een man twaem sjii gued foercapit, ende to jeenst twaem, forwirda mecket, dij
arsta caep ende da arsta forwirda agen to staen,
ende dij aegh een foerdgong to habben dam, dyr
aerst syld is, ende dat ayn wrjown is; ende neydam so mey hij 't sette ner sella, ende haet hij een
orem deth, dat haet neen macht, ende aegh neen
stal to habben.
13. Hweerso een man capet een gued, off wandelet, tune res transit cum onere, dat is also fulla
to foerstaen, dat dat gued ende dyo berthe, dyr
aldyr op is, dat schellet to gara blywa.
14. Neen gastlick Iyoed mogen hyare eerff foercapia, sonder need off netticheed hyare conuent;
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én houdt stand, al is het zake, dat er geen handgeld gegeven is: want handgeld maakt geen koop,
maar het is een bewijs van een' koop; en is het
zake, dat de verkooper daarna dat goed , dat hij
met handgeld verkocht heeft, niet geven wil, dan
kan hij niet dubbel h'andgeld vrij zijn , en de kooper met het handgeld, dat hij gegeven heeft, behaagt hem de koop niet.
10. Wanneer de koop is bedriegelijk over den
helft der regte waarde, dien mag men te niete
doen en is men niet verpligt te houden.
11. Wanneer iemand eenen koop doet, of eene
zaak [op goede mannen] geeft, en hij daarna bewijzen kan, dat hij de helft of daarboven benadeeld of bekocht is in den koop, of in den baer,
of in den zoen, dan behoeft hij het niet te houden , en hef kan volgens het regt geen stand
houden.
12. Wanneer iemand aan twee zijn goed verkoopt , en met twee overeenkomsten maakt, dan
moet de eerste koop en de eerste overeenkomst
stand houden, en die moet eenen voortgang hebben voor dien, wien eerst verkocht is, en het
eigendom overgegeven is; en daarna mag hij het
noch verzetten noch verkoopen, en wat hij eenen
anderen doet, dat heeft geene magt en moet geen
stand houden.
13. Wanneer iemand koopt een goed, of verruilt , tune res transit cum onere, dat is zoo veel
te zeggen, dat dat goed en het bezwaar,, dat daarop is, dat zal te zamen blijven.
14. Geene geestelijke lieden mogen hun erf verkoopen , zonder noodzaak of [zonder] nut van

wumkes.nl

250
ende is 't seeck, dat hya dat eerff foercapiet bij
reed des conuents ende bij need ende netticheet
hyaris guedis, so mey dyr nymmen neen nyaer oen
habbe fan wralsche lyoeden.
15. Hweerso dyo tzerck of gastlicke lyoed off
wesen sint behaniget in caep off in wandel off in
enigerhanda gued, dat aegh neen stal.
16. Aen caep, dyr dyo moder deth myt her
kyndis land, so langh so dat kynd is bynna jeren,
dat aegh neen stal to habben.
17. Dat riucht seyt: Hweerso een caep maket
wirth, jeffta forwirda, deer to jenst dat riucht
gaet, jeffta onredelick is, dat een aegh neen sta*
to habben, ende een prescriptie, deer ma kriget
op alsulke gued, een aegh nemmen to helpen.
18. Dat Keysers riucht seyt: Hwaso een spreek
capet fan een orem fan syn lycka, ende dij caper
ende dij seller dae spreeck lyck machtich sint, so
mey dij caeper naet meer wynna mitter capeda
spreeck, dan hij da selre deerom jown haet.
19. Dat Keysers riucht seyt: Hwaso een spreeck
wrdrecht ende wrjowt een oderem, deer machtiger ende wyeldigera is, so haet dij jower syn
spreeçk wrlern, ende dijt dyr 't wrjown is, mey
mit ter spreeck naet wynna ney da riucht.
20. Dit is Keysers riucht: Dat nymmen mey
capia off sella op enis oers mannis wirderinge, deer
een folcommen ende riuchtfirdieh caep heta mey >
eer een gued off land op een wis bytael ende
riuchtfirdieh bytael wirderçt is, ende hwaso alzo
naet capet off selt, dij caep is naet foer riucht:
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hun convent; en is het zake, dat zij dat erf verkoopen bij raad van 't convent, en uit nood en
[ten] nutte van hun goed, dan mag niemand daar
van naar hebben van wereldsche lieden.
15. Wanneer de kerk of geestelijke lieden of
weezen benadeeld zijn in koop of ruiling of in
eenigerhande goed, dat houdt geen stand.
16. Een koop, die de moeder doet van haar
kinds land, zoolang het kind is minderjarig, dat
mag geen stand houden.
17. Het regt zegt: Wanneer een koop gemaakt
wordt, of overeenkomst, die tegen het regt inloopt , of onredelijk is, dat mag geen stand houden , en eene verjaring, die men verkrijgt op zoodanig goed, mag niemand helpen.
18. Het keizerlijk regt zegt: Wie eene aanspraak koopt van een ander van zijns gelijken, en
de kooper en de verkooper gelijk geregtigd zijn
tot de aanspraak, dan kan de kooper niet meer
winnen met de gekochte aanspraak, dan hij den
verkooper deswege gegeven heeft.
19. Het keizerlijk regt zegt: Wie eene aanspraak overdraagt en overgeeft aan eenen anderen,
die magtìger en geweldiger is, dan heeft.de gever
zijne aanspraak verloren, en die, wien het overgegeven is, mag met die aanspraak niet winnen
volgens regt.
20. Dit is keizerlijk regt: Dat niemand mag
koopen of verkoopen op eens anders mans waardering, welke een volkomene en regtvaardige koop
heeten mag, voordat een goed of land op eene
vaste betaling en regtvaardige betaling geschat is,
en wie akoo niet koopt en verkoopt, die koop is
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want
aegh
so is
wessa

eer dij caep is fan enigher wirdén, otTte staï
to habben, jeffta eer 't een caep heta mey ,
't neetrefftich, dat dat gued schil werderet
op een wis bitael, off siker jeld.

21. Item: Dij caep schel wessa in wisse bytaej
ende in riuchtfìrdige bytael, eer dij caep staen
mey: want mucht ma aldus onwis kapenscip
dwaen , so schoîde syn seller off caper dat ayn fan
da land onwis wesse ende blywa, deer foerbaden
is ney da riucht,
22. Item: Dij caep, dyr mecket is op wirderinghe ende baringhe, ende da baeslyoed habbet
naet barret, dij caep is van nener wirden, ende is
naet, ende mey neen caep heta, ende is een gelikenisse fan een caep,,men neen weerafftich caep;
deer seyt dat riucht van: Dat aldulke caep is gelikenisse fan een caep, of een fliuesden caep, ende
is fan riucht neen caep, ner aegh neen stal to
habben foer riucht, als to fara wal bewysd is ;
ende om dissen willa so is dij caper al da fruchten
schyldich to recknien in dat bital, deer dij caper
wtjown haet, alst 't wal wtwysd dat capitel ad
marg., dyr seyt: Hwaso is capien landen, deer hym
foer jeld seth sint op worderinghe, ende dat ayn
alzo bycrigia wold, dat is een flyusden caep, ende
aegh neen stal, ende dij caper is schyldich dat
land weer to keren, ende da fruchten off renthen
schel dij caper off slaen oen dat jeld, dyr hy deer
op jown haet, omdat híj dat land haet bruckt,
eer dat hyt bitellet ende werdereth was; deerom is
hij een flyuscaper, ende is dat land mit da fruch-
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nietig voor het regt: want voordat de koop is van
eenige waarde, of stand mag houden , of voordat
het een koop heelen mag, zoo is het noodig, dat
dat goed zal geschat zijn op eene vaste betaling,
of op een zeker geld.
21. Item: De koop zal zijn in bepaalde betaling en in regtmatige betaling, eer de koop staan
mag: want mogt men dusdanige onzekere koopmanschap doen, zoo zoude den verkooper of den
kooper den eigendom van het land onzeker zijn
en blijven , hetwelk verboden is volgens regt.
22. Item: De koop, die gemaakt is op waardering en baar , en de baarlieden hebben het niet
gebaard, die koop is van geene waarde, en is
nietig, en mag geen koop heeten, en is eene gelijkenis van een' koop, maar geen waarachtige
koop; daarvan zegt het regt: Dat dusdanige koop
is eene gelijkenis van een' koop, of een vlottende
koop, en is volgens regt geen koop, noch mag
geen stand houden voor het regt, gelijk hiervoor
duidelijk bewezen is; en om dies wil zoo is de
kooper al de vruchten schuldig te rekenen in de
betaling, die de kooper uitgegeven heeft, zoo als
dat wel uitwijst het hoofdstuk ad margïnem, hetwelk zegt: Wie is koopende landen, die hem
voor geld gesteld zijn op waardering, en den eigendom alzoo verkrijgen wilde, dat is een vlottende koop en houdt geen stand, en de kooper is
verpligt dat land weder te geven, en de vruchten
of renten zal de kooper aftrekken van het geld,
dat hij daarop gegeven heeft, omdat hij het land
heeft gebruikt, eer het betaald en gewaardeerd was;
daarom is hij een vlot-kooper, en is het land met
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ten schyldich weer to keren, als JOHANNES ANDRE
scriout op dat vorscrioun capitel ad ad marg.
23. Is dat seeck, dat een man een gued off
land foercapet myt forwirtha, als op lyodena werderinghe, so aegh dy caep een stal to habben ney
dajens wirderinghe, deer dat bylowet is; ende is
' t , dat dijjen, deer dat gued off land wirderia
schil, naet wil wirderia , off naet mey , joff naet
haet wirdereth, so is 't neen caep, ende da forwerda, dyr foerschijn sint, is dij seller off dij
caper naet schyldich to jaen op ora lyodena wirderinghe.
24. Item: Omdat alduke forwirde worscrioun
neen caep makiet, ende aeck naet schyldich is da
foerwirden to foerfolgien, om disse wille, dat da
baerlyoed naet berreth habbe, jeffta barie wolden,
jeffita daed sint, jeffta enich fan hyaerem, so is
ma al schyldich weer to jaen dat land, myt al da
fruchten ende renthen, deer fan disse landen sint
commen, al weren disse landen myt een guede
lawa bysetten: want dijjen, dyr se haet bysetten,
wel wist ende schuldich was to witen, dat sulke
forwirden neen caep meythie muchte, ende dyrom
kuede hij dat land off da fruchten naet bysette
myt guede lawa, hyr fen so seyt dat scrioun riucht,
dat een man, deer dij frucht enis landis berlh off
wint, off nettiget myt guede lawa ende sonder
titel, dat is sonder caep off een oer seeck, deer
een titel is off maketh, so is dij man schyldich al
da fruchten weer to keren ende to reken.
25. Neydam dat N. nu spreekt fan een frien
caep, ende híj hat et aldus langh foerswiget, so
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de vruchten

schuldig weder te geven, zoo als
schrijft op het voorschreven hoofdstuk ad marginem.
23. Is het zake, dat iemand een goed of land
verkoopt op voorwaarde, zoo als op lieden waardering, dan moet de koop stand houden volgens
diens waardering, dien het toebetrouwd is; en is
het, dat diegene, die het goed of land waarderen
zal, niet wil waarderen, of niet mag, of niet heeft
^gewaardeerd, zoo is het geen koop, en de voorwaarden, die gemaakt zijn, is de verkooper of de
kooper niet schuldig te geven op anderer lieden
waardering.
24. Item: Omdat dusdanige voorschrevene voorwaarden geen koop maken, en men ook niet schuldig is de voorwaarden te vervullen, om dies wil,
dat de baarlieden het niet gebaard hebben, of niet
baren wilden , of dood zijn, of een hunner, zoo
is men schuldig weder te geven het land, met al
de vruchten en renten, die van deze landen zijn
gekomen, al waren deze landen ter goeder trouw
bezeten : want degene , die ze heeft bezeten , wel
wist en verpligt was te weten, dat zulke voorwaarden geen koop maken konden, en daarom
konde hij het land of de vruchten niet bezitten ter
goeder trouw. Hiervan zegt het geschreven regt :
Dat iemand, die de vrucht van een land beurt
of wint, of geniet ter goeder trouw en zonder titel,
dat is zonder koop of eene andere zaak, welke
een titel is of maakt, zoo is die man schuldig al
de vruchten weder te geven en te reiken.
25. Naardien dat N. nu spreekt van een' vrijen
koop, en hij heeft het tot dusverre verzwegen,
JOHANNES ANDRE
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sint A. ende B. deer oen byhalden al hyaere riuchten, in lika forma, jeff dij caep nu allerarst schyn
weer : hwant hwerso nije ponten opriset, deer ma
eer naet fan weet, so aegh ma dat nijes to foerandrien, ende eelck man is dyr oen byhaldene
riuchtene reden: hwant nije syuchten behowet nije
ersedie.
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zoo hebben Â. en B , daaraan behouden al hunne
regten, in gelijken vorm, alsof de koop nu eerst
geschied ware: want wanneer nieuwe punten opkomen , daar men vroeger niet van weet, dan moet
men dat op nieuw verantwoorden, en iedereen is
daaraan gehouden volgens wettige redenen: want
nieuwe ziekten behoeven nieuwe geneesmiddelen.
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