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N alle uitvindingen
van geleertheit, volgens het zeggen van
een oudt Meefter , is
het eerfte ende 't laefte een end'
het felve ; met fo veel onderfcheidt alleen, dat het eerfte is
een eenvoudige ftellinge van't
geene voorvalt, vraegswtjf erende het laeft¾de felve eenvoudige ftellinge opgeloB ende beantwoort. De konftbeftaetinhet
middelfte, in het bezien ende
overleggen van de reedenen
tot oploiîinge der Vragen dienende
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nende. De ongeleerde zijn
gewent de vragen eenvoudig
voor te ftellen, ende ontfangen
met de felve klaerheit ende eenvoudigheit de antwoorden,; foo
wanneer fy goedt zijn. Het middelfte beftaende in onderfoekinge en ontvoudinge der reedenen , waer door de antwoorden uit gevonden en vaft gemaekt worden 5 behouden deGeleerde geernebyhaerjhet welke
byfonderlijk onder de felve is
betracht et 5 zeedert de konften
van geleertheit in vreemde talen den gemeinen man onbe* 3
kent
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kent befchreeven zijn geweeft;
want in den beginne doen de
konften eerft zijn gevonden 9
hebbenfe niet anders , als in
gemeine talen konnen befchreeven worden ; waer toe
dienfvolgens alle ende een yeder 5 die de moeite wilde neemen 5 om fich daer op uyt te
leggen5toegang konde hebben.
Het ongemak van defe oiithoudinge ende verberginge der
konften heeft den lieden eerft
beginnen te verdrieten in de
kennifle van Goddelijcke dingen 5 die vervolgens in de voor.
gaeiide
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gaeiide en in de tegenwoordige eeuwe is uitgebrooken in de
Moedertalen van alle volkeren
in Europa,die haer hebben konnen los maken uit de bittere
dienftbaerheit van het Rooms Egypten. Enmettertijtishetfelve gefchiedt in de natuir-ende
geneefkunde > ook elders in de
Rechtfgeleertheit, waerinhet
wel alderreedelijkft fcheen te
zijn , om dat die ganfchelijk
fteunt op het gemein natuirlijk
oordeel 5 dat Godt de Heere gewilt heeft allen menfchen gemeen te zijn, fonder dat het
voorwumkes.nl

V O O R - R E E D E N .

voorwerp van defe konft hoo.
ger of dieper gaet, als het geene
voor oogen blijkt ende alle dagen onder de menfchen verhandelt wort. het is alleen de
oneindige verfcheidenheit van
faken en feiten 5 beneevens die
van de bevattingen der menfchen , die het oordeel van de
billijkheit in defen deele belen>
mertende wij fe lieden verplicht
heeft, om reegels ende leerin-,
gen uit te vinden, waer door
fy een eevendrachtigheit in het
oordeelen van eenerleije faken^
die allenthalven voorvallen 3
fou~
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Jouden konnen ftichten. End*
in defen heeft het Roomfe recht
buiten t wij vel veel voor u i t ,
als zijnde bearbeidt door lieden van beproefde wij sheit den
tijt van duifent jaren lang en
daer over^ Weshalvenhetook
in meeft alle landen van de KrJJiene weerelt niet alleen hoog
geacht, maar ook, onder uytneeminge van byfondere gewoonten en inftellingen 5 als eigene Rechten ? wort gevolgt.
Hët kan aengemerkt worden als
tweeleedig 5 eenfdeels foo verre het is gericht nae de geftal**
tenifwumkes.nl
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tenifle der Regeeringe van dien
tijt, mitfgaders naebyfondere
gewoonten ende zeeden by de
Romeinen eertijts gebruikt ^ en*
de ten tweeden, als behelfende voorfchriften ende reegels
van de handelingen der menfchen, die altoos van eenerley
eygenfchap zijn ende blijven
fullen foo lange defe bywooninge van menfchen duiren faL
In de Academiën wort het eene met het ander geleert; foo
als het ligt, om dat het uyt fijn
grondt niet wel anders kan
worden verftaen ende üitgelegt.
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legt. Maer als my de geleegentheit is gebooren van emp/qy 'm fle Tra&ijke te bekoo*
men , foo hebbe noodig gedacht het tweede deel van het
eerfte te fchiften, om daer mede de bevindinge van voorkoomende faken te vergelijken>
ende is my dat alfoo afgegaen
in het neederduits, om dat my
dachte , dat fuik een maekfel
van dagelijx gebruik duidelijker ende platter in Duits, ak
in 't Latijn konde worden geftelt. het welke my nae mijn
zin ook niet is miflükt, alfoo
**2
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bekennen moet, dat onder het
îtederftellen van defe faken* my
veel meer licht is aengekomen
in het bevatten van het gebruik
defer dingen, als te vooren by
ende neffens de Latijnfcheftudien. De dingen ondertuffchen in de Praétijke voorvallende hielpen hier niet weinig
toe > ende wierden nae gelee-,
genheit ende verdienften van
faken t'elkens hier toe van my
gebracht. Evenwel hadd' ik
alfdoen geen gedachten, om
het in 't licht te geven; maer
ben daer toe beraden geworden 3
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den , om dat voorzach 3 dat
het d* een of d'andere tijt
buiten mijn kennifle wel foude mogen uitkoomen ; nademael het foo niet foude konnen verbergen y of \ was al in
handen gekoomen van verfçheidene goede Vrienden ;
ende by aldien het foo mochte
zijn uitgekomen als het cerft
gefchreven was , foude my niet
voordeelig hebben mogen zijn.
het eerfte opftel zijnde door
veele veranderingen op ccnïge plaetfen onleefbaer geworden ? hebbe voor het afdrukken
** 3
ende
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ende de laefle veranderingen\
moeten toevlucht neemen tot
het affchrifte 5 dat de Heere
GhriHiaen de Hartoghe Secretaris van Menaldumadeei , met
onvermoeiden arbeidt op royael papier daer van hadde gemaekt,die''t vryhertig ten dienfte van het Gemeen heeft gelie.
ven op te offeren. Van het werk
felfs fal niet veel ifpreeken ^ wil
den Leefer verfoeken 5 het geene voor de beginfelen der
Rechtkunde gezegt is > alhier
te houden als herhaeltv Alleen
van de exempelen der decifien
van
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vanden Hove fo nu en dan aengetroeken, fa!zeggen-, dat de
meefte genòomen ende aengeweeïen zijn uit d' Heere van
Sande, een goedt gedeelte uit
de aenteecJceningen van d'Heè*
re Gajus Nauta in leeveii mede
Raedt ordinaris in den Hove,
getrocken uit een gefcfareeven
exemplaer van w: & Heere jint^
nius Kann
oúhxx^^nomreur
Generae/van den lande, die van
meeninge is geweeftdefelvete
verrijcken ende uit te geven ,
gelijk hy te kennen heeft; willen
geven door een gedrukte titel^
die
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die hy voor dit exempiaer had:
de doen binden h maer fal daer
van afgehouden zijn niet alleen
door fijn haeftig overlijden,
maer ook door de confujie van
die aenteekeningen , in geenen
deele bequaem zijnde om uit.
gegeven te worden, gelijk uit
het exempiaer felf ? dat noch
by de erfgenamen is, kan worden gezien, hebbe ook eenige
exempelen genoomen uit feekere aenteekeningen op de ordonnantieni, die de naem hebben van twee deftige Heer en
JohMmsiSàekma eertij ts mede
Raedt
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Raedt in den Hove, endeT¾t?mas Herbay Procureur Generael. Eindelijk zijn ook ettelijcke exempelen in defen bygebracht uit mijn eigen aenteekeningen^ ten tijde aen't HofF
geweeft ben, gemaekt. alles
met foo veel omzichtigheit,
als hebbe geweeten by te
brengen. Secreten van Raedt
of Rechtkamers zijn niet ge*
roert -3 niet fal 'er gevonden
worden , als wat in: bet publijk is gepaffeert en üitgefprooken nae mijn befte kennifle , foiider dat ik echter de

***
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bygebrachte decifien alhier
voor hebbe verder te doen gelden v als voor exempelen D ten
einde de leeringen daer door
beter te begrijpen. Zijn 'er
misflagen ofte verzinningen,
dat wel kan ende moet zijn,
verfoeke daer van onderricht
ende ondertuflchen verontfchuldigt te worden. En indien
yemant. denkt > dat ik dit gevaer van ontfchuldinge en exeufe van noden te hebben, wel
hadde koniïen vermijden, die
fal gelieven te weeten, dat mijn
Commïsfitv die van den Lande
heb*
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hebbe, mede-brengt, om niet
alleen het Latijnfche, maer ook
het Friefche Recht met fchrijven te verlichten; dat indefer
voegen, nae mijn befte vermoogen hebbe foeken te betrachten h tot dat de tijt, onder Godes zeegen, yets beter falmogen opgeven.
Denke niet,
dat veel woorden van nooden
fal hebben om te doen gelooven j dat dit werk om geen
roem of profijt is gemaekt. Eere kan niet wachten van
in Duitfch te hebben gefchree*
ven, dat al over de vijf en twin:
****
tig
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tig jaren in^t Latijn hebbe geleert , ende foo ¾ waer is, dat
eenige meinen, als of de Latijnfche geleertheit hier door gekrenkt wierde, foude het eerfte gevoelen daer van , in 't
verminderen van toehoorders
my mede treffen. Doch gelijk
de Theologanten ende andere
Geleerden haer Waerde met
het duitfch fchrij ven niet is vermindert , foo meine, dat defe
vreefe voor de Rechtsgeleertheit immers foo ydel is, als het
by andere Volkeren reede gebleeken is. Het werk is ge^
drukt
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drukt in mijn afweefen op flegt
een proefby my gezien, en had*
de defwegen wel correä'ermogen zijn. Eenige fauten by my
in 't naeleefen gemerkt, h ebbe
hieronder gevoegt.Dat'erniet
veel meer zijn , heeft gedaen
de naukeurige toezicht van
d' Heer Advocaet Hanfo Acro*
nïus mijn fchoonbroeder P die
de moeite wel heeft willen neemen , om de proeven voor het
laefte nae te zien, gelijkmede
dank moet zeggen aen de Hee*
ren Advocaten "Paulus Gemrnenich ende Fe ito JVeffelius, die
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my in ¾ maken van 't Regifter
van¾ eerfte deeldebehulpelijke handt hebben gelieven te
bieden. Mijn duitfch fchrijven in defen is hier mede gedaen , als 't maer foo wel gedaen mag zijn en blijven, als
mijn oogemerk is geweeft.
Vaert wel, en oordeelt gunfte.

lyk.
D R U K-F A U T E N.

Pag. 124.n. II. 1. haer roer.'ifke goederen. p.zCi.v.ty.letiders,
p.ïçy.l. ten
deele niet. en p,2?8.n.30.1. int. p. 2,59. n.i.1, een. p. %6'i.n. a6.1. yevtoont
pvzi54.z9.l. ow dat. p.266 n.41. doet uit de woorden, genietende de goederen.
p. 267.0.4-,. in't einde, doet'er by > ffort geiyfcht. p, ¾io.n. ij 1. onbeftvaerdf, p. 340. n. 9.1. "toeelende. p. 544,1. Vergrfwrfe, p.468- verkoper , Evincent,
p. 631. opfchrift van 't kap. ^ 4 « ee»¾e gememe hoedanigheeden , doet hier by
yan fiheiaingen, p,6$ç).a. 13. zet hier byj /. i$,mpr, ff.de jiïïion.'Empt.

EERSTE
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*Previlegie van de Edele Groo
Mogende Heeren Staten van
Holland^ ende Wejl-vriefland.

D

E Staten van HolUnt ende Weftvriejîant: 'Doen te

weten. Alfoo Ons vertoont is by BA RE NT BEEK,
Boeckc
verkofer alhier in den Haghe, Dat hy Suppliant befîgh was met
het drucken van fiker boekj> genaamd, de Heedendaagiche Regtsgeleerdheid &c. gemaakt door VLRIK
HVBER
Oud Raad's Hof van
FrieJUnd. Doch beducht zJjnde, dat lichtelijk^jemant anders uyt wangunfte ofte aaderfins defelve foude willen naerdritcken, tot fijn Suppliants groot e
fchade en nadeel, Soo keerde hy figh in alk onderdanigheid aen Ons, biddende dat Wy hem SuppÜmt beliefden te begunftigen met eenjpedaal OSlroy,
by 't welke dm felven aüeen, fijne Erven ofte tABie verkrijgende, met
ficfafie, va» allen anderen wierde vergunt, omme het bovengemelte Boeck^
gedurende den iijt van Vijftien eerftkomende foren in defe Onfe Provintiete
mogen drucken, doen drucken ende verkopen; met verbodt, dat niemant
wie hy zy, enige van het voornoemde Boeckj, 't zy in 't geheel ofte ten deele
[ouden mogen naerdrucken, ofte elders buiten defe Onfe Provintiegedrukt alhier te Lande fonde mogen inbrengen , verruilen, verhandelen ofte verkopen,
op feekere groote poene by de Contr aventeurs te verbeuren. 'S O IS 'T, Dat
Wy de -ptke eúde't verfiek^voorfz. overgemerkt hebbende, ende genegen wefénde Mr bede -v/in d*n Suppliant, uyt Onfe rechte wetenfchap, fiuveraine
wacht ende Autoriteit;
den Suppliantgeconfenteert, geackordeert ende geeBroyeert hebben, confenteeren ende ackprderen ende ollroyertn mits defen,
dat hy, fijne Erven ofte Aüie verkrijgende, geduirende-den tijt voor vijftien
eerfi achter een valgmde jonen , het voorfz» Boek» genaemtde Heedendaagiche Regtsgeleerdheid binnen den voorfz.. Onfen Lande alleen [al moge»
drucken, doen drucken, uytgeven en verkopen; Verbiedende daeram allen.
ende enen jegelijken het voorfz.. Boeck^in,tgeheel ofte ten deele saer te drucken ', ofte elders naergedruckt binnen den felven Onfen Lande te brengen,
nit te geven, ofte te verkolen, op verbeurte van alle de naergedrukte, ingebrachte of verkochte Exemplaren, ende een boete van drie hondert Guldens
daer en boven te verbeuren, te appliceren een derde part voor den Officierdie de Calange doenfàl, een derde part voor den <tArmen dier plaetfe daer
het Cajus voorvallen faL ende het refterende derde part voor den Suppliant,

*3
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%Alles indien verfiande', dát Wy den Suppliant met defen Onfen'OElroye oV
leen willende grotificeren tot verboedinge van Jijne fihade, door het nadrucken van het voorjz. Boeck^, daer door in eenigen deele verftaent den Inhoudt van dien te authoriferen ofte avoüeren , ende veel min het felve ondey
Onfe protettie ende befiherminge enigh meerder Credit , aenfien ofte reputatia
te geven; nemaer den Suppliant in cos daer in yets onbehoorlijke fonds mogen infiueren, alle het felve tot fijnen lajle fat gehouden we fin te verantwoorden , tot dien einde wel exprejfelijk. begeerende, dat by aldien hy defen Onfen Oiïroye voor het felve Boeck^fal willen /lellen, daer van gene geabbrevieerde ofte gecontraheerde mentie fal mogen maken j nemaer gehouden fai
wèfen het felve 05lroy in 't geheel ende finder enige omijjie daar voor te
drucken, ofte te doen drucken. Ende dat hy gehouden fal wefen een Exemj>laer van het voorfz,. Boeck, gebonden en welgeconditioneert te brengen m
de Bibliotheeq van Onfe Vniverfiteit tot Leiden, en daer van behoorlijk^ t&
doen blijken, alles op poene van het effeü van dien te verliefin. Ende ten
einde den Suppliant defen Onfen confente ende Oilroye moge genieten alsnaert
behoren. Lafien Wy allen ende enen jegelijken die 't aengaen mach, dat fy
den Suppliant van den inhoude van defen doen ende laten gedogen, ruftelijkf
•vredelijk^ende volkomentlijk^genieten ende gebruyken, cefferende alle belet ter
contrarie. Gedaen inden Haghe onder Onfen groten Zegele hier aen doett
hangen den i y . September, in'tjaer onfis Heeren ende SalighmakersDnifenk
fis honden fis m taehtigh.
C A SP. F A G E L Vt.
pp de plijke is geteikene
Ter Ordonnantie van de State» 1
S I H O H vaü B J S A O M O W P .

Beo voorn. B A R E N T B E E K heeft toegeftaen en de A<ftie verhandelt aeà
H E R O N A U T A , Boeckverkoper tot Leeuwaarde.1, omme hetbovenftaande Boeck in de 'Provincie van Hollaat ende Wcftvrieflant te mogen debiteren
ende verhandelen.
In den Haegh den I J

is gete\çnt

September 1686.

.

BAREN TjBEE¾
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EERSTE KAPITTEL.
Van de Gerechtigheyt.

ffdt rechtsgekertheyt en tfdt gerechtigheyt ç¾f». Ver&eil'mge Van defe. Van ie
billijkbeyt éh Verfcheidenheit desfelfs> met exempelen èeVeftigt, en hoe Verre ho
ge en lage rechters deJelVe mogen Volgen ofte buigen.

E Rechts-gekertheyt is een wetenfchap van het
gene recht en billijk is, ofte een konft om te doen
dat goet en rechtveerdig is. (a)
a. Want de Rechts-geleertheyt is met de wetenfchap alleen niet te vreden , maer eyfcht dat
defelve in't werk werde geftélt.
3. Indien fin is haer eynde en oogemerk de
gerechtigheyt.

4.. Welke is een deugt waer door menftantvafteïijkgefint is een yder
fcet zijne te geven. (6 )
ƒ. Sy
U) K t.pr, ff, dejttji. &jur.

( b ) pr, ïnfi, tkjttji. (fjitt.
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Heedenjdaegje J{echtsgeïeertheyt
y.Sy is tweederley Handelbaere en Verdeelende gerechtigheyt. (c)
6. De Handelbaere gerechtigheyt leert, een yder te geven dat hem
ten vollen toekoomt, en dat hy met nadruk eyflchen magh; gelijk als
eenig goet, waer aen ik eygendom heb, in handen van een ander is,
ofte als yemant die my fchuldig is, niet en betaelt. (d)
7. Sy wort Handelbaar genoemt, om dat fy in den handel en wandel der menfchen alle daeg te paffe komt.
8. De Ferâeelende gerechtigheyt leert een yder te geven, hetgeene
hem nae billijkheyt toegefchreeven moet werden; edoch dat hy niet vorderen kan, van die het niet willen toeftaen: gelijk als men dankbaerheyt
bewijft aenfijnweldoenders, of almoefen geeft aen den armen, of prijfen
uytdeilt nae verdienften der gener, die haer wel gedraegen hebben, (e)
9. Maer de ftraffen der misdaden behooren totdeeerftefoorte, om
dat de misdadiger ten vollen de ftrafFe verdient, (f)
10. In de Handelende gerechtigheyt maekt onderfcheyd der perfoonen geen veranderinge in het recht, maer men geeft een yedereffen
het geene hem toekoomt, het zy Boer ofte Edelman , Koning of onder
daen. Dit wort in de Scholen genaemt Arithmetifihe proportie of flechte
eevenheyt. (g)
11. Maer de verdeelende Gerechtigheyt heeft verfcheydene regels
nae verfcheydenheyt der perfoonen; meer of min dankbaerheyt is men
fchuldig, groter of kleiner aelmoes, nae dat de perfoon verdient, of
in noot is ; in't verdeylen van Prijfen, in't toelchrijven van Eere,
in't begeeven van Ampten, moet gezien worden op verfcheydene hoedanigheden der perfoonen. dat wort genaemt Geometrifcbe proportie
ofte eevenreedenheyt. (h)
iz. Met de regels van de Gerechtigheyt moeten alle wetten over
een komen, ten minften alfoo, dat fy daer mede nietenftrijden, en
dele overeenkominge wort genoemt Billijkheyt der wetten.
13. Twederley is defe bilhkhey t , Nawjrlijk. en Burgerlijk,
14. De natuyrlijke ziet op de faken in haer algemeine eenvoudigheyt genomea
15. De Burgerlijke voegter by de aenneminge van het nut en oorbaer van een Volk.
16. By exempel, dat een vrouw haer verbindende voor een ander
mans fchuld, haer woord houde, is billik in het algemein. Maer gemerkt
de
(e) inàe Schooien CommHtdtï».a&T>ipibut't\>4. (i) Grot,dejur-bell.8t.pJ. T.
c.i.n.4.
(e) Grot. ibid,
(f) Grot, iè, a. « p . 20.1.2,
(6) Grot. inkid''
1. boek 1 deel. z.
(h) Grot. ibid.
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I

áeiiwakheyt van het Vrouw-volk 'om tegen te ftaende aenhbud¾gevait
verlegene lieden, om haer te helpen met een woord, londer geld uyc
te geven , lbo is bevonden Schadelijk te zijn in een Staet ,- dat fulke
vrouwelijke mttreesfienfouden-gelden: te. meer fy fmaekte naeten veel
drijftheyt., den vrouwen onbetamelijk....Dies een wet gèmaekt is tot
vernietinge van TserbinteBifTen der vtoupen voor anderen gedæn , de
welke allòo is Burger-billik.
r
17. En is hier noch te wéten, dat defe billikheyt, lbo veel lyisde
gront der wetten moet aengemerkt wordeo in het algemein en niet
ten acnzien van befondere gevalleBj want het dikmaels gebeurt, dat
een goede en bdlïjke W e t ¾ n aenzien van defe en geene feeï onbillik
•fchijnt.
18. Eenige meinen, dat de Somwáne Hoven haer oordeel wel magen richten n æ defe befondere billikheyt 5 en dat de Nedcr-rechtersde
woorden der Wet ftip moeten volgen: maer de waerheytisj dafcgeen
.Rechters hoog of keg van de algemeine wetmosenafgaen, om reden
van billikheyt ½ dit of dat geval; om dat alle Rechters fêlfs die fon«kr appel wijlen, raet als Piehaers van de wetten zijnj Dewelke ganfch
tos, en onfeeker louden worden, indien de Rechters in alle befondere
gevallen mochten oördeelen, of fy gevolgt louden worden of niet.
19. Om by't vorige exempel te blijven. Seekere vrouw hadde haer
Verbonden voor de fchuld van hare neven, en hadde obligatie gepa£
leert, niet by maniere van Borg-tochte, maer op haer m e m , ten principalen i onder meldinge nochtans van die öorlâek , dat het was de
fchult van hare neven, van dewelke zy wederom een andere obligatie
hadde genomen, de crediteyrs'w¾rcn flechte huys-lieden, niet denkende
dit ftrijdig te zijn met eenige Wet in de werelt, hadden de obligatie van
de neeven aen de vrouw overgegeven ofte gecaffeert, die zy by gevolge, niet ¾onden hiaten fegiftreren , nogh haer recht daer uyt vervolgen. Nae, lange jaren die ¾eeven geftorven, en haer Èoedel onvermogende zijnde , ïpreeken de crediteurs aen d'Érfgenamen van de
vrouwe ; defe voor haer perlbonen niet zijnde verbonden geweeft, behelpen haer met de wet , die alhier klaerlijk plaetfè haddes mae£„het
gebruy¾ daer van jf¾een zeer onbillik regen defe lieden, en dáëroift
rnaekten veeîe fïeeren fw¾wgheyt om Ahfvlmie te geven , die echter
gevolgt. is, en volgen moeft, om reeden vooren verhaelt, -voor de "Hòns"dfóçm'ïëdol '
'-'•'•_ " -'
...zo. Nog een- exempel; de W e t verbied de goederen van mrndetját¾eïe vervreemden, als om reeden juift nootf&lijk; en zulxtenbe; .
•'.; ' ..
. A * . . . , C •-.
• '-".
- 'Ska
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ften van de minderjarige. Het gebeurt, men klaerlijk toonen kao~
dat de verkoopinge , hoewel niet ten uytterften noodfàkelijk, evenwel zeer voordeeligh is , fy magh echter niet gefchieden. het welk
onbillik Schijnt , maer de aigemeine billikheyt weegt over, om dat
het oordeel van nut of onnut eens aen de rechter in delen zijnde
gegeven , de verkoopinge van lülke goederen los en tomeloos foude
worden, (i)
21. Soo is 't dan niet in de macht van de Rechter, anders te oordeelen
als de wet {preekt , Ichoon de reeden, waer op de wetfteuntopditof
dat geval niet mochte paffen , maer wel is hier de plicht, en macht
van de Rechters, ingevalle de meininge der Wet, nae goede reeden,
op dit of dat geval niet en paft, Ichoon de woorden zulx Ichijnen mede te brengen, als dan de meininge, niet de woorden te volgen ; by
exempel j de Wet fegt die bloedt vergiet, diens bloed i¾ vergootea
worden ; yem¾nt heeft het gedaen om fijn lijf te befèhermen , nae de
woorden foude "hy geftraft moeten worden j maer de Rechter lal het,
om deongetwijvelde meeninge der wet, niet doen. vanfoodanigcfiftinge der woorden is het lpreekwoort. 't Hoogfte recht is het hoogfte
onrecht c* dit behoort tot de uytlegginge der W e t , van dewelke wy
nu moeten Jpreeken.

II.

KAPITTEL
Fan de Wet,

XPat, en hoe meenigerle% de Wet is. Wat dingen tot Je Wet àerKatttir, eigentltjk
ofoneigentlijkbehooren. Goddelijke Wet boe menigerley m haar kracht- Gemein
Volkeren reebten, Burgerlyke in Friejhtndt gebmihlijk zyndc, mitsgaders hofiu
men,

i. . 1 "VE- Rechts-geleertheyt moet gehajelt worden uyt de W e t :
I
1 daerom fal 't noodig zijn te onderfoekea, W a t , en hoe mee-•K-^nigherleye wet daer is. (a)
a. In't algemein is de Wet een regel van de handelingen der menIbhea dçfejxe. verbindende tot het gecne. recht çn- eerlijk is.
3- Sy
<0, %*. Æ¾ h, dtjitr, MI, fr£4f>.B,f. ( a ; lift. Unit fc % i$f
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.'. 3. Sy is twcéderley: aengeborene en gegevene Wet.'
4. De aenborene wet, (anders het recht der nature) is het oordeel
des verilands, te kennen gevende watiàeken, uythaereygenaert,zijn
eerlijk of. oneerlijk, met verbintenifle van Gods-wegen om het zelve te
volgen, (b)
5. Tot defe behoort dan eigentlijk al het geene nootiàkelijk gedaen.
of gelaten moet werden , maer oneygentlijk brengt men tot de fèlve
wet, dingen die wel geoorloft zijn, maer die, fonaer mifdaed, konnen
anders gedaen worden; als, dat de wet der nature toelaet figh fèlfs tegen gewelf te verdedigen, in vryheyt te leven, het gene niemant toebehoort aen te vaerden, en foo voorts, (c)
6. Somtijts brengt men ook tot de. aengeborene wet „ iòodanige
fàeken, die beter gedaen als gelaeten worden; maer die echter niet t'eenemael ongeoorloft zijn » om anders gedaen te worden, gelijk als men zegt
(d) De natuire leert dat men t' goedt moet keten aen 'tnaefte bloedt.
en diergelijke meer.
7. Edogh in fijn eygen zin is de aengeboorene wet onveranderlijk,
foo lange de iàeken blijven in de fëlve geftalteniiie. En behooren daer
toe allerley deugden ^ en zijndcr mede itrijdig allerley ondeugden, (e)
8. Sy heeft vericheydene Gront-regels , als namentljjk, leep eerlijk_,
• fxetj} niemand, geeft een jaer het aijne, Doet een jaer dat gy wilt dat men
u fal doen, en diergelijke meer.
9. Volgt de gegevene wet, welke is, Goddelij\o{' menfchelijk^.
10. De Goddelijke wet is oud of nieuw , de oude wet door MG~
fes aen't Joodiè • volk gegeven , en de nieuwe door den Heere Chrtåus aen alle Volkeren.
11. Het oude recht is wederom tweederley, of eigen aen 't Joodiè
volk, ofte gemein aen alle volkeren. De geheele wet (f) van het oude T e ftament is wel gegeven alleen ende met naemen aen de Jooden; edoch alle
•rechten van befondere volkeren zijn van dien aert, dat fy beftaenofuit
infteilingen, die, op. dat' volk alleen paiTen, of die iy gemeen hebben met
andere natiën, gelijk de Keiler fttftinian ts leert.. (gX
12. De eigene Joodiè wetten, zijn dan of Ceremonieel ©f Politijk, de
Ceremoniële wet'fchreef voor, vericheydene Kerk-zeden, of Ceremoniën ontrent de bedieninge der heylige fàeken.
13. De Politijke, of Burgerlijke wet was een regel vcor't Joodiè volk,
*•
A ¾
waer
(*>) Gra ink'd.i a.8. (c) Grot. ie jur.bell.lib.i.c. i.f. 10. (d) Grot. ibid.
{«) pen,iiifi.dejuft.&jur. (f) In de Schooien Ceremonialis, ToWca., Mora
(¾ m§,1,Inji,dejw.nat.GeqU(£«V.
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waernaezyin'faîgeméinof in't befonderhaerleven, handel eaWandel,
voor lbo veel fy Burgers van een itaet waeren, moeften aenftellen.
14. De atgemeen-manierlijke wet is een regel nae dewelke dejooden haer lev¾n moeften richten, fander ænzica -op denûant, en gelegentheyt van't Joodfe volk, ofte Burgerfchap.
15. De Kerkelijke wet was niet als een fchaduwachtige voorbeeldinge van de Heers Chriftns, en fijn ampt, met welkers verlchijninge
op aerden de fèlve wet is verdweenen.
16. De Burgerlijke wet verbindt de Chriften-volkeren ook niet, om
dat lâlks de wille des wet-gevers niet is geweeft: even gelijk een Koning, die veel volkeren onderfijnheerfchappye heeft, aen defe of geene
der volkeren een wet voorschrijvende, daer medefijnandere onderdaenen
niet verbint tot onderhoudinge van die W e t , of wetten alshymetnaeme aen een fijner volkeren heeft voorgefchreven.
17. Edogh voor lbo veel de Burgerlijke wetten , op noodlàekelijke
reden van deugt, en eerlijkheydt zijn gegrond-veft: , lbo zijn wy gehouden den iiöhöud daer van nae te komen.
18. En met dienan is het, dat de algeroeine-manieriijke W e t , of de
Tien-gebpoden , hoewel ook naemenïlijk aen't J'oodfe volk gegeven,
verftaen wort alle Chriftene volkeren te verplichten tot gehooriàemheyt, voor foo veel daer in niets begrepen is, fuytgenomen het vierde gebodt ) als wat het aengeboren recht van de mcnfchen is vereyiîchende.
19. De nieuwe wet door de Heere Cbriftxs gegeven raekt ongetwijveît, lbo wei van wegen de macht des Wetgevers, als ten aenzien van
de ftorFe der gebooden, alle volkeren.
iOï De menlchelijke wet is wederom twederîey.
a i . Eerfkelijk Wet, of recht der volkeren , en ten tweeden Burgerlijk recht.
22. De wet der volkeren wort genaemt, die door wærneminge
van¾ geheele menfchelijke ^eflacht ofte het befte deel des felfs, macht
van verbintenifle ontfangen heeft. Hier toe behoort het recht des oork>gs, Recht van't gemeene-beft, eygendom van goederen, én meelt
alle verbinteniâèn , en overeenkomingen, (ofte ComraBen) als mede
het recht van het Houwelijk , van de uytterfte Willen , en diergcKjke meer. (g)
. 23. De Burgerlijke wet is , die ½eren naeften oorlprc¾k heeft uyt de
wüle van de Hooge-macht, eenes vryen volks.
. ..
.
24. Maer
(?) I5. ff.de jufi.&jur.
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,514; Màei% t>m'dat ,de wetteft der S¾adt R&mm dooç geheel i£*hy**,.
met haer oud gebied zijn verfpr-eit geworden, en om dat fy alle andere
bekende rechten , in vernuft en biliikheyt overtreffen , foo heeft het
Roomfche- Recht, by meeft alle Chriftene volkeren zijn kracht behouden , indier voegen d¾t het van de felve is ængenornen: foo nochtans
dl£ ydejT vry-vqlk., fy&x bççft afgenomen* enbygedaen, het gene haer
goed daehta :/; .
2.5. De Paufin hebben ook om de Keyfevs niet toe te geven, of om
't beter te maken, een Reehts-geleertheyt te zæmen geftek uyt de Oudtvaders, en uyt de Schriften van eenige Rechts-geleerden hunnes tijts,,
fchier lbo gpoot als het Keyferhjke recht is, het welke , by ons geen
meer macht heeft als de Paufin filfs, uytgenomeu eenige dingen,. dia
daer uyt 'm algemene praktijk*, z¾n gekomen j waer va-n foo nusendun
gemelt f¾å worden.
a.5. E n wil het geteuyk, dât men hetRoomlcheRecht, bynytnementfaeyt Bu¾erhjk Recht noeme, en de byfondere wetten van,
y&j: yry-volkvl^fll of Plaçts-Reçht, (i) ,
z vj-r:±)æx nochtans i# wáerbép,, alle wetten, v a ydervry-volk, foo
wel Burgerlijk zijn als der Romeinen , en eygentlijk plaets-recfat beh e e r s genoegt te waaien de kéur-ea van byfondere- Steeden, dieeea
hooger maeht onderworpen zijn,
dan ookuyttweder-»
r -aS-i ....¾trbu¾êrhjk: r ^
îey wétten , de Romeinlche, "en de eygene Friefche; in. dier voegen
darde Roomi¾he' fiiet andeisgeldens, aásinfaekenwaervaninhetFnefehe niet wort gevonden. . . . " . - . . , , / .
., %££. W y fullends Roomfche wetten, m¾t de naeme yan't gemeene
ef K.eyferhjk Recht,, en dé F*áefche,, Land-reeht noemen, ofte liever
mét. 4e ge]^.uykelijk<j'paemr,c Öi^iîaantie.n; vaii-Friefland.
. 5,0. Edogh die beyde foorten * maeken in Friefland. niet meer als een
Burgerlijk récht, om. dat het; Rooraféhe hier niet anders wordt geacht,
als voor foo veel het by de Friefen aengenomen is.
3-Jf- ¾¾©r. op wy dim lullen- paflen de gemfeine verdeilinge van't Bur^^ï^r^^lte
yféimt g^^^K'% datggmeetilijk Wet; enongsfihrevm
dat ¾nders;. Cofiwtmn, ofte gewbont-e,wort genoemt. ind¾oude Friefchê
wetten,, zetma-, ptig* als of gy zeyde, zetrecht, pleegt recht, (kj
3¾..I3e gefchrevene wetten in Frielîandt zijn ,. eerftelijk , de Rç>
meinlê, als gezecht.
53. En fen tweeden.de befluyten der Staeten,, dat. is* der volmachten.

,'»..,;...-.• V . " "

!.'.-'"••; -.'.

•'" . '

'..'•.

• I-^Y»

(') jus municipale, £-) ^î5^ej^,^)W.j«*/cw^f«owrf«;««»icri£t«a»
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van de Landen én Steeden , ten Land-daege vergadert ~, fbo als tegenwoordigh de Land-Staet
fichbevindt.
•'''
54. Evenwel fijn niet alle befluyten der Staeten voor Wetten te houden, maar alleen die met foodanigh voorneemefl worden gemaekt, dat
fy alle ende eert yeder der Ingezetenen lullen verbinden. (1)
35V Want by aldien de Staeten eenige befluyten maken tot voordeel
van belòndere Perfonen, ofte Steeden en Plaetlên, fiilks heeft geen!
kracht ván Wét ten aenfiéh van andere, (m)
.36. Jae fy gelden ook ganfch niet, voor lbo veel fy mochten ftrecken tot krenkinge van een ander fijn verkreegen recht; (") tenware
fulx in 't befonder waare uytgedrukt j men noemt fitlke belandere
voorrechten Privilegiën.
37. Staet ook te letten, dat de befluyten der Staeten eygentlijk voor
geen algemeine wetten gehouden worden , als wanneer fy by Placcaten worden uytgegeven, ende den Volke bekent gemaekt, terPlaetlê
daefmen gewent is afkondinge te doen; van welke tijdtaf, eneerdei*
niet, fy de onderdanen verbinden , ten w a r e , by de wet fêlfs, een.
feeckere tijt beraemt Was (o) nae welke de wet loude beginnen te
gelden, (p)
38. De Keyfèr fttflmianm heeft naderhandt twee maanden geordonneert, binnen dewelke lè alle , fonder eenige uytvlucht, fouden gelden (cj) ; Edoch dit heeft in onfe kleyne Landtlchappen geen plaets^
noch gebruyk.
59. 't Is ook de gewoonte van meeft alle hooge Machten, dat nieuwe wetten eerft gelònden worden aen de vergaderingevandeHooghfte Rechters , om te worden onderlòcht, en te boeke geftelt, geregiftreert, ofte geinterineert, gelijk men Ipreektj Infonderheyt by aldien
het voorrechten zijn van belòndere Perloonen, in welke het lèlve, by
ons, alleenlijk in gebruyk is. (r) -, Want Placcaten en andere Refölutien is de gewoonte der Heercn Staeten niet , om ten Hove te laeten
interineeren.

40. Maer foo verre dat niet gefchiedt in o&royen aèn belòndere
Perfoonen vergunt, fal het Hoff fodanigh voor-recht niet lichtelijk met
hare ordeelen goedt doen. Schoon ook andere algemeine wetten,
nae dat fy gemaekt fijn niet worden aen den Hove' geprelènteert, om
te worden aengenomen en geverifieert gelijk men eldels fpreekt, lbo
wort

(') §. 6- tnft'tt. dejur. nät.gent. éf ciV.
(™) Grot. Inleid, i.b.ï.d.iö.
(n) l.
§io-éri6.
He quid in loco public.
(°) NoV. n y . caf. I.
(.') Koï.ól.c, t.
(?) LptC.deiï. ; (.<•)
Sand^lé.$tit.i,defin,z.mpr,
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word echter dikraaels aivijs van den Hove, voor af, by de Heeren
Staten veriocht, ook wel nae gelaeten; met fonder eenig onderfcheyd,
in voegen nae de Placcaten, by den Hove goed-gekeurt, eenpanger
recht wort gefprooken , als mogelijk nae de geene die fonder kenniife
.van 't Hof worden gepubiiceertv
, 41^ De kracht van de; wet beftaet in gebieden^en verbieden, toei
laten en ftraffen, dogh alfoo dat fy tot de toekomende dingen., en niet
tot de, veriedene behooren, ten .ware de wet uytdrukkehjk het yerledene mede beklemde, of dat de wet, eygentlijk, geen nieuw recht invoerde, maer alleen het oude recht „ fop veel het twijvelachtig was,
.verklaerde. '-'.(. i}
,
;
42.. Al wat .tegen het gebpdt der wet begaen wort is van aenbegift van geener weerden, ten Ware , de wet yets anders, tot ftrafTe,
mocht hebben yerordmeert, waerbyhetdan meeltendeei gelaten word.
ft) als by exempel, de wet eyfcht, dat houwelijken overdegemeintf
_&)len werden bekeiit gemaekt en voor de gememte beveftigç,; maer
om darer een 'geldboete geftelt wort çegeps de overtreder^,, fop worp
-yerftaen, dat r hethpuwçhjk, anders besveièo zijnde, n;et en is van geener weerden , maer wort gelaten aen't beftel van keyiërlijkp wetten,
gelijk hier beneden zal blijken. ;
•
43. ïri 'Fneilànd is'een oud land-recht geweeftj fop devppr-reedea
iègt-j van Karel deGroete ea-Pam Lea gegeven ; Datjjreeske.lanårwcht
der uws haat joun dj Kening Karel Kejfe/• ts Roem en die: Paus Leo. zijn
de.woorden, ,-'-,-. „ : - , . . . , , . . .
,,
. 4 4 Maer defèlve zijn, door de veranderingen van fòo veel eeuwen,
jsnbplpadeiiijk: door de woeftheyt van.;de Schieringers, en Vetkçpers
.tijden, bykans alle in vergejelheyt gekomen.
',
... - •>
i; :
45-. Totdat ¾^dert den jare eend uyfent vijf hpndert door de Hertogen
van Saxen', en onder de regeringe v^n Keyfer Karel, en de Koning Philips•-, en eyndeliik by cje vryë Staten, van tijt tottijt verfcheydeneplacçatçn pn,«rdonnantien zijn geinaekt en uytgegeven. -...".,••,
, 4 6 . Edpçh in kleinen getale ,-, ;en>weyriig verichelende van't roon¾fchêi recjht,-want alioo het land, Iphi¾r-fpnder recht, en onderhout van
wetten, by de nieuweFurflen wierdegevonden, hebben zy hetroom,iche recht alhier dadelijk ingevoert. .. *"
., . , .„ . .,
•./
47. Snîx, dat de verwernngen onlêr voorouders, dit goet ons hebben
-aengebracht , dat het roomfche recht hier fuiverder en platter onder.,

.;

••. ••

..-.•..,.v

B

r

• - . . . : - • •

h o u -

;", ( ) 1.7ff.dekgibmlY†.ç.deIcgibA.«ft,C,â:pa8.Xe?. xij.e.i, infin.Sand,lil'.k*
M.$,àfiih6.
(O' h†MII. •
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houden wort, als ih eenig deel, lahd of fi¾et van de Chriftene wereld.
Staende by ons vaft defen regel, wat niet blijkt verandert te zijn by het
Friefche recht ^blijft foo, als het by de Roomiche wetten (u) is vaftgeftelt,
48. De ongefchreven wet is niet anders als een gewoonte, welke aîlengskens door htt.gebfüyk des volks , verbindens macht verkregen
heelt. ( « )
49. Sy wort ongefchreven genaemt, om dat iy van den beginne noit
in fchrift gcftelt wort, dewiil haer begin onfeeker is.
ƒ0. Maer ingevoe-rt ende beveiligt zijnde wort fy wel gefchreven.
fi. Gelijk in onfe ordonnantien doorgaens de Coftumen, dat is, gewoonten, evétt föo wel gefchreven zijn als placcaten en ordonnantien, jac
felfs met byvoeginge van Jeekeren tijd. (x)
52. De gewoonten hebben defelve macht als wetten , mits dat zy
rechtveerdig, algemein, en ieeker zijn.
53. ¾ecbtveerdig, dat is* nietaënlopende tegensdeugt, gefondereden j en genîein recht der volkeren, (f)
'
54. Algemein, dat is van't geheele volk , ofte van't meerendeel des,
felfs aehgenomen (t)
•
'
j-y. Seeker, dat is, lbo lang, enfoodikmaels gebruykt, (aj dat men
atn de ïëîve niet en mág twijvelen.
$6. Men moet dan' Voor geen gewoonten houden fiilke geblxiyken.
die tfieer uyt ónwetenheyt van recht , als op wiflè grondenfteunen-%
hoedanig Sande een exempel heeft (b) Lange was het gebruyk geweëft
dat de Land-heerén aen de meyers goet deeden de waerdije van de hoornen by haer geplant, nae de tegenwoordige taxatie, fchoon veel hootger als d'eerfte plantingen" wetende de lieden niet beter of dat hoorde
¾oo; öiaer het Hof heeft dies niet tegenftaende anders recht geîprooken.
" 57. Soo is nti ook allenthalven hét gebruyk , dat als yemant het
"Vruchtgebrüyk 'van huyfgeraed, limmy wollen, en levende Have, 't zy
alleen of onder andere goederen heeft , hy de gemelte goederen tot taxatie aënneeiht-: invoegen hyr gehouden ¾y, de volle prijs daer van nae
'Vruchtbrüyks-eipde wederom te geven; maer dit is ook tegens de gron~âen van recht > én wort door ónwetenheyt, by de lieden aengenomen ,
waer op ïn't oordeelen met ioude konnen gelet worden, waervanbenèeden iàl geîprooken wórden.
• 5 8 . 'tls

(«) Sande %. z, 2. Verf. quoaaxiomafâ 7. infin. d 4. éf !• infin. Herèaf c. 1%. §. 6,
(w) fy.inft.àejuunat gent. • •••(*) çiet 1. boek ord.tit.i; art. 1. coftumeVán4.januari} 'wktii. 4. en elders.
()l^;ff.delL
(•<) l.$i,$.i,eodttit.
( a }^3.4«^
|. 3f. c»d,
(,)
wfijnlbeeklit.ó.def.Z.
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_ - j¾. 't Is verders lbo, dat-deftijlvan de Cançellerie lbo veel kracht heeft
¾îs een wettelijke koftume en voor foodaûig moet worden onderhouden,
des fy mede mét aenloope tegen duidelijke wetten en ordonnantien. (ç)
. "59. Plaedèlijke wetten van yder Stadt ofte Grietenijezijn'erweynig
in Fnefimdt, altoos geen in fênrift.
. 60, Die daer mogen zijn gelèhîtven of ongefchreven hebben kracht
een yder in zijn plaets , foo verre de gemeine wet des Units intgebmyk.
zijnde daer tegens met enfirijd. (à) Exempel daer van hebt gy in het deilen

der vruchten , die by d'eene gezaeit , en by een ander geriipt zijn;
want in Ooftergoo worden fy op de meefte plaet/ën, haîf en half gedeilt a in Weftergoo, immers in verlcheyden Grietenyen, is eenderde
part voor de zaeijer \ en twee derde deeien voor die geene die Ie gerilpt heeft, welke gewoonten voor wetten moeten gelden, om dat Zy
niet iirijden tegens het gemeine Kejferlijk^oi Provinciael recht.
61. Exempel van een wet daer mede ftrijdig is by den Have geoor-deelt, hoewei niet by wege van f reces „ mijns wetew.'t Olïroy byde Stee-!
den gegeven aen haere bankhouders, van dat fy niet gehouden fullen
zijn geitoolen goederen aen den eerften eygenaer wederom te geven, als
nae reftitutie van hun verfchcoten geld, ten ware de eygenaer hem hadde laten waerfchouwen , waer van beneden lal gehandelt worden. Is
meermalen verllaen, dat liilken Oüroy, als ftrijdig met gemein bekend
reeht. by geen Magiftraet, ten njinften fbnder pppçr-Oètroy van de Meeren Staten , konde worden gegeven, en de bankhouders geordonneert
om het goedt fònder vergoedinge weder te geven.
6¾ In voorvallen, daer wetten ofte gewoonten ganlchelijk ontbreekeq, foo dat -men ook geen reeden uit andere diergelijke kan trecken,
pkjegtm'e¾;*içb wel te reguleeren nae de Rechten en gewoonten der
naebuiren, immers in;lâekcn daer m oniè ingezèetepen groote gemeenfchap met haer hebben ; gelijk in queftien over wiflel en affurantien
ten açnzien-vanHollandt. ( e )
62. Het récht uit de wet voortkomende is tweederley , Staet-recbt
en kçfynder rechts (f),
\'..,.'.
^ 4 . Het"S'taèjCjj¾cht beheor^jtoî; h,et beftier van de gemeine £"i¾ T
ugtprtfigf^...wacK.¾n¾.'lfed¾iêngë'is by de Heerm Staten felfs, enby
\axcûedepmterden, benevensándere hooge mets vergaderingen,doch hier
van fullen wy in dit werk niet handelen, aiseeniger maten in het begin
van het vijfte beek. ,•'
" B i ; , ; . ... .
. 6$. Be-;
4
e -v5)'r;<¾¾; <#.rV^i? 'm #f*:.• . C } /.fyff.«fcji¾¾¾wf, . (ej jusjKuMffim, ju s$rijW^tf*.

Cf) Schotan.ex.adt.ff.
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ê'f. • Befbnder-f echt is, het welke tot voordeel en genot van een ygelijk Burger ftrekt, beftaende in alderhande betwiftingen over het mipt
en het dijn, lbo verre bet niet afhangt van de erdere der Regeeringe; waer
van het beftier is bj het hof van Frieflandt, beneffens de Rechters in Steeden en platte landen.
66. Om hier van ordentelijk te handelen is te weten , dat het geheele recht driederley voorwerp heeft, de perfion van yder menlch, de
faken en de affien, dat is, rechts-vorderingen, waer mede men 't recht ontrent de perlbon, en de laken hand-haeft.
67. Het recht der perfoonen lal zijn de ftoffe vznhex. eerfi e boek^ De
laken Sullen ons drie boeken yerlchaîren, en de twee laefte boeken lullen zijn voor de rechts-vorderingen; alfbo het geheele werk infisboeken
lal welen gedeilt.
68. Doch eer wy voortvaren, is van nooden aen te wijlen, in wat
voegen de Frielche rechten moeten aengemerkt worden in andere lai¾.
«ten, en hoe die van andere landen konnen gelden in Frieflandt.

Hl» K A P I T T E L .
Van ' t gebruik^ derFriefche rechten in andere Unies
-•'••••
van andere landen in Frieflandt*

y

en die
.,

S&aericbeit, om o\er een te hrengen de yerfchiUende "toetten en geltoonttn
'- fiheidene Landen. Drie grontreegtls jireikende tot ötereenbrénginge der f
•' Mitsgaders toefaflinge der fefoe rttgels, of aldcrhande exempelen,
i. "1T TT - ^ g e ^ e u r t dikwils, dat'er handelingen voorvallen, die1 in
I l
Frieflandt begonnen en voltrocken zijnde, in andere landen
. J L J L ten ejfeäe moeten worden gebracht, ofte die eldersyoofgerallen zijnde'in dele'Provintie moeten worden geoordeelt.
" a. Ende het is kennelijk , dat de Ordonnkntïen ende Geu^oonten van
yder Provintie in veele dingen verfcheelen, lbo datmea dikwils niet en
Weet, wat recht in acht behoort genomen te worden, of dat van de
plaetie, daer de fâek' is voorgevallen, of daer de Liedenwoonenende
•Gaer fy aengefprooken worden. *
;

g,- In bet KëySers recht hd>ben wy van de¾fåfeeniet met süieh,
"

•

"

•'
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om dat bet R-oomfë Rijk, zich ukilreckende zeer wijdt in alledrie gedeelten der weerelt, wem;g handel ea waiîder hadde met vreemde xV¾tieiî , ea- daeromme de ï-echtlpleegSnge aldaer met geen vericheidenheyt van Oràonnantien ende gewoonten wierde belemmert.
. 4. De grondt-regels, waer uit het oordeel ontrent dele vrage meet
worden gerichter, zijn echter ook in 't Roomfche recht bekent, te
weten dele; Ten 1". dat de wetten van jaer vr/Landfchsp kracht moetea
hebben binnen de palen des ielven Lands , ende verbinden alle de Onderdanen des filfs; /ónder wijders, (i)
z. Ten 2,. dat voor onderdanen moeten worden gehouden alle Perfoone
die in dat Landjchap worden bevonden, foo lange Jy hun aldaer onthouden,
het ff voor een tijt ofte voer altoos, (bj.
6. Ten 5. de Hooge machten van jder Landt bieden elkander de handt
ten einde, de Rechten van yder , op ell^Jïjn onderdanen , fchooc elders zijn
de, fis verre gelden , als het niet is firijdig met de Macht of het Recht des
emderen in fijn bedriff.
. 7. Waer uit dan blijkt, dat het oordeel van deîe fàek is een gedeelte van het Volkeren, ende niet eigenthjk van het burgerlijke recht,
alfoo het met fteunt op 't welbehagen der Oppermachten van yder Landt
afzonderlijk, maer op 't onderling gerief ende ftülwijgende over-eenkomfte der Hooge Machten met eikanderen.
8. Hier uyt vîoeyt defe ftelünge; dat alle handelingen ende zAkten vtor
Recht of kffiten Recht onder levende of by verfterf , overeenkomende
met het recht der plaetfè daer iy gemaekt zijn, overal kracht hebben,
ende in tegendeel, alsfj daer nietaertgen, dat fy dan nergens goedt'zjjn.(c)
9. Ende fulx lbo wel ten aenzien van Lieden, die voor een tijt haer
in eenig Landt of Stadt bevinden, als die daer geboortig of haer ge•duirige woonplaetlè zijn hebbende,
10. Mits, foo wanneer een ander Oppermacht in fijnen bedrijve daer
door eenig merkelijk ongerief foude komen te lijden, hy niet gehouden
is ter.plaetie, daer hy te zeggen heeft, foodanige akten of handelingen
ejfeä te doen hebben.
11. W y fulien het gebruik hier van •, in verfcheydene foorten v¾n "
handelingen voorfteilen, foo wel in fulke, daer in de bepalinge van de
derde regel geen plaetfe vint, alsinfodanige, daer op fy toegepaft kan
worden.
iz. Een exempel lal hier nae worden geftelt opfijnordereteweten,

B 3
( 9 ptrl.tih.ffjt IwifdiU. (ój ptrl.§. 7.10.inf.ff.deInttsti.
423. Sanú.hb,4,tit,i.def.tç.
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dat eeá Téftament gemaekt op een plaetfe daer het mag beftaen voor No*
tam ende twee getuigen, ook gek in Frieûmndt, daer het foo gemaekt zijn.
de niet foude deugen, om dat alhier zeven getuygen vereyfcht worden.
i¾. Zegge, ais het gemaekt is in Hollandt ot in eenaucere Promntie
nae de maniere aldaer gebruikelijk, Ichoon by Lieden in Fneilandt woonachtig , ( volgens de %. regel art. f. ) het geit alhier ook, loo wel ten
aenzien van onroerlijke als roerende goederen; lbo uit kracht van de
derde regel art. 6. geftelt; als om dat de wille van een eygenaer wettelijk gedifponeert daer ly gedijòoneert wort, óver het fijne, nae Volkeren
recht, overal moet worden erkent ende bekrachtigt.
. 14. De fèlve reedenen leeren in tegendeel; dat, als in een ander Provintte gemaekt is een Tejlament in iodanige forme, dat het aldaer niet
deugt, het ielve by ons mede niet kan gelden, of fchoon de forme naer
onfe gewoonte gcedt mochte zijn; om dat de akte van aenbegin nietig ende van onwaerden -is geweeft , en daerom by ons londer nieu
maekfèl geen kracht kan bekomen.
15. Het fèlve is ook rechtens, al ichoon een Fries alhier woonachtig elders, een Téftament rnaekte, dat nae 't recht van die plaetfe»*/ ende van onwaerden was, fchoon bet nae cns recht alhier gcedt mochte
zijn, het foude by ons echter geen macht konnen hebben, volgens de
tweede regel art. f.
16. Nae de fèlve reeden, een Hollander hier makende téftament voor
Notaris en twee getuigen, het foude, felf in Hollandt, niet behooren
tiochte konnen beftaen.
17. Verftaet zich echter van fèlf, indien de forme van een Tejlament by
een Fries, op fijn landswijiè gemaekt in Hollandt of elders; terfelver
plaetfe niet en was verboden, maer flechts minder in gebruik, dat het
dan geen queftie onderworpen foude zijn; gelijk-indieîvoegen het maken van Téftament by zeven getuigen in Hollandt niet is verboden.
18. Wat van Teftamenten in dele exempelen is gezegt, heeft buiten
twijvel ook pîaets in handelingen onder levende, gelijk zijn, allerhande KontrÆen, die aengegaen zijnde nae de rechten ende koftumen van
y-dêr plaets, over al moéten gelden, foo wel in , als buiten recht, ook
felf in fulke plaetfèn daer fe anders verboden zijn.
-*;
19. By exempel; Op eenige plaetfen mag verboden zijn, gelijk alhier voor deelên is verboden geweeft, om brandewijn of eenige andere waeren te Verkopen: indien- echter een Burger van dat Landt wort
«engefprooken om brandewijn gekocht ter plaetfe, daer fy vrijelijk mochte gekocht worden * foo moet- hygecondeiîHieei;tworden, ook immers
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in die plaetfên , daer 't verboden is fulke waren te kopen ende te verkopen, om dat het Contrali goedt zijnde daer het gemaekt is , overal
wort erkent, om te geiden tufichen Partijen.
2.0. Maer als Partijen hadden een koop geflooten van brandewijn te
leveren in 't Landt, daer fy verboden is, daer uitfoadegeenaktievallenen dat Landt, om dat het foude flrijden met bet recht ende macht
van dat fèlve Landtfchap, 't welk binnen hare palen die leevennge heeft
verboden.
2.1. Stelt nu eens wederom; Een uytlander heeft aen een Fries al- hier verkocht ende geleevert in de Provintie , brandewijn of andere
verboden waren ; hy kan uit luiken koop nae reeden van Rechte
nergens aktie maken, fêlf niet buiten de Provintie indien hy den koper aldaer vont ; immers niet uit kracht van de koop , om dat fy beide
gedaen hebben wat hun verboden was te doen ; ten ware de billijk?
hcjt om btfindert omftœndigheden eenig remedie extraordinaris tegen den b
foekenden koper jmcbte verfchaffen.
•21. Een ander; In een Stadt is verboden brandewijn te drinken, de
lieden gaen even buiten de fttrifdiElie van de Stadt, en doen 't aldaer.
Alhoewel de handeiinge daer ter plaetiè geoorloft is, lbo geeft ly evenWel geen aenipraek in die Stadt , om dat het is tot merkelijk ongerijf
ende wanordere delîelfs; maer elders valt 'er'aenipraek van.
33. Wederom , 't is verboden even buiten de /urifdiclie der Stadt te
gaeh drinken, - om des Stads excijfetijáet te verminderen, gelijk daer van
exempelen zijn; de Burgers doen 't evenwel; Sy zijn tot harent ftraf-baer
over 't feit j,. maer de handel is geoorloft, en daerom geeft: fy over al aenipraek, behalwen in die Stadt, om reeden ten voorigen artikele verheelt
24. Diergelijk gebruik is 'er ten aenzien van gewijlde dingen; Een
fèntentie by eénige Rechter wettelijk uytgefprooken , of ook Pardon
gegeven by den geenen, die macht heeft om het te geven ter plaetfe
daer 't is voorgevallen , wort overal erkent en effecl gegunt, iònder
onderfoek op de reeden van dien, vermogens den 3. regel art. 6.
•½f. Ten ware wederomme door reeden van merkelijk nadeel of ongerief , dat een ander Staet daer by foude konnen lijden ; exempel»
Een doodflager vlucht uit Fneflandt ende gaet even buiten dele Jurisdictie in een ander Provintie, ftelt zich aldaer gevangen ende wort vry
geiprooken; het is niet buiten reeden, dat de Rechters van deplaetfe
daer 't feit begaen is, fwarigheit maken, om fodanigen fèntentie t' erkennen ende in haren bedrijve te doen ejfeVt neemen, nademael het fchijnt
te Itrecken, om haer Recht en Juftitie te onderkruipen.
ad We-
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%6. Wederom: Een Fries heeft zich gefabmitteert onder de Rechtfiœl van een nabu.rage Provmtie ;, daer doet men hem citeeren by
EdiB ende kondemneert 'er hem op; dat men niet vermochte te doen,
als wanneer fy hem met citatie in baren bednjve beloopen hadden, ofte door fijn eigen Magifiraet hem wettelijk hadden laten citeren , die
dat echter niet hadde behoeven toe te fîaen; gelijk aengewelen is (u)
fodanige fintemie kan met recht geweigert worden , om ter exekutie
geftelt te worden , als naedeelig aen de furuiiSie alhier in 't gemeiu
ende d'Ingezeetenen in't beionder.
27. Wanneer ook verfcheidentheit is ontrent de exehiitie vmfententlen , foo volgtmen altoos de ordere en het Recht der plaetie, daer
de exekmie geichiedt , fchoon, by de Rechtftoel daer de (entende geftreecken is-, ander Recht ende gewoonte mochte zijn, ioo om dat die
veranderinge van dadelijke uitvoeringe qualik fonder wanordere feude
konnen geichieden, als om dat cC execmis een nieuwerf handel op hacr
felf is, die na fijn eigen plaetie moet worden gereguleerd
28. jae ook alles wat tot de Rechtipleeginge behoort, lêli voordeexek&tie , wort gerichtet nae de plaetfe daer 't Preces is opgebeevert
ende niet volgens de gewoonten der plaetfe daer de handel , waer
over gepleit wort , is voorgevallen; om dat het Gerichte is gelijk
een Contrull op hem felf, dat daerom ook fijn eigen waerneeminge
behoudt.
29. Exempel; Een Fries is in Holïandtkleinekoopmanfehap fchulÖig geworden _, waer van Preferiptie valt na twee jaren in Fneflatidt,
niet m Hollanàt\ Indien echter de aenfpraek alhier geichiedt-, lbo moet
de Hollander ook de Preferiptie lijden; om dat die behoort tot het recht
der aktie ende niet tot den oerfpronk des handels.
go. Soo ook , als in Holïandt Scheepen-kenniflè of eenige andere
akte gepafieert is, die aldaer parate exekutie geeft ende nae Keyfers recht,
dat wy alhier hebben, niet; foo moet de crediteur willende den debiteur aihier aenlpreecken hem eerft rechtelijk overwinnen.
• qi. Het houwehjk behoort mede tot defèn Regel ; Indien 't geoorloft is ter plaetfe, daer het gefloten ende voltrocken wort, foo geit het
overal; By exempel, Een Brabander met difpenfatie van de Paus hebbende getrout fijn Broeders dochter , mag alhier deiweegen met fijn
echtgenoodt niet gemoeyt worden ; Maer Frieièn tot dien einde nae
Brabant zijnde getrocken en aldaer 't verboden houwehjk op die wijle
hebbende aengeiteit, fouden hier , op een korten wederkomende,
Cura'(d) wH-j. beek f. Kjtp. art. 19.
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¾ràerlijîc geleeden worden , uit kracht van de bépâlinge des 3. regel*
met exempelen in de zf. ende volg. artik; beveiligt.
¾z. Soo gebeurt het dikwiis , dat jonge lieden alhier ftaende onder
Curatoren , die het houweiijk willen en konnen beletten , een re.ïje
doen in Ooltfnefîandt of elders, daer men in dat ftuk Keilers reeb tgebruikt; nae welke de Voogden geen houweiijk hunner minderjarige
konnen beletten. Sy laten hun daer te zamen voegen , en komen
terftont wederom in Frieflandt, het houweiijk is echter hier ongeoorloft, en kan by de Voogden dadelijk belet en te nietegedaen worden;
om dat het fëive kennelijk itrekt tot. onderkruipinge en onnut-uiakmge van onie Rechten. Veel eer foude men mogen zeggen , dat kerk
en policij in die andere landen , ftilke jonge lieden niet behoorden te
ontfangen en te ontredden in dærvoegen.
23, Wederom, als ter piaetle, daer 't houweiijk geflooten is en d'echte lieden woonen,.volle gememfchap van goederen is, gelijk in Hollandt , wanneer 't anders niet is bedongen, lbo worden de goederen in
Frieflandt geleegen, foo roerlijk als onroerlijk d' eene der echte heden
toebehoorende, mede gemein, even foo wel, als of fy door een wettelijk kentraSl in Hollandt waren vervreemdet ofte gemein gemaekt.
34. Dit fteunt dan op de flilfwijgende wille der Co ntrahenten, welke ophoudt , als 't houweiijk wel in Hollandt geflooten ende voltrocken wort, maer d' echte lieden gedenken te woonenin Frieflandt,
daer geen gemeenfehap valt, als van winft ende verlies; dan konnen
fy niet worden geprelumeert haer te willen reguleeren nae het recht
van Hollandt, maer eer nae dat van Frieflandt, dat fy in 't oog hebben ende daer'fy gedenken te leeven.
35. Edoch , als de echte lieden eerftelijk hebben gewoont in Hollandt ende naderhant verhuifèn in Frieflandt, dan blijft de verkreegene
eigendom ende gemeinfehap, foo als fy door kracht der wet van aenbegin is vaftgeftelt geweeit ; des de goederen naderhant een -van beiden
in Frieflandt aengekomen, volgens het recht alhier gebruikelijk^, dejjelfs a
eigen blijven.
36. Vorder is uit de bovengeftelde Regels af te nemen; dat de Perfinele efttaliteiten, die op yemant na recht van ieeckere plaetfen zijn geveftigt, over al worden omgedragen, ende by alle rechters worden erkent ende de lieden daer nae gen-alleen.
37. Die tot fijnent voljarig wort gehouden , die is het in alle Provintiçn; het zy, dat hy mondig is gemaekt door den Rechter of van
de wet voor fodanig wort gehouden; gelijk in eenige Landen onder

•
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andere in de Provintie van Vitrecht, die twintig of een en twintig j$ü
ren oudt z.ijn, voljarig'worden geacht.
¾S Gelijckerwijfe, die by ons onder Voogdije ftaen, het zy jonge
lieden , Stadskinderen , getroude vrouwen , zoons in vaders macht,
of diergelijke , worden voor even fodanig in andere Landen gehouden , ende genieten over al het recht, dat 6p yderplaetfe Perjonen van die
fmliteiten hekben. of onderworpen zijn.

3.9.. Weshalven, yemant mondig gemaekt zijnde by 't Hof alhier,
kan ook in Hollandt handel en wandel drijven, ibnderherfteiiingein't
geheel te konnen verkrijgen: Dien alhier verbodt van fijn goedt te regeeren is gedaen , die kan nergens uit.-eenige kontraften verbonden
noch aengelprooken worden, ol't moefte zijn weegera omftandigheden
van billijkheit , als datmen het elders niet kadde konnen weten , of diergelijke.
40. Wederom, een Jongman van 20 of 21 jaren uit de Provintie vat*
Vitrecht kan alhier vafte goederen verkopen fonder dekreet, oro dat hy
voljarig is, ende fulx alhier den voljarigen vry ftaet te doen ; hoewel
anders yemant van die jaren lulx aåhier niet vermag te doen.
41. Maer t'en is niet te zeggen, dat al wat yemant in ïêeckere qualiteit vermag of verboden is te doen in fijn Vaderkndt, hem het ièlve
recht feude moeten geworden in alle plaetfèn; maer dient geblevenby 't gene te vooren is gezegt , dát elk im fijn quaüteit , die hy in \
Vadedandt heeft', overal wort gekent ende geniet op alleplaetfèn het recht
dat Lieden van die qtmliteit aldaer genieten en onderworpen zijn.
42.. Exempel; Een zoon of dochter in vaders macht zijnde, Schoon
voljaerig ende veel goedts hebbende kan alhier geen Tejlament maken;
H y o£ by trekt in Hollandt, daerfulkekinderen, fchoon noyt bevrijdt
ra» vaders macht, wel mogen Tejleren; konnen defe Friefche kinderen het daer ook doen ? Jae fy, maer 't lal echter in Frieflandt niet
gelden , ©m dat het ftrekt om de Friefche Rechten te onderkruipen j
elders kan en fàl het wel mogen gelden.
45. Maer een Hollands Jongman noit bevrijdt van vaders macht
fcude alhier wel Teftament mogen maken; om dat men in Hollandt
van fulkê vaderlijke macht, als men hier nae't Roomfê recht heeft,
«iet en weet; ende dienfvolgens hemgeenperjôneeleqmliteit, waerdoor
Jiy alhier loude belet worden te tejleren, oyt is opgedrukt.
44- Eenige willen , dat het gene yemant wegens perfoneele qmliîek
ïiifit kan doen in fijn Vaderkndt, hy nergens kan doen, ook niet ter
fl¾etfe, daer 't wel geoorloft is acn fulkf JPerfçiien \ mm dat foude t©
gro¾
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groöten ongerief zijn , indien men zich ten ænzien van Heden onder
•cns handelende foo verre naer ander Lands recht foude moeten richten,
4f. De ièive reeden ieert , dat ten zam&nvan vafte goederen, fòo
Wanneer het recht betreffende die goederen vericheiden is nae de landen»
altoos gezien moet worden op het recht der plaetfe, daer het goedt is
-gelegen , om dat de vafiegoedeven ven lichamelijk^ gedeelte van jder Land
of Stadt maken, waer op de wetten van een ander Landt of Stadt niet
kennen hechten noch toegepaft worden , fonder confujie ende nadeel
van de Regeeringe, daer het goedt is geleegen.
46. Hier uit volgt , als een Fries heeft vafte goederen liggen in de
Omimden>èasx men geen TeftamentTiGpcns vaftigheden kan ma¾en,ichoon
Kien 't alhier wel mag <toen » indien hy echter in defe Provintie van
fijn vaftigheden in d'Omla.nåen geleegen Teflament mastc, hetfelvefal
iòo verre niet deugen.
47. Hebbe gczegt» ten amza» van áilke rechten, die het goedt htrejfen ; watt als 'er verfctócfeitthtót van rechten is rwpau de wijfc der
akten onder levende of by verfterf; e¾entenevens volgt men alleen hec
KcHt der phtetfe, daer de aküe¾einaekt is, fonder onderscheidt van tiliacr of ontübaer goedt, ¾dijk te voeren is gezegt, d a een Tefammt
in Hölkndt wettelijk gemaekt alhier ook geit, tenaenzien vanonroerigkc goederen , fchoon het a l t e r in àïc forme zijftde gemaekt niet eá
li¾ade deugen.
48. Dit heeft ook even alfoo plaets in handelingen onder levende 5
Wort in Heâlandt of elders ¾eaag goedt verkocht in fmflmât geleegen,
•het moet iòo wel t e bodegeiteree¾dekojrfetttgelkhtworden, als of¾
Contraü hier was gemaekt, ende foo mede, wanneer in Frieûandc ee*
f«g,goedt elders jjeleegea n¾¾g worden verkocht.
49. Het fëlve moet ook waergenomen worden in laken ¾He-hal-taêî
felf roerlijk, maer aen landen of Huifen vaft zijn; dies , indien men
in Hollandt granen by Laften verkoopt , die in Frieflandt ftaen te
wallen ofte noch fuîlen waflên, fòdanige koop is van geener weerden t
hoewel fy in Hollandt niet is verboden gelijk hier.
50. De fèlve regel van onroerende goederen heeft ook fijn gebruik
in de Erf-volginge nae de wet; als yemantfterft fonder 7V/?.«¾.?»t, foo
kan de wet der plaetfè, daer hy fterft, niet werken op de vafte goederen 'liggende in een ánder Provintie daer de rechten in dat Ituk verfcheelen: Maer de goederen van d' een ende d'andere plaetfe komen op
de geene, die by de wet van yder landt worden geroepen.
51. Maer in de roerlijke goederen volgtroen het recht van de plaetle,
C a *
daer

wumkes.nl

26
Heedenfdaegfe J¾echtsgelee†theyî.
daer' de overleedene gewoont heeft ., o»* dat die geen deeî van 't Landt
maken daer [y gevonden zijn, maer nu op d' een dan op d'ander plaetfe
Worden gebracht, en hangen alleen vœn't goetvinden des Eygenaers: Soo

dat men in defen geen ander opzichte kan maken als op de plaetfè daer
de Man ofte Vrouw laefl heeft gewoo"t, gelijk men gewent is, loo
in laken van verfterf als in handel onder levende, te volgen de gewoonte der tegenwoordige plaetfen.
5¾. Anders is het, als een ftervende man ofte Kontrahenten uitdruckelijk hebben gezegt, wat recht fy willen hebben waergenoraen, dat
moet alldan overal worden gevolgt, gelijk mede, by aldien fy op een
feekere plaetfe den handel makende betuigen op een ander plaetfe te zten,
ten einde daer het gehandelde te voltrecken, alldan moet foo verre de
wet dier plaetfen in acht genomen worden.
53. Mits ook in defen gelde de bepalinge meermalen gemelt van de
derde regel, dat door het recht van de plaetfe daer de handel gevallen
is, de Regeeringe ofte den onderdanen van andere plaetfen geen naedeel in haer verkreegen recht werde toegebracht.
$ç. Exempel; in Frieflandt geeft ouder hipoteek preferentie ook op
tilbare goederen en Obligatien, felf tegen een derde bezitter nae Keyfers recht, maer foo gy in Hollande koomt met fuik een hipoteek-bnef
aenipreeken een derde bezitter van een obligatie, gy lult mets opdoen;
om dat men den lieden van hun eigendom aldaer wettelijk verkregen
niet kan berooven.
56. Dus meinen wy defe fubtijle ende verwerde Materie, gelijk fy
ran groote Rechtfgeleerden wort behandelt, eenvoudiglijk ende grondelijk oopen gelegt te hebben, (t)
(f) Ytd. poft jirgentrœum & BurguniumfydenbHT&wnfraïï, de jut. quoàarit
Statut, àiyerf.

KA*-*

wumkes.nl

I. Boek, IV. Kapittel*

IV.

*c

KAPITTEL.

Van het onderfcheidt der Terfoonm.

onderfcheidt \dn perfmen in Vettig m onwettig gebooren. Minder of Vol jarig, "fr
af onzinnig Eedel ende niet Iran adel. met een , "ftdt udeljy. Vrijt ende lijf
eigen eertyts Gtefielijks ende •frsrekiijke, ook eertyts. Eindelijk in kerksgecif
den ende enrecbtzimigt»Vtf» kelken iferjcbeidene foorten geftrooken ¾w/,

i. T * " \ E reeden eücht, dat wy nu eerfi fpreeken van de perfinelefiandt
I
E des menfchen, die hem aldernaeft raekt.
«—f
a. Het onderfcheidt der perlbnen is menigerley; want ecrftelijk, de menfchen zijn, of Mapnen ofVrouivs-perfinen.
2. Van dewelkegevraegtwort, wiensgelegentheitvoordeeligerisnae
rechten, der Mannen ofte der Vrouwen, en dient tot antwoort: dat in
laken, <§¾ de weerdigheit der Sexe (a) betreffen, de Mannen meer rechts
hebben^ nademaeî de Vrouwen van alle openbare bedieningen en ampten uitgeflooten lljn^ En getrout lijnde, onder de macht der Mannen
.gefteit : maar ten aenfien van de fwakheit des vrouweiijken geflachtes,
heeft het fèlve wederom veel voordeels-, gelijk in Borgtochten en in't
ftraffen def mifdaden, als hier nae breder fal blijken, (b)
4. Het tweede onderfcheidt der Menfchen is, dat fy wettelijk^oîonwettelijk gebooren zijn. . , • . ' . :
f. Wettelijk worden genaemt, die uit een rechtmatigh homvèlijk., op
behoorlijke tijdt ter werelât komen.
6. De onwettelijke zijn dan tweederîey, of ten aenzien van 't houwelijk,
of van de tijdt van de geboorte.
7. By gebreeke van houwelijk zijn onwettelijk Baftaerden , Hoerkinders, Bkedtfcbmd-enEchtbreuk^kinders. (c)
8. Bajiaerden zijn, die van twee vrije lieden lûlks bekennende, buiten houwelijk gebooren zijn, men noemtfë ook Speel-kjnderen.
9. Hoer-kindersiKya, die gebooren worden uit een vrouw-menfch, dat
haer felft gemein maekt, fulks datmen niet weten kan wie de Vader is.

C 3
IO. Bloedt. (>) l,%• dereg. jut, Uv)\-$..*.1196. in ^.ds\etb fnnif. (1>) /. 1. deregjur.l. io
iepftJiatml, iz.dejudic.(?c. (<••) Uamahsfsyenothi,fpurjj, inceftuofiifdyltermi;,
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io,. Bloedtfchandige-kinderenzïp, die gebooren zijn van ouders, fbo wegens bloedt-verwantfchap niet mogen trouwen.
i i . Echtbreukzkinderen zijn, die uit een getroude Vrouw van een ander Man, getrout, of ongetrout gebooren zijn.
12. Maer die van een getroude Man, uit ecu engetreude Vrouwe
getcelt worden, fijn eer Ba¾aerden; (d) hoewel de miidaedt van de Man
grooter is als enkel hoererije, en fomtijts ook^. voor Overfpel genoomen wor
13. W y brengen tot de Ba/iaerden ook die gebooren zijn uit een verboden houwelijk, buitenbloedriehande, gelijk^dat buiten kennijfe der Ott*
éeren œngeguen ù.
14. Ofrwettige kinders, ten nernjen van de tijdt, ¾jn die uit een getroude Vrouwe zijn gebooren [onder Bloedtfihande en Echtbreuk^,fooveel
bet bekent is, doch eerder of later als nae de gewoonte der natuire geschieden kan of pleegt.
15". Sodanige zijn die v-oor het uitgaan van de zefte maent, en nae
het «inde van tiea maenden , (e) te reekenen vandegemeinfehap, die
tuflehen Man en Vrouw is geweefl:, of geprefameert wort, geooorea
woi¾len. Hoewel ook een kiöt, m de twaclfde maent.gebooren byden
Hove voor wettig is verkkert, <by meerderbeit.van ftemmtn, en mede
tegens het gevoeïen van &ande> foohetfcl¾fitinfijn^^wf^wï¾.árf. 10.
16. W y fpreeken nu niet van de mgefoorme kinderen, die almede haer
rechtgenieten, (f) gelijk te fijnder pîactfe fal blijcken; noch ook van
gedrochten 4ie van Vrouwen geboosen, geenn¾enfchel|kegedacnteheb¾e»å boedadge ode het recht der naenfeben niet genieten ; maer tijdelijk om 't leven gebracht mogen werden, (g)
_ jf. Maer het oraderfcfaeit des ouderdoms moet biet gemelt worden.
18. De menfchen zijn of min, of voljarig. Minderjarige worden geiPaemt al 4ie, onder de 45 jaren zijn ; en <klè warden wederom onderscheiden, dat fy of Buikyefb, of niet Buikvefi m zijn. (h)
19. Buákveft worden genaemt,, ecmgs fîmpelijk„, andere ten vullen.
Simpelijk^, die over de veertien jaren zijn, óf foo ½at Dochters zijn, over
,de twa/ef jaren, öm dat fy dan bequaem tot het houwelijk geacht worden, ten vollen, als het woert vanbu&veû , ruimer genooanen¾ort»
„van de t¾t, üs 4e jonge lieden haer áblven erneeren konnen.
zo. Die laoch aiet buikveft zijn, worden caderfcheiden in kinderen,
(-)$«•ï.%.% t.ff.aàl.lul.deadult.
(e) /. 3. f.pen.'ff. defitùé> legit.hered.l.pen.
•Cå^fsfimh. bered.mftit.Sdnd.lib.^.tit,9.defin. 10. (f) Ventres, poptmiy monfim.

gmm*
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ten 't en meer als kinderen , (i) kinderen worden gefeekent tot zeren jaren.
21. Meer als kinderen , fijn wederom of naeft aen't kintfebap , of
naeft aen buikveft, (te) 't gebruik van welke verfcheidenhcden ter gelcgentheit M biijcken.
22. De menfehcu zijn ook wijt of buiten haer zinnen. (I)
22. De wrjsheit heeft een groote breedte , en worden voor wijs gehouden , alle die haer in den dngeiijxen wandel redelijker wijft konnen be
helpen, alfchoon fy maer flecht voor haer fèlf, en half gebakken zijn»
24. Die buiten haer zinnen zijn worden gezegt of Mal of Dol, (œ)
malle lieden zijn die geen verftant hebben , doch ftillekens daer heenen gaen.
25. Macr J¾Æ*, die in rafernije vervallen, en daer men niet veilig
mede kan omgaen.
26. Met deië werden fchicr vergeleeken, immers wat het beftier der
goederen aengaet, de Doorbrengers, of Stadtskinderen, (n) fòo men die
noemt , die nog einde nog mate houden3 in onkofien te doen, en dien deswegen het beffier va» baer eigen gœdt verboden is.
27. Het onderfebeidt van Eedel en Oneedet, heeft mede fijn gebruik
fòo in de reebtfpteginge» , als in 's Lands regeeringe ; Eedeldom in't
gemeîn is, een uitneementheit van gejlachte , van de ivaerdighét der Voorouders of de nakomelingen aengeérft.

28. Nieuwe liedea diedoor verdienften of gunfte van Ptincen groote
waerdigheden eerft komen te verkrijgen zijn eigentl¾k niet van aedel,
hoewel fy de fèlve voorrechten wel konnen genieten, alsfè haer vergunt
worden; haer nakomelingen zijn eigentlij k die men Eedelliedtn noemt.
29. De oorfpronkeHjke oorf¾ke van Aedel is de macht ende wille van
de Souverain, die in koningrijken endfe furftendommen wort begeeven
by Ipeciale gunitbrief van de Prins, In vrije regeetingert wort fy afgenoomeiï of uk de bedieninge van feeekere hooge ampten ende weerdigheden, gelijk by de Grieken ende Romeinen , of uit de gemeinfehap
van fêekerc ordere des Volks ¾ gelijk tot Venetien, of uit een langduirige benaminge van het Volk, ¾s by wijfe van prefiriptie j gelijk by
ons in veele geflachten.
50; 'Wy meioen, dat luik een flath van aedel in een vryLandtiòo
goedt is, als die in andere Landen by fpeciale vergunningen wort verkreegen , om dat het Volk alhier, 't fèlve recht heeft , dat elders de
Princen,
(') infantes, maforesinfatJiiet. (*•) pfaximiinfanti*,
fnximifubertati.
0}f4fl
meestis &infam.
(&) demintes, furiofi, (n) Troiii^i.
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Priacen, ende dewijl allerhande gerechtigheden door taps vatj tijdt verkreegen w orden, is'er geen reeden, waerom de Eedeldom ookindierVoegen niet foude konnen verkreegen worden, (o)
31. Eedellieden zijn dan in Frieflandt, die of door begiftinge vanSottveraine Printen, of door ondenkelijk tenaminge van het Volheden toenuem
gttde recht v?.n ^yiedel hebben verkregen.
32. Die niet van Aedel zijn, worden verdeelt, in Eigenerfden ende
gemeine Ingezetenen.
33. Eigenerfde zijn, die Landtgoederen in eigendom bezitten, op
Welke van oudts het recht van ftemminge in landtfaken heeft gelegt.
. 34. Defe zijn wederom voornaem ofte gemein. De voorname zijn van
oude ende rijke geflachten , infònderheit waer van veele in de regeeringe ende treffelijke ampten zijn geweeft, die met goede reeden voor
Eedellieden fouden mogen gehouden worden , gelijk by de oude wijfte
Volkeren plagt te gefchieden.
35'. Gememe Ingezetenen zijn , Burgers of Huiflieden , hoewel de
naem van Burgers ook wel anders kan genoomen worden.
36. T e weten, Burgers zijn, die haer vafte woonplaets hebben in
de Provintie, het fy in eenig Stadt ofte ten platten Lande, in tegendeel, die voor een tijdt haer in het landt ophouden, met meininge om
eerlang te vertrecken, zijn Vreemdelingen.
37. Edoch die in de Steden woonen , worden op een befondere
wijle Burgers genoémt; te weten die in het getal ende regifter van Burers by de Overigheden der Steden zijn aengenomen , en het recht
aer toe ftaende betaalt hebben.
28. En worden hare kinderen ook voor Burgers gehouden ; fòo
Wel die fy te voren hadden, als die f/ naderhant gekregen hebben , wan
die het bttrgerfchap wint, wort metfijngeheele familie, een lidt van de Bo
gerije , dies kinderen al te voren uit de macht van hare Vaders zijnde
geweeft, met defèlve geen Burgers konnen worden; maer iòuden het
befonderlijk moeten winnen.
2¾. Eindelijk de menfehen zijn vry of onvry , maer dit onderfcheidt
heeft in Frieflandt geen plaets , welènde bekent d' oude toenaem van
Vrije Friefèn.
40. Het is nochtans fèeker, dat voor het jaer 1200 en verder, zijn
geweeft in Frieflandt vier fòorten van menfehen, Edelmgen, Frylingen*
Liten ende Slaven, (p)
41. Liten
(o) Vix.lib. i, dejur. civit. cap. 8. (.') Schotan. befchrijVmge Van Friejl
*p. op't einde.
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41. Liten Waren lijf-eygene boeren , hoedanigc noch in Weftphalm
en veel andere Landen zijn , Slaven waren huis-knegten , mede lijfergen , maer van erger kondme , als de Liten. de name der Liten is
van Lytfé, dat is kleine , gelijk Siccama (q) meent-, of liever Zijn de
Liten. van Zitten > dat foo veel beteek ent als Laten , om dat fy op het
Landt tot den bouw gelaten wierden ; in welken zin Siccama lèlve
kent, dat de Flamingen fulke Boeren Laten noemen,
A.Z. Maer de liefde tot vrjheit heeft foo wel de Liten als de Slaven , fi
verre by ons in onbruik^ gebracht, dat 'er gene de alderminfte overblijffelen
den gevonden.
, . , - ' _
43. Het onderfcheidt van Geeftelijke en Wereltiijke perfonen plach
groot te zijn, door dat de Paujèn hae£ rijcke afgezonden, door degeheele Chriftenheit hádden, en ten meeften deele noch hebben.
44. Maer ás Reformateurs ofte zuiveraers der Godtfdienft, achtende
dat het voorrecht der Geeftelijke, moefte zijn uitmuntende heiligheit. en
macht van Godts woon, hebben haer felfs ontkleedt van alle wereltiijke
voorrechten; vfaer aen, of fy wel gedaen hebben» ftaet ons hier niet
toe te onderfoeken.
4jT. Altoos Predikanten, Ouderlingen, en Diakonen hebben en genieten
geen ander recht, als de gemeine burgerije altoos: hoewel fy om haer
ampten, dubbele eere weerdt zijn, als fy dapper arbeiden in den woorde Godts. .-.
46". De menfehen zijn ook arm of rijk. Arme zijn, die haer lelf niet
konnen erneeren, maer hulpe van andere moeten hebben. Rijke, dieo.vervloedt van middelen hebben; doch wort dit onderfcheidt in belandere geléegenthèden verlcheidenthjk genoomen.
47. Vericheidenheit van religie maekt ook hedensdâegs groot onderfcheidt onder de menfehen, en 't recht, dat fy genieten. In defên aenfien,
zijnfè, kerkjgezind of' onrechtfinnige, D ' eerfte anders Gereformeerde zijn,
d' openbare Godfdienft in de publijke kerken by woonen en deelachtig
Zijn. D' andere zijn Papiften, Menniften, Remonfiranten, Lutherfen, Soctnianen, Quakers en Frjjpreekers.
48. Papillen worden meeft door de wetten ingetoomt, om dat fy
voor delen de Meefters zijnde geweeft en ziende hare partije de machtigde in -Europa , ook door een zeer nauwe verbintenilîè gehecht aen
'den Paus en daer op ftout, voor gevaerlijk aen den Staet worden gehouden.
49. Menniften zijn geen Schadelijke Ingezeetenen in een Staet, om dat fy
D
door(H) mt, ad leges antiqu, Frif. tit, 1.
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doorgaen¾ z¾n vreedfëem, nuiverîg, veel winnende, weinig vèrteerende j en daer Öòor bequaem om Jaften te dragen en 't landt in tijt vatt
noodt met geit te helpen; defwegen de oude Prins Willem haer altoos
heeft voorgeftaèn en bewáert by hare vryheit ván Godsdienft.
50. Evenwel worden hare vtx^a&An^n mes. als ge^orlofd, moer all
HÙ jedttldt nengezi-èn, ten ware dat langduifig en evendraehtig dulden va
meer als hondert jaren wel foudemogefl gehouden worden als een verkreegen recht van toektinge. Waer op icnijnt te zien de Refolutie van
den ¾8. Febr. 167.5, waer by haer behalven vry exercitie vm de Reli
worden toegeftaen eenige andei'e voorrechten.
¾JT. Remmftranten of tArminianen ¾ijrt Weinig in Frieflandt en nie
meer
áls een gemeente tot Dockum, die zeer is afgenoomen; om dat
in tJ uiterlijke ganfèb geen òndericheidt is tufFchén haer en de Gereformeerde i dat noodig is, om een partije die geenbefondcreStaetmaekt,
lang te doen ftaende blijven; alfoo de diiputen over de gevoelens hare
tijden hebben.
*5¾. Lûiherfin xijn ook nergens m eèh gemeinte vergadert, als tot
Leeuwarden, daer iy een kerke hebben, by Refolutie van den Staet.
5-2. Soçiniaenfche vergaderingen zijn verboden by plackaten, als mede &, X&fdken ; van de Vryfpreeckers is tot noch toe mijns wetens»
niets ^ë¾enby den Stáet.
-•-..54,. Eindelijk zijn'er fcheurmakers, die in gevoelen eens zijnde met
de Ge†efirjtirerden , om reden van kërke-tutóht voöf¾amentlijk haer af
zonderen ; 'hoedanige zijn die van Ljttb-adies gevolg, haer in Friefland
hebbende neergeftät ende wordende gedult, om dat fyh¾erftil houden.

V» X 4**
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KAPITTEi.

Vty fó MûuTvefycken.

Wat boafyelifk f y , t» dat bet uhdmckeîykmaet aengegam Warden, om. te \erbiudet
Van brttiåt ende bruidegom ende beloften y>an toekomende ti/dt, mitsgaders ~)p
penmngen. Qnierfcheidt Van konditien ende bedingfien in V aengaen "ban kou†
lijchen Driepein&entot het "Pveferi des hoji^eej^x "van nooden, bequaemheit totte
' foeftemmtnge "van partijen en daer onder †y figen , mhfgaders yrer^antfthap end
Yeekeninge y>an dien. fan yder †>erfcheyden geVaüen ende exempelen., uiiJ
recht ende uit Oràonnantien , foe Yan geoorlofåe als Verbodene bmityelïjken j o
\>*n d' eerbauheit ende yetbeát deffveegett.

ïv ¾ ' ' ' 3 \ E verdeiîiflge der tnenfchen in Man en-Vrouw, brengt om
'

•
.1 tot het Houweiijk, welk lijnde: bet hegin van het Menfihelij. ¾ „ . i ^ ^g gejl&çhte ende van aüe Bmgerjcbafflen , dient van ons ook

eerftelïjk verhandelt.
%. H e t hou weiijk is een z^antenvoeginge -van Man en Frouw, befiaendé
in een z.eér nauwe gemeenfchap van licbaem ende gemoederen , en •van het
• ganfche leven. £à) .

3. Als wy zeggen een zameftvoeginge, lbo verftaen wy voornamentlijk de over-eenftemmingje, waer door Man ende Vrouw, luiken gemeinfçhap met jnalkanderên aennemen, ende beloven.
4. Want defe wille beyderzijds verklaert zijnde, fbo heeft het houwelijk fijn welen en fijn kracht, (b)
f. Maer deverklaringemoet uitdruckelijk zijn•,dâtrnen houweîijk aengaet , of elkander voor Man en Wijf aenneemt j want eèn zamenvoeginge van -foo g;rooten bdange, en die voor't ganfche leven duirt, invoegen twee menfchen tot een worden, kan ende mag uit geen generale of dubbelzinnig woorden afgenomen worden.
6. Dies ook niet genoeg is , dat yemant voor of nevens het byflaj>en.nç¾ochte^ezegt hebben tegens het vrouw-menfch, dat hy haer neit
joude verlaten; w¾nt fuht ookvan het onderhoudt kan worden verftaen,
en drukt in allen gevallen niet uit, dat de wille des fpreeckers geweeft
fòude zijn haer te trouwen , indien hy onder eede verklaert iulx met
¾e meiningeniet te 'hebben gefprooken, fchoon fyhet foomoehtege;
D 1
nomen
(«0 $. 1.infl.de twphî,l-ff.dejufi.raigt. (^} /. 30.ff,dereg jurj.if.ff áeconi.
& demonfirat,
'
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nomen hebben, en U foo geoordeelt bj den Move, in de fake van T.B. tegens H. L. 1679. ^ 0 - December, foo verre dat de eedt van Purge, niet
joude gedefereeri worden op hetpoint, dat hy Joude belooft hebben , haer
ter fullen verlaten, ah -wefende voorirrelevant gehouden , wederom in de fak
van V. A. ¾egen M. H. voor kerftijdt 1680. waer in de man by misfive
belooft hadde het vrottw-menfch houw en getrouw te xjjn, en haer noit te
fullen verlaten , 't welk hy verklaerde van't onderhoudt, en niet van
echte te hebben verftaen.
7. Het bewijs moet ook vol en vaft zijn , om condemnatie in delen
te bekomen, zijnde niet genoeg dat een vrouw-menfch ringen, geit,
of ander goedt kan tonen die des jongmans zijn geweeft, als hy ontkent
haer die op trou te hebben gegeven, en wortfierjwaerlijk^ het vrouw-menfch
d' eedt opgedragen; maer doorgaens den jongman; gelijk dikmael by den
Hove geweien is; fpeclalijk^ nae 't getuighenifle van Nauta, tuffchen Titia
Meimafynpetrante5 contra Jan van Kingmagedaegde, den%J. Oüober 1658
8. Jae al was'er een getuige , het fbude den eedt niet doen opdragen aen het vrouw-menfch, gelijk Nauta meint in het verhael van die
îaetfte deeifie, hoewel fulx mogelijk echter wel , indien 'er andere gewichtige omftandigheden by quamen. .
** 9. Edoch, om dat de nieuws-getroùde haer een ander uiteinde voorflellen als de bloote wille, te weten de by-wooninge, waerinfyeerftde
volmaektheit des houwelijx te rechte bevatten, foo wil hetgebruik^, dat de
bloote overeenftemminge met de naem van belofte onderfcheiden wort van
houwelijk^; fiilksdat de geene die alleenlijk verlooft zijn bruidt en /bruidegom
worden genaemt, en met de naem van getrouwde dan eerft beteekent
Worden, als fj gemeinfchap van lichamen ende by-wooninge hebben gema
10. Maer in der waerheit de bandt des houwelijx is voltrocken met
de belofte, ten ware delêlve lach op een toekomendentijt, ofopeenige voorwaerden , te weten , foo de jonge lieden noch niet rijp van jaren
s.ijn, of daf haer gelegentheit noch niet is ar» in een geruimen tijt te trouwe
11. Soo mogen kinderen van zeven jaren en daer over houwelijx beloften maken , onder het gezAch vw hare ouderen , of anders met raedt
van vrienden en Voormombers, (b)
ïz. Van gelijcken zietmen dikmaels beloften gelchieden in deicf manieren , als ik^een beroepinge heb, ef als ik^uit Ooft-indien zal t'huis geko
men• zjjny fal ik^ft trouwen, enf
13, Sulke beloften maken geen houwelijk, ten ware fy haer onderlinge voor tegenwoordig als echtelieden verbonden , belovende malkan-

deren
(?) I. H-ff- iefponpil. çaf, ptn. x,Aefptifcl,
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deren noit te verlaten ; maer dat fy echter , tot fuiken tydt, of tot
fuik een geval toe, Souden fwijgen ; want dan is het homvelijk^terftont
veltrocken.
14. Dit onderScheidt van tegenwoordige ende toekomende tijdt is
kennelijk in Keiferlijke ende Paufelijke rechten, mitfgaders in de reedep gegrondt; nadcmael feecker is, dat de bandt, waer door twee tot
een] worden moet dadelijk fijn kracht ende volmaektheit hebben, dat niet
gefchiedt door meldinge van toekomende tijt : en evenwel het Schijnt,
dat doorgaerts op dit onderfcheidt weinig wort gelet.
15 Prelèntatie ofte verklaringe van een kant verbint niet; maerdic
geprefênteert heeft kan zijn woort inroepen, foo lange d' ander het niet
heeft aengenomen; gelijk in andere contracten die in overeenkominge
beftaen, dat ook belònderlijk in houwelijcken is uitgedrukt by't Paufelijke recht, (c)
16. Edoch m Frieflandt fòud'het te bedenken zijn, of een jongman
hebbende zijn trouw-penning aen een vrouw-menfch gegeven , daer
mede zijn beraedt niet quijt is , en of hy 't fòude konnen herroepen,
geduirende het beraedt van de dochter, fit heeft eertijts het Hojfgectndemneert Egbert Jeîps, dit overtuigt was, dathy de trouw-penning gegávtn
had oen de dochter van eenen Comelis W o b b e s , op beraedt van haer, en
haer vader, die het daer nae voor goedt kende, en verfichte gefilemnifiert te
worden , hebbende Egbert niet geholpen dat de fehe getuige» verklaerden,
het h&dde hem terfiont nae 't leveren van het pandt bereist. D e n 15. Julij
1636". Nauta.

17. Maer buiten trouw-penning, die by lieden van conditie weinig
meer in gebruik is , fòudemen niet konnen afgæn van het gemein»
recht, te weten, dat des eenen vryheit foo lange duirt t als het beraedt
van d'ander , ende Joude mogelijk alfoo ook moeten Worden geoordeelt , indien de jongman dt opzjcgçinge deedt, eer de vrijfier haer verklaringe hadde gedaen; ook^ in dien gevalle, wanneer fy een trouw-penning om-

fangen hadde, dat by Egbert in gemelten gevalle niet was gedaen.
18. Wat de voorwaerden aengaet, men moet onderfcheyt maken,
tuflehen een conditie en een bedmg.
19. Conditie verftaen wy, als het bouwdijk wort aengegaen, indien
dit of dat gefchiedt; Beding, ah fy beide, of een van beiden tetsbelovfn
te fullen onderhouden.

zo. Soo verhaelt Nama in fijn <j.z. dtcifie by den Hove geoordeelt te
D 3
zijn
(c) Cap.juper eeç.x. de conâH. appof, in defponf, Cap.fin, i. Traçurat.'m6. Sch
ttà t\t. 1$, âe tiupt, cap. dejponfal. ».38,
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zijn in dit geval Een jongman had echt gemaekt met een dochter i
àxc haer te voorén van een huis-knecht hadde laten 'beflapen; iy hadde
hem belooft onder dit beding, dat hy haer"ditongeval noit fiuáe verwijten, 't welk hy aengenomen hadde , en echter hadde hy 't haer verweten , met by-name van hoer, en fulx, terwijl fy noch onder de geboden zaten; dies fy hém weigerde te trouwen, maer is te rechte, by
het Hof verftaen , dat het houwelijk niettemin fijn voortgank moeite
hebben; niet foo zeer om de reeden by i\¾¾wbygebracht, als da die
conditie niet betrof het wejèn van het houwelijk maer eer, lbo het Schijnt
¾>m dat het geen indien ofte conditie, maer een modus, een beding ende belofte was, hoedanig verftaen worden in het gemeine Ipreekwort als de
iruidt is in de fchuit, foo zijn de beloften mt. Anderfints een ware cendkie,
Schoon åt fttbfïantie van het houwelijk niet betreffende, foude alhier de
felve kracht hebben, die zy altoos heeft, te weten dat fygeenverbinte&ifi¾ mâekt, maer hope daer toe geeft, waer van op fijn plaetfefal
gelproöken worden, (dj
ar. Na belofte van't houwelijk volgt de vervullinge, welke beftaet m
twee pointen, inde kerk^zegeninge, en in hetiy-flapen,
aa. Eer de kerk-zegeningegefchiedt, moet het houwelijk op drie vericheydene Sondagcn over de kerk, of foo de lieden van andere gezintheit zijn, óp drie verlcheydene recht-dagen over het gerechte worden
verkondigt ende bekent gemaekt, hy verbeurte vsrn \% carol guldens voor d
eerfie reifi, en i^gxldens voor de tweede reife; te weten van drie weeleen
tot drie weeken gereekent, en voor de derde mael by fwaerder ftraffe
na goetvinden van den'officier, (e)
3.3. Dele verkondinge en gaergevinge in de kerke is., foo veel de maniere van doen en het formulier aengaet, kerkeliik, maer anders een gevolg van çvütique ©f jtiriêàque macht ende het gebiedt der ièlver onderworpen ; fulx de Predikanten en kerhenraeden daer toe, des noodt, Jouden kpnnen
dwongen worden; gelijk wel by den Hove gefchiedt is, onder ander' in den
jare 1681. tegens de -Predikanten van feeckcre Stadt, die weigerden de
gebooden te verkondigen van een paer volx, dat door fentemu van den
Hove te zamen geweefen was ; des de kerke behoude haer recht van
cenfure, foo fy mogen bevinden te bebooren,
24. Verders, ingevalle de verkondinge over kerk of gerechte naegelaten is , ende niettemin van elders blijk^ van trouw-beloften voor de hand
zy , foo beftaet echter het houwelijk, en de hinderen .daer uyt gebooren,
zijn
f f-') yid. Scbntideff, ad tit. dempt, licit.n. 33. & feq,
(?) Ord.betl.boek
z, tit art. 11.
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kij» echt en erven haer ouders -y gelijk meermaeîs by den Hove verftaen,
ende geweien is, (f) ook wel tot pmjudicw van een ander houwelijk en
tot nadeel van de kinderen daer uit-gebooren, in faken van <tAte Bankes
cttmfic. contra Fredrik^ Hendriks in qualiteit voor de honfdagen 1671.
25. Het tweede poitit van vervullinge des houwelijcks is by-flaepen,
het welke, hoewel tot het weien deffelîs niet vereifcht wort, looisnogtans het houwelijk fender dit gevolg van geener weerden.
26. W y hebben in de befchrijvinge des houwelijcks gezegt, dat het
is een zamenvóeginge van man ende vrouw, in getal van een, om dat
de veelwijvigheit verboden is , niet alleen door het Goddelijke recht,
mær ook door de gefonde reeden, die by de gemanierfte volkeren
t* allen tijden is ingevolgt , Hoewel Godt de Heere, met de Joden,
in dat ftuk door de vingeren heeft gezien.
27. Eindelijk hebben wy gezegt dat het is , een nauwe gemeinfehap
van lichamen en gemoederen.
28. Van lichamen , fòo feer dat den Apoftel Paulus verklaert, (g)
de vrouwen eigendom te hebben over het lichaem des mans; en de man ,
•4m dat vn» de vrouwe, fulx ly raemandt anders (h) daer van deelachtig mogen maken.
29. Op gemeinfehap van gemoederen, en by-woninge. liet het gene
de Heere Ghriftus heeft gezegt, dat een man vader en mo*der fii verlaten en fijtien wijwe aenhangen. Q)
20. Soo-dat het houwelijk , inder waerheit ondeilbaer is, beide, in
göiuirfeembeit en innerlijke verplicbtheit., fio lange dat een van beide fierft.
51, • Wy hebben in't befehrijv.en van't houwelijk, geen meîdinge y.an
gemeinfihap der goederen gemaekt, om dat fulx tot het welen des houweïyx niet behoort. Gelijk dan in .'t .Romfch recht geen gemeinfehap van
goederen altoos tuflehea rechte lieden, bevonden wordt.
V
52. 'Mær ½. Friefl¾ndt hfih.ade en bate, fiaende echte, gemein ,.- welgewoonte is middeibaer, tuflehen het Roomfche ïecht, en dat van
^andere volkeren die teritont.., na d'echfc-vergadering, een geheele gemeinfehap van goederen valt ftek,. gelijk in Hollandt. Wy fidlmhier
ftanèmèesdm tevfimt [precken..,:

;

!;'•.'..•

•jg. i-ïetgeoe-voorts ttâfa&^uwtàïjlzmxpyfçht
wordt, beftaet ia
<• defe .drie pQit¾èn j Eea¾eüjk •, \rvjbeq#aembeyt tot teelen \ ten tweeden
in de toefiemminge, niet alleen der trouwende partijen , ffiaer t>ok der
gener , onder de welke de jonge lieden ftaen; en ten derden, in de
;AchtAeminge op yerp/aptfehap,
- '• . • ' • • - •

.;

.-..:,

. (f) Smd, ¾ji. (g) i Cpr.7, >. 3.,#4,

,'',

t

•

.'.]

(¾ C«?;v% Jv¾.•;' f)
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34. Wat het eerile aengaet, de wet, om voor te komen alle fchijn.
Van oneerbare öaukeurigheit, heeft vaft geftelt, dat een jongman, zijnde gegaen uyt zjjn veertiende jaer, en de dochter de twalefjaren vervult
hebbende, (k) worden gehouden bequaem om te-teelen; en diens-volgens is het houwelijk , op fodanigen ouderdom aengegaen , wettelijk
ende bondig.
35. By aldien nochtans een van beide, naderhandtgebleeke , ganfih
mbequaem te zijn tot het werk dos houwelijks , door gebreck der nature, foo heeft hetfelvegeen kracht, en wordt verftaenjW» houwelijk^ te zijn.
36. Mits is een vrouw gehouden drie jaren gedidt te neemen, met de
onmacht bares mans, eer iy tot de verklaringe van deondeugentheitdes
houwelijks kan worden toegelaten. )
37. Het tweede point is twee-lcedig ; ten eefften vefeifcht het de
vrije wille der trouwende partijen: want een gedwongen honwelijk^is nietig, en va» genen waerde (m) iònder eens rejiitutie van noden te hebben , gelijk ook dat door bedrog is ingegaen; of door overftallige dronkenfchap; waer door de wille en het coniènt belet wort.
38. Men mag ook de houwelijken met geen Reenen en boeten verbinden,
want fulx, met de goede zeeden, wordt gezeit te ftrijden, (n) en dat, fco
wel by teftament als by contracî:. Exempel], een curateur eerft hebbende
geweigert te confenteeren in het houwelijk vanfijnpupil, ftaet het met
de vrienden naderhandt toe, mits dat cenige goederen ten profijte der
fel ver vrienden metfideicommisfòuden befwaert zijn, is mede verftaen,
fiilx te fmaeken nae ongeooriofde peencn, hoewel ook om andere reeden
verklaert nul en krachteloos in de fake -van M. v. S. requefte gefierkt cum
martto, tegens C. v. W . cum foeiis requireerde den 16. Maert. 1683.
39. ' T is echter niet van noden , dat man ende vrouw befonderlijk,
verfiandig zjjn, om houwelijk te konnen aengaen.
40» Want ook eenvoudige perfonen, fchobn nietbequaemxijndeomeen
huis-ge~zin te regeeren, mogen nochtans Wel trouwen, als iy maer tamelijk naer finnen machtig zijn ; enindendagelijkfèn handel en in wandel
Toor wijle menfehen mogen gaen. (o)
41. Wat het tweede lidt aengaet; nopens de geene , onder wiens
macht de jonge lieden ftaen* dient geweetcn datdetoeftemmingevaneen
vader in een houwelijkjijner kinderen, die by noch in zijn macht heeft,
nooriafcelijk is.
43. Mtis
(k) ft,Inft.Qttib. Aod,Tut.fin.
(•) jïuth. fed hodie.C.âefyttod.«ffV.42.C.¾
(¾) 122. #. de rit. nupt. I. 14. C. de nupt. cap. 14, (3-15. x. defpenjal. {") ^.13
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A2. Mits ook een fiilfwijgende îoeflemminge mag befiaen, als de vader
het bouwdijk weet en ziet aenguen , {onder zich daer te¾en te ft ellen. (P) en wort geprefumeert, dat hy het geweten heeft, wanneer de geboden nae gewoonlijke manier , over de ker:^ zjjn gegœen , finder datje by
de vader zijn gefptert, gelijk Sande ten aenzienvan de moeder iclirij¾ (o)
en by den Hove ten aenzien van een momber is geweien, voor Karstijdt 1680. mffchen nyinne .Tjerx in quaditeit requrnt. contra ç/inne Bu•wes reqmreerde, de Requirant eyfchte reekeningvan fijn vrouwen goedtj
de Curator weygert i ù l x , om reden dat hy de vrouw tegens fijn wil en
dank hadde getrouwt, de jongman bewees de proklamatien tonder fpieiïnge te zijn geichiedt, de Curator woonde in het by-gelegene Dorp, hebbende onder de geboden, ten huife van de bruidt gevv eeft, en met de Pafloor
over 't houwelijk geiproken, anders indien de Curator verre van der handt
ware geweeft , of andere reden ter contrarie hadde gehadt, tvaer door hy
het niet mocht e hebben geweten , fiade wel anders'i^onnenhebben genomen
•worden.
4/.». Indien ook naderhandt de vader fijn toeftemminge tot het houwelijk koomt te geven , loo wordt het houwelijk niet alleenlijk, van
de tïjdt der goedkeuringe af, t^aer ool^van aenheginne, voorwetteüjk^gehoitden, fulx dat ook de kinderen wettelijk zijn, felfs die voor degoedkenninge zjjn geboren, en hier van zijn verfchekiene exempelen, daer ontrent in het minfte niet getwijvelt word (q) de reeden is, et» dat de goedkvnninge defe kracht nae recht heeft', in alle dingen, die door teefiemminffe hare volmaekthett krijgen, dat (y de felve deunt heeft en feeft, die voorgaende
bevel kan hebben, en geven. (••)
44. D e moeder heeft in alles het felve recht niet, echter wordt het
'daer voor gehouden, dat een vader-lofe dochter, onder de 2,5 jaren, finder toefèêmmiffre van haer moeder niet vermat te trouwen, (f)
45-. E n dit alles heeft ook plaets in de weduwen, die onder de 25 jaren zijn. (t)
46. D e ordonnantie van Friejüandt (») fielt noch een befôndere flraffe op fodanige houwelijken; want het verbiedt een jongman die onder de
•Zy jaren is, en een dochter minder als 2C, die fodanigen humvelijk^ heeft aen'gcgaen, jets te genieten van fijn Egade by uitterfts wille, by giften, by
overdrachtc, of by eenige andere manieren.
47. W e i k e ftrafre åoox àcratihabitie, dat is, volgende confent, nae
E
de
(;>) /. £. C. de Nupt.
(q) TrœkFlion ad tiî. Infl. de Ktipt. n. !0. & adlit. ff.
ie rit. Kiept.
(,-) /, %. §, ¾, Quod jujfu i. 60 d, ¾ 1. I. tilt- C ad Se. Macedan.
{i) Sana,2.1.2.
(t) d. til. 1.def.3. "•(<-) til. h art. 6.
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de bj-Jlapinge verkreegen van ouders voogden of van de Juftitie niet ophoudt, maer evenwel plaets heeft, uit kracht van de lelve wet. (x)
48. Welke niet tegenftaende, het houwelijk nochtans van fich feïfs,
ook van geener weerden Is ^ invoegen de vader, indien hy fijn recht gebruiken wil, fin dochter wel vermag van de man af'tehalen, fchoon daer
reede kinderen mochten gehooren z..jn, fonder haer oit wederom by de ma
te keten komen, als hy niet wil. (y)
49. Ook felfs een dochter, die over de 20 en onder de %$jaren is, en een
zoon over de 25 jaren, we/ende tn fijn vaders macht, alhoewel vry zijnde
van de fîraffe, by de frieiche wetten als voren uitgedrukt, konnen noch'
tans buiten haer ouderen wille niet trouwen; even lbo weinig als die beneeden dat getal van jaren zijn, ingevalle de ouderen haer recht willen
gebruiken,
50. Sande (z) leert, dat een dochter over de 2,f jaren ouàt tot haer keur
eok^tegen dank^ van haer vader kan trouwen , dien fy ook fòude konnen
dwingen, om haer houweltjx goedt te geven. Ende hy verhaelt, dat het
Hof lêecker proces , waer in fiilk een dochter wierde aengefprooken
op trouw, buiten kenniflê van haer vader aengegaen , op bewijs geweefen heeft, daer mede te kennen gevende, dat, als hy de belofte
bewees, het gebrek van vaders confent hem niet konde keeren. doch
hy te kort Schietende in het bewijs der belofte, lbo was hy afgeweefen.
51. Maer hoe onveilig het is, uit interlomtien op bewijs, deeindelijcke meininge der Rechters af te neemen, is kennelijk aen allen die over"
rechtlaken gaen. en dat het gevoelen van Sande met de rechten ftnjdig
is. bliikt genoegfaem uit het gene hy felf voortbrengt.
jz. Volgens de oude wetten, verhaelt hy, dat kinderen fonder on„derfcheidt van jaren, haer ouderen confent moeften hebben; de nieuwe wet, waer uit hy fijn gevoelen bewijft en die hy verhaelt luidt aldus , fio wanneer een dochter is gekomen over de 15 jaren en d' ouders ver
zuimt hebben haer uit te hijlken, indien fy daer door haar heeft te buitengegaen in hoerdom of indien fy haer buiten kenniffe der ouderen aen een ma
dat maer geen flaef is, gekoppelt heeft, fulx Jal haer tat geen ondankbaerhe
noch oorfaek^ van ontervinge toegereekent worden , alfoo geacht wort , da
niet fio zjeer\ door hare , als door haer ouderen fchult tot mifval is ge~
bracht, (a)
5-5. Hier uit volgt , dat een dochter door haer ouderen verzuimt 9
tot over de Z5 jaren, haer dan verloopende ofte yerhijlkende, defweegen
(x) ari.6.y>oorf. (>•) SandJib.i.decif.tit.i.defin.l.x&fefr
(l) itifija
zbäeki.tit.def.S.
( s ; H^\ 115.^,3,§. 11.
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gen nîet kan onterft worden; fy wort van dele ftraffe bevrijdt, mae-"
¾ houwelijk wort geénzins beveiligt.
54. Men zegt hier tegen; de wet ftelt defe conditie indien $ haer verhijlkih foo kan iy 't dan met toelatinge der wet doen. Antwoord, geenszins, want de wet zegt, indien fy haer verloopt in onkjfisheit; volgt daer
uit, dat fy met wille der wet fulx mach doen ?
55V Soo blijft deièn aengaende het oude recht in weefen. evenwel
is dit waer, dat een dochter over de af jaren lichtelijker haer vaders
verzuim, door den Rechter foude konnen verbeteren; nademael ouders gehouden zijn, ook des noodt konnen gedwongen worden om hare kinderen uit te hijlken. (bj
f6. Die onder voormombers zijn, mogen volgens het Friefche recht,
(c) niet trouwen, fonder toeftemminge van hare mombers, of voogden ; by gelijke ftraffe van niets te mogen genieten d' een van d' andere, by eenigerhande gifte, onder levende of ftervende, wel te weten
als de jongmans zijn onder de zf jaren, en de dochters onder de 20.
welke bepalmge niet wordende gevonden in het 10 artijkel van de voorf
eerfte titel, moet daer by worden gedaen uit het zjsvende voorgaendt artijkel. (d)
fy. Daer te boven wordt noch verftaen, dat he.t houwelijk lêlfs van
geender weerden is by Sande, (e) en wordt foo gepraótilèert, hoewel
daer tegens, met reeden , wel yets Ibude konnen gezegt worden.
58. Want de ordonanntie ftelt niet, als defe ftraffe, datfidanigeechtelieden eikanderen niets fullen mogen maken ofte begiftigen onder levende
verjlerf, welke ftraffe, te gelijk met het beftaen van 't houwelijkf wel
gebruik kan hebben; ende wanneer dat foo te zamen kan gefchieden,
lbo wort de a<äe by de wet verboden door de ftraffe niet vernietigt,
gelijk^ Sande [elf leert, (f) zeggende daer te boven, dat een geval by d ordonnantie niet geregiikert blijftgelijk^het is nae Keifers recht. N u is Keiler
r e c h t , dat een houwelijk door een Curator niet kan belet worden;
d'ordonnantie zegt anders, onder een ftraffe, die wel beftaen kanneffcns het houwelijk; wat reeden is 'er dan, waerom men buiten die ftraffe
«och de nulliteit Jol ftellen, daer d ordonnantie van fwijgt ? elders wort de
nulliteit uitgedrukt, daerfe de ordonnantie hebben wil (g) hiergeeftië
noch d'ordonnantie noch Keifers wet. Maer gelijkgezjegt is, depraïlijke
•wil anders.
E 2,
59. Zoons
c
d
(i) /. 19.ff.de me Kupt. ( ) Ord.i.1.10. ( ) Sanl lik 1. tit tJef 7. ( ) tik o.
tn.i def.6.
(t) infijmbotk i.tit.i.défiri,& def. j in'tlaejl,
(e) %'tethet
x.boehtit,8.4rt,i.eni.
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59. Zoons die niet in vaders macht zijn behoeven der fel ver-confent
niet, als zoons, maer alleen als minderjarige ; moeders confent zijn de
zoons niet aen gebonden, maer wel dochters onder ds 2.5. jaren; ook^
jeif de weduwen moeien vaders confent hebben, (h)
60. Uit het gcene gelest is blijkt, dat ouderloofe dochters over de twintiï jaren tot k-der believen mogen trouwen, jonder het cox jent hunner voogden
van noden te hebben.
61. In de piaetiên, die in delen Keilers recht gebruiken , valtgreote
fwarigheit, of een minderjarige kan worden gedwongen, om fijn houwelijx beloften te vervuilen ; want nademaei de Weteen zeggen, dat
in houwelijcken Curators confent niet van noden is, maer die van de
minderjarigen alleen , ("•) foo ichijnt, dat fy ook gehouden zijn die te
vervallen, als haer niet kunnende beroepen op hun voogden. Maer
wederom fchijnt het een gevoelen te zijn onweerdig de deftighett der
Roonijè wetten , d:-.t kinderen van IA. ende 12 jaren onwederroepeiijfdoor
belojten van foo groet en belange [tellen vajtgetnaeltt ende tct vervtillinge van
dien gedwongen •werden.
6%. Sulx het gezondfte gevoelen mogelijk is, dat nae Keilers recht
minderjarige tegens Curators eianh^konnen htjlken, als fy willen, maer dat fy
echter tot vervullinge van hare beloften nitt kannen worden gedwongen'•> byfonderlijk, indien bet beloften zijn van toekomende tijt, die noch geen
houv/elijk 'vall-il ellen, ende d e nae de Canomjke rechten om gewichtige realen konnen worden vernietigt , gelijk^reede gez,egt ende noch geae?t f ú worden.
6~, Soo hebben ook d'Heeren van de Juridifchc Faculteit ende ik geadviieert in een proces van Embden aen ons gezonden, tuficben Sophia
•van EPen jonge dochter van Lingen ende fohan Rotgers, die oudt zijnde ontrent iH jaren ende tct Lingen in de School liggende de dochter
hadde belooft te trouwen -, fòntler dat eigentiijk bleek , of het met
woorden van toekomende of van tegenwoordige tijt ware gefchiedt ;
doch de jaren en de geîcegenheit der contrahenten gaf prefumptie, dat
het van toekomende tijt moeite zijn geweelt. Daer by quam de groote
averfîe van de joftgman , om de beloften te vervullen en daer op de
verklaringe van de dochter, dat fy fulx ziende, te vreeden was onder
feeckere conditien hem te quiteren,
Sept. 1684.
64. Maer alfoo onfe ordonnantien de tijt van twintig jaren in defèn
voor dochters hebben vaftgeiïeit, foo is daer uit af te neemen, dat de
Wet haer van dien tijt af beqxaem aenúet om met vol beraedt te trouwen^
end»
O Sanilib.zjit, i.def.z, 3.
(>) /. 20- ff. à %tt,HttptJt8>C-dcWtpt,
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'ende daerom is niet te twijvelen , of dochters over de twintig jaren ovdt
konnen niet alleen dadelijk^trouwen batten hoer voogden confent, maer kpr.nen
ookju, orden gedwongen , om de gedane beloften te vervullen, foo het ichijnf.
6 7 Een Curator heeft echter foo veel machts niet, als een V ader,
en daerom lòude niet tegenftaende des Curators bekomene confent, het
H o f f ö m reeden, falke nouvvelijken op klachte van de vrienden, wel
konnen beletten ende verbieden , met ordre, om de dochter ef jongman
foo lame te bewaren onder een derde handt , gelijk verflaen is in de fake
Van Ork^ van Doysm cum ficiis Impetranten, contra Pijbo van Domo. ende
JV Vo?eljkng Geoaegden , geadfiitéere met Doedtte Tadema. Ende of
wel het hou wélijk doen ter tij t ia by Hen Hove toegeftacn, fco is echter
de Curator Vogelfang gerevnoveert van fijn Voogdije, om dat het HoiF
verftont, hy behoorde het niet te hebben toegeftaen in faveur van fijn
broeder Dom.i , n a e ' t getuigeniiié ende verhael van de Heer N a u t a ,
op den zo. Decemb. 1626.
66. Van gelijcken, by onbillijcke weigeringe van een Curator-, konnen de vrienden, met de Rechter, of anders ook. de rechter alleen , wel cenfent dragen tot ,een houwelijk; «ademael feîf een V a d e r , foo ais geiegt
is, daer toe kan worden gehouden.
. 67. H e t derde vereifchte tot een houwelijk ziet op bloedt-ver-wantfchap,
68. O m dit wel te verflaen, Itaet te letten, darmen in bloedt-verwantfehap aenmerken moet de rijgen ende trappen.
• 69. D e rijge is een getal van bioedt-verwanten , afkomende van
een gemeen ftam hooft.
70. Sy is tweederley, recht uit, ofte fcheens uitgaende, de rechtuit
gaende is ef/fUmmende of dalende.
71. D e klimmende rijge is , in welke de ouderen en voor-ouder en begrepen worden, in de dalende rijge zijn kinderen, enàenú-kwcslzmàeren.
_ 72,. .De trap van bloedt-verwantîciiap is niet anders als d' ontitentellilte or verfchil van bleedt-vrienden van tna.lkand.eren.
75. In het tellen der trappen , houdt men defen regel, jder geteelde
perfoon-maekt een trap, uitgenomen d' e erf}e teelder? die met gcteltwcrt. (is)
74.. Aldus verfcheelt een kint van fijn vader-, een trap 5 een kintskint van fijn groot-vader , twee trappen ; een achter kmts-kmt , drie
trappen, om dat van h e m , tot den eeriîen teeier drie perionen zijn.
77. Van gelijcken , een iïiiter en broeder verfeneeien twee trappen;
een oom , en een broeders of fufters kint drie trappen ; fiuiler en
broeders kinderen vier trappen ; achterfiiileriingcn fes trappen , o m
E 3
tiat'er
CO /, 10. f. o„ff.åegrad, érœjpn,
- .? .
- :
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dat'er even foo veel perfonen zijn, tot den eersten teeier , buî¾ft.
hem felfs.
76. Als by exempel, de beide achterfüfterlingenjç» twee; haer ouders, zojnde volle neven geweest, weder twee, dat is vier perfonen, en
d'ouders van dele, die broeder, of lusters waren, zjjnfes; derfelver
vader ofte moeder, is d' eerste stam, die men niet telt als gezegt is.
yj. In het Paufeüjcke recht, (1) is een andere manier van trap-tellinge die in Frieflandt ook niet onbekent is ; wordende gebruikt onder
anderen in de inflmäie van 't Hof ende waerneeminge van d' Heeren
te excuferen in faken haer bloedt-vrienden betreffende.
78. In de rechte rijge verfcheelt de Paus niet van de Keiler ; maef
jn de fcheens uitgaende of zijd linie , maekt de Paus onderféheidt tuf
fchen de gelijke en ongelijke rijgen. De gelijcke noemt hy , daer in de
partijen even verre zijn, van d' eerste teeier ; gelijk fiifters ende broeders , hai-e kinderen ende kints-kinderén onder eikanderen, de ongelijcke is , daer in de eene verder af is van d'eerfte teeier als de ander,
gelijk oom of moey nevens lusters en broeders kinderen endefoovoort.
79. I n de gelijcke rijge is dele regel; foo veel trappen als een yder vande partijen verfcheelt van d' eerjie teeier, foo veel trappen worden jj gereekent

van eikanderen af te zijn; dus, luster en broeder fcheelen een trap; om
dat yder van haer een trap af is van hun vader, dat de gemeine teeier
is. Haer kinderen fcheelen alfoo twee trappen van elkander, ende defer
kinderen, dat is, achter-lùfterlingen drie trappen, om dat yder lòo verre
af is van hun over groot-vader, die de gemeine teeier is.
80. Soo zegt 'sHofs infiruBie'y dat geen Heer zeggen mach in faken van fijn vrienden hem in den derden graed beftaende; worden verftaen achter-lùfterlingen; 't welk alfoo ftantvaftelijk onderhonden wort.
81. In d'ongelijcke rijge heeft het Paufèlijk recht delen regel ; foo
•veeie trappen als de onderfie der partijen van de teeier af is , foo verre zJ-jn

0 van malkanderen af. Soo , ben ik van mijn moeije af twee trappen
om dat ik twee trappen verfoheele van mijn groot-vader, die onfegemeine teeier is, daer van ik verft af ben. Mijn zoon is van haer, we.fende fijn oude moeije, af drie trappen, om dat hy foo verre ftaet van
fijn over groot-vader.
8z- Nae delen regel, ben ik van mijn moey ende haer dochter even
veel trappen af, te weten van beiden, twee trappen ; waer uit blijkt
4üt de reekeninge van Keifers recht reedelijcker is, als die van de Pattjen.

83. Volgt de fiwgerfibap, ofaengehijll¾e vrientlchap, welke beftaet
tftjfchen
( O C . ».<-«(£ 35.311. f.
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iHJJehen een der heide getroude , en wffchen des anders blotdt-vrienden, f
invoegen de man fwagerfchap heeft, met die van fijn vrouwen bloedt j
en de vrouwe ingelijx, met de bloedt-verwanten hares mans.
84. Maer des mans, en des vrouwen bloedt-vnenden wederzjjdts hébben ond
malkanderen geen fwagerfchap ; veel weiniger is 'er fwagerfchap wffchen
geene, die aen verfcheidene perfonen van een geflaehtegetrout zJjn; of tuflch
den man , en die aen fijn vrouwen bloedt-vrienden getrout zijn ; by
exempel, tuflchen wederzjjdts ftijf-kirtderen, die men hier kalf-fufters en
broeders noemt, is geen bandt van fwagerfchap of aengehijlktevriendtfchap; noch tuflchen de geene die elk een fufter hebben getrout, noch
tuflchen een ftijf-möedeî, en häer ftijf-dochters man; maer alleen als
vooren gezegt is.
85. In het verbodt van höüwelijk ten defèn aenzien, won bloedt en
aengehijlkte vriendtfehap even eens gereekent, oiïi dat door de bandt des
hoùwelijx man en wijf een geworden zijn. (n)
86. T e weten , in de rechte njge, is het houwelijk verboden in't
oneindelijk, (o) op welken zin eenige ipeelen, zeggende, indien Adam
wederom levendig wierde > hy géén vrottwë fotide kennen vinden 5 om da
fj álle van hem in de neder-dalende rijge lôuden zijn.
87. In dê fcheens-uitgaende linie , zijn verboden de tweede en de
derde trap altoos j te weten , tuflchen fufters en broeders , heel, en
half, en haef nae-gelatene weduwen en weduwenaers ; ook tuflchen
oomen en moeijen , en haer broeders kinderen , (p) en worden fulke
houwelijcken, fchöön al lange beftaen hebbende , nietig verklaert en
de lieden gefcheiden ; gelijk by den Hove geweien is onder anderen
den io. Septemb. 1636. tegen een die fijn overleedene huisvrouwen
half-iufters-dochter haddé getrout, met banniflement daer nevens.
88. De vierde trap en vordere zijn geoorloft, als tufchen frflers, en
broeders kinderen, hoewel vèele volkeren 't anders neemen, achter-lufierlin
gen, en foo voorts, (q)
••
89. Maer als d' eene Van het partuir enmiddeUjk^ naefi U aen het gemeine fiam-hoofi, foo is het houwelijk óngeoorloft ; By exempel, niemant mach fijn broeders kints-kint trouwen , noch ook het kirtt daer
aen, en verder, om dat het gemeinê ftam-hooft fijn vader is, enaîfeö
hem naeft; want födanige worden in de rechten gezegt, in plaeifevan
vader en moede-r te fiaen. (j)
go. Defe
(m) l' 4- $ • % •ff-àegraà. & àffin. (") Ord. eerjte both , til. V. art. 4.
Infi. de Ruft. 1.5-3ffdefyt.Nitpt. Cap. 18, LeVit. %. 6. &. 8. (r) $ 3 &. f
ie Hupt.117. D. &P.eoïUd.Cap. 18.Leïit. v. i a , ^ 13,
(¾ §.4.d,t>Infi. /,4.
P, b. t, l, 19, C. tod, (r) §. 5, Infi. de Kupt.
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go. De/b verbiedingen van 'r Roomfe recht liomen[eer wel'over een met
het Goddelijckc den jooden eertijts voorgeichreven , foo dat hem met
recht Calvinus (fj daer over verwondert ; ende blijkt hier uit genoegfáem, dat defe veroooden fteunen op het natuurlijk recht den menfcnen
aengebooren ; weshalven ook Goot de Heere verklaert daeromme de
Cananiten, die geen uitgedrukte Goddelijcke wet daer van hadden, te
hebhen uitgeroerc. (t)
91.' D e Paufen gaen noch verder ende flrecken het verbodt van
trouwen uit tot de vierde graeck nae haer reeckenïnge , dat is, de achile
van Keilers reeckenïnge (u) foo dat de negende eerfi by haer geoorloft Üt
invoegen achter-iulterlings kinderen noch verboden, worden te trouwen ; 't welk by haer oogenfchijnlijk is ingevoert , om-gek te maken
van de dijpenfnien, ofte toelatingen die verzocht moeten worden , en
die fj ook^ in de graden by Godt verboden "niet fchroomen te geven-, gelijk fy
tuflehen oornen ende broeders of fufirers kinderen dikwils. doen , en
andere meer.
.
.r
ç)Z. Soinnjts verbiedt ook d' eerbaerheit te trouwen , daer noch bloedt
noch aengehijlkte vriendtfehap is ; foo is't verboden, te trouwen lijn aengenomen dochter, en hare kinderen of kints-kinderen, ook zijn aengenomene fuiters, lbo lange d'acnneminge duirt, en fv niet weder uitgezet is , (w) van gclijcken is't verboden fijn itijf-zoons,weduwe, en
Itijf-vaders tweede weduwe , om dat tüjfchen.die perfonen gelijkheit is vanvader en moederlijk^aenzjen. ( x )
-*•••-. ï-. • • " •
9 3 . Andcrzias maekt de verraenginge van namen geen houwelijeken
ongeoorlo't j twee broeders mogen trouwen, moeder en dochter; }ae
ik mach cle moeder van mijn vaders huis vrouwe-wel .-nemen , fchoon
mijn vader my alfdan tot zone wort , en ik hem als tot vader , (x)
alhoewel fidanig trouwen mogxlijk^beter gelaten, wart, om ergerni-ffe ie mijden.
94. H e t is u ook nae gemein recht verboden, een dochter te trouwen , wiens voonnomber gy bent of geweeil zijt , ah nae gedane
reeckenïnge ten cverjlaen van den rechter; ook moogt gv de minderjarige
dochter niet geven aen u zoon, of aen u kints-kint. (?.)
95: Maer een jongman mag wel trouwen de dochter van fijn voormomber (*') cm dat hj, niet onder Jijn vrouwen macht zJjnde , defivegen
niet belemmert is, om fijn voormomber ter reecl<eninge te houden, het welke
de

, (ç)op't ïî.Capittçl'ïdnLeyiitkuf.
.- (l) LeWiS.VaorlJ'.endeio.
{a)Cap.
uit. x. de confanguiii (<-) §. ï.¾^a. Itift.. de Knpt.
(*) /. i'ï- ff. de Z¾'t. Hupt.
(\) Sand. d, lib. %. út. 1. def, 9.
(1) l. 59, &fe<jq.ff, de ¾f. Nupt.
fa) /. 6
§. uit, eoi.
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de reeden van verbodt is , ten aenzien van de dochter , en defwcgen
kan ook geen man na Keiiers rechten voogd over fijn vrouwe zijn,
gelijk w.y beneeden lullen zien.
96. Edoch alfoo hcedeniBaegs de mannen by ons , altoos voogden
over haer vrouwen zijn en het bewint van hare goederen hebben, lò«s»
Jêhijnt daer uit te volgen, dat ook de reeden van dit verbodt en by gevolge het verbodt fèlve , niet meer kan gelden , gefchiedende lülke
houwelijcken dikwils, lbnder dat om defe reeden , oyt een houwelijk
is vernietigt ofte belet oniês Wetens. Getuigende ook andere Icùrijvers, dat het niet meer in prac¾jke is , het welk is ook het gevoelen van
Herbay , ( a ) hoewel niet wecte , dat 'er by 't Hoff van geoordeelt,
foude zijn. Napita heeft wel een decifie van 't HofF, dat het houwelijk met een Curators broeder en deflèlfs pupille van 16 jaren , is
voor goedt gekeurt by den Hove den zo. December 1656. Edock.
«iat was buiten alle bedenken.

VI.

KAPITTEL.

Hoe bet HouTbefijJ^ gefcheiden woft.

Gorfakett *»dn ecbt-fcheidinge , doodt ende quaedtaerdige yerlatinge ; hoedani
ï>er(lacn Tfort. Beloften yan toekomende houwelijk boe Vernietigt konnen bo
Scheidinge \an bedt en tafel > ende oorfaken desfelfr.

x, I J T E ' 1 - houwelijk wort gefcheiden door âe Doodt en door Echt'
0

I fcheidinge.

-*- -*- a. Dele laetfte mag nae Chriftelijkeordrenietge-chieden,
als om tweederley oorlâken, welke fijn echt-breuk,, en qitnet-aerdig&
/oerlatinge.
3. Echt-breuk wort hier verftaeh, niet alleen wanneer een getroude vrouw met een ander man te doen heeft ; maer ook^als een getroude
man, by een vrouw's-perfion, die vry « , gelegen heeft.
4. Quaet-aerdige verîatinge wort genoemt, wanneer d eene Jtg van
d andere affcheidt, met die meininge , van noit wederom by hem of haer te
willen komen.
l a J %r. qmtid. C4p. 13. §. 1.

£
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f. ïti beide gevallen ftaet bet den gcenen dien ongelijk gefchiedt, vrjr ,
om elders wederom te trouwen; (a) mits de fake rechtelijk^ zijnde geblete
ken ; en ook d'overfpeelder, nae vijfjaren wachtens, mach wederom
trouwen, (b)
6. De onmacht van de man, of diergelijk gebrek in de vrouw, waer
van hier boven is gerept , wort niet gebracht tot de echt-fcbeidinge;
maer is een bewijs , dát het houwefyk. van aenbegm nietig en van geenep
waerden is geueefi.

7. Indien een vrouw, qualijk bericht van haer mans overlijden,_ en
hertrout zijnde de man caerop wederom t huis quam, fòo ioude de
tweede moeten wijken, indien het d' eerfie Infle de vrouwe weder te nemen
8. Maer in gevalle de vrouwe fuik bericht van haer mans doodt
laadde ontvangen, 'tweik^ fy nae rechte fottdt-mogen gehoven, en de man,
evenwel wederom voor 't licht quam , fio fimde hy Jig moeten gerufthouden, (c)
*' '
9. Edoch, foo wanneer tuflchen partijen niet als beloftengefchiedt
¾ijn, foo mogen fy ook gefcheiden worden , om reden van hoererij?,
die voor het echte begaen is, welke oorfake een geruimen tijdt, nae vervullinge van't houwelijk door by-wooninge niet voor vol wort aengenomen. Maer wel noch mogelijk op de veriche daedt van de vervullinge des houwelijx. {&)
, ' " ; • >
10. En is foo by my voor eenige jaren geadvifecrt aen J. A. tot
Franeker, wiens vrouw, om de ¾¾. weeken, was in de kraem bevallen, van een voldragen kindt , fonder dat hy fè te vooreh hadde be'kent j te weten , dat hy het kindt wel niet bçhoefde aen te nemen;
maer echter dat hy ván de vrouwe niet fcadekonnen'worden ontflagen; .gelijk wel fijne vrienden, maer hy echter-niet begeerden.
• 11. Eindelijk de beloften van toekomenden tijdt of op voórwaerde gefchiedt, konnen ook voor de uitkomfte van den beftemden tijdt, ofte voorwaerden, door onderlinge over-eenkomfte van beiden wederom worden ingétrocken , en maeh-dk wel gemerkt worden em dat haer veele
dat fio niet konnen voorbeelden als fiecker recht lijnde , hoewel het fi• danig is. (e)
*•
12. Konnen ook fodanige toekomende; beloften vernietigt worden
om andere reeden, als om veranderinge van'.GodtJdienft•',••'Spaenfche po
%»,, of diergelijke aenfaangende fekten,'overkokende blindi\fèht verlies
: :
'•'•' "•
'' "'• .;." **!;::*¾' van
(«)Orrf.2.11.4.
(b) *f»V. si.C. if- &>i8.
No>. 117 C. 11.
("d) Deutrou, zi, V. ai. y Wi$ffè0.
id.
Ut.f.a^Spnjal, tb, ¾(e) Q'ap. i.x deSpnjal.
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cf liffen , iMgduirig Afwefén, ömerkwheit, trömivekosheh , en
diergehjke oorfaken, (f)
13. Daer is ook een ander ècht-foheidinge, welke gefèhiedtvani¾d¾
m Tafd, fonder den bandt des houwelijx te breeken; waer van d'ooráàek is miverf&enelijke tweedracht tuflchen de echte lieden , het fy door
onma¾¾rîijkheit v a n e e n , ofte van beide , des niet tegenftaende is
het atöpt der överigheit om de fchuldige , m e kenniiîe van laken,
«ei eefnftelijk te ftraften , en tot billikbeit te brengen:, het fy met
geldt-breuken, gevangenschap, of anders, (e.)
• 14. Dies men tot ïcheidinge van bedt en tafel , niet moet komen,
*ls wanneer eene der contrahenten, klaegt hem onmogelijk te zijnby
de ándere te woonen, en fulx in waer lieit alfoo zy ende de klagende buiten
merkelijke fchukit l>evonden wort.
if. Ook foude de rechter uit fijn plicht, bevindende de ichult beiderzijds te fijn ongeneeflijk , de fcheidinge wel konnen infchicken;
evenwel is by 4pn Hove gcweigert , het verfoek van twee echte lieden, die verklaerden niet by malkanderen te konnen leven, en daerom gefèheiden wilden zijn , op het reke/f t/anTxke Eelkes , en <>Aefke
Folkerts , den 1. Juîy 1680. want fùlks fmaekte nae vrywillige echtfcheidinge , die ongeoorloft is. konde ook daer in by flecht rekeft
niet worden gcdaeti , maer moeite volkomen kenniiîe van laken
voorgaen.
.tö^-Want¾nderzins de •onveflbendijke haet ende tweedracht kennelijk zijnde fondei'höope van remedie , ende partijen nae lange moeite
ende proces zijnde overeen-gekomen , om te fcheiden van bedt ende
tafel, inirigaders van goederen, is fodanig ackoort by 't Hoff wel voor
góodt aèngézi'en ende Over de rölle gepubliçeert.
... :
. . i f. Anaerzins kan ec¾t-fcheidinge'van'bedt en tafel, veel¾nirt ten
áenzîen van de bandt des houwèlijks op' verfcek van partijen niét geschieden | lèîf mach d* een het den anderen niet geven op fijn eedt,
gelijkheide^ [al -worden geleert , ende by den Hove mijns wetens wel is
geweigert; want fulx alleen geoorioit is in faken die van de vrije wille
der lieden af hangen.
i8. Is echter toegëftaen het verïbek van een vrouw , een man op
trou aenlpreekende , die zich buitens lands hadde begeeven ende by
contumacie moefte gedoemt worden; fy verfocht, dat fy haer 'bewijs
niet hebbende itigebracht, mochte verkkert worden met ontfàngbaer;
alfoo fy toch met ièntentie dé man niet maehtig konde worden , en-9ÜWMUS

'•-••••'
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( ) Crf/?. y.rf. tit.deSponfal.&å.cap.Cdp-,zç.x.iejunjw. - (syOrd Ui*x4*.
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de fy' ook genoegfaem aen quaet-aerdige verlatinge Schuldig was, op'c
reqiieft van Lolkjen Harkes den 28. Aprilis 1680.
19. Een man behoeft ook fijn vrouw, die buiten Rechterskenniflè
van hem gelopen is, geen onderhoudt te geven; gelijk het verftant van
den Hove geweeft is , in de lake van A. L. G. en fijn huifvrouwe,
die van hem lijnde vertrocken, en moetende kramen , by rekeft verfochte , dat de man haer een hondert ducatons, of meer lòude moeten uitreiken: partijen verftaen fijnde is de vrouwe gezegt, dat fy wel
ibude doen , en keeren weder in tot den man , en hy mede van fijn
plicht vermaent, fònder op haer rekeft te difponeren, den 26. Maert 1680.
20. De reukeloofè echt-fcheidinge der Menniften , door haer vermande kerken-tucht wort mede eernftelijk geftraft, voor d' eerfte reife,
met dé breuke van hondert gouden Friefche rijders, voor de tweedemael gelijcke veel, nevens eeuwig banniffement, (h)

VII. K A P I T T E L .
VM hst tweede HouTbelfå.

TUteeie boWtotlijk geeorlofi. Straffen echter daer "san hy de 'toettenten Voordeele V
de T/oorlúnderen geftelt i die opgenoemt ende Verklaert ttorden.

1. I j l Y verfterven ftaet het den langft-levenden vry wederom te
l - ^ ! trouwen, al gefehiede het meermalen, hoewel de oude Chri-•—-^ Henen niet loffelijk van de herhaelde houwelijcken fpreeken;
hebbende onder andere Termllianm twee geheele boeken daer tegen
gefchreven.
2. Des moet een weduwe ten minften negen maenden wachten,'
voor al eer fy haer wederomme ten houwelijcke mach begeven , by
fodanige ftraffe, als de Rechter nae vereilch van faken lal bevinden, (a)
5. Nae Keilers recht wort defè mifdaedt hoog genomen, de vrouw
wort eerloos , fy mag haer man niet meer maken by uiterfte wille
oi ten houwelijk geven als een derdepart van haer goedt; fy mag felf
geenerhande begiftingen by Teftamentontfàngen, noch ook ervenifïèn

ram
( ¾ j£rt, Voorfcop't laejt.

(*) Or<f. ï, I. I J ,
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Van bloets wegen, verder als in de derdegraedt, fy verheft al wat fy Van haer
eerfiemzn heeit genooten, (b) maer alioo d' Ordonnantie de ftrafte maekc
arbitrair, nae goedtvinden des Rechters, dat gemeinelijk op een geldtboete uitkoomt, fio volgt, dat de anderefirajfenheedensâaegs by tns geen
plaets hebben.
4. Den mannen is geen fèekere tijt geftelt; rnaer de ordonnantie
Zegt, dat Z.Jeerbaerheitplaetfe (uilengeven, en behoorlijken tijdafhouden, (
$. Welke tijde van eerbaerheit Schijnt gelaten te worden aenhet^e•weeten van yder eerlijke man, {ónder dat dientenefteris de officier eenige ftraffe kan opleggen, ten ware zeer hatelijke omjiandigheden tezamenmochte kgmen\ en mogelijk foude de tijdt van fes weecken, wel voor hetminfte, dat de eerbaerheit toeîaet, konnen genomen worden.
6. Alhoewel de tweede houwelijcken volkomen vry zijn, lbo hebben nochtans de rechten tot voordeel van de kinderen des eerften bedts,
em dat die dikwils verfchoven worden, eenige voor-rechten vaft geftelt,
âit gemeinelijk firafen des tweeden houweltjx getiaemt worden, hoewel
't eigentlijk geen ftrafFen zijn.
7. Waer van het eerfte is, dat een vrouw treedend? in haer tweede houViciijkj, verliefl d7eigendom van alles,, wat fj van haer eerfteman, in eenig
manieren, of by erffeniflè harer voorkinderen, voor fòo veel haer va-,
deren goedt aengaet, genooten heeft, blyvende by haer alleen het vruchtgebruik, (à)
,
. •;
8. Het welke, by de meefte Rechts-geleerden, ookalfoowortverftaen ten aenzien van de mannen , die m de wet niet genoemt worden , ende gemeinelijk onder benaminge van vrouwen niet verilaen worden. Is echter by den Hove in dier voegen geweelên. (e)
9. Ingevalle nochtans alle voor-kinderen fteryen, foo komt de verloorene eigendom van felf weder op den vader , ofte moeder, finder
dat de kjnderen haer dat goedt konnen ontmaken, (f)
.10. Het tweede voordeel der voorkinderen is, dat een man ofte vronw',
ten tweedemael hijlkende, niet meer aen fijn tegenwoordig echt-genoot kan m
ken , als by op het minfle nae laet aen een van fijn voor-kinderen , worde
de het gene meer is gemaekt , de gemelde voor-kinderen toegevoegt.
(g) kintskinderen in delen wordende gereekent, als reprelenterende re
zamen hun vader, (h)
11. ' T welk ook plaets heeft in maten en voegen, foo wanneer de
F 3
tweede
b
s
J
( ) /• I. & %. C. defecund. Nupt. f ) Ord.art. yoorf. ( ) /. 3. C. defecund.K
(=} Sandelib.z.tit.^.def.z.
(f) d. l,<$.&>d, tit.\, def.t.
(8) $.l.baceè*
WaiiC,defecund. Mupt. (h) Sand.d.lit.$. def.5.
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tweede tnàn. ofte Vrouw het vracht-gebruik van alle goederen wort"toe»
gemaekt; want dan moet bet vruchtgebruik gewardeert worden, hoc
veel 't foude konnen gelden, nae de jeugt en ftature van den legataris,
en als een van de kinderen foo veel niet beuren mag, moet het vruchtgebruiks-legaet vermindcït worden, (j)
••-: 14. Daer is twijfel, öfidefe- wet ook wel plaets heeft,wanneer de tweede
echtgenoot den vader of moeder van de kinderen mede gebeneficieert
heeft by feciprook Teftament, en is verftaen, dat de wet ook indien
gevalle plaets heeft, (k)
ig. Het is nogtans niet verboden, de kinderen van het laetfte bedt,
«neep to maken', als die yan het eerfte; mits dat het niet gefehiçde, om
de wet te vervd¾lëû-%als" wánnëef yerûant dus xeide', ik^makg mijn man
dmfint Hjxdaelders ,en fioo dat meer bevondenfttochtewerden, als een van mi
voorkinderen beuren mag, fio make ikjlien overfthot, aen die kinderen, die i
hy mifh. tegenwoordige man hebbe; Dit mag niet gefchieden nae reden van
recht, gelijk dea Heet van ds Sande hoewel oyerftemt, terechte verdedigt. (I;
14. Ten derden/verheft' een vrouw, die baer tweede echt begaet, de
voogdij© over hare kinderen , (m) 't welkjnogtam in dra man, by dier ge%K.geval geen flaetfi heeft. (<~')
; 15. Reteden van onderfcheidt is, om dat een vrouw is in de macht
van de (lijf-vader'harer kinderen , in tegendeel de vader is niet in dç
fliachï'Wfl'dc/lijfmoederfijner kinderen.
'• .
16. Ten vierdeh verheft de vrouw met haer tweede houweîijk de
trap van Eere, ende waerdigheit, dié zy by haer eerfte man hadde,
en wordt gereeckent ten aénzien van het tegenwoordige höuwelijk. (0}

, (') Sand ïib.2. t/t, 5. def. 4,
(£) Sand.d. de£$.
(I) infiim loiktit.%.
àef.6.
(m) /. -. C.Qàand. mul. Tup, off. &\jiah'. fe<J. (n) I4," C. de h
^te.tem.l.$inpr,C.defectmd.Knft.
(°j £ZoV.Z2,c,$6.

VIII. KAP-
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KAPITTEL.

frántemge houTpeltfx aenbangfeh.

P'an ttottpenningen , Bmids-gtCvcn, HaWtoelijx giften, fvedtïftes begiftingen
Tfeltjx 'yoorToaerden; beneffens yders VcrAtaringe en recht,

D

Aer zijn verfèheidene aenhanglêls van het houwelijk, die elk hun
belbnder recht hebben, als i Traupenningen , a Bnnds-gaven,
^Hwwetijx giften en 4 Hottwelijx voorwaerâen,
a. Wat d' eerfte aèngaet, het is een gebruik onder de gemeine man,
dat de Bruidegom aen de Bruidt een ttouwpenning geeft (») als een pandt
ende waertéekm, dat het hvuiú'eiijkigefloten is.
;.,-',•;
3. Dèfèlve moeften volgens gemein reeht, weder by voltrecken des
hoüwelijx den man toekeeren \ maer in Frieflandt is de gewoonte, dat
defelve blijven in eivendem bj de bmidt voor altoos.
, 4, Bruidts-gaven zijn verteringen, by den. Bmidegomgedaen aen de Bruidt,
beftáende in gek, in juweelen., of yets anders tot haer voordeel.. (b)
f. Sulke vereeringen worden ook des Bruidts eigen, eeuwiglijk en*
dç erffelijk. (c)
• ú. Wel te weten:, indien niet alleenlijk het houwelijk. volbracht, maer
tok^ onderhouden•aaerde:.,..fülx» fqdien door fchult van de vrouwe , het
houwelijk ontijdig afgebrooken werde, de fchenkagie wederom foude kennen te meteged'aen worden; gelijk verftaen is, nopens een Bruïdts-gave
die geeifeht wierde vaa de erfgenamen eener vrouwe, die haer felf rade
eerfte^ brúiloftsdagen hoewel na 't byflapen, om 't leven gebracht hadde-,, (d) uk¾eeü weerzin tegen.de» i»ao. 't: wslk mede verftaen loudc
konnen.worden ^ .vaneen., vrouwe ,;.die hartneckiglijk hadde geweigert, de trouwe lichamelijk te voltrecken.
7. Het fel ve is van gelijken te verftaen, by aîdien de bruidt eenige
vereering aen den bruidegom quam te doen.
.. 8, Edoch van anderen aert zijn de houwelijx giften , (e) welke den
. - „ , / . ,

. . .

.

. . .

•

man,-

. <*) Jtrtba Sponfalitia* .' ..(¾ Sponfalitist krgitás., ' (c) SatJ, likz.fit,i,def,
(«O Sa.ià. a. tit. 2. def, j . («) Dotes.' *
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man,' het zy v o o r , of nae voltrocken echte worden gegeven , tot on-t
derftdtit van de lafi des houwelijx: want de voorgaende zijn niet als profijtelijke, dog defe worden verftaen laflige giften te zijn, welk ondericheit
zijn gebruik elders fal hebben.
9. Defe zijn, of nootfàkelijk of vrywillig.
10. E e n nootfakelijke houwelijx g i f t e ï s , die een vader doet aen fijn
dochters, die felve geen goet en hebben.
11. Sy wordt daerom nootlâkelijk genoemt, omdat een vader verplicht
is, en des noodts daer toe gehouden kan worden, om fijn dochter uitte
geven,etide met behoorlijke houwelijx gifte,mc fijn vermogen te verzien, (e)
12. W a n t het gemeine beft daer aen ten h o o g f t e n g e l e e g e n i s , ^ « ' e
huisgezinnen mogen voort gezoet worden, lf)
15. Vrywilhge houwelijx gifte is., die een moeder of andere verwanten, ook wel vreemde, uit geneegentheit geven aen den man.
14. Somtijds kan ook een moeder werden genootfaekt em haer dochter te
•moeten uitzetten, indien de vader onbegoedigt en ly rijk i s , of van een
dolende fèfte bevonden wordt (g)
15. E e n vrouwe kan ook felf'haer goedt of geheel of eea deel van het
felve opdragen aen den man tot een houwelijx gifte, (h)
16. Maer llúx moet gefchieden, door een mtdruckelijke en wettige
acte van houwehjx begiftinge, want anders worden hare goederen Hechts
gereekent , als ten houwclïke ingebracht cnácgenoemt parafernaei. (\)
ij. H e t gebeurt zelden in Frieflandt, dat de vrouwen felve fulke
houwelijx begiftingen aen haer mannen doen , gelijk^olders en vrienden
Wel pleegen, gemeinelijk brengen fy de goederen Jlechts in by den man.
18. Wäer.van de reden is, om dat d'opkomften van de ingebrachte
goederen * foo wel als van de houwelijx giften tuflehen echte-lieden
gemein zijn.
ie). Maer echter, ingevalle luikeen houwelijx begiftinge by de vrouw e in der daedt gefchiede, foo feu de vrouwe neven de goederen, indiervoegen aen den man opgedragen, mogen gaen, voor alle de kred$teu~
ren, die aenfpraek op den man alleen zijn hebbendegelijk^eldersfalwor•den gezegt, waer mede meenig vrouw haer goedt ioude konnen bewaren.
• 20. D e man is w e l , geduirende het echte, eygenaer van het goedt
ten houwelijk gegeven, (k) maer hy mag nochtans het felve niet ver-.'..:..<...-.
vreemfe) /. 19.ff,d. l¾V. Ntipt.
(f) 11. ff. Sol, matrim,
(s) /. I4.-C.aie jut. dot.
L14.C'de Haret, (bj l,^.C>iejur>dot. (*} Satii, libti.'tît.2,åef.2,
(*} L »3.
«§. ï.ff. dejiir, dot,
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Vïecmden, ten ware het hem gegeven was tot een feekeren prijs van gelde
invoegen hy die fummegelts , en niet het "goedt verplicht foudc zijn
wederomme te keeren. (i)
i i . Het houwelijk geeindigt zijnde door overlijden van de vrouwe,
fonder kinderen, foo koomt de nootlàkelijkehouwehjks gifte wederom
aen den vader, maerkindt of kinderen , nae de moederverft'ervende, foo
komt het-houwelijx goet op den vader der kinderen , en niet op des
vrouwen vader , geiyk eertijts by den Hove veritaen is. (m)
22, Zegge kinderen wordende bevonden by 't overlijden der vrouwe
foo blijft de houwelijx gifte by man en kinderen, nae 't gevoelen der
meefte Doftorén en onfc prabtijckf; hoewel Sande bekent dat het in de
wetten anders light. (o)
23. Soo verre de vader liet houwelijx goedt wel belooft, maer niet
gegeeven heeft en de dochter daer op ftervende kinderen nae laet, foo
willen eenige , dat de vader het lèlve beloofde houwelijx goedt voor
de kinderen niet kan eyfchen, veel min , als de kinderen naderhandt
komen te fterven, en in 't fèlve gevoelen is Sande (o) alhoewel tegens
reeden van recht, foo V fchijnt, en ts by 't Hof ook^Joo niet geweefen.
; .24. De vrywillige houwelijx giften (p) vererven, nae t overlijden
van de vrouw op haer erfgenamen, gelijk^andere goederen.
2,5. De man everieden z.tjnde, blijft het houwelijx goedt ongetwijvelt
by de vrouwe.
26. Als geen fêecker goedt of fiimme ten houwelijk gegeven ofte belooft is, maer de beloftegedaen is van feekgre fummejaentjxte fptllen geve
ten hòuwelijke , daer uit kan niet langer eyfch gedaen worden als het
houwelijk^duirt, fchoon 'er kinderen overig z.ijn, om dat die jaeriijx ten
houwelijk yets belooft, kan niet verftaen worden hem langer te verbinden, als 'er houweüfk^is- foo geweefen in de fake van Dr. J. R . re-.
qmrant contra P . H . requireerde, voor Pinxter 1680.
27. Nae de Keiferfe rechten ïilèr ook ceahottue'ijxgifte, die de man
doet aen de vrouwe, die in gelijcker voegen, nae het einde des houwehjxs keert weder tot den man , (",) edoch in Frieflandt noch ook elders heedenldaegs , wort fodamg flag van houwelijx goedt , niet gevonden.
28. In plaetfè van die , zijn beedenidaegs de weduwes giften, waer
door een man uitwijfinge doet aen fijn vrouw , van feecker goedt,
G
of
(') 5 &l jn.C.de far dot.
(m) Sand. lib. x.tit.z def1.6
f") Sand.
lib z tit.2 def. 5
(o) Hb,2,út.3,def 6,
(?) I.un. §. 6. C. <kCaduc. tolk
(q) § pen Infi de donat-
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of opkomften , die fy genieten lal, ingevdk fy hem k$mt te overleeven.
Defe,zijn onder de gemeine man weinig bekent, maerwel onder do
grooten, gemeinelijk wordende genaemt y met een franfch woort,
doaaires.
2.9. Maer by houwelijx voorwaerden, placht de man foo wel de vrouw,
te verrijken, als hy dikwils van <3e vrouwe begiftigt wordt.
30. Defe voorwaerden zien meeften tijt, op het voordeel van de lanaftlevende, het zy voor een der echte lieden, ofte beiderzijts effen gelijk.
51. Dies konnen voor geen houwelijklè voorwaerden beftaen fodanige contraäen, waer door de vrienden van de bruidt, voor het confènt
tot het houwelijk, eenige voordeden komen te bedingen; gelijk verftaen is nopens het houwelijks-contraÜ;,foogenoetnt , tulîchen M. K.
en M. S. benevens haren curator , laft hebbende van des Bruidts
vrienden, opgericht, waer van hier boven gemelt is in het vierde kapitteh
32. Wanneer dele voorwaerden verbindenswijfe , of by manier van
beloften gefchieden, foo hebben fy volle kracht, en konnen naderhandt»
hy uitterfte wille niet wederroepen worden, (r)
33. Maer als zy makens-wijfe , en gelijk als by Uetfle wille worden geftelt, foo hebben zy geen kracht van verbinden ^ maer mogen ter believen van dm maeker, herroepen worden (i)
34. Men mag evenwel, by houwelifkfe voorwaerden, geen efgenaera
maken nog ten deele nog voort geheel, invoegen fodanige erfmakinge
looideonwederroepelijk zijn, immers niet in Frieflandt, 't welk daer in f
met 't Keiferlijk^recht overeenkomt, (t)
C) Sanàjib l.tit.z.def.q.
({) ibidem.
(*) djfcdef.j.

IX»
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KAPITTEL.

Van de Hms-gezwnm.

Wat ten huh-^e^in %y en hoe meenig perfionen daer toe Vereifchf •tornd
on\olmaekte hu'u-ge^innen, en \>an het recht des huis-yaders> of huiskinderen en booden , oVer en negens eikanderen.

l. f~~*\ Etrouwde lieden begeven zich tot het opmaken van een
fi •«• Huis-gezjn, 't welk is een gefelfchap, van vier of meerperfoo^-»—^ nen, onder het gebiedt van een huis-vader tot dagelijksgerief¾<
ten gelukhjg leven aengeftelt.
z. Het huis-gezin beftaet dan uit het hooft ende leden , en het recht
des huis-gezins wort onderfcheiden in driederley oplicht van den huisvader.
5. Eerftelijk het recht dat hy heeft nevensfijnhms-vroutv; ten tweeden nevensfijnkinderen, en ten derden nevensfijndienft-boden.
4. Edog een huisgezin, is of volmaekt, of onvolmaekt.
f. Een volmaekt huisgezin wort genoemt, als wanneer een huis-vader, huis-moeder, kint, of kinderen, en een of meer dienft-boden zijn,
alfio ten minften vier perfionen.
6. Soo wanneer een van dele koomt t' ontbreeken, dan wort het
huis-gezin onvolmaekt, meer of min, nae dat het ontbreekende lidt van
belang is.
7. De grootfte onvolmaektheit is buiten twijvel, daer de huis-vadev
ontbreekt, naeft daer aen de moeder.
8. En het gebrek van kind of kmders , is mede geen kleine onvolr
màekthek.'
9. Hét minfte belang is in't gebrek van dienft-boden; die nochtans al
mede hare nootzakelijk heit hebben.
10. Voorts is het wel foo , dat de Regeeringe des huisgezins is by
den hu¾-vader , lbo nochtans dat hy tot medegenoot inde regeeringe
fijn huisvTOUWe moet kennen, die wel onder hem , maer echter over de
kinderen,, en Dtenft'-boden geftelt is, fulx het huis gezin moet geZeeht
Werden van bejde man en vrouw beftiert te worden.
Gi'
11. Maer
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'ii. Maer om dat de evendrachtigheit gemeinlijk tweedracht maekt,
lbo is het van noden geweeft, dat de Oppermacht by den man wierde gevoert ; 't welk ten allen tijden, by alle volkeren vvaergenomen, en by
de Goddelijke wetten, mede vaft geftelt is.
x%. De ouden hebben de macht van d' huis-vader over fijne kinderen vergeleecken by de Koninklijcke macht, die wel is abfilmt, maer tot der
onderdanen beften en nutte gericKtet;fijnmacht over de vrouwe, by die van
d' overhelt in een vry lam, die gemackelijk en toegevende is, evenwel ook met
klem en bedwang, des noodt. Over de dienftbooden, die hebbenfc genoemt
heerfchende, tot nttt en gerief van de meefter, ende niet van haer, als by gevo
13. De plicht van een huis-vader ofte meefter en verdere leeden des
huis-gezins kan hier uit a¾enoomen worden. De meefter moet de huishoudmge verzorgen van nooddruft ende van alles wat tot gerief van het
dagelijx leeven van nooden is, ende moetydcrvandeondenvoryeneleeden
in ordere end.e totfijnplicht houden; die elk dan moeten waernemen het gene haer in gevolge van haren plicht wordt opgeleidt; lbo van de meefter, als van de vrouwe, dien, gelijk gezegtü, nevens en onder den man
de regeeringe van het huis toçkoomt.

X.

KAPITTEL.

Van de rBwgeY-'Voogdi\e der mannen o-Ver bare Wonden.

"Rfcht der mannen, foo nae Goàåelijcke, "üolkeren,fyomfeah Friefihe r
geenfoorte Van Curatele , maer een Voonrecht der mannen. Hoedanig
• moeten fijn, om dit recht te gebruickcn. in fvellie defe macht geen pla
en Wanneer de fehe ophoudt.

D

E mannen hebben over hare vrouwen, voor eerft , Ibdanig
ontzag, als de namirlijhe, Goddelijke, en aller volkeren rechten he
geven, welk' is, dat de vrouwen hare eigene mannen moeten
onderdanig afa , in alle dingen die niet kennelijk aenloopen, tegen eere
en deugt, en dewijl geen macht in de werelt kan zijn van vrucht, fbnder dwang , lbo moeten ook den man toekomen «enige middelen van
hedwangy indien de vrouw haer weigert te buigen onder zijn gezachin
redelijcke dingen.
4. Maçat
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a. Maer gelijk de practijk in veele dingen verfcheelt van het recht, •
fóo fcheelt in delen ook niet veel, of in defe landen is de waerheit, het
geene de Graef van Guiche fchrijft in fijn Misjîjve, die hy van fijn reis
in de nederlanden heeft uitgegeven , dat de mannen , die haer vrouwenhet huis niet willen laten regeren nae haren zjn , en die fe jouden willen
dwingen, om haer onderdanig te zjjn , worden gehouden voor onhebbelijk
wreede menfchen, en komen m den haet van yder een.
2. De keiferlijke rechten gev¾n den man niet meer, als wat hetgemeine volkeren recht hem geeft, te weeten, de heerichappije van het
huis; (a) maer de man heeft geen burgerlijke macht over de perfonen
en de goederen van fijn vrouw, maer fi was even foo wel F'oogdejji van
haer goedt, ah de-manvan het fijne, defweegen by oudts , als een paer
volx trouden, lbo was 't gebruik , dat de jonge vrouw tot den man
Zeide ; daer gj zjjt lan, daer ben ik^ Griet, (b)
4. Maer onfe ordonnantie geeft den mannen ook een burgerlijk recht
over de perfonen en de goederen van fijn vrouw j 't welk voogdije genaemt wort ; hoewel het t'eenemael verfcheiden is van die voogdije,
die men anders Curateek noemt , want als fy fodanig foude zijn, foo
moefte fy, af om de jaren, of om de fexe zijn; om de jaren is defe voogdije niet, want foo wel oude wijven als jonge onder deielve zijn. om de
fèxe is Ty ook niet, want dan fouden ongetroude vroulieden ook onder
voogdije zijn. behalven, dat een man niet wort geamharifeert by den
rechter, dat hy geen inventaris maekt en geen reeckenrnge behoeft te
doen, 't welk alles met Curatoren anders geîeegen is (c)
6. Defe voogdije der mannen heeft geen aenvang, als nae vervullinge
•van het hottwelijkj, en niet terwijl fy onder trouwe flaen, om dat dele voogdije ziet op de regeeringe van het huis ende by-woninge der echte-lieden.
...
j . 'T is dan foo, dat een getrouwde vrouw, fonàcr den man haer niet
mag verbinden nog ycts vervreemden; hoewel fulxgefchiedende, die
willens met haer gehandek heeft, fich daer op niet. kan beroepen, gelijk het Hof gewefen heeft by Sande. (d)
- 8. Dit recht is niet foo feer ten aenzien van de Jwakheidt des vrouwelijken geflachtes ingeflelt ( want dan moefren de ongetrouwde vrouwen
ook voogden hebben) maer het is een recht en voordeel van de mannelijke achtbaerheit. Deïwegen de man, gelijk gezegt is, ook geen inventaris
maekt , nog reeckeninge doet; hoewel hy de vrouw geen beicheidt
G 3
van
(a) 1.196 pr. & § 1. d V. S,
(ò) Tlutarch. Quxft.
"Rpm.
30.
tcbi
tu
Cajus, e
Caja.
(c) Satid. lib. %. út, 4.. def,.i. injin.
(ú) lib. a. tït. 4, (lef. 5,.
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van hacr ingebracht goed foude konnen weygeren, ominhetlcheiden
van winft en verlies naderhant te dienen, (e)
9. Bygevolge de vrouwe minderjarig en onder mombers ftaende,
houdt de macht en beftier harer voormombers ter(tont, ende van fè'f op. (:
io. De man moet nogtans fodanig zijn , dat hy filfi beqmem zjy om
goedt te regteren. (g)
" i i . Daerom minderjarig zijnde moet hy z,ich mondig laten maken, en
foo hy noch niet mondig kan worden blijft hy onderfijnvoogt of voogden, en de vrouw onder de haere (h) foo de vrouw echter voljarig is
kan fy alles doen met confent van de man, fchoon minderjarig zijnde,
die fùlx dan niet doet als voogd, maer als man. Q)
12. Indien ook de man, mtfinnig of Stadts-kint , of andcrzints fêlfs
onder voogden geraekt te moeten ftaen, kan hy zijn vrouwen goedt geenzints regeeren; gelijk mede niet, foo dikwils hydoor fijn fchuldttot armoede koomt te vervallen, (k)
.13. Tuffchen den man ende de vrouw foude ook wel mogen een verdraai gemaekt worden, het zy voor of geduurende echte, gelijk beides
wel gefchiedt , dat de vrouw het bewint over haer eigen goederen pil hebben ; mits dat ftaende echte, d'een ofte d'ander, fiilx niet jîrecke tot verrif
hinge, alfoo echte lieden, malkanderen niet mogen Schenken, gelijk op
een ander plaetfe fal gezegt worden.
14. Dele voogdije eigentlijk is te verftaen, van des vrottws ingebrachte
goederen, en niet eigentlijk^ van het houwelijx goedt , dewijl hier van niet
alleenlijk het beftier , maer ook den eygendom de man toebehoort,
als boven gezegt is.
15. Voorts zijn van defè mannelijke voogdijen twee aenmerkelijke
üitneemingen, d'eerfte is ah de wijven met hare mannen, openbare neerin
en kpopmanftbap doen, het welke in defe landen zeer gemein is, dan mag
fy verbinteniflên ende vervreemdingen aengaen, foo veeldte Koopmanfchap
betreft. (>)
16. Ten tweeden , mag de vrouwe handel er), koopen en tuiflehen,
in fal^en die de hnishondinge betreffen, om dat in beide defe gelegentheden
de vrouwe verftaen wordt , het gene fy doet , door láft des mans te
doen. (m)
17. Waer uit volgt, dat, als de man dienteneffens verbodt doet aen fj
vrouw, en daer van kenniffe geeft aen anderen, dat alldan hare handelingen ,
e
( ) ó.Herbaj cap.l.rer.quotid. (f) Sana Ub.x lil- 4. de f. 1. &(ê) Sand
ibiden. ('M Fferbaj.C. ^3.^.4- f») Herbaj.d
cap v¾ § 3 & 10. ( )i. 24,«
pr.fffolut.mattjm.
0) Ord. 1.1,1.
(,n) Ordon, als Voren.

wumkes.nl

I. Boek , X. Kapittel.

$f

iingen, met den genen, dien lûlx is aengekondigt, geen verbindens
kracht en heeft, (n)
18. By defe uitneemingen komt noch, dat de vrouw door mlfdaet kan
alleen verbonden worden, tot een geldt-breuke. (o)
19. Ook fio de man verre af is, en de faecke haèfi eifcht, lbo kan fy
den rechter verlòecjcen , dat die het verhandelde in afwefen van haer
man , voor goedt keure, jae de man lange weg zijnde geweeft, lbo
dat men niet en weet waer hy is, kan fy worden geleeden om in eigen
laken te handelen; Dies -wel geen acht genomen is, op een middel van exceptie,

genomen tegen fuik een- vrouwe, die Ibnder pleitvoogd, ac¾e maekte.
Tijtje Tomas Ooftenbaen Crediteuren , tegen f, S. erfgenamen den 23.
Oftober 1683.
20. Gelijk dan ook als de man, buiten reeden, weigert voor goedt te
kennen, het gene by de vrouwe wijflelijk, en nutlijk gehandelt mag zijn,
is haer wel geoorloft door het gezaag van den Rechter , het dwars-drijver
van haer man te verbeteren, en het gehandelde doen ftant grijpen.
21. Eindelijk uit halve Contracten, foogenoemt, wanneer yemant onkoften voor de vrouwe gedaen heeft , in haer eigen ofte gemeine làeken, wort fy mede buiten den man verbonden, (p)
22. ' T is ook evenveel, of de man te<renwoordig'\s of niet; o£hy voor
ef naegedane faek^,fijntoeftemminge geeft, (q)
23. De voogdije des mans houdt op, wanneer het echtgefchetden is,
te weten door fterfval, overfpel en quaedtaerdige verlatinge; ook ten
aenzien alleen van 't bedt en tafel, wel te weten, foo de fcheidinge by
fchuldt van den man is toegekomen, of ten minften by den Rechtens
beveftigt. (r)
24. Ten tweeden, wannneer de man fèlf onder een voogd moet ftaen,
als verqitifter of uitfinninge, gelijkjrede gezjtgt is.

25. Ten derden, houdt het op door ackport, gelijke mede te vooren gez.egt is j het zy de vrouw bedingt, om alle hare goederen felve te mogen regeren of cenige der fclver, hoedanige in't oud Roomfch recht in*
gehouden goederen genaemt worden. ( 0
26. Eu kan niet gezegt worden, dat fòdanig aekoort fòude fhïjden
met de goede zeeden; want de voogdije der mannen over de vrouwen,
ten aenzien van hare goederen is geen gevolg van zede-leer en van eerlijkheit of deugt; maer van bttrgerlijk^goedtvinden ; blijkende hier uit dat
ly by de oude volkeren s Grieken en Romeinen is onbekent geweeft.
27. Maer
(n) Herbaj.d.Cdp.ii.ç.'ij.,
(°) Hêrbaj.§.\<;.d,cap. iC.
(p) Herbaj-$•
t½.d.d. ca?. 13. (¾ Herbaj§, 18, (0 Sand,lib,z.tit. z.def.%. (f) ftgcepititl*
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ui wat van de macht des mans is, mag hy foo wel doen, als voogden, teik.
aenzjen van hare minderjarige. ( ,)
40. Vinde nochtans omen Herbaij fchrijvcn, dat een man , geen goederen van fijn vrouw , hodantge die zjjn, buiten haer wille kan verkoopen (b) doch hy {al ongetwijveit aldaer van ontilbare goederen te verftaen Zijn; en de woorden, hoedamge die zjjn, lullen delen iîn hebben ,
het zjy goedt ten houwelijk mede gegeven , of anders; want hy , in de vooi*gatnde woorden, van vrouwen va-ftigheden hadde geiprooken, 't welk
mede dient, op het geene Sande elders lchnjft. (•)
41. In deien fcheeit man en wijf, van minder-jarigen voogdije, dat
de man, met toeflemminge van fijn vrouw, fonder onderfche¾it weimag
verkoopen » daer toe andere voogden noch van nooden hebben , decreet
van de overigheit, ziet Sande en Herbaij, ter pláetfe voor/.
42. Staet eindelijk te letten, dat het geene getroude vrouwen'hebben gehandelt buiten kennifle van de mans,, foo verre nui^ en van
geender weerden is, dat die gehandelt heeft metde vrouwe, daer uit geen
aEiie kan hebben, maer indien de man het voor goedt keurt, fokande
ander hem op de nulliteit niet beroepen,. ook met als de vrouwe nae des
mans dood dringt op de voltreckinge des handels, (d)
43. Als de man yets doet , in of buiten recht y voor hem en fijn huis*
•vrouw, ofte voor haer alleen, van welkers wille hy geen blijk toont»
foo is veeltijts het gebruik, dat de mart belooft het gene hy doet by da
Vrouwe ie fullen goet gekeurt worden, (e)
44. Maer defe belofte is niet feer wel van paffe nae rechte;, beeter
ift dat de man eenvoudig zegt, te handelen voor hemfelfs, en als man ende
voogd ever fjn huifvrauw, of ten minften met eenvoudige meldinge van
haer, 't welk by den Hove verftaen i& genoeg te zijn, om het gehandelde te doen gelden, ten aenzien van de vrouw , in de fake van Dr,
fohannes Duinng appellant, contra den heere Philips van Bashuifen, appe
leerde, wegen fijn huisvrouw, den 15. f ulij 1642.
4^. Ende is doen ook verftaen , volgens getuigeniflê van Nauta^
in de Raedt prefent -zijnde geweefi , dat als een man yets heeft gedaen,
Voor hem en fijn huisvrouwe, fchoon dat alleen ten aenzjen van haer, jtant
kan grijpen, en dat- het hem niet roert, fûlx echter voor't geheel ten
behoeve van de vrouwe kan g«lden, gelijk Boshuifën doen hadde gecaen,

(*) arg. I. 22 C de ^àminijlr. Tut.
(¾ ^gr. quot caf. iz.§ 6.
(c) m
Jijn zbafktit.q def 2.
(d) liù.z.tit.4, dif,$, 'ierfat. quaftionis eji. (e) C<J««
ito d& raio, H&fbaj, caf-13. $. 9.
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daen, met het näeren van een gedeelte eener Sate-landts, daer niet hem
maer fijn huisvrouw het niaer van toe quam.
46. YVaer van de reeden kan gezecht worden defè, ten 1. man en vrouw
«een zijnde , kan het geene zy doet, ook gezeght worden de man te
doen, ten 2. dele woorden voor hem en fijnhmfvrouw hebben verbind ens
kracht voor elk. in't geheel ; lbo dat de mans quditeü , al overtollig
zijnde, de vrouw evenwel recht daer uit in't geheel kan worden verkreegen j te weten tot haer profijt; want in een lake die de man tot
haer lalt alleen foude willen doen, was het van ander bedenken, (f)
47. Eindelijk oni te doen zien , hoe we'ynig het paft, dat de n a a
de rato caveert Voor fijn vrouw; ftaette weeten, dat hy ook tegen baer
dank hare laken kan doen, en voor haer handelen, [onder datjy het hem
kan verbieden > gelijk andere voogden, over de gene die onder haer ftaen
konnen doen. (g)
48. ' T welk echter loo Verre niet kan getrocken worden, dat een
vrouwe , tegen haer dank , door haer man loude konnen verbonden
werden tot eenig läftig contract, fonder eenige remedie daer teegen;
ïie-fflaer fy kan met protelt tegen het contraót, geinfinueert aen den
geenen , daer de man , hem , en haer aen loude willen verbinden,
•Verkrijgen, dat ly der ganfeh niet aengehouden zy, gelijk^ bj Sande wort
tengeteeckent. (h)
49. By gevolge kan Zy laten weten aen lieden, die haer man borgen, dat fy daer aen niet gehouden Wil zijn, met dienfttgproteft tenjelven
einde.
44. Wel te weten , wanneer als des mans doen te buiten gaet de
plient van een goedt voogdt en huisvader ; want anders de vrouwe
geenzins bevoegd is, om den man in fijn voogdije te ftooren.
(f) TtraqueU.tluretrÆ,lignaj>er$. %o.gl,m,n. ïl.&ec.
(é)Tira^uel, d, l
Q) lib.2jit>$'def,&yerj; Jimnïterex$njje.

H
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KAPITTEL.

Ván gemeenfchdp van goederen tuffcben echte liedei
i

J^rt ICsifert en andere Volkeren rechten \an de gemeenfchap der goederen tuf
echte lieden peggen Kjirt begiyp \ant Friefche recht, daer ontrent. l'erhael e
Verklaringe der getallen , in "toelke defe gemeinfcbap plaets beeft* foo in Voor
len als in fchadep, als mede "toaer in de fefoe geen plaets heeft , en "toanneer f
ophoudt. Eindelijk, hoe een der echte lieden e Ver een ContraEl by hem alteen am
gigaen, geduirende, of nae 't echte kan aengefprooken "toarden.

N

Ae het Roomfche recht was 'er geen gemeinfcbap van goederen tuflchen man ende vrouw altoos, (•*) maer demanonderhieldt het huisgezin, en wat hy overhieldt was voor hem alleen , de vrouw ofte des felfs vader en vrienden, gaven hem tot onderhout of onderftant der huishoudinge eens voor al een medegifte, diehy
nae het geeindigt houwelijk wederom gaf, de opkomften van des vrouwen goederen konde fy gebruicken foo als fy wilde, (o) hoe wel de felve
voor het meerendeel by den man wierden geregeert , . en ook tot de
gemeine huishoudinge befteedt, uitgenomen eenige goederen , die de
vrouw wel ganfchelijk voor haer felve behieldt, Ibnder den man daer
over te laten gaen, gelijk^elders reede (c) gezjegt is.
z. Andere volkeren heeft d;t mishaegt, foo zeer , dat eenige volle
gemeinfihap der goederen foo van eigendom als opkomften, tuflchen echte
lieden hebben ingevoert j maer andere, waer onder onfe landtslieden, hebben de middelmaet gekofen, invoegen de eigendom blijvende by een;
ygelijk van de echtgenoten, de vrhehten ende opkomften onder haer Jonden
gemem zjjn. Ons Ordonnantie (á) heeft'er noch yetsvan eigendqmsmengfel by gedaen , te weten , dat ten platten lande het huisgeraet
binnen den middelmuir begreepen, den echte lieden gemein wort»
ats jy- den tijt van een jaer in den echten fiaet vergadert zjjn geweefi; mits
dat het felve huisraedt niet hoger in waerdijemagh Hijgen, als tot een dmfent
l l
b
( ) - 7-fffolut, matrim. I i § j $. jf. ad fc.felan.
( > /.8 C. de£a8. conMent
tc)bt»iareceptitia.
(d) i.boeA. z.tu.art.<y
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firn CaraB gutâens, en moet dit ook verftaen worden, bulten nadeel va»
een derde, die hypoteek op de feive huisgeraden foude mogen hebben»
gehjk ten aenzien van de hipoteek die de voorkinderen hebben is geoordeelt in de fake van Triju Nanne dochter tegen Sjbrant Pieters, voar
Kers-tijdï 1617. (e)
3. Dit heeft dan geen plaets in beflotene Steden noch in Voor-fleden r
ook niet in huifmanne gereetfihap, 't welk in't achter huis buiten de middelmuir wort gevonden ; war door huifgeraedt moet verftaen worden
wort elders gezegt : wert ook verftaen, dat defè ordonnantie alleen raekt
de huifgerauen, die de echtelieden by het aengaen van 't hou-u eüjk^ hebben
gehadt , ende niet d.e fy naderhandt door aenfterfte , of anderzins af»
lònderlijk mochten hebben verkreegen. (f)
4. Winft ende verlies werden volgens de ordonnantie ipfi jure ,datîs-,
door onmidâelijke kracht van de wet gemein, lbo dat 'er geen overdracht e , ces/te , noch levennge van noden is ; Jcheelt ook niet',. door wiens
geit or arbeidt yets verkregen is , noch ook wiens naem in de brief
ltaet, als het œaer geblijkt, dat het ftaende echte voorgevallen is. (g)
5. Soo komen dan in defè gemeinfehap alderhande opkomften van
goederen, hoedanige die fouden mogen zijn , al quamen fy de eene der
echtelieden altezjtmen toe ; van gelijcken alles wat by de eene verdient,
gekocht, ofte verkregen is ; ten -ware de otrfad^ van de verkrijginge fo~
danig was , dat jy op de eene der echtelieden geenz*ins en pafie ,. gelijk a½

een der echtelieden, een huis of landt genaert heeft wegens bloedtverwantfehap, want fuik goedt hem alleen eigen wort; mits, indien
hy het met gemeine penningen betaelt heeft, dehelpe daer van wederom voe
doende aen jijn echtgenovdt. (h}
6. Dit fchijnt ook plaetfè te moeten hebben in ampten ende officie»
ftaende echte aengekocht , want hoewel het ampt des mans alleen eigen wort, lbo moet hy ofte fijn erfgenaem de helfte van de prijs wederom aen de vrouwe goet doen; zegge ; de prijs die daer uit het gemein waerlijk voor gegeven is , ende niet foo veel het ten fterfdage
weert is geweeft; hoewel Nauta in Jijn 41. decif. verhaelt foo geweeft
ie: zijn het gevoelen in den Raedt j want dat ftelt vaft een prijferinge
der ampten » als of het patrimonieel goedt was, 't welk noit is geweeft het
gevoelen van het Hof; maer de prijs die het in der daedt gekoft heeft
moeten echtelieden elkander goedt doen, om dat fy het te zamen, t' zy
met recht of onrecht, hebben gehandelt ; De felve 41. decifïe heeft
H ¾
ook
(«) Saekma not. adjlatd.tit. CO Sana. %. 5.5. (g) Sand.%.$. 6„ (h) San
4 5 l-terf-deind.
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wát aháers táet i n , als dat Æm:Beixan
gtcmdeimeert it-, o á ï ae¾ fîjà
^ásoonrooeder Saepke Jtms Sierxma,. erfgenaem t a n fijn overledenhuisv r o u w e , goedt te doen de felve prijs van hetampt, dat ftaende echte was
gekocht en ook weder verkocht, hoewel de Approbatie van de Hetren Ge»
deputeerden verkregen was drie dagen na haer overlijden, den I y, ^¾l. 1657.
, 7. Goedt dat de man gewifteit heeft voor een ander ftu^goedts hem aU
leen eigen zijnde, wort ook met de vrouw niet gemem. (i)
8. Maer de man of vrouw , fijn af haer eigen gaedt ftaende echte ver~
Japende, ende wederom andere vaftighe.it daer voor kopende, lbo wort het
gekochte goedt beiden gemein , doch de ander moet de belfte der penningen wederom by de lcheidmge goedt doen. (k)
9. W a t voor het echte gekocht is , en ftaende echte betaelt, blijft eigen
aen den .koper, al was het onder vearwaerdegekocht,
die ftaende echte
vervult mochte zijn. {•)
10. Mede als de eene fijn goedt voor het echte, opwederkoep verkocht
heeft, en het ftlve ftaende echte wederom heeftgeleft, mits allenthalvende
prijs tuflehen echte lieden wordende vergeleecken. (m)
11. Als de eene door pleits-accoort, eenig goedt heeft verkregen'•, hetgefie hy verftonde hem toe te behooren , dat blijft ook by hem alleen , te»
Ware fijn recht ganfch verciert ende van geender weerden ware geweeft,
12. D e onkoiten en verbeteringen aen het goedt van de eene gedaen,
moeten aen de ander voor fijn gedeelte worden goedt gedaen.
12. So echter, dat, indien 't onnoodige koften zijn geweeft,tot vermaek
van beide echte lieden, niet meer werde goetgedaen , als des eenen goedt
daer door verbeetert is geworden, (n)
14. D e gefchenken, die de meijers van de eene komen te geven, zijn ook
gemein, nae proportie van de tijdt , maer aenwas van nee of revier tot
vermeerderinge van des eene fijn landt , zamenvoeginge van vruchtgebruik met de eigendom zijn alleen voor de gene die het goedt eigen is,
ten ware het vmchtgebrmk^door gemein geit gekocht was. (o)
iy. Maer de vruchten, ten tijde van de echtfcheidinge in welen zijnde , moeten worden gedeilt. (p)
16. Daer wort getwijvèlt , of het gene aen een der echte lieden,
onder levende geichonken w o r t , de ander mede toebehoort, en is by
bet H o f verftaen van j a e , ten ware de fchenker mix hadde verboden,
hoewel veel treffelijke Rechtsgeleerden van andere gevoelen zijn. (q)
17. M o f1) Sand.d defin,t>erf.respermutata.
(k) verf qttoå ftmarilus
(i) Verf.
fmiUter.
(<v) rye/f qttidfialter.
{") Ver', dubitatur,
(o) yerfreparaï'wriès
(p) adie Herbaj'. dersbus quotid.cdp. 16. Sana\ibid'mfin.
\H) Sana,
Mb..%.tit.$tdef,$.
"
*
-
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. ftf, Megelijk fopdcïïie» enderlcheidr konaeö mafce»:, titffeht» /t¼*.
ki†igm van klem vf gemeen belang, als- van een goudenkeetçri, hoedanig
geweeft is » daer van het Hof by Smd* geoordselt heeft ^nde van, grocte ,gg
¾jk van vaîtigheden ofte van merkelijke kapitalen; invoegen die van d' eerfle foorte voor overwinit gjehojides weroeu , ej¾ de l¾eile voor eigest
fopirael,: (j); .:.; ,.. ; v ,.-.; -,'i -:•./;.;;:: :.':

18. Ontrent legaten ende fchenkingen ter fake des doodts fêhijnt
Wel eeniger maten de fetve reden te fcijn , dié in fchenkingen onder
levende , maer echter om dat de ervehillën ongetwijyeit tot eehtgejneinicbap: niet behoren» ende de makinge by laefte wille vaft âllegemeiniijk van eenderley aert geacht worden te zijn, feo Jchïjnen-de felve-niM
remetn te u-w4en,i ..(*)• c :r -'"
'--••
. . 19. Goedt, dat met eptade praQijhen gewonnen is, als met hoererer½.
dobbelen, amptverkopen wort ook met gemein , maer blijft op reekenmge van de'Winner alleen > hoewel hy echter het- gek ingebracht
hebbende geeft wedereMch,vaa:trjeive kan doen;- (i¾)
2.0, Als een der echte lieden van baer ouders of naefte vrienden,, jaer^%'eehjlaehtbeeji; een praerffhuiteh turf, of andere drink-en eetwaren
lœeft onfifangen, of ooki femtijts eenige penningen, fonder uit te druo
keri, dat/het mede gifte is». &oWorthetgcreekentopdegemeinlèhap,
en niet voor inbreng.(;wj.: ., :'..
-.,21. In de icbaden,, die. itaende echte voorvallen, is ook al eenigonderfcheidt, tuflehen de gemeine maetlchappij en die van de. echte lieden,.
voor foo yeel de gemeine ziet alleenlijk op de gemeinichap van goeder e n , die: tentamen gebracht Zijn, ..maer echte heden gemeinfehap, zjetopde
perfesn m het gmftke,leven y....
22. Des-wegen wort een der mtdegenoten krank ofte gewont ¾ als
het niet is in de uitvoeiangè van de gemeine fake, feo moet hy het alleen dragen,, maer echte lieden moeien malkanderen alle fwarigh eden en
engelucken helpen dragen > behalven nootvallige fchaden, die,hetjo«èva
een der eehte lieden overkomen, welke blijven tot laile van den eygenaer , behalven vsor fio veel de opkgntfien daer door mochten, -worden ve
mindert, (x)
23. Onder febade ende verlies worden gereekentalderhande fçhulden
hoedanig die opgelegt mogen zijn, het my aoor beiden, of door.de man alleen y ais het maer •wmefyk^ gefchiedtis, ichoon buiten kem¾ilè van de
vrouw
Cf) dix. in dufpic.domft. fdg. ¾r. érÆf f. (») Sdttd. d.verjC in 'm fin. f") /. $0.
f; 17. ff. pro ficio (w) Sand 2. f. 4.
(x) Sani. 2. fb'..&?'mfiti,l,$2.• $.4J*
éù §.L mm t, feqq, po fic. Herb, d, cap, 16. Sani, ibid. in fin.
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vrouw fy) Hebbende de Crediteur ac¾e tegens yder van de echtelied
den voor de helfte , maer den genen daer hy mede gehandclt heeft,
mag hy voor het geheel aenfpreecken.
24. Onder gemeine Schulden wort ook gereekent het gene de man
ten achteren is wegens bedieninge van Momber ende voogdijfchap,
dewijl geprelumeert wort, dat luix onder de zamentlijke ecnte liedea
Verbleven is. (z)
2.5". Maer de vrouw is niet gehouden aen borgtochten ende verbinteniilen voor andere pcrlbnen, by den man gemaekt, om dat borgtochten en verbinteniffen voor anderen op een vrouw nae rechte met konnen hechten. ( a ) ,
•
26. Breucken wegens alderhande miJdaden, komen ook tot lafle van
de gene die mifdaen heeft alleen, behahen voor joo veel de gemeine goederen , door de mifdaedt zjjn vermeerdert geworden, (b)
27. Anderzins verteeringe , die de man onnuttelijk met fpeekn,
quifien ende drinken mach bebben gemaekt, moet al mede gezjtmentUjk\ wórden gedragen, (c)
.
..
28. Maer een vrouw kan verfòecken, dat nae voorgaende onderlbek
Van haer mans ongebonden leeven, hem het bewint van haer goederea
ontzegt ende fcbeidinge van gemeinfehap werde gemaekt , welk verbodt en fcheidinge moet openbaerlijk worden afgekondicht, op dat
-andere lieden mogen weten, in wat voegen ly met den man lullen hebben te handelen. (<i)
29. Diergelijke afkondinge moet gefchieden, lbo wanneer bybouwlijkfe voorwaarden bedongen mochte zijn, dat man ofte vrouw aen de
Schulden ftaende echte opgelecht niet gehouden Sullen zijn, ten einde
áiilx tegens vreemde lieden kracht hebbe, want tufjehen echte lieden felfs
om onder haer vergeleeken te worden is het genoech , dat het aÜoo
tuffchen haer is veraccordeert. (•-.)
,
50- Selt een accoort voor het ingaen van den echt gemaekt, dat'er
ganfeh geen gemeinfehap tuffchen man ende vrouw Jalzj/n, kan wel beftaen
maer met daer nae gemaekt, edoch als d' een van de echte heden kennelijk geen goedt en heeft, en déie het felve by ac¾e bekent, fulx neemt
voor het toekomende niet wech , de gemeinfehap van winil en Ichade: ende daerom foude de begoedigde man ofte vrouw ook de kinderen
van fijn eegade in de gemeine huishoudinge dulden ende voeden moeten;

ten
(y) Sani ibiâ. Vnf.porro àamno.
(ï) Sana. ibii Verf. dubitatum. > (*) Ve
«8itiatn^tibïalïatatio
(b; Verfftmiliter.Jt, (c) d,Verj.fub,jin,
(d) Verf*
»« tarnen yiri.
( e ) Verf. ft muiter.
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i(n ware (y goedt hadden , in welken gevalle de Stee-vader kofipenningen foude konnen eyfchen , ende de Stijf-moeder foude genieten de
belfte van der kinderen opkomften den Vader toebehoorence : waer mede fy te vreedeo moet zijn , fchoon foo veel niet konnende bedragen al
de kpften der tenderen \ gelijk by den Hove geweien is in de ikke van
îSf. N . den 17. Februar: 1680.
¾i. Verftaet zich ook felf, dat onwettige contracT.eft by een van beiden aengegaen de ander niet en verbinden , geiijk^in kopen van ampten
en offcien en diergelijke.
32. Alle defe dingen hebben plaets, niet alleen in een wettig, maer
eok^in een onwettig homveiijk^, gelijk of yemant fijn huifvrouwenfufters
dochter trouwde , of buiten vaders conlênt ging trouwen, en diergelijke j als maer partijen de meininge hebben van te willen leven , in den ho
ivetijken ftaet, maer is het byflapery, ende concubijns leven , dienteneffens valt geen gemeinfchap van goederen. (ï)
33. Nademael dan fchade ende bate , ftaende echte voorgevallen
alleen gemein is, foo volgt, het geene dan buiten twijvel is, dat yder
fijn kapitael eigen behoudt, ende het Jelve by 't fcheiàen van 't houwelijk w
deromme nae zich trekt.
*
34. Tot welken einde wel nodig is, dat van aenbegin befchrijvinge
van (g) elk fijn goederen werde gemaekt , hoewel het jèlve niét veel in
acht genomen wort, tot geen kleine afbrettk^van veele, die haer goedt alfo
bijfter worden.
35*. Des behoort t'effens van de goederen , die door het gebruik
ftaen te vergaen ofte verergert te worden, 'prijferinge ende taxatie te gefihieden j konnende anders van de verminderinge ofte verflimmeringe geen
vergoedinge worden geeifcht.
36. Want als'er befchrijvinge alleen is geföhiedt, foo kan flethts weder geeifcht worden het geene ten einde van't houwelijk^bevonden wort
9verig te zjjn. (h)
37. Immers foo is't nae Keilers recht , in goedt dat met gebruik
vergaet, en dat aen den Man ten houwelijk is gegeven ; maer als het
fiechts by een der echte lieden is ingebracht foo fchijnt de billijkheit van
maetfchappije te eifchen, dat nae 't honwelijk^fio veel van yderfoorte werde wederomme goedtgedaen , als 'er ingebracht is , de waerdije genome
nae de middelmaet en fchickinge des Rechters, (i)
38. Van dele natuire zijn niet alleen allerhande drankzende eetwaren,
I
mitfgaders
(0 Sanå.lib. 1.tit. 5.def. 2.
(i?) ihid yerf.fi muiier. (h) /. 10.ff-dejur.dot
CO arS' l-4*»fi' dejur, dot.
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mitfgaders û wat in getal ^ moet ende gewichte faftaef, ittâef ook keuen*
de have , liederen , linnen, wollen en alderhande huijgeraden.
go. Jae ook vemen ende kleumden , die uitgegraven worden ende
weder vol groeijen; het geene daer uitgegraven wort, moet t'elkens
worden gewardeert, of van't geene verkocht is* de prijs worden opgefchreven, ende v.oor kjfttael aengereeckent, blijvmae d' mterefjen vat*
d/it geit tot gemeen profijt.

40. De reeden eifcht het felve van jaerlijxe legaten ; fielt, dat ye*
mant gemaekt is honden ducatons jaers ; legaten worden niet gemem s
èn daerom moet yder hondert ducatons voor kapkael toegereeckent
worden aen den geenen der echte lieden , dien het legaet toekoomt t
even foo w e l , als of hy van verfcheiden Teftatoren ioo veel legaten
hadde ontfangen , als hy dit, jaren genooten heeft, want jaerlijxe
legaten werden nae rechte verftaen , foo meenigvuldig te zjjn , als'er jaren
van zijn, elk op hem fèlf. (k)
41. Het felve moet ook gezegt worden, als een der echte lieden by
cmtraB hondert ducatons 's jaers fijn leven lang heeft te ontfangen;
want tuflchen legaten ende fchenktngen of andere contraüen in delen gee
onderlcheidt kan zijn.
4z. By gevolge wil de reeden , dat het felve recht zy in lijfrenten
ende in alle opkomften , yemant te lijf-ftonde toekomende (1) hoewel
àefe dingenfoodoorgaeœ by een yegel¾k van alle bovengenoemde exempeæn niet willen worden verftaen; gelijk dikwils den rechten gebeurt,
dat het geene in de grondt recht ende billijk is , ten eerften aenzien
hem anders opdoet.
43. Defe gemeinfehap houdt op, wanneer een der echte lieden fon»
der oorjake icheidt van bedt, tafel ende bywooninge , om dat de felve
dan in gebreeke blijft van fijn of haer huis-plichten , ten welkers aenZien dele gemeinfehap isingevoert, behalwen nochtam••,- degewoonlijke o
komflen van de gemeine goederen , die men den gefbheidene perfion , tot
mderbem niet fmde kannen weigeren, (m)
44. Waer uit dan volgt , dat de onfclmldige perfion'-, tegen wiens dan
ie fcheidinge is gefchiedt van de overwinft des afgefcheidenen perfoons
deelachtig moet wefen. fn)
45". Wort ook defè gemeinfehap gefcheiden door de doodt , van
een der echte lieden, ongetwijvelt, jonder dat de felve gecontinmen ofte
•verniemvt ivort met de kjnderen of andere erfgenamen des overleedenen, n
tegenk
' ( ) £.*• §• de \Ann. legat,
(i-) dix. froüxe in jîuffk, domejî.pag. ½i.&feq
(m) Saiid. a, 5,7.
(n)arg.§,q,lnfi,defockli
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•tegenftaende de langstlevende blijft zitten inde -bezittingeder goederen,
/ónder deihnge of bejchrijvmge daer van te hebben gemaekt;. (o)
46. Weshalven , aîs de langftîevende kan bewijfen, dat hy nae des
-cerftes overlijden merkelijke winft heeft gedaen , of de erfgenamen
tonnen toonen , dat hy zedert groote fchade heeft geleden ende de
goederen veel zijn vermindert, foo blijft die winft of dat verhes ten beften ,
eftpt lafte van'den langftlevenden alleen.
47. Maer de eigentlijke tijdt van winft ende verlies niet konnende
Worden bewefea ; J'óo moet, alles ep gemeine reeekenime worden gefteh.
48. Indien ook terftont nae des eerften overlijden, de goederen zeer
Waren vermeerdert, fonder dat de langftîevende konde toonen, waer
uit lûlx voort-gekomen was , de gifiinge van rechten foude zijn, dat
het uit gemeine goederen was voortgekomen ; ftaende vaft , dat profijten
Uttde gemeine goederen, felf nae't overlijden van een der echte lieden
voortkomende, moeten worden gedeilt tulîcben de overgeblevene ende
des anderen erfgenamen, (p)
49. Daerona is het veiligft terftont of immers lbo vroegh als het
•gevoeglijk kan geschieden, befchnjvinge van goederen te maken, het
welke niet minder in achtinge dient genomen te worden byheteerfte
¾enigaen van't honwelijk, om dat anders nae het einde des hwwelijks geen
ander ftaet kan worden gemaekt , als dat de goederen gemein zijn geweefl,
f>o verre geen bewijs , van yderfijninbreng kan "worden getoont , invoe
gen ook de obligatien die ftaende echte,zijn gedateert, voor gemein
worden gereeckent, foo als by den Hove ook meermaels is ver-

ftaen. (q)

5"o. De profijtelijke fchulden voor het echte te boeke gebracht ende
doorgedaen pijnde , fonder aenteeckeninge wanneer die zijn betaelt,
worden geacht voor het echte betaelt te zijn , ende dat dienfvolgens
die d'er irigehijlkt is, die voor de helfte niet konnen worden aengereeckent
î&ls by hem genoten , fçhoçn de prejumptie daer tegen mochte zJin : Va
gelijken , „de laften ende fchulden voor het echte gemaekt ende mede
iô¾der ke¾¾ifle van tijdt betaelt , worden geacht voor het echte betaelt
ende daeromme by de ingehijlke niette konnen worden geëifcht, als
by faern voor de hçlfte betaelt; foo geweien tuflehen S. L. ende Dr. P. I,
mm fteiis, voor kerftijdt 1680.
f 1. De vrouw is doen van een geheel fchultboek afgeweeiên, waer in
de poften voor 't echte waren gedateert endeflechtsuitgedaen,ichoon men
• -.,'_.-.:..
I 2
niet
~ • fo) Sand.z % 9. anders Zutpb. tit. \angemeinfcbap art.8.
(Pj) Sana. 1. f
Jub fin. (5) Sahma not. wji.adiib.i.jïat, tit. 3 art. 1.
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niet twijvelde , of daer was al van opgekomen ftacnde echte , maef
niets daer van blijkende, konde niets worden vaftgeftelt.
52. Echte lieden die gewoont hebben in iùlkeplaetf en, daer het houwehjk volle gemeinichap van eigendom maekt, naderhant in Frieflandt
komende te woonen, loo begint van die tijdt af het Friefche Rechrte
gelden, doch de goederen die te vooren gemein zjjn geworden blijven gemetn ,

ook nae de veranderinge van wooninge, fonder onderfcheidt van roerlijke of onroerhjke goederen, (r;
53- W v hebben tot op het laeftegefpaert, de twijfelachtige Wage,
•die -de woorden onfer Ordonnantie (i) opperen, te weten , dat winft
ende verlies te zamen wort gedragen, genomen de handelinge by een de
echte lieden was aengegaen j des nochtans, dat de Contrahent, dmrende hei
echte voor 't geheel fal mogen aenfpreecken ende aengefyrokçn worden.

5-4. Soo kan dan een crediteur wegens fchult ftaende echte gemackt
of yder van de echte lieden voor de helfte aenlpreecken ofte den geenen die alleen heeft gecontraheert; te weten den Man, of ook de Vrouw,
in faken, daer in fy buiten 's mans byftant haer kan verbinden.
- f$. Maer de Vrage is, of de Contrahent alleen kan aengelprooken
worden voor 't geheel , nae dat het echt geicheiden is. Hier in bekennevoor defen te zijn geweeft van verftant ; dat fulx nae't echte
met behoorde te gelchieden; om dat, foo wel nae Keifers recht als nae
d' Ordonnantie, de gemeenfchap van verbant vaffc ftaet, foo verre niet
geblijkt anders by d' Ordonnantie te zijn ingeftelt ; nu zegt de felve
Ordonnantie, dat de Contrahent alleen over gemeine fchult ial aengelprooken worden, dmrende het echte; Dit is een uitneeminge , buiten
welke het gemein recht moefte kracht hebben, 't welk is, dat gemeine fchult gemeine aenlpraek baert ; en foo moefte d' aenJÏpraek nae 't
echt in 't gemein ook worden genomen.
f6. Evenwel hebbe verftaen, dat het gevoelen van 't HofF al eertijts
geweeft is, dat ook een der echte lieden felf, nae 't echte, konde worden
aengefprooken, en dat de woorden der ordonnantie, dmrende hçt echte, daer
by waren gedaen, om den twijvel wegh te neemen , of ook d'eene.,
dmrende het echte foude kontien aengelprooken worden.
57. Dit, hoewel in 't eérft vreemd lijckende, vinde echter in goede
reeden te beftaen. Want nae rechte valt ftaet, dat yemant alleen eenigen handel aengaende, alleen ook Wort verbonden ende alleen kan aengelprooken worden , foo lange het verbant dairt ende foo lang hy leeft ^
edoch om dat, dmrende 't echte, de gemeinfchap in wefen, endeopen< baer
(«•) Sand, 2.5. zo. Zutfi, til.gemeenfchap an. 1.
(f) 1. boektit, 3. aru I.
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baer is, dat het contrar¾ beide echte lieden aengaet , fbo was 'er eenigen twijvel , of ook duirende't echte , d'aenfpraek op d'een'alleen
konde vallen, en defè twijvel u by de ordonnantie ivechgenomen.
5-8. Wy houden 't dan daer voor , dat, jae, een man alleen hebbende gecontraheert, ook alleen, foo wel nae , als duirende 't echte
voor 't geheel kan aengelprooken worden , maer 't kan echter wel z.ijn,
dat defè waerheit

te verre getrocken

ù.

59. De regel is waerachtig, in alle handelingen by een der echte îiedenJimpeUjk^aengegaen, londer meldinge van fijn eegade; van hoedanige eenvoudige handelingen de woorden van de ordonnantie ook luiden ; dan heeft de krediteur de trouwe van een gevolgt, ende kan
daerom dien eenen altoos aenlpreecken.
60. Maer als de handel by een uitdruckelijk is aengegaen op name
van beiden , dan heeft de krediteur het geloof van beide gevolgt ende
is met beide te vreeden geweeft ; dies by met geen [chip van recht fijn
aenfpraek^ anders neemen mag , als hy wetens ende willens den handel h
gejlooten.
61. Soo dikwils gy dan een brief h e b t , waer in een man verbonden is voor hem endefijnhuifvrouwe , ofte als man ende voogd over de
felve,

of hy ende de vrouwe

te zjamen , [onder dat de man hem voor 't ae-

heel verbindt, foo moet gy ook yder van haer voor de helfte aenlpreecken, foo wel onder, als nae't echte.
62. Maer als de man caveert de rato voor fijn vrouwe , gelijk veel
tijts gefchiedt, foo kan de man alleen voor 't geheel worden aengelprooken , [00 verre de vrouwe naderhant de ratificatie niet heeftgedaen, om dat hy
fijn cautie moet goedt maken.
63. Alhoewel de reeden van recht in defen kîaer genoeg is , foo is
echter wel gebeurt, dat een man, die hem verbonden hadde voor zich
ende als man ende voogd over fijn huijvrouwe, voor het geheel is gecondemneert, ook nae het echte, foo gewefen in faken van Tk^<iAbescontra G. S. cum [oc. den 8. Novemb. 1680. Was echter te vooren anders
verftaen den 26.Mart. 1667. tuflchen Sasker Hat/es, in qttaliteit•, contra
SiccQ van Ringia in fijn qualiteit. .

-3
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KAPITTEL.

Van de macht der vaders over'hare hinderen.
't. Osrfpronk ende oorfaken Van de Vaderlijke macht. Van tvettigmakinge der baftaetden, aenneminge tot kinderen, mitfgadtrs Van de byfondere effè&en der Vaderlijke
macht, foo ontrent de perfoonen, als de goederen der kinderen. Eindelijk , boe
Vaders macht ge'éindigt fvort.

i. TT | • Et oogemerk des bouwelijks is*om kinderen te krijgen, welke
1 " f gebooren zijnde nae de eenvoudigheit der natu'ire , in de
J L J L macht van beide vader en moeder jouden zjjn. (a)

z. Maer om wanordre te Schouwen, hebben de volkeren gewilt, dat
de macht by den vader alleen fòuae zijn ; blijvende nogtam de plicht
<usn liefde en van eerbiedigheit onvermindert nevens de moeder, tot volda
<van het vijfde gebodt der tien woorden Godts.
3. De macht der vaderen koomt voort uit driederleije oorfàken,
cerllelijk, ende voornamentlijk uit een wettig houwelijks; ten tweeden
uit wettiv-makinge, en ten derden, uit aenneminge tot kinderen, (h)
4. Van het houwelijk^ hebben wy gelprooken.
5. Wettig-makinge is , wanneer onechte kinderen , uit een bekende
•vader end een vrouw-menfch die aen hem wel (oude mogen trouwen, geb
ren zynde, krijgen den naem, en het recht van wettige kinderen. Cc)
6. Uit dele befchrijvinge volgt eerftelijk j dat kinderen, die haren
•vader niet kpnnen melden, noit konnen wettig gemaekt worden.
7. Ten tweeden, dat kinderen uit over'Jpel en blœdtfchande geboren
of anders tegens verbodt der wetten, gemeinelijk niet konnen wettig gemaekt worden, ten ly de Prins, ofte by ons de Staten des Landts, door
volheit van hare macht enàc fpeciale gunfte lülx belie¾e te beveelen,
't welk echter is, tegens het gemeine recht, maer in onfè ordonnantien uitgedrukt, (d)
8. Ten derden, volgt uit bovenftaende befchrijvinge, dat het evenveel
fa) Dix.lib.^.digreJJïon.cap.4. (i) Ruptiœ, tegitimatio, adoptio. (c) $ uit.
Infi.deNupt
(i) 1 b0ek5.tit.art. z. Fid.GaiL z.obfi^i.n½.
Zypanot.jur.
telg. lib, 5. tit.de natur.lib.
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Vee! ¾, of de kinderen uit een by-z.it , of uit een los vrouw-mtnfch geboren
tSjn , ende blijkt fulx genœgfaem uit de titel van concuhijnen ende davolgende m onjé ordonnantie.
9. Een byz.it wort genoemt, die by een ongetroude man woont, en
gehouden wort als een vrouwe , doch fonder naem , en e¾re van huisvrouwe. .
'
.
10. De fulke, .hebben by de Roomfbbe wetten meer voor uit als
andere vrouwlieden , die haer bekruipen laten ; maer bj ons hebben Jy
eer min , als meer recht.

11. Want een loiTe dochter, geen weduwe, die van een vry manu
perfoon beflapen » , kan eifchen dat hj haer of trouwe , ofte houwelijks
goedt,geve , ten ware fy hem oorzaek van onkuishe.t hadde gegeven \.
maer mix kan door een bjz.it niet worden verkregen, (d)
iz. De manier van wettig-makinge is tweeden ey; teneerften, doop
'thmwefijk^vzn de vader ende moeder des onechten kindts. (e)
15. Het welke ook wel mag en plag te gefchieden in het kranlçbedde -r jae felfs in het uitterfie des levens, lbo tot faveur van de kinderen,
om de biame van onwettigheit weg te nemen, als om dat, foo lang'er
leven is , ook hoope van leven ende alfòo van 't gebruik des houwe-.
lijks overig is. ( 0
14. W ü nochtans Keilers recht, dat de lieden van eenig aenzien haer
houwelijk tot defen einde kerkelijk of rechtelijk moeten laten beveiligen ; maer in geringe lieden wort niet anders als blijk van overeenftemrninge tot het houwehjk vereifcht. (g)
15". De tweede maniere is een gunfi-brief van den Prins, of by ons
van de Staten des Landts , waer door een onwettig kint het recht van;
vvetrelijk-gebooren gegeven wort. (l>)
16. Staet ook te letten, dat als een vader in fijn laefte wille, of in
eenige andere openbáfe acte, zijn baflaert-fitie, f echts met den name van fine
memt, als dan de lelve voor wettig gehouden wort, foo lange het tegen*
deel niet en wort bewefen ; maer lulks bhjckende Ichijnt hy te moeten
gaen voor het geene hy waerlijk is. (i)
17. Voor delen zijn hier ook bekent geweeft wettig-makingen, die
by Keiferhjke en foo genoemde Pals-graven wierden verleent ; maer
àefelve zjjn by Ord. van den Lande machteloos gemaekt. (k)

18. Volgt de derde oorfake der vaderlijke macht , welke is d'aenneeminge.

• ; (d) Ord. 1 4.
(e) | , uk. Inft. de Kupt l %. l.ä,. /.9 /. xo.C.de Ndtur. / ¾
(¾ Gail. 2. obf. 141.«. 8.
(g) N.oV. 74, çap. 4. quam fic cape non de Kuptiüfim
pliciter,
(h) XóV. 189, cap. p. <?, IO.
(i) No\>, 117. c. i.
(Hj Ord, j . $.
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ûeminge tot kinderen, welke gefchiet, wanneerjemmt eèn vreemt perfoon opneemt tot de naem, en het recht van fijn eigen kint.

19. Defe aennesminge gefchiedt op tweederleije wijfe; eerftelijk door
het gezag van den Prins, of die de hoogfte macht des Landts hebben,
by ons de Staten , 't welk plaets heeft, foo wanneer de perloon die
aengenomen wort niet fiaet onderfijnvaders macht. (\)
20. Ten tweeden, gefchiedt defè aenneerriinge ten overitaen van da
gewoonlijke Rechter, ende fulks gefchiedt, wanneer het aengenomen
kindt, is onder de macht van firn eigen natuirlijke vader, (tn)
21. Edoch om dat in Frieflant het HofF altoos heeft geoefFent, ende
behouden de kleine rechten des Oppermacht* f die ds m&jfogemeinfehap met

rechtfpleeginge hebben , lbo is ook by deiêlve de macht om defè kinderäennemmge te beveiligen , lbo wel van de geene die buiten , als die
onder vaders macht zijn, lbo als gefchiedt is inde aennemingegedaen
by wijlen den Heere Gellius van'fongetfal^,eertijts Raedt in den Hove
van Frieflandt, op wijlen den Heere Petrus zAllart van fongeftal^ in leven eerfte Raedt in den felven Hove &c. welke mede geen vaderlijke
macht onderworpen was.
22. Defe kinder-aenneminge is eigentlijk ingeftelt tot verfoetinge van
kindeiloosheit; en wort daerom niet lichtelijk,fondermerkelijke oorlàke
toegeftaen aen [lodanige , die felfs kinderen hebben , ofte noch kannen
krijgen, (n)
23. Het gebeurt dikwiîs , dat yemandt voor kindt wort aengenomen , buiten gezag van den Prins of Rechter; maer die hebben alleen de
bloote naem van kmderen , fonder ander daedt of recht, als dat fy de
koft vry hebben.
24. In plaetfe dat rechtelijk aengenomene kinderen, immers nae Keilers
recht ende in Frieflandt, van haer nieuwe ouders ookjrven, en voorts Het
lèlvc recht genieten en onderworpen zijn, dat in de natuirlijke kinderen
'plaetlc heeft; gelijk onder anderen welgemelten Heere f ongefial, fonder
eenig Teflament of ander recht, hoedanig het foude mogen zijn, den rijo
ken boedel van fijn oom, uit kracht van de aenneminge tot foon rechtelijk gedaen, met uitfluitinge van die even nae waren, heef t genoten;
foo als uit de eigen mont van w: dien Heer hebbe verftaen.
27. Het is van nooden te weten, welke de byfbnderlijke rechten zijn
der vaderlijke macht, buiten het geene de natuirlijke, de Goddelijke,
en aller volkeren rechten aen den vadçr geven. Sy worden bequamelijk verdeilt nae tweederlej opzicht, of van de perfoon der kinderen, of van
hare goederen,
2.6. Het
C) §. 1. /«/?. de Kup.
(jn) d.§.i, Inft,
(n) /. 1 j $, 1.ff.de jldopùon.
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26, 'Het perlbonlijk recht aengaende, dae van is dele regel, vadtr en
fyndt -worden gehcuden een perfoon te zjjn, (o) en delwegen kan'er geen
Verbintenifle (p) noch rechtelijke twift , (q) tuflchen vader en loone
Zijn, fio lange die in fijn macht is.
27. Hier uit is 't ook, dat een kindt , onmiddelijk^erfgenaem is vau
jtjn vader, in dieivoegen, dat de foone, gelijk als de eigenfte perfoon
•des vaders geacht wort te zijn. (r)
2,8. Ten rweeden, kan een vader lijn kindt by Teftament, een voormomber geven, over lijn perfoon en alie goederen, ook van elders hem
aengekomen. (Q
29. Ten derden, kan een kindt geen houwelijk. aengaen , finder wille
ffanfjn vader, (t) waer van hier bovengejprooken is.
3c. Ten vierden, een kindt is gehouden fijn vader te dienen, fònder
loon daer van te konnen eifchen; hoewel nae des vaders doodt, in de
erf-lcheidinge daer op wel acht kan genomen worden, (u)
51. De vaderlijke rechten , ontrent de goederen der kinderen, zijn defê.
32. Eerftelijk, heeft de vader vrije regeeringe ende bedieninge van Jtj
hinderen goederen, fònder dat hy gehouden is openbare aenteekening of
Inventaris te maken, of ook reeckening te doen j waer toe fijn erfgenaem mede niet gehouden is. (w)
33. Is echter waer, dat de rechter om gewichtige reeden den vader
wel foude konnen opleggen,om eenige verklaringe enaenwijfînge van
fijn kindere goederen te doen. (x) Zegge om gewichtige reeden, want
dat alle vaders allenthalven daer toe gehouden fouden zijn, lijden de
wetten niet.
34. Is 't tweede houweîijk genoegfâme reeden hier toe ? ook niet
altoos, fy) maer wel uit de plicht des Rechters, als het onvoorzichtelijk by den vader is aengegaen , met verachteringe van fijn fortuin ,
en vreefè voor de kinderen naerfchade.
35T. Hen Groot-vader echter heeft geen reeden, om het maken van Inventaris te weigeren, alfeo dat een Privilegie is van de vaderlijke macht,
die in onfè tijden by de Groot-vaders niet kan zijn; en is alfoobyden
Hove gewefên in de fake van Tacitus Tpkama in qualitek reqmrant contra Tjaerd Claejfen kiïiemaher, requireerde f. Maert 1636. Nauta.
36. Ten. tweeden, heeft de Vader het vrtaht-gebrmk^van alle derhinK
deren
(o) /. uit C. de Impub. & al. fubjî.
(P) §. 6. înfl. de Imttil ft'ip. (ij / 4.
ff.dejudic.
(') §. z. Inft, de Hered. qualit. & dtff.
(') <M tnfi. deTutel.
(O pr. lnfl.de Kupt.
(o) Sandelib z. tit j.def \
(w) l i.C debon
(x) Vïd. Vind.adl, iX.de bsm.matem.part. 2.«. 20. &fcqq.
(y) äand. d.def,
3. >«rf, *'rf quod etiatn,
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deren goederen , (2) weîk recht verfcheiden is van het bewîrit vsoreë
gemelt ; dies een Teftateur,. het fy moeder, groot-vader, of yemant
anders , verbiedende des kindts vader d admmijhatie en alle macht of
bewint , wort niet verflaen het. vrttcht-gebruik^ verboden te hebben , d
anders wel kan gefchieden, en ook verflaen wort, als'er in het Teftament ftaet , dat al het goe^.t, en profijten van dien fullen komen tot nut,
en ten behoeve van de ktnàeren , of dergelijke, en foo is by den Hovc
geoordeelt. (a)
37. Ten derden , al Wát een foon wiïîè met het gtene hem de vader
hizjèt om te handelen, wort des vaders eigen naeftreüg-^eiLvanrechte, (h)
38. Ten vierden , een kindr kan Jijn eigen goederen by mi.érjîs- wille
niet vermaken , ten deele, nog in't geheel, foo lang hy in fijn vaders
macht is , (c) al wierde hy 50 of meer jaren oudt ende nog foo
rijk was.
59. Ten vijfden, én in tegendeel kan-een vader (îjn foone , ingevallc
hy onder de veertien jaren fterft, en fijn dochter onder de twael† jaren 9>
feen erfgenaem maken , die alle des kindts goederen , ook van elders,
hem aengekomen mag erven, (d)
40. Edog dele en diergelijke rechten duiren niet langer, als de vaderlijke macht blijft in haer geheel.
41. Welke geëindigt wort door vier oorfaken, welke zijn, de doodtt
waerdigheit, loslatinge en houwelijk^
4z. Dat de doodt, fijnde een einde van alle dingen , ook de vaderlijke macht weg neemt, fpreekt van fëlfs. Ferflaet de namirlijke doodt.
42. Want het geene men burgerlijke doodt noemt, fchijntternauwer
«aodt, by ons eenig gebruik te hebben; ten ware men hier toe wilde brengen het geval, als yemânt vjandtdesvaderlandts, ook fijngoedt
verbeurt, en hy vogel vry, verklaert wort.
44. Waerdigheit wort verflaen , van alfulke ampten , die van de.
hoogfte zijn in een vrijen ftaet foo van regeeringe als van oorlog, (e)
45-. Tot defê waerdigheit moet by ons gebracht worden, die van Fol~
•machten op den Landts-dage , de afgefondene in de vergaderirge der
Staten Generael, der Raden van Staten; in de kamer van Reeckenirge, cle
Gedeputeerden der Staten; Raden des Hofs van Friejlandt, ter ^Admiralitei
Reeckenmeejlers, Feltmaerfchalken, Lieutenants Generael*, en allevorde
Generaels perfionen y mogelijk ook Colonels, Lieutenant-Colonels, en Majo
46. Maer
0) l 6 § z.C. de bon. qux lih,
(s) Sande lib z. th.f-def.i.
per quas perfin cuiq atquir. (<-) †r Inft Quitcftam. fac. poff
'£uptïï jubft.
(e; /, uk, C. àeàumion. NeV.Zi.pr.c. i,fr 3.
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4 6 . Maer geen Ritmeefters foo het fchijnt, ingevolge van de amp:
lcn die nae Keilers recht dit voorrecht hebben noch Capitems, veelmmder hteutenanu en Faendragers, ook geen Deäoren, Prefefforen, Predikante» , en diergehjke.
47. Van JLieutenants is een Hofs decifîe van den 17. oc¾ober 1648,
in de fake van de Br. L. v. S. tegen. E, F, waer by verftaen i s , dat een
foon wefende Lieutenant van een kompagnie Soldaten, niet is bevrijdt
van de vaderlijke macht, en hy dienfvolgens bevoegt, om het houwelijk by fijn ibon aengegaen te beletten.
48. Los-latinge wort veritaen, als de vr-der vrywillij- fijnen fione bevrijdt en los-laet van de vaderlijke macht , ( ) het welke voor het Hof ?
door verklannge van de vader , en de toeltemminge van de foon kan
ende pleegt te gefchieden, in welken gevalle de vade-r behoudt de gerechte
kei] te vant vrucht-gebruik^ der goederen fijns (bons , die hy Uit fijn macht
hee r t gelaten , (g) ten ware de vader dk fijn recht quam vry willig af
te ftaen. (h)
9- D e vierde oorîàek is het houwelijk^ 't welk door geheel Europa
)ylonderhjk mede in Frieflandt, een einde maekt van de vaderlijke
înacht. (.)
5-0. Mits dat het houwelijk gefêhiedt zy , met toeftemminge van de
vader, aîwaer het ielve nae rechten vereifcht w o r d t , want anders zjjn
macht, ende fijn recht blijft gelyk^het te vooren was. (k)
5-1. Maer als het hou weiijk wettig is, foo moet de vader al het kindere goet overgeven , fonder yets van eygendom, of vrucht-gebruik te behouden, om dat de kinderen in haer nieuwe hmsh"udinge het hare
felve van nooden hebben, gelijk by den Hove dikmaels geoordeelt is, met
namen in de fake van zAeltie Dirx faerfma Impetrant, contra fetje Baerd ,
gedaegde den 19. December 1612.
5-2. Sande (l) ftelt hier twee bepalingen ; d' eerfte , dat een vader
moet uitdrucketijk^ hebben geconfenteert ; lulx indien hy het maer by
eog-luikinge toegeftaen heeft, bet vruchtgebruik^ des vaders (oude blijven t>y
den vader.
5 1 . D e tweede , dat door het houwelijk de vaderlijke macht wort
îos-gemaekt, foo verre julx den kinderen projîjtelijkjs, ende niet voor foo
veel hen eenige fchade daer van foude konnen treffen.
*4> W a t deerfte aengaet, het is debyfonderc opimè van Sande, daer
Van in rechte niet wort gevonden , ook niet iodanig in d' auReurent
K 2
die
(f) f 6 lnft.Quib.mod.patr pot tol,
(g) f z Infl.per quMperfon.cuiqueacç«ir
(h) l ó. §. 3 . C àebtn.quælib.
(') Ord 1 Boek 6 til.
(k) atg.
f&im.lnsl.dempt.
Q) lé. z.tit.J.def. 5. }>er}',& ^ttidem.

t
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die hy aentrekt ; is ook by 't Hof fulx niet geweefèn. In tegendeel i
fchijnt de reeden van Recht t«e willen, dat een vader hebbende met fijn
ftilfwijgen het houwelijk bekrachtigt, gelijk tevoorengeleertis (mjhy
ook ftüfwiigende fchijnt te con'fenteeren in het gene hy wel weet, dataen
«en wettig hmwelijk^vafl is, te weeten de vrije overgifte van fijn kints
eigen en moederlijk goedt.
5:5-. De tweede bepalinge is ook in rechten onbekent, en wort van
veel andere rechtfgeleerden tegengefprooken, wefendegenoeglaemongehoort, by d' oude keilerlijke wetten, dat een loon uit vaders macht
zijnde "vrygelaten in 't vernietigen van fijn vaders teftament het felve
recht foude hebben, dat kinderen hebben , die noch in vaders macht
zijn ; doende niets daer tegen defë Hofs decifie by Sande gemelt , dat
een kintskint fijn voorvaders tejlament, in 't welk hy ftilfwijgende was
voorby gegaen hadde vernietigt ', want lulx ook foo geleert wort
uit de jongite keiferlijke rechten, nae 't gemeinc gevoelen derDottoo^
ren.
$6. Eindelijk bjfèndere wtminge en huishondinge der kinderen, buiten
echte, Ichoon met bewillinge acs vaders, bevrijdt niet van de vaderlijke
macht alhier in Friejl&ndt, hoewel het anders nae 't recht van Saxen,
Hollandt) en elders is.
57. Veel minder wordt de vaderlijke macht door ouderdom geeindigt,
want al Ichoon de kinderen over de vijftig, en meerjaren oudt zijn, foo
blijven fy nochtans, buiten andere oorfaken onder haer vaders macht.
5g. Daer zijn ook eeoige gevallen in welke een vader genoot;kekt wordt
fijne kinderen tegensj¾» dank^xât fijn macht vry teîaeten, als wanneer
hy defèlve feer wreedelijk en onbermhertig handelt, boedanige ouders wei
hy den Hove met banmjfement zijn geflraft. (n)
59. Ten tweeden, foo hy fijne dochters tot hoerdom houdt, (o)
60. Ten dereen , als hy geldt ontfangen heeft om fijn kinderen vry te
laten, en daer nae het felve weygert. fp)
61. Ten vierden, als hem yets gemaekt en nae gelaten is,, met dia
voorti/aerde, dat hy fijne kinderen (alvry-latm. ('•))

62. Ten vijfden, als een aengenomenkinutbetoonenkan, datdaen*
tieeminge hem fchadelijkjfè, ('t)

63. Ten zeften , als de vader een bloedt-fchandig homvelijk^ aengae†
foo worden de kinderea van het eerfïe bedt vry van fijn macht, ( f )
46. Ten
Cm) ex l ç. C dempt,
(n) / ult C. fiquis àpar mdmtm.
(o) / ifc.
C, de Epifcop auà.
(p) /, 1. § ¾ /?pw à par manum,
(V / 9*ff-à*
cmüt.&demonjirat*
(r) l,$z,&ji<]q:dejá:dt/pti<m.
CO -***«M.s,%»
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6*4. Ten fevenden, die van fijn \ánt een vondeling mzckt, en op weg
of ltraet voor een andermans deur of gafthuis werpt, mag nok vaderlijke macht over hebben, (t)

XIII, K A P I T T E L
Van de macht des Httis-vaders over fijne dienflboodm*.
Verklmnge ï«« het flackaet Va» den »4' Martius. 1671,

' « T V ' T ' Y hebben gefprooken van tweederley opficht des huis-vs~
\ A / ciers, aengaende fijn vrouw' ende fijn kinderen; volgt n¾
* * fijn recht over de dienftbooden, aen het welke fijn vrouwe gemeinfehap heeft , alfoo die beneffens, en onder hem het huis
Cn de dienftbocden regeert.
%, Wy gebruicken geen andere dienft-knechten , als vrije lieden,
übo mans ais vrouws perfoonen, die haer dienfvolgers verhuiren voor
fuiken loon, luiken rijdt, en op lòdanige voorwaerden, als fy konnen
bedingen; volgens die is de heer ende vrouw gehouden y de voorwaerden va
de huir (00 wel te onderhouden, als de dienfi-boden,
3. Wel te weten , behoudens d'eere en gehoorfaemheit, die de boodetV
fchuldig zijn aen hare Heeren en vrouwen.
4. Waer van als de booden in gebreeke blijven , ift den heere
geoorloit haer met woorden , en ook wel feitelijk te beftraffen; hoewel het Jlaen, mionderheit neftens de dienftmaegden, by dèfen land-aert
niet wel geleeden wil worden,

5*. In plaetfè van fûlx, is een plackaet by de Heeren Staten uitgegeven den 24. Maert 1671. van delen inhoudt ongeveer;
6. De dienftbooden lullen op den derden dach nae den tijt, op welken fyhaer verhuirt hebben moeten komen, ende werkelijk m haer huis
treeden , by verbeurte van een keifers gulden , voor yderdag die fy
treranxnen en achter blijven (a)
7 In den dienfl getreeden zijnue, by aldien fy den heer ofte vrouw qua"
K 3
Uk
(t) lzX.de infant, txpf»
(a) art,é.
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lik aenftaen fòo ftaet het vry aen den broodt-heer en vrouwe ïoo een
knecht of meit» die haer niet aenftaet, te doen vertrecken uit haer huis
als bet haer gelieft; ook [onder eentge reeden te [eggen, en met meer beta
lende als haer bedongen loon , tot het einde van het half vierendeel
jaers, daer in de boden 'telkens getreeden fullenzijn, fonder dat.fr eenige koft-penningen of yers anders konnen eifïchen. (b)
"
8. Maer fo een dienft-bode buiten wille van haer heer oite vrouw zig
uit den dienft begeeft , foo heeft hy of jygeen loon te eijjchen lelfs n.et
van den voorleden tijt, maer verbeurt nog z$. gulden daer boven, (c)
9. Edoch als fy door fiekte , of andere lijfs-iwakheit worden bei et
haer dienft uit te houden, foo krijgen fy haer loon, naereekenmgevan
den tijdt.
10. Dog binnen den tijdt wederkeerende in haren dienft, by aldien
fy lang af fin ge-weeft, lbo wort haer loon nae den tijdt gekort.
11. Maer de fwakheit, en haer afwefen weinig tips gedmrt hebbende,
' foo eifcht de billikheit, dat fulx ten nauwften niet werde gereekent. (d)
11. Mén pleegt de dienft-boden, als men deielve huur een pandt of
ortelpenning, gelijk men lpreekt, te geven, 't welk nae gebruik van delen lähde, haer eygen wordt, fonder kortinge in het bedongen loon j
hoe-wel na rechten anders joude moeten zjjn.
13. De Ortelpenning ontfangen zijnde kan niet weder gebracht
wôrdeh, om daer door van den dienft ontflagen te worden; maer wort
by de dienft-boden, lulx doende verbeurt zf. guldens, (e)
14. Jae by aldien het lèlve meermalen by haer gedaen wort, mogen
fy in het Tuchthuis gebracht worden, (f)

15. En fy moeten op den derden dag, nae 't ingaen van haer huir,
in den dienft treden, ofte verbeuren yder dag een gulden, (y)
16. De Heeren en vrouwen mogen de huir ook opzeggen, al eer
de tijt ingaet, voor de boete van een half vierendel jaers huir. (h)
17. Dog wie een ander fijn dienftbode verîeydt, en onderhuurt,
verbeurt zy. Car. guldens. ('>)
18. Dies mag niemant een ander fijn boden huiren , als nae voor.
gaende afvragmge aen haer tegenwoordige heeren, ofte vrouwen, of fy vr
zijn. (k)
19. Het welk cle befieedfters mede moeten waernemen, by verbeurte
•Van gelijke z$- Caroli guldens (ijno- De
(b) Tldihaetïcorf. art.3.
(<-) Tlaccaet aft.%.
( d ) per /.4 $,çtff.deftaluiib. Scbotan. exam. aàtit. ff. de heat conätiél. (e) art. 2(¾ Vlaccaet\oorf.
art.t.
(g) art 3,
(«) art, 3.
(•) art.J(-} <W 9.
(i)ffMli
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1©. 0 e breuken in defen gemeldt worden voor twee dèrdeparten begeert een den Armen der piaetfe, ende eenderdendeelisvoordenaenbrenger. ( )
21 Het burgerlijk gebruik van defe dingen valt zelden lbo ftrengj
niettemin ift wel van nooden, dat de wet in fijn kracht werde gehouden , om de dienftbooden ( die meerendeels onbequaem zijn, om haer
vryheit , die nae heedenkdasgfè gewoonten, iniònderheit hier te lande
baer gegunt wort , wei te gebruicken) in toom ende tot haer plicht
te houden.

XIV»

KAPITTEL.

Van wee/en, en hare voormombers.

ênderjcbe'dt tuffihen mombers en \>oogàen. Momherfihaps oorfaktn drytrky, tefta
ment, "toet enoVerbeit; metl'erklaringeïanyder Van dien,
l

'

A
/~\

Ls de vaderdes huis-gezins koomt te verfterven, lbo ift noodig, dat de weefen verzien werden van goede fnombers ende.

•"-- •-*- voorzjirgers.

a. De mombers v/orden in't algemeingenoemt, die opzicht hebben
op alle minderjarige, die beneeden de 25. jaren zijn.
3. Maer om dat by ons niet is weg genoomen al het onderfcheidt,
-9t welk nae Reiferlijke rechten is, tuflchen de mombers van kinderen
onder de veertien jaren, of meiijes onder de 12. jaren; ende tuflchen de
opfienders van jongelingen, die tuflchen de veertien en vijfentwintig
jaren zijn,, foo [uilen wy dat onderfibeit, rmt namen moeten, uitdrucken.

4. Wy fulien dan de naem van Momber* fa) geven, aen die gene, die de
opzicht en voorforge van onmondige kinderen is betrouwt; loopende in de knechtkens tot 14. jaren, en inde Dochterkens tot haer 12. jaren, vol zijnde verloopen.
5-, Maer die gefteît zijn over de jonge lieden van meerder jaren aîs
14, en onder de 2J. die lullen wy voogden (b) noemen, en haer ampten mombérfchap en voogdijfibap ofte Foogdije,
6. Mom%),<trt,it,. (aj Tutorei.
(>) Curator m
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6. Momberichap is dan in dien zin niet anders, als¾¾» wettelijke mâchï
0ver de perfionen , en goederen van vaderloofe kinderen, die niet bereikt he
ben de ouderdom van 14.. ofte fio het dochters zijn van 12. jaren.
7. Sy wort gedeilt in drie fòorten , nae haer makende ooriakenj
Welke zijn of laetfte wille , of wet, of gezjig der overhelt.
8. Het momberfchap by laefte wille geftelt is ruim of eng genomen,
anders eigentlijk of oneigentlijk.
9. Als het ruim genomen wordt, begrijpt het alle mombers, die bf
jeàer maker van laefte wille geftelt zJin, over fodanige onmondige wefen,
als fy tot erfgenamen , ten deel , of in't geheel komen nae te keten, (c)
10. Welke macht foo wel vrouwen als mannen, die weefèn toterfenamen maken, en foo wel over vreemde, als over haer eygen kinderea
ebben.
11. Maer fodanige mombers hebben geen macht over de perfòon,
maer alleen over de goederen, in het felve teftament den weefèn nae
gelaeten, (d) ten ware fy door de overigheit tot volkomene mombers
wierden geftelt ende beveftigr.
12. Eng-genomen momberfchap uit laatfte wille is , wanneer een
vader fijn onmondige kinderen , ftaende onder zijn macht, voorliet
met een momber, te weeten by uitterfte wille, (e)
1 3. Sulk een Momber heeft ook macht over de perfionen, En wel vcornamentlijk over die lèlve, benefFens hare goederen; niet alleen die fy
van hun vader hebben, maer ook^die van haer moeder, ofte van elders
gekomen zijn. (f)
14. En kan de vader ook over fijne kinderen, die noch niet gebooren
zijn, fodanige mombers ftellen : Jae die hy flechtelijk overfijnekinderen fielt, wort verftaen, ook over de ongeboorene, ingevalle fy ter
werelt komen, geftelt te zijn. (g)
15. Ook al was het dat een kint door een vroeg-rijpe boosheit fich
weerdig hadde gemaekt om onterft te worden, of cat de vader fulx dede
tot fijn kints beften, gelijk gefchieden kan, als onfijn plaetje ge zegt fal worden, de vader nochtansToude een Momber over hem, ende lijn goedt,
van elders hem aengekomen mogen ftellen. (h)
16. ' T welk een moeder niet vermag; maer meet fy haer kint erfoe.
naem maken, wil s' een momber geven, en moet noch dat Momberfchap
door
(<=) /. 4. ff. de Tefiam. tut,/. 4. d. confirtn.tutor. (d) d å IL
(e) Li.ff.de
Tefiam.Tut. §.2.Inft.Tutel.
(f) /. 12.§,çen.de ^fdminifir. Tul. î. 4., hifi. kut
Tefiam.Tm.
(g) i.^lnfi.deTunl.
' (Ü) l.^f.detejiam.tut.
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üfooï den Rechter bevefligt worden , alfoo het niet als voor oneygentlijk kan gelden; het wëfk mede te verftaen is , van mombers by ees*
Vader gegeven over kinderen, die niet m fijn macht zijn. (•)
ij. In plaedë,dat een voormomber.uit vaderlijke macht geftelt, fijn
bedieninge terftont nae 't aengaen der cvvemife, fonder andere bevefiinge, magaenvaerden. (k)
18. Ten ware de vader het momberfchap hadde geftelt in een cedi'eil, dat is, in een laefie wille van vijf getuigen; of dat hy den mombei"
bedes-wijfe hadde verordineert, in welken gevalle de rechtelijke bevcftïnge nootfâkelijk is. (l)
19. Dit is alfoo nae Keifirlijke rechten, die niet wete dat by ons, in
defen deele zijn afgefchaft, edoch is veiliger en fchijnt ook å&praaijke te
zijn, dat mombers by teftament geftelt, door de Overigheit worden beve
fiigt, dat meeft over een komt met het nut der weeïen; want defèlye reeden, die de wetten willen hebben aengemerkt in die beveftinge
der oneigentlijke mombers, konnen even foo wel plaets hebben in de
geene, die uit vaderlijke macht gegeven zijn, te weten, of de vaderJij»
wille niet heep verandert, of 'er Zedert geen vjantfehap tujfchen de vader
en de gekorene Momber is opgekomen, of 'er cjuade geruchten van defelve zijn ontftaen , foo van fijn perfoon als van fijne middelen, en wat
diergeüjke meer mag zijn. (mj
20. De tweede foorte van mombers zijn , die van de WET gemaelzt
zijn, te weten de naejle bloedt verwanten van het wees, bequaem tot dt
bedieninge van het momberfchap.
2i. Van welkers bequaembeit, de ordonnantien van den lande macht
geven, om te òordeelen aen de Rechters van yder plaetlè. (n)
22. D'eerfte dan , die tot voormomber uit de wet geroepen wort,
is de vader, indien hy foo jonge kinderen uitfijnmacht koomt te ftellen,
dat fomtijts wel gebeurt.
23. Ten tweeden, de moeder, foo lange fy weduwe blijft, (want
hertrouwende, verheft fy terftont het recht van haer momberfchap)
en mits fy ook af ftae van haer vrouwelijke voorrechten, ten aenzien
van de verbintenifTen, die fy dikwils voor de weefen moet doen. (o)
24. Nae de moeder volgt de groot-moeder, of groot-vader, en dan
de broeder , de oomra, en foo voorts, nae ordre ende trappen der bloed
verwanten.
»
L
2jT. Wor(i) /. r. & t. 5. ff.de ctnfitm. tut.
(k) /. 7. ff. de tejiam, tut.
Smfirmjut.
(m) !.$•& feqqff.d.t.de
confirm.mt.
(n)

art. 1,

(0) /. 2. & jtuth. matr. C * Quando ml. Tut off.
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ay. wordend'er veele gevonden in een trap van bloedt, het wc-esi
kint beftaende, die worden te zamen tot het momberichap gercepen.
mits de bequaemfte onder haer de bedieninge op zich neeme, blijvende de andere, ais opfienders, en mede-voogden, (p)
zó. Defe mombers, door de wet gemaekt, zijn ook onwidJ.e!iJk.> fotl-i
der eenig toedoen van rechters, het gene cat iy zijn; het- gel ruik wil
nochtans, dat fy de bedieninge metter daedt niet aenvaerden, fonder voorgaende beveftinge van de overigheit , alhoewel fitlx, in de ouders over
hare kinderen, en de mannen over harewrowwen, niet uxrdi waergenoomen
2,7. De overigheit kan ook, het zy uit verfoek van andere vrienden*.
of door eygen beweeginge , wel een ander voormombtr itellen , fis
wanneer fy niet oorbaer vïnà.en, dien van het naefie bloedt, .in de bedienin
ge te laten komen , want die macht haer by ordonnantie van den landa
genoegfàem toegeftaen wort. (q) gelijk ook by den Hove gewefenis
by mijn kennille, en tuflehen twee voorname peribonen; cl'eenezijnde nefcf van de weefen¾ en d'ander aengehijîikte oom, die voor de andere toegelaten is.
':'-.••-*'•
28. Indien noch by kefte wille esnige mombers zijn geftek, noch
onder de bloedt verwanten, yemant, daer toe bequaem zijnde, wort
gevonden, fio is het de plicht van de rechter van yderplaetfe , daer de weeïen zijn gezeeten , of daer de goederen voor het meerendeel leggen»
een bequaem voarmomber te ftellen, (r) .
\ , .-....,.• . ,_
29. Het fèlve kan ook gefchieden, ter éerfter aenhoudeo by het Hof
•van Frieflandt, om dat faken der weefèn dat recht hebben, van ten eerften voort Hof betrocken te kannen worden , jae voor alderhande gerechten , lbo wanneer de mombers haer aen eenken rechter , wie hes
ook zy onderwerpen, om in het momberichap beveiligt te worden.
30. Het mag ook wel gefchieden, dat meer als een momber over eert
wees, of een vaderloos huis-gezin, by msalkanderen gevoegt worden,
31. T e weten, by een momber uit laefte wille, of by een uit de
wet, mag wel een, of meer, by laefte wille, of van de overigheit,,
worden gevoegt, (() maer die uit laafte wille, kannen am die van de wetr
immers uit kracht der wet niet worden toegevoegt. (t)
52. Wel te verftaen, dat fodanige bygevoegde voormombers, oyer
de perfbon van het wees , ende fijn goedt, ionder onderfcheidt geftele
worden.
•

33. Want
(p) Noy.ii8,cap. ç.
(q)Ord.i.y
art 1. 3.
(i}Lli.ffJsTejldm.Tue.
hered.

r.
'
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33, Want die over leeckere goederen , of by een teilatcur over fijn
fiaîatenfchap in't befbnder genoemt wort ( wefinde een ander momber te
worm over 't wees gefielt~) die is geen momber, maer bewinthebber, en
hy kan niet gedwongen worden, om het bewint aen te nemen, (u)
34. Ten einde het beftellen van mombers niet werde verzuimt, is
'het eenige ptrfoonen opgeleckt As overigheit daer vari te waeriihowwen , foo

Wanneer yemant fterft, nalatende minderjarige, of anders voogt-nodige
kinderen,
35-. Eenige moeten defè bekentmakinge motfake'ijk, doen ; eenige
-Worden daer toe flechts vermaent: nootfakelij'^moeten dat doen, dorprechters en doedt-gravers, in de lieden. («*) ook de moeder als fy weder
trouwt, by verbeurte van de ervenilîë van haer onmondige kinderen, die berieden de 14 of dochters iz jaren, fterven.. (x)
56. Vermaninge tot defen einde wort gedaen aen de vrienden,
îuiisgenooten, en buiren. fy)

XV.

KA'PJTTEX.

Van de Voogiije.

®nderfcheidt tujjlhen momber fcbäp ende Voogdije. Verdeiî'mge àer Voogdije. Va
"voogden e\~er minderjarigen. OVsr onfmnigen en jladts-kinderen ,- o\>er d
fiomme, bcdleegexige. Oïer kinderen onder de 1% en 14. jaren. OVer ongebo
kinderen y en e'mdüijk oïer goederen alleen»

*• "¾" ~7~ Olgt de voogdije , welke is een macht om te befiieren , de
¾ /
»

goederen der geener, diefilfs tot de regeeringc van hare goederen niet
z,ijn befiandt.

, %. Dat de voogdije inFriefland nog verfcheelt van het momberfihap,
in tegendeel als gemeinelijk by de hedenfdaegfe Schrijvers wort aengeteekent, blijkt hier uit.
3. Ten eerften, momberfchap kan by Tefiament foo worden georáineert, dat de overgheit geen ander aenlteilen kan, tonder groote reeL %
,'
den,

f o) Sand. lib %. tit 9 def, i l .
( w ) Ord. 1.7. 3.
(x) 1. 1. §. i.ff. Qni pe
tyir. i. 3. C. ad Sc, Ter tuil.
(y) d. I. \ £. 1. d. art. 3. ord. lik 1. tit. 7.
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den. van v-sogdije over kinderen ouder als 14 jaren, kan fùïx niet wordert
gezegt, om dat als noch plaets heeft defelve reeden die eertijts wierde gegeven, (a) dat een vader over de perfoon vanfijnkint niet kan by teilament ordineren een tijttegens als het kint Jèlf teilament kan maken, alleenlijk foo verre de kinderen erfgenamen zijn, nae hun ouders ofte van
andere Teftateuren, foo moeten ly te vreedea ¾jn, met fuik'een voogd*
als over de goederen mag werden geftelt.
4. Ten tweeden, een voogd by den vader geftelt, moet by den rechte»
beveiligt worden, eer hy fijn ampt aenvaerden mag , (î>) van momberfchap of mtele, wordt fulx nergens vereyfcht; maer zijnde des vaders macht by ons in fijn geheel , wort dit ftuk ook verftaen, te blijven, foo lange het niet geblijkt verandert te zijn, en ons ordonnantie
zegt daer niet van, alt naer-.rechte, (c) wijfende ons dien teneflensnae
het gemeine recht.
5. Ten derden, een momber wordt by vrienden verfocht; maer een
voogd or curator van de minderjarige fèlfs , ionder dat een ander het
•ermag voor hem te doen. (d)
6. Ten vierden, een momber moet, als de weefen over de 14'iaren
oud worden, nieuwe bevefting' hebben, wil hy fijn uitterfte recht van
voogdije gebruicken, foo als terftont fal aengewefen worden.
7. Ten vijfden, een curator of voogdt geeftmen tot byfondere aó½rï
of làeken, een tuteur ofte momber noit. (e)
8. Ten zeften, göedt van kinderen onder mombers, of beneden de
14 jaren, kan door bruik van 30 jaren niet verjaert worden; maer wel
het goedt van jonge lieden die onder voogden zijn, (f) gelijk^ hier onder(hl
•volgen.
9. Ten zevenden, een vreemd momber gekofên by de rechter, als'e»
bloedt, of nader bloedt is, kan zich verfchoonen, als 'er geen merkeliike reden is, gelijk^ mede hier onder fal volgen , maer een voogd niet,
om dat voogdije niet van de wet op het naefte bloedt, maer van de overigheit afkoomt.
10. Verder, Voogdije kof ten aenzien van perfoonen, of van goederen alleen.
11. Als wy zeggen van perfoonen,foois nochtans te verftaen, dat het
momberfchap de perfoon voornamentlijk. en de goederen by gevolge betref
maer de voogdije raekt de goederen voornamentlijk, (g) en de perloon
by
a
( ) §. hijT, de ciirat. 1,7. C. de tejtam. tut.
(b) Zutphen tit, "van curateu,
(O lïb.i tit. j.art, f. .(d)l z.§. pen. ér uit.ff'Qiùpet.tut.'VeUurat. (e) $4 Injt,
Qïútejîam.m.
(¾ L 3.C, deprafcr,30.Teelqo,am. (¾) t. 8, C.dsïs.v$t.
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by gevolge, omdat dé jongelingen, gelijk fy meer verftants hebben,
ibo wort haer ook meer wille-keur gegeven, als den kinderen onder de
14. jaren.
iz. Dit altoos koomt fan dit onderfcheidt, dat een curator of voogd
in laken, die alleen perfoneel zijn, gelijk her houweiijk, niet te zeggen
heeft over fijn minderjarigen, «41? Keifers recht, edoch hier van is boven
gelprooken.
15. Het voogdijfchap over de perfionen is driederley; teneerftenover
jongelingen t ten tweeden over uitfinnige, en doorbrengen•, ten derden ook
fomtijts, over kinderen onder de 14. jaren.
14. Wat defè eerfte lborte aengaet , onder die worden geftelt alle
vaderiooje kinderen, die tuilchen de 14, of dochters tuilchen de 12, en
Zf jaren zijn.
ly. Nas Keilers recht konnen dele niet worden gedwongen , om
voogden te neemen, of daer onder te ftaen. ( P ) als tot pleit, of andere
faken van belang, ten verfoeke van partijen , die met minderjarige niet
willen handelen, noch haer betalen, of yets met haer fluiten, als door
tftjjihen-komen van een curator „ om dat het gehandelde met haer, anders
niet kan beftaen.
16. Wy hebben ook in Friejlandt geen wet of vafte praElijke , waer
door de ovencheit of de vrienden een jongman fòuden konnen dwingen , om een curator te kiefen, of hem een te geven, als hyfijndingenJtiltjes kan befchieken; maer loo dikwils hy eenige fake van belang heeft
te verhandelen, wort hy genoegfaem door de handelinge fclf genootiàekt, om een voogd te kiefen, ter tijdt hy door de jaren mondig kaaworden gemaekt. (h)
17. Als de kinderen , onder het momberfchap geweeft zijnde , tot
haer 12, en de knechtkens tot haer 14, jaren overgegaen zijn , fio blijven Jy gememlijk^ onder de handt van den [elven momber , meeften njt fon
der nieuwe beveftinge der overigheit.
18.. Maer in der waerheit wordt het Mamberfchar, alsdan verandert
in voogdije, en diens-volgens was nieuwe beveftinge wel van naoden, naedemael ibdanïg voogd, -die in fijn bedieninge fonder nieuwe rechtelijke
beveftinge voortgaet , de macht van een wettelijk voogd, als ter op
aenkomt niet foude konnen uitvoeren, gelijk d' Hr.Sae'zma gevoelt, en?*
aenteekent (1) eertijts by 't Hof allòo geweien te zijn in de fake van Frans
Jacobs de Fries, tegens DoEior Maninus Wijbmga, 1619. voor de groot e
L 3.
vacan(£) § 1 Injt.de Curat. dix.l'ê,^. digreff. c.i*y.& feqq.
(h) Yid.quaàix.h
'^ufpie. âonefi, çag. 70, érfqq,
{') nat, ms-s, ad d. art. 1. lib, 1, in. 7. SiatiiP
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vacantie, en wort in het fêlve proces verhaelt by't oude Hof aîfbo gftï
Weefen te zijn, tuflchen fr. Tjalimg v/in Botma, contra Godfchall^ van
Heerma. (k)
19. Dit is wel foo nae reeden van rechte; rfiaer onfe praftijke foude dat heedenfcîaegs qualijk toelaetea, en ichijnt by ons genoegtàem in
gebruik te zijn, dat een voormomber nae de 14 of 12 jaren tier weefen fonder nieuwe beveftmge fijn macht behoudt en de lelve macht
kan oeffenen, die een voogd nae rechte toebehoort, en fulx uit kracht
van de ftilf-wijgende toefiemmmge des minderjarigen, die geen ander voogd

kiefende verftaen wort, zich den fel ven te onderwerpen, gelijk doorgaens in alle landen wort onderhouden. (I)
20. Uit welke reeden echter dit volgt en buiten twijvel rechtens is,
dat een minderjarige niet te vreeden zijnde, dat een momber ook fijnVoogd lal blijven, of hem willende bevrijden, vermagh ree'keninge teeyfihen, en een ander voogd te kiefen, alloo dat verkies-recht hem fêeckerlijk toekoomt, en dagelijx gebruikt wort.
ai. Van gelijcken, indien een momber niet geleegen koomt nae de
14 of 12 jaren des minderjarigen langer m de bedieninge te continueren,
hy fòude konnen den minderjarigen vermanen, om een voogd over fijn
faken te kiefen, en voorts commijjaris begeeren, omfijnreeckeningetc
doen, en ontflach te verlbecken , die hem niet [oude konnen worden geWeigert, fie het fchijnt.

22. Edoch ds jongman eenigen tijdt nae de 14 of de dochter nae de
'il jaren zich hebbende gehouden onder hun oude voogd, fy vermogen
nader-handt, hun daer van niet te ontrecken, (™)
23. De tweede voogdije over de perfonen rae^t d'uitjînnige ende doorbrengers
24. Onder uitfinnige. worden niet alleenlijk gereekent die rafende, of
ganich geen veriïant en hebben; roaer ook die foo flecht zijn, dat fy
in den gemeinen handel en wandel niet konnen voor wijs beftaen, (r,)
25-, Doorbrengers worden hier geacht, niet alle die haer goedtverquiften, maer dien door de overigheit het befner van haer goedig om on
matige quiftinge verboden is. («)
25. Aen dele worden by de overigheit voogden gegeven, onder welkers macht fy , ten aenzjen van hare goederen ftaen, foo lange fy door
deieive overigheit niet zijn herftelt in haer geheel , mits eerft, en alvorens
Ck) Ytd. quœdix in Ahfpic. domeft pag. 8a. èrfeqq.
( m ) /• l. § uit. f. deminor.
(n) 5.4 i„jt. de Cmat,
ftqf&c;
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vorens de doorbrengers voor ioodanige werden verkîaçrt, het welke alleenlijk gefchiedt voor den Hove.
26. Somtijts worden wel voogden aen doorbrengers, jae ook aen
fwakfinnige gegeven, op het verfeek^van haer felfs , waer van verfcheidene exempelen zijn ; hoewel ook alsdan informatie wordt genomen,
om dat het wel foude konnen geîchieden, dat de lieden met onwaerheit fulx van haer lèlven voorgaven , (p) en is foo geordonneert in de
fake van G.I. mm uxore den 18. jlMimrij ió8i.
27. Aen dove , ftomme, en bed-leegerige menichen worden ook
voogden gegeven , indien (y die begeeren , of' tenemael onbequaem zjjn
om haer goederen te regeeren. (q)
28. Anders konnen ly de macht aen haer felven behouden , enflek
îen, foo het haer dunkt, een beftierder of bewinthebber van haer goederen ; gebjk de blinde niecie vry ffaet, die anders onder geen mombers genootiâekt worden te ft aen.
29. Gelijk fy, geen blinde lieden ook konnen verplichten,om tegen haren
WîK/£de voogdije over hunne goederen aen te neernen, om dat voord©
blinde geen voogdije door de wet is geordonneert, om reeden, dat
biintkeit het verftant niet verfwakt, maer eer opfeherpt, en dat fy alderhâride handelingen bequamelijk voor getuigen konnen maken: de doof"heit in ïeegendeel maekt de lieden jfajf, en beletJe , om dmdeiijk^met an
lieden te handelen.
50. Wy zeggen , dat fodanige aengellelde beftierders hebben hare
vrije wille, of ly den dienft begeeren aen te neemen, of niet ( r ) in
pîaetfe , dat mombers en voogden konnen worden gedwongen, zhtot
een publijke laf}, gelijk tot andere voogdijen en momberfchappett. (•)
31. De derde llag van voogden, over de perfover,, is buiten gewoon*
te over de kinderen, beneden de 14, en 12 jaren, wanneer die qualijk gedænt zijn van hare mombers, wel niet boos aerdig, maer al te /lof, en
plomp z.ijnde, (1) of wanneer fy eenig fchuîd-recht hebben gekregen te'gens haer eygen weefèn, indien gevalle, moet door den rechter een voog
gejfelt worden, beneff'ens den momber, (u)
32. Het felve gefchiedt ook, als de momber voor een tijdt lang aitlan~
dig moet zijn , of dat hy door lijfs-fwakheit ombequaem wert de goederen langer te regeeren. (w)
33. Maer als hy , voor een korten tijt bekt is de fake. waer te neemen
foo
r

(p) i(tinl.6.ff.êeCurat:furh : (q) f 4 . Jn/?,de Curator.furiof. {r)Sand.l:h
%. fit. 9. def. ii. (!) pr. Inft. de eucuf. Tut. (t) §. 5. Injl, át C mat. (u) K
*¾>. - & î. (w) d. §. 5,
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foo mag hy een ander in fijn plaetfe ftellen, en die rechtelijk laten hfveftigen , of fijn eigen gevaer , fulx die. aen hem reeckenfchap van lijm
doen moet geven, (xj
34. De voogden over goederen alleen, zijn eerftelijk, die ever onireboorene kinderen geftelt worden , want fodanige de perfoon niet en
ken , om dat defelve noch niet en is , maer gehoopt wort te luilea
zijn , 't welk^ foo haefi niet is gefchiedt, of defe voogdije houdt op. (y)
5f. Sodanige fijn ook die bj Tefiament geftelt worden over fieckeregoe*
deren aen minderjarige, of ook wel aen andere perfoonen naegelaten ;
als mede de Executeurs van Tefiament en, het zy voor een korten tijt,
om de wille des Teftateurs eens voor al in 't werk te ftellen, of om
de goederen te blijven adminiflreren , van hoedanigen hier boven is
gefprooken.
56. Worden ook voogden geftelt over alle verlatene boedels, die,
of by den eigenaer aen fijn krediteurs zijn overgegeven, of waer van
geen erfgenamen maer wel krediteuren gevonden worden • doch van
defe fal op een ander plaetfe gehandelt worden.
07. Tot feeckere handelingen worden ook Curatoren gegeven, als t
fcheidingén , tot reeckeningen, tot pleiten, foo aen kinderen en minderjarigen als aen vrouwen en andere , die in eenigen gevalle die faken
ïònder byftant nipt konnen doen, ende haer gewoonehjke voogden daer
toe, om reeden, niet konnen gebruiken.

XVI.

KAPITTEL.

Wie geen Mombers en Voogden mogen zijn.

Onderfcheidt ïan ïerbôdt ende \erfchooninge der mombers ende boogden
faken y>an Verbodt > u'ngehaelt ende \erklaen , "fvaer onder die Van
ende by die geleegenheit \an de moederlijke Voogdije,

i.. TT N het kiefen van mombers en voogden, is de volgende vrage,
g wie daer t9e gchoofen mag worden , en wie reeden van verfchontn
**- ge heeft.
2,. Wel te weten, momberfehap en voegdije worden geacht openbare en
noot(*y f uil. d. tit, Injl. de Cttrat, (y) Tit, Infi, de Ventr. in poff, nütt. & Cm
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¾ootwendige bedieningen te zijn, welke fich niemantkanontrecken,ak
om ooi-faken, die by de wetten voor goedt Zîjn gekeurt.
g. Edoch men moet onderfcheidt maken tuiîchen verbiedende en verfchonende ooriàken ; door d'eerfte wort yemant belet , dat hy, fihcon
willende, niet toegelaten kán worden, om voogt of momber te zijn, maer
die van de tweede fòorte verbieden niemmt , fy geven alken vryheit
om fich van de laft t' ontrecken.
4. De verbiedende ooriàken konnen tot defe vier gebracht worden,
tot de Natuir, Krijgsmanfchap, Pleit en Adir.derjarigheit.
f. Tot de Natmr wort gebracht het verbodt tegens de vromvm,
welke geen momberffen of voogdeflen mogen zijn, uitgenomen moeder
en groot-moeder over hare kinderen en kints-kinderen , onder de iz of
14 jaren, gelijk hier boven aengeroert is.
6. Sy moeiten eerrijts afftaen het Senatm Confukum Vellejanum lbo gc^
noemt , waer door een vrouwe wort verklaert haer niet te konnen
verbinden voor andere; nadeniael een momberfle dikwiîs genootfàekt
is haer te verbinden voor haer minderjarige; fy moeiten ook ondereede
belooven, dut fy niet wederom fouden trouwen, la)
7. Maer gemerkt de Weduwen in de verfche rouwe lichtelijk dien
eedt deeden en haer naderhant dikwils van de fwakheit der fèxe lieren
bekruipen , waer door fy of branden of meineedig moeiten worden,
foo is heer de eedt voorxjchte'ij'^ quijtgefcholden.

(b)

8. End' is voortaen vaftgeftelt, dat moeders ende by gebreecke de
groot-moeders, indien fy wilden (want men dwingtfe niet) hetmomberichap over hare kinderen ende kints-kinderen fòuden mogen aenvaerden ende behouden, foo lange fy niet wederom trouden; ingevalle by Tefiarnent geen andere voogdije mochte zijn geitelt ; des iy voor recht afftonden het vrouwelijk privilegie boven genoemt; dat echter heedensdaegs niet wort onderhouden; hoewel yemant die met haer in qualiteit als
momberffen handelde,fit lx welfuifde konnen ejfchen, als bet te paffe quam. ( i )
9. De voogdije over de kinderen meer als 12 en 14 jaren oudt, wort
by de wetten nergens aen de moeders opgedragen ; maer gelijk de
mombers gemeinehjk worden gecontinueert m de bedieninge, tot dat de
Tnmderjarige mondig zijn , loo blijven ooh^de moeders in de voogdije to
dat de kinden mondig aijn, uit kracht van het itilfwijgende conient der
kinderen'die anderzins macht fouden hebben, om een ander voogd over
haer goederen, van de overigheit te kjefen.
M
10. Veel
(") l ?« C. Quand mul. Tut. of. (b) ^iutb. Sacrœmentum C. eod. til. (c) ji
Matri. 4. lit,
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io. Veel meer konnen iy dat doen , als fy van aenbegin over 8é
t% of 14 jaren oudt zijn ; want alfoo der geen Wet is , die de moeders tot de voogdije over dochters van 12 ende zoons van 14 jaren roept
ende de praâijke den fodanigen geeft het recht van haer eigen voogden te mogen kieiên , foo Joude dat filve haer i^^efin niet kannen wor-^
den gev^eigert.
11. Maer als fy daer niet op dringen, gelijkstelden gebeurt, foo worden de moeders ook in recht als Voogdeilen erkent, onder de naem van
wettige voorfianderjjen over haer minderjarige kinderen.
12. Ten tweeden, behoort tot de Natmr , de gebreekelijkheit vait
lichaem ofte van gemoedt, welke zijn defe vier, Doofheit, Smnheit, Blmdtheit en Gekheit; (d) maer rafernije, om dat fy gemeinelijk haeft over gaet,
is enkelijk geen reeden van verbodt ; maer een gekcofen momber rafcnde zijnde of wordende, men ftelt een ander voogd in de bedieninge tot dat hy fijn finnen machtig is. (e)
13. De tweede reeden van verbodt is Pleit, want yemant die reedc
met het wees in pleit is, of oorfake heeft om met hem in pleit te komen , mag het momberfchap niet aenneemen, of foo hy 't doet, verlieji
hy fijn recht, dat -hy op 't wees meinde te hebben , of anders, indien
hy'fèlf aen het wees yets fchuldig is, foo kan hy fig niet betalen; immers het verftrekt hem voor geen betalinge. (f)
14. Komt'er oorfaek van pleit of fchult-eifch op tuffchen den momber ende fijn wees, geduirende het momberfchap, fbo wort hem de bedieninge alleen niet meer betrouwt ; maer een mede voogd nevens hem
gefielt. (g)
15-. Edoch men pleegt dit recht indiervoegen te matigen, dat als de
fchult van de momber aen de vader van't wees wel bekent is geweefts
en die hem nochtans tot momber heeft genoemt, alfdan het gemelde
verbodt koomt op te houden, (h)
16. Van gelijcken, wanneer de rechter van de deugdelijkheit derfchuh
wel verjiekert is, foo wort dies niet tegenftaende het momberfchap den
fchult-eifcher wel opgedragen, (i)
17. Vader, moeder, en groot-vader , fchuk-eifchers van haer kin*
ders en kints-kinderen zijnde, mogen fònder onderfcheidt tot voogden
geftelt worden, (k)
18. Het derde verbodt raekt de krijgslieden, die ganfeh geen mombers
of
(à) l.t.§ z.&i ff. de Tittel. (?) 1.1 %,ff.de Excufat. Tut, (f) Noï. 7a. C. 1
•è; 2. (e) d.NoV. 71. (h) Satid. Itb a. út. 9, def. 1. (ij Sattd, ibidem. &) jfu
&å htecC.Quand.)nul.Tut,off,
' '
" *
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¾f voogden konnen zijn , foo wel officieren als flechte ibldatcn , ons
dat fy beide het vaderlant, en de weefen niet konnen dienen, (k)
19. D e vierde ooriâek van verbodt is minderjarigheit , om dat die
felfs onder voogden ftaet, met reeden over andere niet kan werden
geftelt. (1)
2.0. E c h t e r ; foo een minderjarige by laetfie wille tot momber geroepen is,
lbo wort hy voor momber aengenomen , mits een ander lbo lang tot
de bedieninge werde gemachtigc, tot dat hy volle jaren hebbe bekomen. ((t>)

XVII. K A P I T T E L .
Wie Van momberjehtç ende voogdije Verfchoont worden.

porfaken y>an yerfebooninge fteeederley in'tgeme'm ,' en die "Wederom in rtoee l
"verdeelt, waer t>an de laefie onmacht , die nocbmaels in Vterfoorten onderfe
den "toort. Eindelijk ds reeten, Tvaer door oude en aengenomene tnomberfcbap
tok konnen afgelegt borden

t . "^£ "T Olgen d'oorfâken van verfchooninge, die raeken of het g e ¾ /
meme L a n d t , of het belang van byiondere periòonen.
•
z. D e aigemeine ooriâken zijn vier , bewmt van Landt-fchaps-pmningen, ampt van Overigheit, afwegen om Lands-Jaken , en oejfeninge van konften der geleertheit.
5. Wegens bewint van Landtfchaps-penningen, worden verfchoont
Reeckenmeefiers, aigemeine Ontfangers der -chattingen , en der Pacht-penningen, maer geen Rentemeefters der by fòndere Steden ofte Grietenijen,.
Wegens particuliere middelen died'er fouden mogen zijn, '(*) ook mogelijk by ons geen Coütftettrs noch Ontfangers van Landts fchattingen
in byfondere dorpen,
4, Wegens Overigheit, worden verfchoont, alle die in de hooge veraderingen van regeeringe zitten, (b) ook Burgermeefiers van Steden, ende
y gevolge» foo het îchijnt, mede de Heeren Grietüieden, die nae de
M %
geftaltc
(k) $. 14. h, l. 4.. C. Qui dar. Tui,
(•) /. uit, C. de Legit. Tut.
(™) /. i o § 7
ff. d&rExcufat. Tut.
(*) §.1. lnft.de Excufat l 10 C eod.lult.C Quidai.Tut,
1.1<^. 12, §. 1.1.30, ff. eod.
(b) §, Et qui jwteftate?n, lnft. de Excttfat. tut.

ï
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eftaltc van onfê Regeeringe geen minder recht behoefden te heb-,
en, (c) hoewel my daer van geen prac¾jke of gewijlde fakerl bekent
zijn.
5. Het afwefen van Landt-faken, verfchoont eerftelijk foo verre, dat'er
een ander voogd middeler tijt in de bedieninge werde geftelt. (d)
6. Ten tweeden, dat geduirende het afwefen geen nieuw momber of
voogdyfehap hem mag opgeleit Worden', noch ook binnen 'sjaers nae
dat hy is t buts gekomen, (e)
7. Om konften van gcleenhek worden verfchoont, eerftelijk de Dienaers des Goddelijken Woorts , foo in de Steden als ten platten Lande ; (f) mitigaders alle de Leeraers in de hooge ende lage fcholen. (g)
8. Volgen de reeden van verlchooninge die het particulier ofte het
byfonder belang raekcn, die mede tot het getal van vier kennen gebracht
worden, te weten, tot Kinderen , oude Momberfchappen, Fyantfchap en
Onmacht.
9. Kinderen moet yemant vijf in 't getal hebben , eer hy kan verfchoont worden, mits dat Jy gebooren ende in leven xijn, als het momber-o
voogdyfehap eerft wort opgedragen \ ongeboorene en veri¾urvene kinderen worden niet getelt, ten ware Jy in den krijg voor het vaderlandt , al
vechtende gefimven waren, hoedanige, ter eeren van de dapperheit, voor
levende gehouden worden, kints-kinderen worden gereeckent, in plaets
van vader ofte moeder, (h)
IQ. De tweede byfondere oorfaek van verlchooninge hebben wy gezegt te zijn oude momber- of voogdyfehappen, want die met drie belwaert
is, behoeft geen vierde te aenvaerden; ten Ware hy die drie, ofte een
der felver ten dien einde gefocht hadde, om hem tot verfchooninge te
dienen , of anders daer nae hadde geftaen. (i)
11. Het getal da* momberichappen wort niet gereeckent nae de
hoofden der weelèn , maer nae de verfcheidentheit haerder goederen;
fulx dat veel kinderen van een erffchap , tot een momber behaoren*
ix. Kan ook wel gebeuren dat een eenig mombers bedieninge verfchooninge heeft indien Jy fwaer , en tnoeijelijk^is.
13. Indien ook een vader benevens fijn fòon , ofte {bonen die noch
mder fijn macht Jiaen drie mombers-ampten te làmen hebben , lbo behoeft 'er niemant van haer meer aen te nemen., (k)
14. Volgt*

f

fc) V'tà. Sdnd. hb. a.tit.?. def. 6.~* (d) f Itemqtiiï{eipuhl. 2. eod tit. (e
infin.
("f) Sand.Iib.z.tit.^.def.j.
(g) /. 6.C.deTrofeJJò».«ç'Med. (h}îV.
Uft. ds Excufuion.
(i) §. Item tria 5. Infx, ds Excuf. (k; ¾ec funt'ma. $.
&inl.$J.$Ld.Excufat.Tut.
*%-
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14. Volgt de derde oorlaek, welke is Fyantfihap, die ook wel eenig(ins kan gebracht worden tot de reeden van verbodt , voor foo veel
niemant by de Overigheit behoort toegelaten te worden tot momber
van fijn geweefêne vyandts kinderen.
15. Maer wanneer yemant van fijn vyandt, by laetfte wille, ofte
door de Overigheit tot momber van des felfs kinderen wort geroepen,
foo mach hy fig verfehoonen , niet foo zjser om wraek^fucht, die den
Chriftenen ongecorloft i s , als om fig te bewaren voor ergdenken van ongetrouwigheit, m gevalle der weeiên faken niet vooripoedig uit vielen. (I)
16. Evenwel ioo moet het fware vyandtfihap zijn geweeft , want
kleinigheden worden foo hoog niet genomen , ten ware yemant by
laetfte wille, fijn vyant tot momber hadde geftelt, om hem te qucllen,
ais wetende dat hy feer node fig tot momber iòude laten gebruiken. (m)
17. Volgt de laetfte reeden van verfchooninge, zijnde onmacht, waer
van men wederom vier loorten kan (tellen, als Armoede, Ziekten , Ouderdom, en Onkunde van leefen ende fchrijven.
18. Armoede wort hier gereeckent, als degekofene momber genoeg
te doen heeft om de kofi te winnen voor Jijn eigen hûijgezjn.
19. Siekte moet foodanig zijn, die hem beiet felf fijn eigen faken te befiieren, en die niet haeftig overgaet , als daer is de Gicht, Koet-euvel,
Water-fitcht, Teeringe, en alderhande quijnende ziekten, (o)
ZO. Ouderdom moet weien van zeventig jaren vol uit geleeft; fiilx die
in het zeventigfte jaer getreden is, defvvegens geen verfchooninge bekomen kan. (o)
%i. Eindelijk die geen leefen en fchrijven geleert heeft, kan met geen
mombers-ampt tegens fijn dank befwaert worden, ten ware het van een
z.eer geringe en lichte bedieninge was, ook de perlbon niet onervaren in ' t
•handelen van laken, (p)
22. Eindelijk Schijnt te konnen verichoont worden die , by de O v e righeit tot momber geftelt zijnde, bewijfen k a n , dat'er bloedt-vrienden
zijn of naeder als hy, ten vollen bequaem tot de bedieninge ; want de O r donnantie die niet wil voor by gegaen hebben, als wanneer f met getjualificeert zijn; (q) maer defe reeden heeft in de voogden geen piae.cs,
om dat de voogdije door de W e t niet begeven w o r t , maer by verkiefinge der minderjarigen.
ag. Alle defê gemelde oorfàken zijn goedt, om de nieuwe momberM 3
Schappen
(l) f 11 Jnft, de Excuf. Tftt.
(ra) §. Item fi Tropter 9 eod. tit.
j.lnjl.d.tit.l.jJ.io.C.ult.eod.tit.
(o) §. l½-Injl. L,2.ff.eod. tit.
junhia l, 6- infin,eod, tit,
(<j) Ord. 1. both 7. tit, art. 1.
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fchappen te ontkomen; moer niet om bevrijdt te worden- <VM foodanige aM
men reeds aengenomen heeft , of die ons opgedragen zijn , iêhoon het
pleit waer door wy foeken ontflagen te worden noch mochte hangen;
wam om van lülke te worden ontflagen, moeten defe volgende reeden zijn.
24. Eerftehlk, foo de momber blindt of bedtkegerig wort.
2,5. Ten tweeden , foo hy om gemeine Landtfaken over z.ee moet af
zijn, des echter onfe Znider~z.ee qualijk voor foodanigen zee fchijnt gereeckent te konn'en worden.
1,6., Ten derden, ais hy aengenomen is tot geheimen Raedt van den
Landt-Furir, 't welk by ons mogelijk op de Heeren Gedeputeerden der
Staten kan worden gepaft.
2.7. Ten vierden, als hy Raedtsheer is geworden.
2.8. Ten vijfden, als hy door bevel der hooge Overigheitfijnwoon»
plaets heeft moeten veranderen, (r)
2.9. Ook moet een van de voorgaende oorfitken dadelijk voor de
handt zijn; want verfcheidene onvolmaekte oorfaken konnen niet helpen ;
voorbeelt, yeniant beeft vier kinderen, twee momberfchappen , en is negen
en ijîfiig jaren oudi, hy kan geen verlchooninge krijgen, (f)
50. De manier om de verlchooninge in't werk te ftellen , is, dat
men binnen vijftig dagen, nae de kennifle van de roepinge tot het momberfchap ofte voogdylchap, zich inftelle by den Rechter, om fijn reeden
Voor te houden , welke foo ly by hem aengenomen worden is't wel,
lbo niet, kan hy z.ig daer van beroepen tot het Hof. (c)
31. Beides wegen moet de lâke ten vollen onderlôcht worden, ende
kan, by maniere van verlbek-fchrift, niet worden afgedaen. (u)
32. Gelijk dan ook het ftellen van mombers en voogden , niet anders als met volkomen genomen kennifle van faken, nae Keifèrlijks
rechten, kan gefchieden. (w)
33. Waer ontrent men moet bekennen, dat heedenfdaegs al tamelij¾
zorgeloos wort te werke gegaen , nademael de mombers en voogden
Hechts beveiligt worden op het verfoek van een der naefte vrienden,
of van de minderjarige felf , fonder borgtochten en fonder onderfoek
op de middelen , en op de zeeden van de gekofene momber, dikivih
met fonder groots fchade der weefen.

34. Hoc

(r) Hac Jknt'm1.11. §. 2.ff.de minor, 1.12.
§• 1. /• 1 $• §.%d. 40,ff.de ~Excu
(0 l-2<>.§. il-ff-de E xcufat. Tut,
(c) §. 16. Infl.d.tit. I. i, $. x.ff.Quand.
pelknd.
(-) l. %<;.ff.eod. tit.
(w) /. 13. infin.e$r*l. 18.ff,tk Tut»r. dal
paffint) ubi de inquifitione.
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#4. HoeWel ondertuffchen waer is , dat fòo dikwik in eeniger matîiere credoolt is, in her fteilen van mombers en voogden, de aenfteîJinge kan te niete gedaen worden , (*) En die zig daer tegens fteilen
wil , allenthalven m rechte toegelaten wort , by weere van orditiam
proces, ende niet by rekeft , gelijk by den Hove verftaen is den 18.
Junij 1680. op fodamg rekeft, hoewel mogelijk de fake wel iòudckon»en foo klaer zijn, dat fy terftont foude mogen afgedaen v/orden,

XVIIÎ, KAPITTEL.
Van de hedienmge van momber-en voogdyfchap.

y^n den eedt, dis Voor de ledieninge moet gefchieden. Van't inventaris, het maken en deugt "ban dien. Tlicbt der (^oogden ontrent de perfionen, opVoedinge
goederen, foo ïaftigheden als penningen der minderjarigen. Deilinge der ledienin
ende aenfpraiA op de boogden en yder y>an dien enf.

1. • ' . ~ \ E mombers ofte voogden wettelijk geroepen zijnde, moeten
S

JÈ eerft , foo verre zy rechtelijke bevefinge van moåsn hebben , den

• —tl—* eedt van getrouwigheit doen in handen van den Rechter j,
welke eedt door de Overigheit niet zijnde afgevordert, foo worden fy
echter wettelijke voogden of mombers verftaen te welen, (a)
a. Borge behoeven fy niet te fteilen , ten ware de Rechter yemant
wegens fchulden of ergwaen borge quame af te eyfchen. (b)

3. Voorts moeten fy Inventaris , dat is , befchrijvinge maken, ten
o verftaen van het Gerechte, ten tvare de Teftatear fîtlx bedde verboden j
In welken gevalle de voogden echter een behoorlijke aenteeckeninge
der goederen, met de vrienden, of andere getuigen moeten maken, (c)
4. De Ordonnantie (d) belaft de befchrijvinge aen de Overigheden
abibluit, en de bezgegdinge des noodt zijnde \ te weten in afweîèn des
mombers, of andere vrienden, die genœgfame geruftheit voor de bewaringe der goederen konnen geven.
5. W e l

Cx; /, 10. de Tutor. & Cur. dat.
(*) Sand. iib. z. 'út, 9. def. 10.
(b) Sana.
à lib, 2. tit. 9, def. o. (c) l, uit, C. ^rbitr. Tut. 1.7,ff.de ^fdminkr. Tut. U) i.baek
titj.defz.
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5. Wel te weten , defe befchrijvinge , die voor de bezeegeliflge J
tlae de letter der Ordonnantie foude moeten gaen, is verlcheiden van de
Inventartfâüe, die de momber of voogd moet doen, om fijne bedieninge ende reeckening nae te richten; (e) Defe firekt alleenlijk^ tot bew ar inge en memorie, foo langer geen momber is ; maer om dat 'er toch beichrijvinge moet zijn , nae het aenfteïlen van een momber , foo laten de
officieren defe eèrfte Inventarifâtie gemeinlijk achter , en verzeegelen
de goederen, tot dat 'er een Curator werde geauthonfeert , die dan,
ten overftaen van de Magiftraet een volkomene befchrijvinge, en Inventaris maekt.
6. Niettemin , om dat de onkoften van die belchrijvingen dikwils
hoog loopen , foo wort in kleine boedels aen de Curatoren v/el toegeftaen, dat fy het Inventaris met de vrienden , of bj andere getuigen mogen maken; En is fulx by den Hove meermalen aen de Officieren belaft te gedoogen ; want de wet heeft de befchrijvinge den Officieren
niet toegeftaen, als een gerechtigheit en profijt hares ampts , gelijk fy
wel voorgeven; maer ten beften van de weefen, fulx het niet moet diewen tot hare befwarenijfe en mtmttinge, als fy onvermogende zijn. En
is foo in den Raedt afgedaen het rekeft van R. L. Predikant tot K.
mm foáii, tegens de Magiftraet van H. den
Maert i6j<). Wederom
is het geweigert aen foekle Ejges tegens de Magiftraet van St. den 29.
Maert 1680. om dat aldaer die felve reeden niet en was; noch ook die
felve qualiteit ván perfoonen , en geruftheit voor de minderjarigen;
Want ponder merkelijke reeden en voile geruftheit der weefen , mag'-'t Inventaris buiten het Gerechte niet worden gemaekt.

7. Merkt ook aen, dat een verbodt, by de overleedenen gedaen,
tot uitfluitinge van het Gerechte krachtig is, ende niet even by Teftamente behoeft gedaen. te zijn ; maer is genoeg dat d.aer van genoeg fame
blijk^y ; gelijk by den Hove goedt gekeurt is, foodanig verbcdt gedaen, by F. T . koopman tot Harlingen , gefchreven in fijn reekenboek, den 22. Februarij 1681.
8. In het Inventaris moeten de voogden alles begrijpen , wat het
wees toebehoort, fonder yets uit te laten, en foo fy naderhant wilden
zeggen , dat de weefen foo veel goedt niet en hadden , dientenevens
worden fy niet gelooft ; maer de befchrijvinge moet Jlant grijpen, en nae
den draedt dejfelfs moeien f naderhant reeckenmge doen , (f) jae fy is van

fuiken kracht, dat indien eenige Schriften van 't wees verlooren waren,
men foude uit de befchrijvinge of Inventaris rechts-vorderinge konnen
pleegen tegens de fchuldenaers. (¾)
9. Des
(e) d hj.& d. I, uit, (fJ C itatâl, uit. C. jitb'itr. Tut. (s) l. 57.ff.fojiàminip."T
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5.,Des genoegfåem blijk was , dat het Inftrument öngequijteert en
onbetaelt door brandt of eenig ander ongeluk verlooren, (h) ende het
Inventaris in behoorlijke forme gemaekt was, anders [oud' het niet veilig
zijn, daer op recht te jpreecken. Soo weete by mijn tijdt afgeflagen te
zijn het verfoek van een minderjarige, die uit het Inventaris een debiteur aeniprak , wiens Ichukbrief hy zeide in de vlucht-tijdt van 't jaer
i6jz. verlooren te zijn gegaen, daer van hy echter geen bewijs kondc
bybrengen, hoewel 't zeer waerfchijnelijk was.
10. Nae de gedane belèhrijvinge vangt aen de bedieninge, welke beftaet, foo in't belòrgen van de perfion, als van de goederen des minderjarigen. ,
i i . De perfòon aengaende moet gelet worden op fijn opvoedinge»
niet alleen, dat hy voor het lichaem beforgt werde van alles wat hem
noodig is, maer dat hy ook^ in de vreefe Godts, in goede zieden ende konfle
Werde onderweien, nae de gelegentheit van het geflachte, middelen,
ende verftant des jongelings , of jonge dochters , ook nae Landts gebruik en voorbeeït van anderen haers gelijken, (i)
ia. De plaetfe ende lieden , by welke het wees lal beftelt worden,
indien het des mombers eigen gelegentheit niet en is, ftaetinfijngoedt
bedunken, mits hy daer ontrent behoorlijke voorfîchtigheit gebruike. (&)

15. De moeder kan fonder groote oorlàke niet voorbygegaen worden , al had zy het kmt buiten echt overgewonnen, (l) Doch als zy weder trout , foo kan de momber het kint elders beftellen , (m) 't welk
'echter zelden gefchiedt.
14. Het is ook niet fonder reeden , dat buiten ende behalwen de
moeder, anderzins de kinderen liever by vreemde beftelt worden, als
by de naefte bloedt-vrienden, die 't erf jouden hebben te verwachten, (n j
15. By gebreeke van behoorlijk oplicht daer ontrent, moet de Rechter daer in. ordre ftellen , en dienen de naefte vrienden , of andere beleende , den felven daer van te berichten, (o)
16. Nopens de goederen moet een momber letten, dat die wel bevvaert Worden, en «'t mogelijk yets opgelegt, en overgewonnen werde. (p)
17. Sulx doende moet hy alles waerneemen, wat een goedt ende vlijtig huis-vader infijnfaken behoort en pleegt waer te nemen, (q)
18. Dienfvolgens ,' fâl hy de huiren, en renten tijdelijk hebben op
N
*
te
(h)á./.<7.
(i) l-iz.i.l&d.t.de
jfdmtniftr.Tut.
( k ) tit-ff. ubi pup. educ.
Cl) Sand. lïb. %. tit. 8. def. i.
(<") /. u C ubipup. educ.
(n) /. a. C. d tit.
(o) d. tit. ff. ubipup.
(p) 1.1. §. tilt. I 3. §.3 ubipup.educ,
(¾) l.'iz.inpr.
d.t.dejîåm'mifir.Tut,
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te matten, fönder om d'éeue, of d'andere vrientfchap Te'dbcn, uitftel
aen de fchuldenaérs te vërleenen.
19. Edoch foo de noodt, en öngelèegéntheit van de fchuldemér
eenigJ uitftel vereyicht, ïblx kan by hem worden toegeftaen , maer
met ofnjichtigheit, want ánders hy moet dringen op executie, ende ver'kopinge van panden, (t)
20. Soo hy de huiren ende renten 'korntötider hem te houden, moét
hy daer intereflèn van betálen; ;jae:fóohy fc^^è/¾^defèlve totfijngebruik aenwendet , moet hy f enten b'etáien tot twalef ten hondert in
het jaer te reeckenen. (f)
21. Als hy gereede penningen van fijn wees koomt t'ontfången,
.meer als tot deflèlfs onderhout 'v art "nôóden is, 'foö moerlfy forge dragen, dat' depértniftgen wederom ¾W Worden'fo¾t, hét iyt&ï aén koop
van vaflighéâen, öfäen 'andere Wiffe Heden mttëtteride ôp renten, (t)
22. t)öch in't laetfte wort meer'föfgvüldig'heit vérèyfcht van dé
momber, als in het eeffte.
25. Want in 't k'oôpen van vâftighédën, xi 't genoeg, dat'hy nae fijn
befte Weténfchap fönder'erg of lift , ten vöordeèie van het wees fich
hebbe gedraegen. (u)
24. Maer in het uitzetten van penningen Wort hem de fchade geweèten, by lbo verre'hy mochte náegelaten hébben, wat een fchrander 'man dietttèneffehs hadde behöorenWaer te nemen; 'Soo nochtans,
dathy niet licht làl befWáert worden, als hy in fijn mindérjariges lâke,
foo heeft gehandelt als in fijn eigen, (w)
25. ÉXémpeî hier van ; Dirk Göfndis , voogd over MièhielBartòuts, "hadde geldt uit ëen reVeffael üitftaénde -opgenomen Van èéft
koper, dat'eén "wisman was, endie het-gelt wel géerne op intereflen
'föiïde hebbèw'gehouden , 'en dat öiïder de geprivilegieerde hypöteeke
•vâ'n' het "Verkochte, hy hadde'het-geldt Wederom üitgédaen aén een
ander, die naderhant abandon van goederen deed, 'lbo dat dele fchult
niet vvierde betaelt. DeffiindÊîjárige""^>fak!ifijnCurator- daer op áen,
die ec¾er'by den Move vry gefprooken is ; : Soa om dat vérï¾heiden
•lieden , Öpdietî felven tijt, geldt áen defen féîVèn debiteurhadden uitgezet, 'die döën by-goede'middelen'fcheën te ¾ijn; kisbököm dat hy
•Cüf¾tor op d:iën éigehftén dag'fooigâldêns âèn hém van-gelijken op
'ititerelfen hadde gedaen , die ook op een tijt, met fijn weeiê obligatie

f'T) l. 3. §'. plàhi4..ff. QúiáV* autcîaml. 46. $. uit.ff.de ^dmititflr.Ttit. L.uit- C. tod
fit. (<) Ltf.ff. diKegot.geft. (1) L 7. f 3, & ji.ff. de Miïinipr.
(*; d. 1,7,
§.i.d.^£dm,Tut.
(vr) Sand,2.9.14.

wumkes.nl

I. Boek, X V I I I . Kapittel,

99

gatie-vf¾s.ge¾¾ii½eQrt, alles gew¾d¾n döti ifrI¾br¾¾ry 164a, Nauta,
àecif. i o j .
2.6. Anders mpej; epn.vopgd nier, alleen hiey op letteniti het çerfte uyt¾etteij ,.ma6i? pok naderhand pn* tijdelijk het geldt vyedçr op tp zçggen, en
de; brief te ¼eti rçgi¾ere,t¾., waer pnsrety: zuimachtig zijnde is hy roede
gehouden de Ichade te bpeteiî.;. mits akoos vry kotinendenietipdanige
iprgvujdigheit, als een meerftig man pleegt aen te. wenden.
¾7- Vo.pr ontwiJMeibare flot-hek is gehpLiden, als een Curator twee
grieven pp een. Ichujdpnaer hebbende, niet rrjeer als een derfelver heeft
laten regijlreiipn K ij¾ de ¾k.e van, l¾rk. Cprnplig, oppolânt en rendeerde, çpi¾ra Gelig B¾itous rerçdant, deft¾¾ December 1642,. Nauta,
z8. In dp keur-van vaftig¾eit te.kopetipfgeldt uit te zetten, moerde
momber letten op. het vern¾pgen. van fijn weeie goederen, of dieiòodanig zijn, dat hy ofte fy lieden , van de opkomften der yaftighéden
gemakkelijk konnen. leven, indien niet, lbo m.oet her geldt op renten
belegt worden, anders wprt byde. wetten bei¾gçkeurt, om yafte goederen te kopen, (x)
2,9. Ingevalle meer als eenmptnberpfte voogd over eenerley weefèn
geftelt zijn, fop is het de ordeje, dat'er een uit h.aer çot bcwinthebber
gemachtigt werde. (y)
5Q. ïmüen der weefei vader de bewintbebber niet heeft genoemt,
{00 konnen de z¾nentlijke ©pmbers yemant van haer uitmaken ; of,
indien fy niet konnen pvpr een kpmen, foo wort het by den Rechter
gedaen ; ten ware yemant van de mombers hem tot het bevyint aenfcüoodt ; w¾nt defe njefi alleen Wprt aengepomen , maer hy \yoit felf
geftelt vpof: den geen¾n die by laetfte wille van der kinderen vader,
sof het bewiöt is. geroepen, (?)
•
¾r. Edoch onder drie voorwaerden , ten eerften, dat hy fijn mede
voogden de keur aenbiede , of yetnant yap haer het bewint liever op
fig wil nemen, (a)
¾¾. Ten tweeden , dât hy verplicht moet zijn , tot de aldernaufte
forgvuldigheit, ftmder dat hy yplftaen kan, met de gewoonlijke vlijt
en getrowwigheic van andere mombers, maer ftaen moet voor al het
yeriuim, dat yemant anders op't fcherpfte toe-fiende, beter had konpen maken. (,h)
33. Ten derden, moet diegeene die fig aenbied, borgeftellen voor
fijn getrouheit j . h ç t . welke heedeni¾egs anders van de mombers en
N z
voogden,
(>) jfuth Noyijfimt C. deMminiftr. Tuf fy) Ko\\ 118 C. 4.. é1,.
Infi. ds Satijd. Tut.
( a ) d. §. 1.
(b) /• 53. §. 3. ff.k tUtt,
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voogden, gemdnelijk wel niet wort vereyfcht , maer kan in dit byfonder geval, niet verltaen worden afgefchaft te zijn. (c)
54. lndiervoegen een bevvinthebber gellelt zijnde , ico blijven de
andere niettemin voogden en mombers, met lalt om toe te tien op de
bedieninge des anderen; En de bewinthebber des noot tot reeckemnge te houden, waer voor fy ook moeten inftaen. (d)
35-. By aldien de zamenthjke mombers ende voogden niet goetvinden,
dat het bewiiit van alle laken aen een betrout werde, lbo konnen fy
eyfchen, dat de bedieninge of by allen blijve, of op het gevoeghjkfte
verdeilt werde, het fy nae onderfcheidt der plaetfen, daer in de goederen gelegen zijn, ofte by beurten van tijden, of nae verfcheidenheit
der laken, ende foorten van goederen; te weten, d'eeneoverdevaftigheden, d' andere over de penning-fchulden, de derdç over zeq-lkken¾
en lbo voorts, fe)
36. Wanneer defè verdeilinge gefchiedt k by den vader der weefen,.
of by den Rechter, foo heeft fy defe kracht, dat elk momber alleenlijk voor fijn part gehouden is , fonder dat hem aen des anderen verfoimenis, of bedrog yets geleegen is. (f)
37,, Maer als de bedieninge ongedeilt, ofte door overeenftemminge
van de mombers alleen is gedeilt, foo zijn alle voogden en mombers »
end' een yder derfelvèr aen het wees verplicht, fijn fchade te verhoeden;
ook wegens het geene by een van haer mochte welen begaen, ofte verfîiimt; des worden haer vergunt drie voordeelen * waer mede fy haer
konnen behelpen, (g)
38. Ten eerften, dat vooral de geene, die aen de foute fèhuldig is
werde aengefprooken, wefende de andere niet eer gehouden, voordat
d' eerfte t eenemael uit-gelchudt zy , waer op hy lig in rechte kan
beroepen, (h)
39. Ten tweeden, een van de mombers aengefprooken zijnde over
het geene by een ander is verzuimt, kan eyfchen, dat d' atlie gedeilt
iverde, en hy voor lijn part alleen betalen wel te weten, dat die betalen konnen, voor de geene die niet hebben, moeten inftaen. (i)
40.. Ten derden , by aldien- een momber aen het wees quame goet
te doen het geene alle de mombers of een van de ander fchuldig was,
foo foude hy mogen eyfchen, dat het wees aen hem fyn recht overdroeg,
tegens
(c) á.§.i.t.\7-§z-&
Ceqq. ff.àeTejiament.Tut. 1%.C,6,
ffdt^dmmip.Tut.
(à) d. I ¾. ¾ z.
(e) d, l 3 §. pen & uit.
(f) /. a. C. de di\>id. Tut
( g ) /.
ff de Mminip. Tut l. 6 C. JÊrlitr, Tut.
(«j /. 6. C. jîrbw. Tui.
{Q t- 3'
§• 11. & 14 ff. deTutti, <^rat. diftrak.
'
"'•
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tegens den anderen, of ook foude hy recht u i t , van de anderen haer
aenparten, in de gemeine fchult konnen eyfchen; (k) ten ware de aen~
fpraek^ om bedrog, of oplette hdjiarrigheitgeschiede, fl)

41. Al wat mombers of voogden doen of handelen , ten voordeelc
van haer minderjarige , daer uit is aen defen attte gefchapen , gelijk
fy ook van andere konnen aengefprookèn worden , noppüs het geene
de mombers ende voogden haren t wegen hebben gebandelt; Mus het
gefchiedt fy ten behoeve van der wecjen faken; het welke deeylchermoet
aenwijfên , (m) Edoch als de Curator noch geen reeckeninge beeft
gedaen, woit hy niet ontrangbaer verklaert, voor alfnoch ; Ichoon ook de
Credireur bewees ; dat fijn geldt tot nootwendig gebruik des minderjarigen was gegaen, om dat men voor gedane reeckeninge niet kan weten , of'er geen geldt van de minderjarige onder den voogd te goede
was, foo dat 'er geetv noodt was om het gek op te ueemen. gelijk^ aû
lenthaln/en by den Hove geoordeelt is geworden met namen in faken van
fobannes Staphorjlim cum ficiü , contra Infe facobs mm fis., voor kers*
tijdf 1680.
4Z. Edoch by fbo verre , de mombers eenig bedrog tot nadeel van
een ander hadden aengeftelt, fulx kan den minderjarigen niet geweten
worden , ah •voor fio veel eenig voordeel daer uit onder haer mochte fijn
gebleeven. (n)

43. Self indien een momber eenig goedt mochte hebben gekocht op
fijn eigen naem met fijn weefè geldt, [ulkfgoeât komt den wees ineygendom toe ; of immers hy kan daer op taften voor alle andere fchulteyfchers. (o)
44. De voogden van uitjinnige , en van doorbrengers hebben in het
bedienen ,der goederen » ongeveer het felve recht , als die van minderjarige.
„
4f. Gelijk mede de voogden over goederen alleen geftelt , waer
van elders breeder.
PO d Lt,§.i%.ffdeTttt.é*rat.åipah'
(1) /• 58.b- pen èfult.ff
Tut
fm) l. ^.V.QtimL exjaB. Tut. 1.a. C» de Curat.ftir.
(o) /. Z,fit.tit. L 7. in çr.ff, £uipotwr. inpign.
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Vm hst gfåtach àer nmmètm eaefe vwgckm.

&'nd&rfcheUf \>an autoriteit enåt Confaa heede.rtfd4egs niet in gebruik. W
, riteit %y ende praSiyke \an dien. IVanneerfe nootfakdijfc is ende "tyan
naodig t mitfgaders de manier, om #e fibe aen t& leggen.

t. "1f" N fieï recht des' Keilers is een- by&nder kapittel Tan de s/fi*th&*
• riteit ende Confent der mombers ende der voogden; met dit on-•** derfeheidt, dat autoriteit aen de mombers, ende het confent aen de
Voogden wort toegefchreven.
•z. Maer dit onderfcheidt heeft heedenfdaegs geen plaets , immers
heeft het geen efFeclen , ook mogelijk niet in gevolge van't nieuwe
Keifèrs reeht, (») 't welk minderjarige ende uitfinnige ontrent gelijk
ftelt; foo dat men veiliglijk van mombers ende voogden autoriteit over
de minderjarige] wel te gelijk mach handelen.
_j. Autoriteit is dan niet anders , als een goeàtkenringe van't geene de
tnïnderjarige doet bj dm handel, (•>) felve door den momber ofte voogd
trerklaéri.
4. Hier uit blijkt, dat de autoriteit geen gebruik heeft, als wanneep
de minderjarige felf eenigen handel doet ende fluit.
5. VerVolgens kan fy geen plaets hebben ontrent weefên, die onder
de zjeven jaren oudt z^jn, maer voor de felve moet de momber alles doen
in fijn qualiteit, ende haer buken hun kennifle vervangen, (c)
6. In 't Keifers recht wort van de weefen over de zeven jaren, allenthalweri foo gefprookert, dat fy met autoriteit van hun mombers zwijnd
gêfierkl, alle dingen k&nnéà Men -', doch fonder de felve konnen fy niets
doen , waer door fy aen eenig verbandt van haer perfionen ofte goederen
iòuden konnen valtgemaekt v/orden , maer alleen , foo verre Jj gebaet
z.ijn uit een anders goedt. (d)
7. En evenwel die met haer gehandelt hebben, zijn foo verre vafc,
- . . . ' ; ''....-.'
,
dat,
(â) per l q.C. de rept. in int. min.
(*>)!. e, §,/.5. ff.de jfutor.Tut.
§. i.ff. de jidminifir. Tut.
(d) §. 1, d, autorit. Tnt.
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•dat, ¾a% van w¾gçn ¾wees wort¾oetgevonden .,-om¾ten ½ndel ftant
te doen grijpen, foo konnen die haer op de nietigheit van den handel
ïiiet beroepen, waer uivmcnzegi, dat centrallen van minderjarigen aen
"een 'zijde 'mank^gaten. (:e)
8. Edoehim.feken.die.totprofijt van. de minderjarige ftrecken, is. de
autoriteit :der vaogden nistïvajin¾oden.iî fchenkmgen^nûe^beloften kgnvtén -jy alkme m/el råenneemen , ofccsfckr.dat iy'Vancde ¼loôvers konnen
herroepen worden. :(f)
9. Onder zuivere: profijtelijke :dirigen worden geen erveniffèn gereec:kent , . al ••waren''trijeke boedels ; foo om dat'er dikwils groote làften
ichuilen . dar "geen kindere werk is , om nae te vorfchen, aiYom
dat een erfgenaem door 't aenvaerden der ervenifle wort verbonden
aen de Legatarien ende kreditenren,; hoedanig verbandt op de minderjarige niet kan hechten, (g)
10. De Authoriteit moet in den handel felf door den voogd aldaer tegenwoordig zjjnde bygebracht worden > fykandoorgeen brief, of boode
worden overgemàekt, om dat de voogd óver de fake felve moet ftaen. (h)
jti. Wat.het gebruik van defe» zAntorkek aengaet ; fy beeft plaetfe
voornamentlijk in minderjarige , die. tot rijpheit -van oordeel z.ijn gekome
ende o-ver haer eigen dingen willen'ende

konnen gaen ; maer niet veel in

• kinderen van de zeven tot zeventien jaren.
l i . Want het is kennelijk, 'dat fodanige zeldenby contraüen en handelingen van belang, foo wel in , als buiten recht, tegenwoordig zijn ,
maér dàtde mombers-ende- voogden hun-voor haer infteîlen , en de
felve vervangen, 'gelijk fy ook naéi-Keifèrsrecht konnen doen. (i)
13. Evenwel in allerhande ^voorvallen- van dagelijk^fen handel., fâl
Eticnzich alfh¾chonfeil½erjnoeten½oudeif-aeh½-geene van de autoriteit der mombers ende voogden hier vooren is?gezegt.
-14.: Het gebesrt l ook w e l , datJeen voogd , om reeden, niet goedtvindt , dat lijn naem vooraen 't hooft "van ©enigen-brief of proces fal
•'ftaen ende-gemeldt'worden, 'maer dat,%hy.fijn~mîrideijarige> felf by den
• handel -neemt ende dies áaame gebruikt ,"met~ââfî$entie vanfijnautoriteit.
iy. Somtijts kan hy ''t• óók -niet^anders maken j uls'by exempel,
-in 't ¾ëllenvan-een'Vòlmacdit'tot-eenigen -handel buiten.'Recht ,
daer hy felf niet kan by zijn ; Sulx 'moet gefchieden door iaft en op
de name van f de*'minderjarige felf geàdjifieert met den voogd ; om
•dat
(e) pr, Inft. iufin.de ^îtttarit. T-Ut. (f) d. pr. Inft. de autorit Tut., (s) $. r. d'tit:l,9.§.%;ff%eod.
(hl $?.%;t.Ut,inji, d,l;$,$,$:
(ij / , , i , $ . a. #.<fe « Ä
minijir,tut.
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dat nae Rechte , niemant een Folmacht kan ftellen, als overfijneigen
dingen, (k)
16. Dies, wanneer het wees onder de zeven jaren is, fòo is het niet
in de macht van de Voogd, om een Volmacht te ftellen, maerhymoet
yemant tot den handel fchicken, dien hy daer toe, door den Rechter
op fijn eigen perikel naoet laten beve&gen , die dan geen Folmacht
of'Procureur\, maer een Vytvoerder Joude moeten worden genoemt. (l)
17. Maer in Rechts handelingen is het heedenldaegs anders, om dat
de voogden niet meer als andere, particuliere perfoonen toegelaten worden, omfelfte pleiten; foo dat fy genootfâekt worden, van wat jaren de
weefenookfouden mogen zijn, omeen/Ve<?#r«*rtotpleitiakentekiefen.

XX.

KAPITTEL.

Hoe Momber- ende Voogâijfchaf geehdlgi wort»

De oorfaken ende "toijfenVan eindigen hier ïerhaelt, %ijn. lenx. dejaren. ?,
tnakinie. 3. Ferfterf. 4. Staet\>eranderinge. 5. Gefielde tijt of Voor†fae
6. Gebrek "van lichaem of geeft. 7: jîndere hooebgaende beletfelen. 8. H
Van een dochter. 9. Tweede hou'toelijk Vaneen moeder, Voorts'toat'erg
als 't momberfebap geeindtgt "Svort, anders als door Verjlerf des minderja
l

-iL

ƒ Olgt het einde, of uitgank van momber-en voogdijfchap,
%ƒ
2,. Het momberfchap wort geëyndigt, ten eerften, als het
•
wees fijn veertiende of een dochter haer twaelfde jaer heeft
vervult, want alfdan befint het voogdijfchap, gelijk hier boven vermeit is.
3. Van gelijken, het ampt van een voogd wort geeindigt, met de
2,5. jaren van de minderjarige, en gefchiedt dit eindigen onmiddelijk van
rechts-wegen, ipfijure, (&) dat is fónder toedoen van den rechter, ende
Schoon de curator nog geen reekening heeft gedaen , maer in het bewindt der goederen is gebleven, nae alsvooren.
4. En is foo by den Hove verftaen, in de fake van G.B. cum ficiis,
contra C, R. gedaegde, dien verboden was by teftament te trouwen buiten confent van haer curator , by peene van ontervinge. fy naderhant getrout zijnde, als fy over de 25. jaren oudt was, fonder" confent van die
haer
fk) /. u.ƒ«»&*ƒ. 25. C. àefmurat. (ij *48<rr. §.ult,lnJiJeCurat.dJ.ii.C.de
'jtctor. «Tutty>elCum.
v
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háer Curator was geweeft, en die het bewint van hare goederen nog hadde,
wierde aengefprooken op de peene, maer isvrjgefprooken, fonder intérlomtie
op bewijs van andere feiten, by partijen Advocaten gedreeven,/c/W« beideraijts advocaten fulx verfochten, om reeden als vooren, voor kerstijt 1Ó79.
ƒ. Somtijts , dit is de tweede reeden , wort de volle ouderdom van
a j jaren niet uitgewacht; maer een dochter van 18 end' een jongman
van 3,0. jaren vol, toegeftaen om haer goederen felve te regeeren, het
welke nae 't Roomfë recht moet gefèhieden by den Prime, dat is, by
ons door de Staten; doch het Hol heeft de oeffeoingedaer van, niet als
Rechter, ( boven wiens macht het is, om dat die îs een bedienaer en
geen bevrijder of losmaker van de wetten) maer als reprefemeerende den
Souverain in delen.
6. De praktijke hier van by ons is zeer gemeen, en vereiicht niet anders,
als dat.de minderjarige bj requefl aen den Hove verfoekt Commijfaris, die
Jtg op deffelfs ouderdom en leven informeere.

7. Een jongman moet hebben drie, end' een dochter vijf getuigen, het bewijs van ouderdom dient wel door geichrift te zijn ; maer om
dat veel ouderen geen aenteekeninge houden van haer kinderen geboorte,
in veel kerken ook geen doop-boeken zijn, en daer by veel van andere
gezintheden, lbo kan men dàer niet altoos op ftaen, maer men neemt
ook wel twee getuigen , die reeden van wetenfchap konnen geven,
als het zijn nae-vnenden , en voornamentliik als de geftalte der
jonge lieden haer zeggen helpt, maer de ouderdom moet ten vollen
vervult zijn, al Icheelder maer drie dagen aen , het wort geweigert,
of uitgeilelt, gelijk voorgevallen is den 8. November 1680. al was de
perjoon getrout,

of in een publijk^ ampt,

8. Wel te weten, een zoon noch in vaders macht zijnde, moeteerft
van den lèlven geemancipeert, dat is, vry gelaten worden uit de vaderlijke handt, eer hy mondig kan worden, menverftaetookgemeinelijk
den voogd, en de naefte vrienden, foo die niet onder de getuigen gevonden
worden, nae genomene informatie doet de Commiflàris rapport, en alles
wel zijnde, wort op het requefl het confent van den Hove gefchreven, by Keile
recht wort vry meer Iwaricheit gemaekt in defen, (•) als in onfe praótijke.
9. Wy hebben gezegt , dat nae de 14, (en dochters iz jaren) het
momberlchap eindigt en de voogdije begint, dat echter niet wechneemt
het gene hier boven is geleert , dat een momber gemeinelijk^in het bewint
van de voogdije blijft; als hy hem daer van niet ontlaft, of als de jonge
lieden geen andere voogden verfoeken, het welke fy fchijnen nae rechte
te konnen doen, fooalsgezjegtis.
O
10.BeCO 1. §• uit ff% de minor.
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IQ. Behalven de jaren en mondigmakinge, wort het monberfchapeoda
voogdije ten 2, geeindigt met de doodt, fio van deweefenalsvandemom.
ber of voogd \ om dat het ongetwijvelt is een perfoneele bedieninge, die
om byfondere reedenen ende betrouwen van beqmemheit -wort opgedrage
hoedanige op erfgenamen niet overgaet.
11. Alleenlijk Het momberfchap uit de wèf7 fchijnt over tegaenop
de erfgenamen, voor foo veel Jj naefie bloetvrienden zjijn, en niet uit krach
van het erffchap, (b) immers alfoo nae Keilers recht, want om dat ons
ordonnantie den rechters geeft het oordeel, of de naeftevnenácngeyua*
lificeert zijn om mombers te worden of niet, (c) en dat alfoo dit momberfchap niet meer ipfo jure, dat is, onmiddelijlquit de wet, fchijntover
te gaen; foo gaet ook niet vaft, dat het op de naeftvolgende van het
bloedt foude komen ende vererven.
12. De minderjarige dan overleeden zijnde , is het ampt van momber ende voogd ten einde, maer dat neemt echter hun plicht niet wech,
om laken, die by 't leven van de minderjarige zijn aengevangen, en die
geen uitftel lijden te voltrecken; naedemael ookfolfsdes mombers erfgenamen , ibo verre jy bequaemheit hebben, nae fijn doodt gehouden
zijn diergelijke half-gedane faken te voltrecken. (d)
13. De vierde manier, om voogdije te eindigen is,. ftaetv eranderinge,
die by ouds was driejerley, ten Ï. als voogd of minderjarige ûpvryheit
verloor-, ten %. als hem 't burger-recht wierde benoomen, ende ten 5. als hy
veranderde van familie (e) de vryheit kan by ons eigentlijk niet verlooren
worden, als met het leeven. eeuwige gevangenijfe en tuchthuis komen 'er
naeft aen,, en mogen vervolgens wel geftelt worden, als oorfaken, om
de voogdije te eindigen , fio verre fy den voogd overkomen , niet ten
aenzien van de minderjarige ; die noch onder den felven voogd foude
moeten blijven , om dat hy fijn goederen ende fijn verder recht behoudt.
15". Hier toe behoort ook, als yemant ter doodt veroordeelt is , fònder
in handen van de jufiitie te zijn, gelijk in miflaedt van gequetâe Majefieit kan gelchieden, en wanneer yemant vogelvry verklaert u/ort \ da£
is, overgegeven om van yder een gedoodt te worden, (f)
16. wechneeminge van burger-recht moet worden verftaen. nietten
aenzien van fëekere itadt, maer van 't geheele landt, foo wanneer yemant vyand des vader'landts wort verklaert,. ook als hy voor eeuwig uit
de
(V) l.'ié.C.t-ff.de Tutel. (c) i.ord.7, t. (d) lç. §. 6-ff.de^dmimftr.'Tut.
k kt. f. 2.ff.dcHegot.geft.
(e) maxima-, media, minima cagitå diminufio
lnft,decap,diminut, )¾ feryittu\ jsœnœ.
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4 c provintie gebannen is. want die voor een tijt gebannen is , blijft
van reehtsweegen momber , en wort een ander voogd in fijn plaetfe
geftelt; wedergekomen zijnde treedt hy wederom infijnbedieninge. (g)
i% Veranderinge van familie kän heedenfikegs geen voogdije weehneemen, of het moefte zijn, dat een minderjarige tot firn van yemant wierde aengenoomen rechtelijker wijfe; want dan ioude hy , overgaende m
lijn nieuwe vaders macht, die èy ons dan fmdep/aets hebben , gelijk hier
boven is aengewefen, van momberichap eû voogdije by gevolge bevrijdt
wefen. (b)
18. Ten vijften, als yemant tot lèeekeren tijt, of tot eenig geval toe
momber ofte. voogd geftelt is, foo hout hy 't op te zijn, als die tijt of
uitkomfte -verfchenen is. (ij wel te weeten, als de tijt of conditie daer
by gedaen is, van de geene die de voogdije hebben gefticht, te weten,
van de tefiateur ofte de overicheit; maer als het felve gefchiedt van andere,
•die onder hun ackoort maken , om de voogdije tot feekeren tijt te hebenden , en dat fy naderhant by een ander overgenomenfoudeworden,
iodanige tijt òf conditie is van geener weerden; (k) wy fpreeckenvan
de voogdije folf en niet van 't bewint of œdmimftratie, dat by ackoort
der voogden wel kan by tijden gedeikende verandert worden; gelijk hier
vooren al is geleert.
19. Ten zeden, alsde nomber of voogd uitfinnig, ftom of doof wort,
foo eindigt fijn ampt, door dien hy onbequaem is geworden om 't fel—
ve te bedienen, (ij
zo. Doet hier ten zevenden by,de verdere oorfaken, waerdoorwy
gezegt hebben, dat hem yemant kan verfchoonen van oude momberIchappen , die hy al voor lange bedient heeft; te weten als hy door
een yublijque beroepinge fijn wooninge heeft moeten veranderen ,
of zich foo verre buiten lands, en over zee begeeven, dat hy daer door des
minderjarigen faken niet meer kan waerneemen; indien hy is geworden
Raetsheer van flaet of van jtidicatmr , en ten keften, als hy geraekt te
Worden bedleegerig of blint. (m)
z i . Jae ook alle oorlaken van verfohooningen, waer van te vooren gehandelt is , en waer door men nieus opgedragene voogdijen en momberfchappen afweert, worden in rechte geteit voor wijlen om lè te eindigen : want of fe wel fohijnen te zijn middelen , om voogdije voor
ie komen , foo is echter de reeden van recht, dat een die verlchoont
O z
wort

fg) /.28. $• uit.ff.de Excufat. Tut.
(h) arg. pr. lnft.de Tutti.
(>) §. %. &
f Inft. Quib. mod.fin Tut.
(¾) Sand. lib. 2. út 9 def. 4.
("1) /. i.§. z. e¾r 3.ff.
de Tutel.
(mj l,n.§, %,ff. de minor. 1-. 12, f I / , 15. §. 3. /. 40. ff. de Excuf, -
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wort, reede momber in der daedt moet zijn en is; fulx hy door ver:
fchooninge komende geen momber te zijn , het ampt te rechte mag
gezegt worden, einde te neemen. (p),
xx. Eindelijk ten achtten, als een .dochter onder voogdije ftaende,
haer ten houweiijke begeeft, nademael fy dan raekt onder de voogcuje des
mans, foo neemt de voorige een einde, volgens hetgeene te vooren isgeleer
M. Van geliicken, ten negenden., de voogdije van een moeder en
grootmoeder houdt op , foo haeft fy haer ten tweeden houwe hjcke
begeven hebben , [onder dat fy de felve ook^deromme krijgen , Ichoon
saderhant andermael weduwen zijnde geworden, (o)
24. Daer is gezegt, dat ackoort geen einde maektvan momberfchap
of voogdije , maer de vrage is, als een- momber of voogd het eens is
met een ander, om hem de voogdije over tedragen, of een rechter fulx
vermag toe te flaen: Dat uit fuik' een ackoort geen aüte, tot bedwang
van d'ander gefchapen is, ftaet vaft; van het verfoei wort inde rechten ook niet vermeit, en fchijnt eer te wefen een werk wei dijpenfaue
over de wetten, dat 's Princen eigen is, ah-vanorámaru recht ( hoewel by
ons ook van 't H o f . ) eindelijk, foo der het weesgeen achterdeelbyheeft,

foude het konnen worden gegunt-, maer van geen neder-;-echters ; hoe
Wel daer foo nau niet op wort gelet.
> .
x%. Minder fwaricheit is *er in de voogden van minderjarige, die felfs
recht van kiefen hebben, en door welkers verfoek de voogden geftelt
ende beveiligt worden. Indien hy te vreeden is, een andere te kiefen ende
een ander gereedt is % om de voogdiie terftont weder aen te neemen,
foo -wort het ontflach byden Hove wel toegeftaen. maer men foude een an
der niet konnen dwingen, om de voogdije t'aenveerden^dieby de voorige voogd mochte zijn neergelaat, fonder reeden , daer toe by de
wetten voor goedt gekeurt.
.
x6. Ten laeften en. ten tienden, voogdije over uitfmmge en ftads-kmderen, wort geeindigt, als iy tot het gefonde gebruik van hare zinnen
en zeeden zijn wedergekeert ; des ten aenzien van ftads-kinderen eerft
voorgaende rechtelijke reftitutie van het verbodt der goederen te vooren aen haer gedaen; 't welk gefchiedt zijnde „ foo houdt hetgezaeh.
des voogds van felfs op. (p)
xj. Het is noch van nooden in 't byfonder te weeten; wanneer de
voogdije wort. geeindigt op een ander manier, als door verfterf der wee-lèn j , in wat voegen voor haer geforgt wort.,
aa. Als
(") $. uit. Infi. Quil. mod. Tut.fin. (o) l. *•• &j£tttb.fe%n Q. Cti4tid,mul. X
q£.
(v.)l,i.&de:^keQU0iMM-'lielsm.
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aS. Als het einde gefchiet door de jaren, ift een klare fake, dat nae
de 14. jaren de voogdije volgt, waer van hier boven, nae de 25. of het
mondigmaeken, ejgen-manfihap.
zo. Nae verfterf van een momber, indien hy volgens ordere van't
bloedt uit de wet is geweeft, foo volgt de naefte bloedtverwant in het
momberfchap , (q) ten zy de overigheit, om reden een ander kielt,
foo als mede hier bovm geleert is.
50. Was de verftorvene momber, by de overigheit geftelt y foo moet
¾r een nieuwe, door de lêlve overigheit worden herltelt.
21. Nopens die by teftamente geordineert zija, is dit rechtens; zijn
*er meer als een, foo wort in plaets van de verftorvene, door de overig*
heit een nieuwe geftelt, indien 't noodig is; is er niet meer als een geweeft , of zijn Ie alle verftorven , foo valt het momberfohap op het
naefte bloedt: 't welk niet geroepen wort, foo lang 'ereenig voogd,
uit teftament overig is (r)
3z. Als een momber is verfchoont, of afgezet, foo is het ook de plicht
van de overigheit, een ander te ordonneren, ( f )
33. Een moeder, of grootmoeder hertrouwende, enfoohoer momberlchap wefende geeindigt, wort ook een ander by de overicheit geftelt. ' (t) en moet de moeder tot dien einde verfoek doen ,. by peetje van verlies der ervenilîe , als de kinderen fterven ,. eer ly teftament konnen maken , gelijk^ hier boven aengeweefen is , fonder dat.
echter de overicheit aen. de gerfoon,. by de moeder verfocht, gebonden is.
34. Der kinderen ftief-vader wort nergens verboden om tot mombergeftelt te worden, maer de overicheit mag wel letten, of 't nietraediàmer is , yemant anders te neemen,- temeer de wetten neemende de.
voogdije van de moeder af, om dat fy een ftief-vader over de kinderen gebracht heeft, niet fchijnen voor gehadt te hebben, om de ftiefvaders tot de voogdije toe te laten; hoewélzcgge, gemuitdmckelijh^verbodt tegens baer wort bevonden.
3f. Ondertuflchen der kinderen- vrienden- konnen wel een ander
verfoeken, nae dat de ftijf-vader is geauthorifèert , fonder dat evenwel die van 't naefte bloedt daer toe eeven gerechtigt zijn, foo om'
dat in delen gevalle het momberfchap uit de wet nae rechte geen plaets
heeft ,, (Ü) als. om dat allenthalven de overicheit, volgensjá' ordon—
O 3*
nan' C¾ /, 16. §. ï.ff. deTttteV,
!(t) l. 11. f. pen. & uit, f. de Teftammt. X«R,
U) <•< l. u . $. I. {£ U
& k 2. in£n. C. guand, muL TM,off, " (t.); da,.siojint"
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«antie (w) om reeden, het naefte bloedt wel kan verby gaen r eiï is,1
iòo vericheiden rnael,.mijns wetens, by.'t Hof geweeiên.
36. Dat des moeders keure den rechter niet verbint, tuigt ook
Nmta gewefen te zijn den zj. Ofîober 1640. in de fake van Lettert
Ritskes ,

mm foc. reqrnt tegen Gerbrich Harmens ,

en Egbertns Do-

miniti , reqmreerde. Nauta leert daer , dat het naefte bloedt van vaders weegen geprefereert mochté worden voor de moederlijke grootvader die nader was. een feeker teeken, dat het inomberfchap nae fijn
meininge aen het goetvinden des rechters in gevolge van d' ordonnan- tie was hangende, want nae Keilers recht is 'er geen anderfcbeidt tufjchen
moeders en vaders Unie, rnaer wort de naefte graed fonder ondericheidt
tot het momberfchap geroepen, (x) Hoewel ook , het geen Nauta
wil, anders geen plaetle loude konnen hebben, als in gevalle de verdere vrienden van vaderskant bctzxgequalificeen waren, als de nadere va»
moeders kant.

XXI.

KAPITTEL.

Van verdachte Mombers ende Voosden.

Wat herdachte Mombers fijn. In "toat Voegen de aenklachte daer \an kan gefcb
dm. Wat bet effebï daer Van %y , ende "toanneer fy "ftort naegelaten.

1. fr " \ Aer is overig noch een maniere van momberfchappen ende
I
M voogdije te eindigen, welke is afzettinge van verdachte mom-*----^ bers; hoedanige zijn alle, die men gelooft,ontrouwelijk^tehandelen in der minderjarigen faken.

2. By ouds konden de mombers niet aengefprooken worden , om
reeckemnge te doen , als nae't einde van hun momberlchap (a) en
daerom als 'er quaedt vertrouwen was, fòo moefte men hen van ontrouwe beichuldigen , ende overtuigt zijnde , maken , dat fy afgezet
Wierden.
3. Heedenfdaegs wort dikwils reeckeninge gedaen ook voor het einde der voogdije; 't welk gefchiedende, kan de ontrouwe lichtelijk ontdekt worden , fonder van aenbegin lbo fwaren ophef van befchuldiginge te maken.
4. Even(w) i.boektit.j.m.i.
(*) XoV. 118.^.4.«^S' (*} § ult.lnft.de jitfû. tut.
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4. Evenwel, alfinen in 't opneemen van de felvc bevindt, dat 'e*
ontrouwe begaen is , ende de momber of voogd fuk echter foekt te
bewimpelen,ende van meminge ½, in de bediemnge voort te varen , foo
kan evenwel de befihaldiginge voorgtnoomen worden \ het welke w&.6'Kei
recht, voor allerhande rechtbanken kan gelehieden , maer by ons fòude
¾ qualijk anders als voor 't Hoff konnen aengeftelt worden.
5". Tot defè befehuldiginge louden toegelaten worden , eerftelijk^ de
minderjarige felfs met raedt van vrienden , wel te weten, die over de
14 jaren oudt zijn ; jonger kinderen zijn hier ganfeh onbequaem
toe. (b)
6. Voor dele , en ook voor die van meer ouderdom daer toe nier
bequaem ofte geneegen zijnde, konnen 't de vrienden doen, jae ook^ alle
burgers , die hun foo veel daer aen willen laten geleegen zijn, ook
vrouwen, áls fy 't doen zeediglijk en uit geneegentheit tot de weefen,
om dat dit een fake is , die tot all, ende een yders nut ende heil behoort, ten einde weefèn niet bekort mogen worden. ()
7. Doch ivoornamentlijk js dit het werk van de Procureur Generael
om zich op fòdanige mombers ende voogden hare gangen te informeren ,.
en 't Hoff daer van kenniffe te geven. Waer op dan volgt , nae bevindinge van laken, afzettinge ende uitfprake daer van op de Rolle.

8. Soo nochtans de verdachte momber veribekt gehoort te worden
fbude hy in ordmaris proces daer Over tegen den Procureur Generael^ mo
ten aengenoomen worden, om het groot verlang der làke; naedemael
de condemnatie nae rechte mede brengt eerloosheit.
9. Wel te weten , als hy wegens ongetrouheit afgezet wort ; het
kan ook gelehieden van wegen flof heit, maer dan gefchiedt het behoudens eere, ten bejlen van het wees alleen, (d)
10. Men kan ook een ander wech ingaen, die gemackelijker ende
niet lbo nadeelig is aen d' eere des mombers, datmen hem een ander bedienende voogd by voegt > 't welk geichiedt, als de momber niet ontrou,
maer al te plomp ofte naelatig is. (é)
11. Ook als de momber is van de naeftebloetverwanten, foofpaert
men hun eere , dewijl fijn ichande eenigermaten op de minderjarige
felf affchampen foude , en daerom,. zetmen hem niet af , maer men
ftelt een ander voogd nevens hem. (f j
12. E n evenwel fòude 't wel konnen gebeuren %dat een momber of
voogd
(b) §,4. lnfl.defufpebl.Tut* (c) i.^.lnft.eod.tit.
(d) §, Sufpecltis atttem
yemotus 6.1. deSufp. Tut.
(e) $. Interdum5. lnft. de Curator
(Q /.9. ff. d
Legit.Tut.
"
"~

wumkes.nl

Hl
Heedenfdaegfe Jfechtsgeleertheyt.
Voogd het lbo grof maekte, dM hy aen den lijve geflraft -wierde ', gelij¾.
de Wet z e g t , dat gedaen w o r t , met luik' een, die gevraegt .zijnde
door den Rechter, hoe veel inkomen het wees heeft, opzettelijk het
fclve veel minder maekt, als het waerhjk is , waer uit afgenoomen
wort, dat hf voor heeft een gedeelte van het goedt in te flocken. (g)
15. Soo haeft de aenklachte is aengevangen , lbo wort den momber of voogd, by provifîe, de bedieninge ontzegt tot uitdragen van de
fake toe. (h)
14. Eindelijk foo verre het mochte gebeuren , dat een voogd, fijn
ampt ende fijn minderjarige t' eenemael quame te vergeeten , den felven niet voorziende van nootwendigheden, maer zich te foeken makende , lbo wil de Wet , dat de minderjarige werde geimmitteert'va.de
bezittinge van fijne goederen ende daer uit onderhouden ; welk niet
tegenflaende hy evenwel als ontrou moet worden afgebet, (i)

XXII.

KAPITTEL.

Van mombers ende voogden teeckemnge.
Ordinaris reeckeninge "van mombers ende boogden nae't eindigen "van hun ampt. Of
fy ook nader kannen gedrongen "toorden om reeckeninge te doen. Wat rechtens
%y , ah een onder \eele "Voogden de bedieninge heeft gehaat ende geen reetkeninge
kan deen. Op yvat "iïijfe de reeckeningen ftàrden gedaen,

1.

J \ Ls de Voogdije geè'indigt is, foo houdt de bedieninge van
f~\
lêlf o p , ende vervolgens is de geweelêne voogd verplicht,
*** ^ o m reeckeninge ende bewtjs van ontfang ende uitgave te doen
ende over te keveren het geene by hem van *s minderjarigen goedt is
overgebleeven ; 't welk beteeckent wort met het woort reliqua , doorgaens in delen gebruikelijk.
2. By het eindigen van't momberfchap, als de weefen overgaen in
het 12 of veertiende jaer wort effen geen reeckeninge gedaen , om dat
de mombers gemeinelijk iu de voogdije continueren tot de 25 jaren toe.
even<g) %.\o.& \\>ln$,à.t. (h) §,fiqwsatttet»7.httd.tit.
(')§.fiquisTutor,
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'evenwel kontten jft daer toe als dan gehouden werdey, als de minderjarige o
delîelfs vrienden het vorderen.
2. Men houdt het daer voor, dat ook naderhandt, geduirende de
bedieninge gelijeke reeckeninge kan worden gevordert, en dat de mombers ofte voogden het lélve niet konnen weigeren.
4. Evenwel is fèeker, dat een momber nae Keilers recht voor 't einde van fijn ampt om geeirreeckeninge kan aengelprooken worden, (b)
ten ware men hem van ontrouwe wilde befchuldigen, waer van in't
voorgaende kapittel is gefprooken ; in ons ordonnantien is niets daer te
gen.
5. En daerom fòude men konnen zeggen, dat een momber door fijn
minderjarige, of door andere niet fòude konnen worden geperft tot reeckeninge, voor 't eindefijnerbedieninge, wanneer men hem niet van on~
getrouheit wilde befchuldigen.
6. Doch in delen is eenig onderfcheidt tuflehen mombers ende voogden. - Want defè laefte. konnen ook geduirende haere bedieninge worden
aengefproocken, lbo wanneer fy in eenige bjfondere faken, haer minderjarigen profijt niet wel hebben bewaert , (cj maer noopens de geheels
bedieninge konnen fy niet aengelprooken worden; als nae dat devoogdijê„geeindigt is. {dj
7. Maer fchrandere mombers ende voogden behelpen hen hier niet
tnede, als weetende, dat fy» daer door ûs fkfpeü fòuden worden gehouden , en doen daerom liever pm 't anderde of derde jaer reekeninge van
filfi -foo wanneer de boedel het lijden kan; want de koften zijn gememelijk grof, die op rechtelijke reekeningen pleegen te loopen.
8. Wanneer verfcheidene voogden over eenerley minderjarige zijn
geftelt en d eene de bedieninge heeft gehadt , foo is 't wel gebeurt, dat
de andere echter, om reeckeninge is aengelprooken geweeft , de bedienende voogd zijnde verfturven, fònder erfgenamen die betalen konden.
9. In defèn moet onderfcheidt worden gemackt, of de bedieninge door
ackoort van de voogden onder eikanderen, is opgedragen oen een, dan of he
gefcbiedt is door ordere van de teftateur , of dat d'autoriteit van de Rechtert

daer by is gekoomen. ïn 't eerfte geval is yder van de voogden gehouden
reeckeninge te keveren, (cj als de bedienaer niet leeveren noch betaP
len
(h) §. tilt, Inft. de jtttil. Tut. in pr. <W 9. § 4 <•• tit.
(<0 I \6 §.I ff de
•Tutti.is"rat. diftrah. 1.26.ff.deyîdminiflr.Tut junilal. 4 §.ult. ff.deTutcl. & rat.
diïïrdh. (a) 1.2.1.14. C. de jidmïmfir.Tut, jnnBa /. 3. C, ^irbitr. Tut. ( e ) per l.
6.C.^tbitr.Tut,&l.zX.ieVùiid.Tut.
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îen kan, het welk' eerft moet blijcken , om dat fy hebben 't beneficie
van difcmfie gelijk voor defen gezegt is. (fj
i o. In 't laefte geval, wanneer de beoieninge door den teftateur, of door
den rechter aen een is opgedragen geweeft, foo konnen de andere om
geen reeckeninge worden aengefprooken. (g) End' is foo, mijns weetens, by den Hove wel gcdecideert.
i i . Het fèlve onderfcheidt is 'er , àls de bedieninge gedeelt is geweeft , de deilinge gefchiedt zijnde door ordere van de Rechter, oîTeftatem is elk gehouden voorfijnaendeel reeckeninge te doen, fbnder wijders;
maer hebben de voogden de bedieninge onder eikander gedeelt, foo zijn
£y noch yder voor het geheel tot het doen van reeckeninge gehouden , foo verre d' een of d'ander van haer in gebreeke gebleeven
mochte zijn ; moetende de oneffentheit tuflehen haer gevonden worden, fh)
_
ia. Als de reeckeninge. nae 't einde der voogdije gefchiedt, wanneer
de minderjarige fijn jaren heeft voleindigt, foo kan hy fe felf opneemen;
finder dat hy alsdan eenige rechters autoriteit of byftant van nooden heeft ;ten

ware de afgaende voogd om meerder fèeckerheit ende gewilîer expeditie^
den Rechter wilde verfoecken.
13. Maer als de voogden een onder haer hebben uitgemaekt of de bedieninge gedeelt, foo is yder voor 't geheel verbonden, behoudens echter het beneficie van divifie, van difiusfie ende van ceslîes waer van elders
iàl gefprooken worden, (i)
.
14. Als een voogd of momber geduirende -de minderjarîcheit reeckeninge fal doen, foo moet'er eerft een voogd tot de reeckeninge worden
gekofën énde beveiligt.
ijT. Aen defè moet de reeckeninge eerft worden overgelevert , het
welke gemeineiijk gefohiedt voor Commijfaris daer toe by het Hof, anders by- 't gerechte verordineert, mits die fe tot hem neemt, aennemô
de fèlve binnen feekeren tijdt te reproduceren.
16. Heeft hy daer geen befonderefwaricheden tegen, foo treedt men
tot het opneemen ende fluiten van de reeckeninge.
9. Anders wort tegen de reeckeninge overgelevert een debat ende den
Rendànt (foo wort genoemt die reeckeninge doet) ter handen geftelt»
die daer tegens infieit fijn contradebat, ende neemt dan gemeineiijk fijn
cowclufie , dat de Rendeerde fal worden gecondemneert , de reeckening
met hem op te nemen ende te fluiten Sec.
18. Waer
(f) dj. 6, C. jftlùtr. Tut.
(e) l. 6. C. jfrhitt. Tut. e¾* /. 1. C.M DiYid. Tut
Cà) per d l, 2. C. de DiYtd. Tut,
(i) d. 1,6'. /. 1. §. 11.6* ia ff- de Tut. & rat
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l8. Waer tegen de rendeerde by fijn replijk^, contraeontlufie neemt, d
de rendant gecondemneert lal worden fulke en fulke poften in den ont¾ng te brengen, of uit de uitgave te roijeren, of op andere wij fe, fia
de pratfijkg op het gevoegtijkfie mede-brengt.

XXIH.
Van de jirmen,

KAPITTEL.

en die door andere gevoedet worden*

jfrmen, teie ende boe meenigerhy. Tol iviens lafl fy moeten "Worden ond
jixmen "van Verbaoden, gedulde ende toegelatene Gemeenten- Tlackae
30. Maert 1660. Van -fteefen, ende of genooten aelmoeffen yemant Ver
"Van beedeUers ende landtloopers.

't. " V X / " / * Y hebben dus verre gelprooken van het recht der perlòo\ ¾ / nen, waer van de verfcheidentheden in het Derde Capittel
' • » ' » • zijn verhaelt; Doch is geen meldinge gemaekt van <>ArWen, ende van Rijcken.
z. Nochtans dient hier yets van de Armen aengemerkt, voor lbo veel
s
er dikmaels fvvarigheit valt, door wien d' armen jitllen worden onderhoude
5. Wel te Weten, döôr armen worden hier verftaen , die haer filfi
niet konnen verborgen van leevens nootdruft; hoe het anders, ende elders
genoomen wort, fat op tijt en plaetle gezegt worden.
4. De armen zijn of vergadert in een huis , of verlpreidt , en op
háer feïf, Huifèn daer in armen worden onderhouden , zijn Weeshuifen, Gafthtùfen, Siekhmfen, Proevenhuifen; hoewel àeih in 't geheel voer
geen arme huifen konnen worden gehouden , om daç die daer in komen meeft een goedt ftuk geldt moeten geven aen de Voogden van
liet huis.
5". De Gafthmfen by ons gebruikelijk zijn dikwils Proevenhuifen met
een , jae het oorspronkelijk gebruik , om vreemde gaften te herbergen,
Wort daer in ganfch niet waergenoomen.
6. Veripreide armen zijn of huis-zjuende of beedelaers. De eerfte zijn
ot Stads ex Dorps armen, of Kerke-armen.

7. Dele eerlte zijn van allerhande gezintheden , ende ftaen onder
P %
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arme voogden', de tweede zijn ledematen van de Gereformeerde Gemeente
ende worden bezorgt van de Diakenen.
8. Eenige huisgezinnen zijn gemein , gelijk mede de kinderen daer
van een der ouderen in de gemeente geweeft is ; te weten, op fulke
plaetfen , daer de weelèn onder de Diakenen gelaten ende niet in befondere Weeshuifen gebracht worden.
9. Armen die leedematen zijn van andere gemeenten buiten de Gereformeerde , worden in die quaüteit niet gekent, ten ware fy tot openbare Godsdienfi by de Staten uitdruckelijk waren toegelaten, gelijk den
Lutherfchen is vergunt.
10. Alle de vöorgaende foorten van armen, hebben recht van te
konnen worden gemaekt erfgenamen, legaten ende Schenkingen te
ontfangen , kopen , huiren en allerhande handelinge te doen , zijn
vry van alle Lands-laften, Cancelerije gerechtigheden ende alle beiwa
renifîen.
11. Als een legaet aen den armen fimpelijk gemaekt wort , fòcKVerftaetmen foo wel de gemeine Stadts of Dorps armen , als die van de
Diakomje; Maer als 'er een legaet gemaekt is eerft aen de gemeine armen ,
dan noch een aen den armenfîmpelijk^,foofòude men door defe laefte moe,tenverftaen, der Diakens armen alleen, fchoon die uytdruckingen, inverfcheiden Teftamenten of Codicillen mochten gevonden worden; Soo als verftaen is in laken van fan Beerns cum fociis , en Egbert Roelefs cum foci
tegens Menfe Broers cum fociis den 10. Februari] 1680.
ia. Edoch-, als'er een legaet aen een verbooden gemeente ofte hare
armen gemaekt is ende daer over klachte valt, invoegen het den fêlven
wort benoomen, lbo blijft het legaet niet by den erfgenaem, maer het
wort bekeert aen de Gereformeerde gemeente, ofte des felves armen alleen , en wort foo allenthalwen geoordeelt, ('aj hoewel men fòude
mogen zeggen, dat de gemeine armen daer aen deelachtig behoorden
te Zijn, om dat,als de verbooden gemeenten hun armen niet onderhouden
die laf: alfdan op de arme voogden alleen aenkomt , die dan ook ten m
ften, deel aen het profijt, ter oorfake van fulke gemeenten komende,
behoorden te hebben, (b)
13. Lieden die haer eerft wel hebbende konnen erneeren, onder de
handt arm worden , moeten of van de vrienden , of van de gemeinfchappen daer toe fy behooren, onderhouden worden, het zySteeden t
Dorpen ofte Gemeenten.

14. Onder vrienden is d'eerfte de vader, die genootlâekt wort zijn
kindeO) arg. I,i7.

ff.deufufr.kg.

(¾ atg.h 35-
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kinderen 3 ook buiten, echte geteelt, (c) foo lange te voeden, tot da£
fy fèlf de koft konnen winnen , het zy met arbeidt der handen , o*
met fuiken-konft, als de vader haer heeft laten leeren. (d)
15. Edoch , moet hy het onecht kint by de moeder laten opvoeden, foo geen gewichtige reeden in tegendeel zijn , voornamentUjk^fi»
het een dochter ts. (e)
16. Gemeinlijk neemt men den tijt, van haer [elf te konnen erneeren ,
in meisjens, als fy veertien jaren oudt zijn, en de jongens, als fy zeventien vervult hebben, (f)
17. Doch, nae dat de fterkte, of fwakheit der lichamen, en kloekheit der zinnen is , lbo kan het wel eerder , of moet het laeter genoomen worden , dat een vader zijn kinderen uitzet, (g) Immers als hy
haer eenige konft heeft laten leeren, foo is hy gehouden haer te voeden', foo lange fy die konft nae behooren niet hebben gel eert.
18. Als yemant ontkent vader te zijn , foo wort die fake kortelijk
by den Rechter onderfocht, en geweefèn , om dat de voedinge geen
uitftel lijdt ; (h) Edoch het kint hem toegewefen zijnde om te voeden, is hy daerom voor geen vader te houden ; maer mix kan, en
moet noch by nieuwe aen, en uitfpraek worden gevonden, f»)
19. De vader doodt, of onvermogen zijnde, foo komt die laft op
de vaderlijke groot-vader, ^k)
ao. Nae de vaderlijke ouders koomt het op de moeder ende by gevolge op moederlijke groot-vader ende groot- moeder, foo dat nae Keifers recht een moeder niet foude konnen gedwongen worden, foo lange
die van vaders kant vermogende zjjn.
xi. Maer om dat in Friejlandt alle:lchade ende bate tuiîchen echtelieden gemeen is , in plaetfè dat nae Keiièrlijk recht een Vrou daer
aen geen gemeenfchap hadde ende lelf by de man moefte onderhouden
worden; men foude mogen zeggen, dat by ons beiderzijds ouders ende groot-ouders, nae de trappen der verwantfchap en de mate hunner
middelen, den nootdruft fouden moeten by-brengen, 't welk ook foo
doorgaens wort waergenoomen.
2,2. Sande nochtans (•) Schrijft, dat een moeder de koftpenningen aen
haerkindtbefteedt, van de vader, als die vermogende is, wederom kaa
eyfchen -r 't welk geen.waerheit noch gebruik fohijnt te hebben, foo
P 3
lange

(c) Sand. lib 2. til. 8. def. i. (¾ /. ç. f j . ff:de ^fgçofc. & alend lib. (?) Sand.
i defin. I.
(f) /. 14.. §. i.ff:de Mhn leg.
(g) d. 1.5 §, 7. d, jignofc. ér al. lib;
(h) á. I. ç. $, 8, ff. eod. tit.
(i) per /. 1. §. 14. ff eod; tit. de Jgnojc, & ahliL
CJ/-5-§s.
Q)inftjm.boektit.\i.def.%.yerf.idemokmsK
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lange de gemeenfchap duirt , als voor de helfte , lbo de moeder álles
mag hebben uitgeîegt. het foude moogelük plaetfe konnen hebben,
als 't houwelijk door fchult van de man gefcheiden was : hoewel ook
dan meeft de kinderen gedeilt of half en half onderhouden worden,
als beide ouders yermoogende zijn, gelijk fy gebooren ende getoogen
zijn ge weeft.
22. Als 'er een vader is, foo kan de moeder ende groot-moeder van
hem de koffcpenningen diefy mogen hebben uytgelegt, weder eyfchen,
indien hy heeft om te betden ; of anders van het kint., of kints-kint,
wanneer fy het bewint van der felver goederen hebben.
24. Maer fbdanig bewint niet hebbende , foo konnen fy de kollen
niet weder eyfchen , als wordende geprefkmeert, dat fy het uit liefde, en
liberaelhcit hebben gedaen ; '(m) ten ware fy te vooren haddengeprotefleert,
dat fy het met die meininge met deeden , maer gezint waren het uitgeleide wederomme te hebben, (n)
25. In onechte kinderen is het mede foo ; de vaJer moet het kint eerf¾
voeden, hy niet konnende foo moet het de moeder felve doen, als fy
middelen heeft ; indien niet , foude het op de groot-vader en grootmoeder vervolgens moeten komen ; maer de moeder felf goedt hebbende, kan de mans ouders niet aenfpreecken, (o) foo geweefeninde
fake van Aefke Dirx tot Franeker , tegen Claes Cornelis , by Nauta d.'c
115. Aefke hadde fententie tegen Hobbe Claefîen des gedaegdes zoon,
tot Dotatie, end' Alimentatie, en hadde den fèlven op "t Blokhuis doen
Zetten, om tot betalinge te geraeken, hy niet hebbende en de ouders
hem hebbende laten zitten , fprak fy de ouders aen ; die niet wilden
geven , zeggende onder anderen , dat Aefke felve wel 2000 gulden
aen goedt hadde, waerop het Hoff 't proces op bewijs heeft laten gaen,
den 4. Oäober 1642. het vervolg heeft Nauta niet.
26. Jae alfchoon de ouders onvermoogende zijn, foo fouden fy echter de kinderen moeten aenneemen ende behouden , al fòudenfè daer
aelmoefen toe verfoeken, en al hadden de kinderen elders gevvoont, lbo
konnen fy den ouderen , hoe onvermoogende fy ook zijn , te huis
worden gezonden , om dat de kinderen een gedeelte van dat huisgezin maken.
27. Maer ten aenzien van kints-kinderen, is het anders, want alfco
de bant des_ huis-gezins door't houwelijk ende byfòndere wooninge deikinderen, is wechgenoomen ,, foo konnen de kints-kinderen, aen de
•
groot-ra
( ) l- U- f <¾ Kegot. geft.
(a) Sand.liè, 2. tit, 8. dcf. 3.
(o) argum
fttccejfionx ab intefiat.áe quainferiia.
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groot-ouders, niet worden opgedragen, als een gedeelte van haer huisgezin , volgens dien niet anders, als wanneer de groot-ouders, in eeniger manieren de macht hebben.
28. De Kinderen moeten van gelijken haer ouderen onderhouden, lbo
verre fy konnen, ende nae yders macht, al waren fy buiten echte gebooren,
het welke van de ouders neffens haer onechte kinderen inigelijks te verftaen en gezegt is.
26. Geen ouders zijnde, werden de volle broeders ende fufierstotdefê
plicht gehouden, jae ook half-broeders en fufiers, als 'er geen zijn van
volzjb.
29. Verdere vrienden konnen niet worden genootdrortgen, om den
laft aen te nemen , Jèlf geen oomen en moeijen (p) maer konnen alfdan
de arme weeïen, of andere die haer fèlf niet konnen erneeren, tot laft
van de Stadt, Dorp , of gemeinfchap daer onder fy behooren y gelijk^
mede de vondelingen, maer om dat'er veel twiilingen voorvallen, tuffchen de plaetfen daer de arme lieden woonen , en daer fy gebooitig
of van daen gekomen zijn, . foo hebben de Staten van Frieflandt vaftgeftelt, dat arme lieden rdievijf

iaren in een plaetfigewoont hebben, verftaen

worden alleenlijk daer ½r plaetlè te huis te -hoorenfinder elders heen
gefonden te Mogen worden, (q) : ;

50. Maer armen, komende te vervallen binnen den tijt van vijfjaren , zijn tot lafte der plaetfen, daer van daen fy gekomen zijn, ten
ware fy in de kefte ftadt het borgerfchap hadden gewonnen, of inde
dorpen., dat het felvé fchijnt te welen, met confint van de Officier, ende
•d'ingezetenen, het zy met, of fonder borgtochte waren¾ aengenomen »
volgens gemelde plackaet.van 1660.
31. Soo lange de lieden haer wel konnen erneeren, fòe behoort men
hen niet te beletten, om haer woonpîaetfe ergens te nemen, noch haer met
borgtochten moei/elijk^ te vallen, fchoon het wel foude konnen gebeuren
dat by verfterf ende andere toeval, van dat buifgezin eenige laft ftont
te bevrefen.
32. Want tot dien einde by de wet de vijfjaren zijn gefîelt; endede menfchelijke dingen konnen niet worden bevrijdt van alle toekomende onfeeckere ongemacken.
33. Behalven dat Landen en Steeden nergens meer aengeleegen is, als
aen meenichte van inwoonderen, die men om vreeiè van 't toekomende
niet behoort uit te keeren.
34. Schijnt ook niet reedelijk , by aldien voor het eindigen van defe
•
vijt
(P) Sand. %. 8. z. 'mfin, (g) Tlacàaet Van den ya.masrt. 1660»
-»

wumkes.nl

1.20
Heedefifdaegfe TZechtsgeleertlityf.
vijf jaren moch te voorgezien worden, dat de lieden haefl: lullen verarmen, dat die van de plaetfe der tegenwoordige wooninge , haer dan
wederom lòuden doen vertrecken, ofte -de opfienderi van de plaetfe
daer fy van daen zijn gekomen, tot dien einde laten citeeren , of denuncieren-, om de lieden wederom tot haer te nemen, om reeden te vooren eeniger maten verhaelt, en is foo by den Have gewefen, tttfjchenF.G.
cum foc. %vegens den dorpe wirdum, en de kerkhof armevoogden van warre
<voor.de honîs-dagen 1680.
gjT- Verbooden Gemeenten of die gedult worden, onderhouden doorgaens hun eigen armen; fulx niet doende, komenfe tot lafte van de arme
voogden, want de verboodene gemeenten konnen daer toe niet genootdrongen worden;ten wareJj hun met contraB daer toe verkonden hadden^znt
dan moeten fy haer woort houden, fbnderdatfyâaerom alsgemeenten verftaen wordengeauterifiert te zijn. En is fio by den Hovegewefinjuffchen de dia
konen van Sneekj, endfopfiendm van de mennifiegemeente aldaer, voor de hon
.dagen. 1680.
30". De weefên worden op eenige plaetfèn byfbnderlijk gehouden;
maer elders blijven de kinderen van de leedematen der gemeinte, tot lallen der diakonen, ende d'andere komen tot de arme voogden; Is een
van de ouders ledemaet geweeft, en d'andere niet , foo wordenfê tot
gemeine koften onderhouden j hoedánige op eenige plaetfen conform worden genoemt, ofte fy worden gedeilt; waer toe d'eene van partijen,
onwillig zijnde, met recht kan worden gehouden, om dat ook in delen waer is, dát niemant in gemeinfehap langer behoeft te blijven, als h
•u>il, en is fbo by my eertîj ts geadvifeert ten verfòeke van de diakonen tot
Franeker, dié.eindelijk met de arme voogden tot deilinge van de conforme weefen, zijn gekomen.
37. Maer is wel twifb voorgevallen over innocente , of ilechtzinnige
kinderen, in haer 18 of van meerjaren zijnde , welkers ouders in de
gemeente waren geweeft , of die moeften gereekent worden nae hare ouders , dienfvolgens tot lafte van de diakonen, of op haerfilf,en fbo als buiten de gemeente, tot lafte der arme voogden, Wanneer fy in haer kindtiè jaren onder de diakonen zijn gekomen, behooren fy daer onder te blijven i maer foo de ouders komen te fterven, als de kinderen nu al van
die jaren zijn, dat fy in de gemeente fouden konnen zijn, heeft het Hof
.geoordeelt, dat fy moeften gereekent worden, als bultende gemeente, gelijk my bekent is in een fake tufîchen de diakonen, en arme voogden tót
.Franeker,.wel eer by den Hove geweefen te zijn.

38. De koften en uitichot aen arme lieden gedaen kan van haer niet
wori
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Wòfdéii vtéder-gêeyfêht als tiftdè deimoes, waer uit geeft vërbitltëtóflè
kòòmt, als van'¾nk½efheit, diegemëînelijk Gietgrootfiochte lângduiîig is.
29. Dies konnen de gene diefè genooten hebben, tot geen diëfifleri,
ïiaderhandt daer voor wordeft gëvördert, of ttiöetëfi bedongen ¾ijnj
T welk ohdér andere gebtoik heeft ten àënzien vån jonge* hëde¾ die
fót köftëtt vari ánderen, of v*i¾ geirîëin op dè /tàdièk zijn gehouden,
Vàn welke gëvraegt wort, of fy Mdferhättt gehouden ¾jri het lándtofte de ftadt , van welke fy onderftant genoten hebbén,te dienen,
lbo dat iy geen andere beroepingen fouden vermogen a«n te nemen,
hier over is eertijts heftiglijk gedifputeert, tufïchen de magiftraet van
Leeuwarden en lëeckeren haren predikant, beroepen na S'gravenhage,
die fy houden wilden, offl dat mfijnjeugt, haeralumnuswaregeweeft,
dat is , voefterling op de ftudien , de Claffis kende de beroepinge voor
goedt , en het ginger in de Synode mede na toe ; doch de Magiftraet
bracht het aen de Heeren Gedeputeerden, die verftonden, dat de predikant moeite blijven, en deffe liet wederom de Magiftraet citeerenvoor
commijfaris van ácn H&vét älwaér de Magiftraet niet wilde compareren;
die lieten haer verftëdcdn ; maér het i†tieniit zijnde by 't Hof op bewijs geweefèn', wierde onderraffcheâ de fafte bygeleit, en de Predikant
los-gelaten, die vervolgens ins den Hage gekomen is. Nauta, verhaelt
het wijdlopig in fijn 114 dect/îe, gevende ook fijn advijs, dat de alumnefen gehouden zijn om in de Provintiè te blijven, volgens feekere refolutie, die hƒ echter niet jpecifice&t. het moeft uit kracht van refolutie
oi fèeckere gewoonte zijn, dat fy in dier voegen verbonden fouden wefen,
want de reeden van't gemeene recht by Nauta bygebragt, zijn van
weinig klem.
40. Doorgaens moeten de geene, die onderhoudt van diakpnen, of arme voogden, genieten, aen haer net gene iy hebben, overgeven; en het gene
haer verkreegen wort, komt ook tot de felve, ten ware het meer bedroeg als
de koften aen haer gedaen, dat ongetwijvelt aen de weefen, of Armen
moet weeder gegeven worden, op eenige plaetfen wort het weinige,
dat de voefter-hngen hebben, voor haer bewaert, mits dat de opkomften
te» profijfê vaé de onderhouders komen; welke gewoonte zeer is te prijfên.
41. Doch lieden, die haer [elf niet konnen onderhouden, mogen van
woonplaetfe niet veranderen, maer lullen haer onderhoudt foecken ter felVer plaetfe, lbo fy niet elders konnen verfonden worden, het zy door
de voogden, of door aelmoejfen te bidden, met confènt der Overheit. (r)
Q_
4z. Ster(r)Ordon,i. hek tït.8.art,i.6,10.
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Aa Sterke bedelaers , indien het vreemdelingen zijn l Worden door
fcwet gebannen (f) jae ook alle fonder onderfcheit (t) hoewel de mlandtfe meerendeels in 't Tuchthuis, om daer te werken , plegen gebracht te worden.
43. Wat verder aengaet andere hoedanigheden, der perionen, waer
van gemelt is , hier boven in het derde capittel, of die der noch mee
mogen zijn, daer van is in't byfonder weinig te zeggen: .maer jâl, by
voortgank van't werk, daer van meldinge, foo veel het te paffe koomt¾
Worden gedaen.
(f) tih Voorff, art, 7- (¾ 4rtt2- 3? 4?'
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KAPITTEL,

Vrf» ¾rt onâerfcheit der faken»
Merfie mderfchtidt der dingen in lichamelijke, die niet fonder gehruik is beedenfääegf.
Tweede onderfcbeidt Van faken, die niemant of yemant toebehoorcn. Defe laefte
teederom algemein of byfonder. de algemeine "Wederom, lantsfchaps of gemeentetts
goederen , met de foorten Van dien. Heilige dingen eigent!ijk geene.

t. Jp¾¾ll¾? Elprooken zijnde van het recht der perftonen, ïòo veel he£
f j ^ ^ S e n o o d i g Icheen, volgt het tweede voorwerp enhoofdftuk
¾ ^ ¾ g der Kechtsgeleertheit, handelende van de faken, welke
WmSSmm alhier verftaen Worden, voor foo veel fy den menfihen eenige
nuttighek konnen aenbyengen.

a. Haer eerfte verdeilinge is, dat fy lichamelijk^, ofonlichamdijkjüp.,
g. Lichamelijke dingen zijn, die men taften en voelen kan.
4. En dele zijn wederom roerlijk^, of onroerlijk.
.
5. Rberîijke, die van d'eene plaetfe op de andere konnen beweegt
worden, gelijk ftoelen en banken, levendige dieren, geit en jôo wem.
6. Onroerlijke, die men niet bewegen kan, als landen, huilen, ook
koorn en water-molens, als fy va/l (laen op de aerde; anders niet.
7. Wort ook onder onfoerlijke goederen gereekent, al wat daer aen,
aerd, bandt, fpijker en nagetvafl is, fchepen zijnroerlijkegoederen; hoewel fy niet altoos onder het woort van roerlijk oftilbaer goedt verftaen fouden konnen worden, maer dikwils hun eigen name fouàenvereyflehen.
8. Onlichamelijke dingen zijn, die in rechte beftaen, als daer zijn
Qz
ver'
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verbinteniffèn, aÜien9 ervenijjen, en diergelijke, want ofwel dç laken,
vvaer van de gerechtigheden Ipreeken , meerendeels lichamelijk zijn,
foo is doch het recht der felver dingen onlichamelijk^
9. Dat dit onderfcheit van lichamelijke, en onlichamelijke dingen,
noch immers fijn gebruik heeft•> hoewel eenige fulks ontkennen, wort
getuigt by vericheiden fchrijvers, en ook by onfe ordonnantie, (a)
10. Het gebeurt echter dikwils , dat in de landtrechten, in Tefiamemen ende ContraBen, alle de goederen in roerlijke en onroerlijke gedeilt
worden, finder van onlichamelijke te melden: in fuiken gevalle worden,
de actiën en gerechtigheden, die op onroerlijk goedfgeveftigt zijn, onder de ontilbare goederen gereekent: end' in tegendeel die op roerlijk
goedt fien , mitlgaders alle perlòneeie aétien, zijn roerlijk en tilbaer
goedt.
i i . Gelijk ook, fop dikwils van eygenfchappen der roerlijke, en
onroerlijke goederen, te zamen gehandelt wort, en de onlichamelijke
tot een van beiden moeten gebracht worden , foo volgenfe de eigenschap der roerendcTgoederen. ; maçr als roerende goederen alleen genoemt worden, foo wordeti 'er geen onlichamelijke onder begrepen ,
(b) en lbo is by den Hove geoordeelt in de eerfte fake , die in mijn
by-welen, in den Raedt verhandelt is , over fèeker tefiament; alwaer
de tefiatrice haer goederen hadde gemaekt aen haer man, tot vrije wille, e
d'onroerlijke te lijf-flonde: finder meMie te wakgn van, de brieven en oblig
tien, is verfiaen , dat de-, obligatim w eigwdpm gemaekt waren , voor Pa

fehen \6fç).

ia. De lichamelijke dingen zijn wederomjemam , of memant toebehorende.
ï¾. Die niemant geboren, zijn, of ajtijt. fbdaniggeweeft, of hebben,
opgehouden lùlx te zijn.
14. Die altoos ibdanig geweeft zijn ,wordexi algemene gcnoemt% waer
aen het geheele menfchelijke geflaehte, en een yegelijk der menfcben,,
even gelijk recht hebben, fodanige zijn de faeht, de zee, met defjfelfsjfe*»/,.
bet voorby-v hetende water, beneffens otthewoondslande»i, enalderhande beeften, die «vt wilt loopem.
if. Onder de geene, die opgehouden hebben yemant& eigen te zijn,
W-orden getek verlatene dingen , die van haer meefters weggeworpea
zij», en erveft¾lèn die niemant zig aentrekt,
I Â Sa*.
{*)'1 Iwcktit.tq.dtt.d. ençlders. (b) Xid-Vechlih †.de^Tejidm.conjag.e.ï
n. §. Tmei. I. 1. de bon, ma», n. ¾J, éf'j¾j. Sattd, l, 4. «tf. 4. <hf> 6. é? tit. &
tierfialiud judicandnm,
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16. Sdkmàic yemant toebehoren zijn, ofalgemein, of byfònder. De
algemeine noemen wy hier , die tot den Staet bchooren of tot eenige
gemeinte.
ij. Die den Staet toebehooren , zijn of in de macht van de Oveïicheit alleen, of mogen gebruikt worden van alle burgers en inwoonden.
18. Van de eerfte „lòorte is het landts-gelt, tollen, fchattingen, landtsvaftigheden, gereetfchap van oorlog, en alles wat meer tot een Staet van
regeeringe van nooden is.
19. Tot de tweede foorte, behooren de rivieren, openbare vaerten,
en havens, die wel den Staet als eigen toebehooren, maer konnenvan
yder een met varen en viffchen gebruikt worden; fio verre geen andere
erdre daer omtrent beroemt is.
20. Door gemeinten verftaen wy alle geoorlofde vergaderingen van
menfchen, buiten een ganfch vrijen ftaet, en buiten de huis-gezinnen.
2,1, Sulke zijn by ons de academie, de gilden van Schippers, Barbiers „,
Backers , Silverfmeden , Kleermakers, Weevers , en andere Ambachten;
voorts ook de- Dorpen en Vlecken , die eenige regeeringe onder haer
hebben, geen flechte bykten , ook de Grietenijen en Steden ; Jae ook
de Chriltóijke Gemeinten, die recht van openbare Godtfdienfihebben;
Biaer niet die verboden zijn, of alleen by oog-luikinge j>¾¾£¾A worden.
22. Alle laken die fodanige gemeinfchappen toebehooren, zijn buiten
eygendom van befondere lieden, ende behooren yder Gemeinte toe , gelijk ook de goederen van alle en een yeder in't bylbnder, ingeenderlije wijfe de gemeinfchap toebehooren. in gelijker voegen is 't met de
jchttlden geleegen ;. die van de gemeinfchap profijtelijk^ of fchadelijk^ rake
de byfondere leeden der felver gememfckappen niet. (c),
25. Sulke goederen zijn dan de Raedt., en Recht-huilen, deStadtsen Grieterájes goederen ,, of opkomften , ook Wees-Gaft-«n Arme
fau¾¾¾,. i ½ ve.rre die een Stadt of andere gemeinfchap toebehooren.
24. Jae ïèlfs de kerken, met het geene daer in is, tot oefeninge der
Godtfilienft. , als daer zijn ; Schotels, Beckens en Beekers , tot het gebruik des heiiige» Boops en <tAvontmA<eh nodig , ook aelmoeien en goe
,tot onderhout van kerken , en kerken-dienaers geordineert, zijn alle.
gemeintens goederen.
2jr. Want hoewel aae*t RocMufche recht, die:dingen heilig en nieïmnt eigen zijn, lbo. is¾ pochtans fèeker, dat, me d'etmjoudwheitder
Chrijfelijke Leere geen dingen in haer felis heilig zijn.,. als Godes W o o r t ,
en de Zegel-teekenen des Verborats m den H e œ Cbrijtm. Het bei-

dg

Cc) $.6.InJt.deQgrtdiyi[.l. 7.§nhff.QvdwftfâuemMrf<mm*.
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ligetf van dingen", om die te doen hebben een afgezonderde qUahteit,
is een Ceremonie , hoedanige in het Oude Teftamént wel zijn geweeft,
maer in het nieuwe verbont zijn'er geen altoos.
2.6. De Poorten en Wallen der Steden , mitfgaders de Graf-fteden
worden ook onder geen-mans goederen, ende als heilige dingen gereeckent ; maer in der daet, Poorten en Wallen behooren tot den Staet
van't Landt , fchoon fy by de Steden in't byfonder worden onderhouden, want het recht van Veilingen te maken, en te hebben, behoort tot het recht van oArmandy, alfbo in het Leen-recht genoemt,
ofte van wapenen, en van oorlog , dat den geheelen Staet, en geen
byfondere Steden betreft, te meer by ons de foorten en -wallen by den Stae
onderhouden wor-den,

2.7. En daerom, een Stadt abandon van goederen doende , behoeft
noch kan de Wallen, en Poorten aen de Crediteuren niet overgeven,
gelijk by m# voor defèn ten verfbeke van de Magiflraet en Vroetfchap
van feeckere Stadt is geadvifeert.
2.8. Heiligdom is in Poorten ende Wallen niet -, noch ook in de
Graven, die of byfondere lieden , of eenige gemeinfehap eygen zijn,
alhoewel men de Graven eenige foorte vaneerbiedigheit, of yetsdiergelijks-,

ten aenzien van de gedachtenifle der overleedene., enverwachtingeder
opftandige fcbnldig kan iijn.

11.

KAPITTEL.

VA» hebminge en eygendom.

Wat beheeringe %y ende hoe Veel foorten daer Van. Wat eygendom, foo åegtme'
als die uitmuntende genoemt "toort, çy, deilinge des felfs, in beheerfchende en n
lijke eygendom ende foorten daer Van.

i. " ^ "7"Oîgen "dan de byfondere goederen , welke niet meer' als
^ ^ een perfòon toebehooren , door recht van beheeringe ofte
'
door infchult. (a)
2. Recht van beheeringe is, waer door een menfeh recht heeft op eenige fake , finder aenzien op eenig ander menfeh , en ibnder onderfcheit in
wiens handen de fake mag zijn.
5. Infchult is, waer door men recht heeft, om van een ander menfeh
eenige faek^, of daedt te genieten.
4, Van
(*) Ziet Hugo de Groet Inleid, 4. boek i.deel.
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4. Van beheeringe zijn vier lborten , Eygendom, Halve eigendom
Erfrecht, Dienfibaerheit, en Pandt-recht.
' 5. Eygendom is een recht, waer door een menfch volkomen macht
heeft over een lichamelijke fake x met recht om defclve dadelijk^te ejfihen
•waer hy fe ook. vindt..
6. Men neemt het woort Eygendom, fomtijts breeder, invoegen het
ook wel onlichamelijke dingen oegrijpt; maer het is van nooden, dat
Wy hier de engere beduideniflè houden.
7. Volkomen macht beduidt twee dingen ; Eerftelijk, het vrije be~
ivint van fijn goedt, en ten tweeden , de macht van het fèive te ver~
-vreemden 1 behoudens , dat door de Wet of Accoort, dele macht in;
verfcheiden gevallen befhoeit wort j waer van te fijner plaetfe.
8. Dient hier alleen gezegt dat de eygendom van particulieren, is
onderworpen aen het gemeine bef;, In diervoegen, dat de So¼verain macht
heeft, om uit reeden van algemeine noodt, of nut den burgers, het.
vrije bewint van haer eygendom te beneemen-; haer ook te dwingen
om haer goedt te verkopen, of des noot zijnde, maer niet langer als de
noot duirt, het fèlve te miflen , fonder. geit. Dit recht vaa de Souverain wort genoemt uitmuntende eygendom. Co)
9. Steeden en Grietenijen, hebben dit recht niet; maer als die haer
Ingezetenen tot fùlx yets willen verbinden , foo moeten zy daer toe
content van de Heeren Staten hebben ; by Exempel tot het maken
van weegen, vaerten, gebouwen, om de lieden te dwingen , dat fy
haer landen en huifen daer toe rullen laten gebruiken, moeten fy hebben Otlroy van de Heeren Staten, het welke voor den Hove moet werden geinterineert , met overroepinge van de gdntrefleeitde , die haer
opponerende, rechtelijk moeten worden gehoort; en lbo isgedoemtfijn
lant op taxatie te miffen , tot het maken van een nieuwe trek-weg,
fan van Roorda tot Hardegarijp , den 14. September 1641. Des dat de
Schepen den trek-weg niet gebruikende, met geen tol fòuden mogen
Worden befwaert; moetende het oordeel van die faken indiervoegen
komen aen den Hove. Nama.
10. De laetfte woorden der befchrijvinge van eygendom zien op het:
geval, wanneer men geen bezjttinge van zjjn goedt heeft, want alfdan het;
vrije bewint zijnde belet, lbo beftaet de kracht der eygendom, in het
vorderen der laken, van al en een yder bezitter.
11. Eygendom wort gedeilt in volle r en in bloote eygendom.
i.i. Volle eygendom wort genoemt, daer het vrmht-gebrmk. mede te
'ptmen gevoegt u.
" ""
~
3¾.Bloot£
, Q>)Grot.Iib.i,dtM.b.eïï,&"Bac,C.x.ni,g,
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tt. Bloote-eygendom isfindergenot, wanneer Bet ytiîcht-gebfaik
by een ander is.
14. Noch wort eygendom gedeilt inbeheerfchende, en in nuïtelijke
eygendom.
1-j. Beheerfchende is, wanneer het voornaemfte genot dèr fake by
een ander is, maer de opfsr-ejgendot»-, en eenige erkentenifle daer van
aen den Heer^¾s verbleven.
16. De nuttelijke in tegendeel, is by die geene, die het meefte-genot der laken hebben, maer echter aen den Heer tot erkentenifle van
opper-eygendom, yets betalen.

17. Beide defe fôorten van eygendom, komen te zamen 'mà&Leen*
goederen , Erfpachten en in Gebouwen, âato^etn

andersgr ontftátn.

Doch

wy brengen dtefaneeâmtot de foorten van halve eygendom.
18. In Friflandt hebben wy geen Leen goederen y als een eenige State »
toebeboorende het huis vznHemmema, by den Hartog vm Saxen gefticht.
19. Erfpachten hebben wy mede zeer weinig , rtae dat die van het
SHdt geoordeelt zijn geen Erfpachten te hebbén ; hoewel fy hier foo
wel konnen opgericht worden als elders ; gelijk de Ridderlijke Duytfche ordre tot Uitrecht , alhier gemelt wort Erfpacht te hebben, (c)'
en worden'er ook wel eenige meer gevonden.
2.0. Maer huilen, op een anders jn-orrdt, zijn hier te lande veel.
21. Wy Sullen eerft van de voîie eygendom handelen ; daer nac
-van de andere foorten vervolgens.
HL

KAPITTEL»

Van ds aorptken om eygendom te %er%rz]gea , eeffleiqk.
door aengrijpime.

•Onâerfcbeidt tuffeben cPeerJïe ende naejle oorjitîien Van eygeniom. T>e natpe
; Aen tfederom onderfiheiden in, IkhamelifjLe en onlkhamfiyke, Lkhdmtfyke Tfcg/è
Tuan eygendom te krijgen, ánders uit Volkeren recht, %es in getale•- £t$rfifaa
grijpinge. Wat dingen daer doordorden "ittkreegen en "îvdke niet.

1. TT N't-verkrijgen van de eygendom. moetmenonderfcheicfc maken»
* t.ulTchend^eerfte, en de naefteoorfaken.
*** 2. De eerite bereiden den weg tot verfoùjgingevan-de eygendom;
(c)iy Smie% 6,6.
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doaî.î fliaer de naefte oorfaken ftellen defelve in haer weden , en in
haer kracht.
5.,Tot de eerfte worden gebracht koop , ibheukinge , homvelijksgifte , en alderhande beloften , want gy moet weten , dat de eygendom
terfient, met koop of belofte niet overgaet, maer dat ly door de keveringe
eerffc dadelijk verkreegen wort.
4. Edoch , hier lullen wy ftellen de naefte oorfaktn der eygendom ,
d' eerfte luiten elders te pafîè komen.
f. De naefte worden te weege gebracht of door lichamelijke werkinge, of door wet-duidinge. De lichamelijke werkende oorfaken komen
uit het recht der volkeren, de wet-duidinge koomt uit het burgerlijk^ recht.
6. Uit der volkeren recht komen voort zes oorfaken, allebeftaende
in lichamelijke werkinge, als daer zijn, eerft, Aengrijpinge van 't geene
ttiemant toebehoort, ten tweeden, gevolg van Aenhangfel, ten derden , Nieuw-maekfel, ten vierden, Vermengivge, ten vijfden, Wrucht%,amelinge, ten zeilen, Leverirge. (a)
f. Dpor aengrijpinge wort yeder rnenfch eygen alles, gelijk geKegt is, wat niemant anders toebehoort , mits het fulke dingen zsjn , die
van eenig menfch in't byfander konnen worden bewaert ende bezjeeten. (h
8. Want de ruime Lucht, en de woefte Ze-e , konnen in geen eygendom van byfonderemenfehen, of volkeren worden gebracht; maer
blijven eygen, of liever gemein aen het geheelê menfchelijke geflaeht.
9. Weî te verftaen , dat echter deelen van de Lucht en Zee konnen
Worden gedeelten van 't Aertrijk^, dat yemant bezit, en foo verre konnen
fy de eygendom onderworpen worden.
10. Hier van koomt het zeggen , de Heer van't Landt ù ook Heer
van de Lucht.
11. En met dien verftande zijn de inhammen der Zee eygen aen de
volkeren, tuffchen welkers Landen fy beflooten zijn.
12,. Ook is dat gedeelte der Zee , waer in van het naefte Landt,
de menfehen die in Zee zijn , konnen gedwongen worden , eygen aen
het volk van dat Landt.
13. Maer in de ruime Zee , fchoon niet zeer verre van defe ofte
geene ftrant, ftaet'et alle menfehen vry te vaeren , en te viflehen;
¾nder ©nderfebeidt , ten ware, dat de aenleggende volkeren hetgezjich
<&an een gedeelte der Zee aen -eenig Furft , of <volk\, uitdruckelijk^, o
Iwgduirige toegevinge hadden opgedragen ende toegeflaen.
•
K.
14. Voorts
(*) Occupatie , jfcceffio , Specifcatio , Commixtio /SVe Confufto,fn£luum
tept'to Traditio. (k) £ 1. (? 12.lnji.de t^r.diy/if.
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14. Voorts wort door aengrijpinge eigen gemaekt, het water dat
yeder mag putten, uit zee ende rivieren, de ftrant die men met gebouw
beflaet, evenwel niet finder toelatinge der Overichek, om wanordere voor
te komen, (c)
15-. Vorders wort ons eygen door aengrijpinge alles wat men vindt
op de zee-ftrandt, ende memant toebehoort; (à) wel verilaende dat eerji
een 'ding te zSen geen recht en geeft, maer eerfl te vatten, geit alleen, (e)

16. Saken die van haer eygenaer Verlaten en wech-geworpen zjjnmet
voorneem omfe niet weder te willen hebben, geven ookeygcndomaen den
eerften aengrijper. (f)
17. Maer faken die yemant tegen dank ontvallen zijn, moeten den
lêlven wederom gegeven worden, al fchoon hy die felve ook alhadde
•verkoren gegeven, en opgehouden van te fo eken. (g)
18. Hoewel het anders geleegen is met de wilde dieren, die haren
Heer ontloopen zijnde, wederom eygen worden aen den eerften aengrijper , by foo verre het beeft uit het oog is, of wel gezjen wort,, maer met
weinig hope om te achter-halen; het welke mede alioo van de bijen verft aen wort. (h)
19. Van andere verloorene dingen, ingevalled5 eygenaer niet bekent
is, lbo is het de plicht van de vinder, om in 't openbaer wat hy gevonden heeft bekent te maken; fîilx niet doende , en het gevondene behoudende, maekt hy zich Schuldig aen dief-ftal. (1)
20. De eygenaer zich opdoende, en de lijk-teikcns leggende, moet
de vinder het goedt datelijk weder-geven, finder eenen penning voor bergloon te mogen ejjfchen, ten ware hy onkoften hadde gedaen. (k)
21. Indien de Heer van't goedt niet voor't licht komt , foo blijft
het by den vinder als een gifte van den Hemel; kan het duiren, foo
moet hy 't houden , iònder te mogen vervreemden , alfoo hy 't den
Heer te allen tijden , foo hy komt, moet weder geven; kan 't niet
duiren, foo mag hy het verteeren, of wil hy het den armen geven, hy
doet nog beeter.
22. Verborgene Ichatten , waer van geen eygenaer is, worden ook
door aengrijpinge eygen aen den vinder, foo verre hy die felve uitfijneygen grom komt te halen, of ool^ uit een kerkhof: maer die in een vreemden gront gevonden worden, zijngemein tulTchen dengront-heer,ende
den
( c ) l 50. ff. dejî,^ V.
(d) §. ldemlapllli 18. J. deH?r.diVtf. (e) /, 1 f Ti
ff. de^fcquir.poff.h (f) $,Qua ratiorie 46.fi tit.lrtfl.
(g)
-f uit. d. t.[l 43. § 4. d»
feq.deFurt.
( ) § ftrx \x, & §.14. eed, titjnjt.
i1) 1.^.^.4. ^rfequ. ff. ds
Furt.
(¾ .£/.43.f 9.
-:
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âen vindef» Wel te weten, y<w> «WT.? /y by geval worden gevonden, wan
met epftt gefocht, en bekomen zijnde in een andermans gront, behooren fy geheel tot den grontbeer, (1)
2,3. Die op een gront, toebehoorende het gemeine landt, worden
gevonden, zijn mede gemcin tulTchen het landt, en den vinder; maer
ioo yemant door fwarte konften, en hulpe des nicken, een Ichat quame te vinden ('t welk echter lelden gebeurt, ) iülx foude geheel aen
't landt moeten komen, (m)
24. Verder recht ontrent de lêhatten, is het landt by Keilers recht
en by ons niet gegeven, hoewel op veel plaetien van Europa de Landfiirit. alles na zich trekt.
25". Ten laeften wordt de buit, die den gemeinen vyant afgenomen
is, des aengrijpers eygen, voor foo veel van hooger-handt fûlx aen byfòndere periônen wort toegelaten ; want anders behoort den buit niet
den krijgs-lieden toe j maer den genen die iy dienen, («-,}

IV.

KAPITTEL.

Van de jacht, man wiffeberije ende<vm ge(Irande goederen,
joo nae 't gemein als nae 't Friefche recht,

ferkrjigitige Van tygendom door aengrijpinge Van Veilt gedierte, gemein den atemtnfeben door Goddelijk en kejjfers recht. Niet foo in Friejlandl. Ordonnantien dae
Van kortelijk Verhaelt, mede in de ftoane jacht. Ook Van Vifcherije, foo ter çee
als in b'mnen-'toattrtn, I{echt Van Schipbreults-goederen en ordonnantie daer Van

*• ^ ¾ / T O c h wort eygen door aengrijpinge al het wilt gedierte op
i ^ m den velde, loo van hair als pluim , en alle viflehen die in
-*- ^ openbare ibroomen , lbo wel in de zee, als in de binnenwateren gevonden worden, en foo wel die reedein yemants eygendom.
zijn geweeft ende in vrijdom zijngeraekt, als die noit gevangen zijn gewedt, (a)
R %
%. Het
(') ï-theCauros%<),l.deT^r.dhif. (m; l.un.C.àethefaur.
(a) § ltemea
17. prædiSl. tit, l. pen- ff, ad l. lul, pecul. I. ao. §. 1, ff. de captiv. & poftlim. Grot. X.
Sur, btll, & pac, cap. 6.
(») §. ia. d. fit. Infi.
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*. Het recht van wiltvang ende van jagen, is nae 't recht der natuif
ende des Keifers, gemein aen alle menîchen, uit kracht van het OSiroj
by Godt Almachtig aen de menfchen gegeven, ttr&me de fcheppinge4
en wederom na de zjtndvloet. Maer de meefte volkeren zijn van dat
recht afgetreeden, en hebben't aen haer Furften en Regenten meerendeels opgedragen.
5. By gevolge is in Frieflandt dit recht van jagen ook niet meer gemein voor alle man; maer echter breeder uitgeltrekt als in andere landen ,j om dat het origineêle recht van regeeringe alhier zeer verre wort
uitgebreidt, te weeten, het behoort aen de Heeren Staten, met hare Gede*
pmeerde, Raeden des Hof s, Griets- lieden, Edellieden; en voorts alle eigenerf den volgens Stnets-heflmtÎ vanden i^Maèrt. 1610.
4. De Heere Erffiadthottder mede ten voorften, die noch vry jacht*
velt heeft , met uitfluitinge van alle andere, op en over het geheele
Bilt, volgens plackaet van den if Mam IÖJO.
f. Voorts ook Kapitairis en hooger officieren in de militie op hun
eygen naem en met eygen gereetfchap. (p)
6. Dele perfoonen mogen ook niet op allerhande wijfe jagen; hafèn
of re'en mogenfe niet vangen als met winthoiiden en bracken, en geen
"velt, of koorn-hoenders', als met leger-honden, ionder daer toe te mogen
gebruicken eenige roeren , ftriclîen , Jlachnetten, ofte foecken, maer alleenlijk hair met hair, by verbeurte van honden geut-guldens, voor d'eerfte mael , waer van een derde part voor den aenbrenger, de tweede
voor den officier, en het derde voor den armen, ter pîaetfè daer 't feit
gefchiet, of ontdekt is, moet komen.
7. Töfîchen vaêenavent en Bartholomtuï mag niemant in eenigêffcmde wijfe jagen, nòeh ook op Scmdagen.
8. Sêlfs ook anderzihs, mag niemant meer áls drie hafen, in een dag
várigeri, hoèivel hïer en op andere wetten tot verhoedinge van wilts vérJlielinge weinig gelet wort.

9. Men ïnach ook geen eyeren van't wilt wech riemen, noch
met roeren, in het wout , en by het gewas gaen, om het wik te betrappen.
to. Geen wilt mach men ook verkoopen, noch uit de provintie voeren .-, alles by geliike verbeurte van honden gmr-gnidxm * volgens Ordonnantie van den 12, f ulij 1653.
i l . Alle perdrijfen die enter 3 of eenjaer oudt zijn, moeten de jagers vliegen laten, (q)
ia. Laft
(P) otà, 44 m. 15. {i),ord. 4, boelfit.B.fan dejaebt art. 7. f iet de refi mede al
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1%. liâft öih wilt te vangen mag niemaiit gegeven Worden ah een
(effens, tot yder föörte van jacht, en dat niet langer als voor een jaër.
• 13. Indien yemant geen recht hebbende vanjagen, fiilx onderneemt,
die verbeurt t elkens tien caroli gulden, beneffens de jacht, en het gexeétichap van dien. (rj
14. Alle drie jaren is een vry-jaer, om als dan geheelijken geen wilt
¾p de k[ey te jagen , by verbeurte ûls voeren.
I J . Men mag ook geen ent-vogels , of andere vogelen eyeren fôeken, oprapen en vérkoopèn > als van fijft eigen , bj verbeurte van ti?n
•gulden telkens, (f)
iS. Ook geen eyeren ván (wanen, kranen, reygers, petooren erî
ander edel gevogelte opraepen ende verkopen, jae het is ook verboden
kievits, en diergehjke eyeren te foeken , als op fijn eygen landt, (t)
17. Men magh ook binnen de z.es-hondert roeden ontrent dfe koijen
niet fchieten¾ by verbeurte vän 12 gulà-en, telkens met het roer.
18. Noch is 't verboden te Schieten tamme ende gemerkte enden,
kolganlen, {meenten, flobben, vinken, Ichieringen, en pijl-fteerten,
by lodanige bîeuken als ter ordonnantie gedrukt flâen. (tt)
19. Ook mach men alderhánde wilt gevogelte niet fchieten met
roeren , of diergehjke gereetfchap , van half maert, tot Bartholomepts
tve , by verbeurte van de roeren , en t elkens een pont groot aen
geit. (w)
20. Behalven moffchen en fiergen, en ander fchadelijk gevogelte, da
yder vry ftaet allenthalven te Schieten, en niemant mag laeten neftelen. pîackaet van den 16 Martij 1658.
11. De fwanen is wilt gevogelte, en mogen gelijk ander wilt geVangen wordeh riae gemein recht, riiaer by ons mag het niemant doen,
als die daer toe van ouds gerechtigt is, buiten confint vanden fluimgraéf%
¾ welkte verftaeh is ván wilde en ongemerkte fwánen , die niemant
merken mag.
22. Edoch htt is vérbödetl te rnkgn aen fo-danige die 't landt , vf andere lieden toebehooren ; want die folk een vangt, fchiet , oî doodtflaet, die få verbeuren ¾osjulden. (x)
23. Älwaer noch véricheidene andere ordres ontrent de .fwane-jacht
worden geftélt, waer over het Hof alleen recht mach fpreeckeri, gelijk vermeldt wort Artiki ijr.
R 5
24. Duï(r)ÄH,
(() art. i7.
(*) ^-'-.a.
(") in't tierde boek iit. f. ïan*
•toilt-fihkttn.
(f) arf.i},
(x) 4. iotk tit. Van fîtanm t'fefiietidi èp
Jeïeniienàe art.

•
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44. Duiven en pauwen, worden ook onder wilde dieren gefeekent¾
(y) hoewel ik meine de pauwen byons, als tam worden gehouden; de
duiven, lbo lang die de gewoonte hebben van heen, en weer te vliegen , worden ook voor tamme gereckent, en c(aerom die fulke beelten aenhoudt , om J¾jn profijt , die begaet dievery , gelijk reede geZegt is.
25. Met de bijen is het even fòo als het nopens ander wildt gedierte reede gezecht is, ofte gezecht lal worden, fonder dat men onderfcbeidt
maekt, of jy op eygen, dan op vreemdegrontgevangen worden.
•2J6. Elk heeft nochtans vryheit een ander te verbieden van op fijn
grondt te komen, evenwel het gevangene wort eygen aen den gee¾en,
die het grijpt , mits de gront-heer vry ftaende te klagen over het ongelijk, dat hem van de ander is aengedaen. (z)
27. Indien de eene befig zijnde met jagen, en het wilt ten naeften
by gevangen hebbende, van een ander wort voorgekomen, die het wilt
grijpt , lbo wort het des keften eygen ; aengezien niet de hoope van te
f uilen vangen , maer de daedt felfs, en cPaengrijpinge eygen maekt. (3)
2.8. Indien nochtans de jager ging buiten ordre en ftijl by de jagers
gebruikelijk , hy Ibude konnen over fijn onheusheit geftraft worden,
maer de verkrijginge van ejgendom gaet fijn gang. (bj
29. Onder'tamme beeften worden gereekent hanen, hennen, ganfèn enden, endö hoewel van eenige der lêlver ook wilde aert gevonden
wort. (c)
30. Het viichen is doorgaens aen yder een geoorloft, behalvenaen
de zee-havens , en waer het elders, "by de Staten des landts, of by de
fteeden verpacht is, of ook by Grietenijen en dorpen aen feekere periòonen is toegeftaen, voor 't onderhoudt van tillen en bruggen, of diergelijc
ke laften.
31. Mits ook, dat niemant viflchen mag, drieweekenvoormey-dag,
en drie weeken nae defelve, by verbeurte van 1 y Car.guldens, voor d' eerfte reile, qovoor de tweede reife , en ten derdemael fwaerder, nae gelcgentheit. (d)
32. De viflchers moeten ook haer netten, feynen, tjolen ,' laten
breiden, over leeker vier-fchielen by de Staten des landts gedaen maken , en by yder Grietman, of Magifiraet ( immers foo wil de wet) te
vinden, by verbeurte van fchip en netten, voor de eerfi reife, de tweede

(v) §. Taïonum. iç. d. tit. Inft. (z) f,fer<t. n . Infl. eod. 1.1% $. uit.ff.de
(*) $. lilud. quafttum 13. eod. tit.
(b) Grot. Inleid, z. boek 4 deel. Verf. y
eehlrilt. (c) §.Gallinarumeod,tit.
{d) Ord.q..boektit.j.
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de negen gulden daer te boven, en ten derden male fwaerder, nae gelegentheit gelijk vermeit wort, int 15 art.
33. Niemant mag vilïchen met hyouwen eenigerhande vifch, nog
ael met feynen, en andere netten, maer alleen met ael-korven ende
fuiken, by verbeurte van 10. car.guldens voor d'eerfie reife, en voor de
tweede mael dubbelt en de derde mael fwaerder. (e)
34. Wel verftaende allenthalven, dat niemant viiîchen mag, in andere liedens zetten, wateren of liroomen, felfs niet met angels, 't welk
in openbare wateren anders noit verboden is.
55. Men mag ook geen vifch, in, of onder Frieflandt, ter zee, of in
loete wateren gevangen, buiten de provintie voeren, voor dat de vifch
binnen 't landt, in eenige iladt ofte vlecke, merk gehouden heeft, den
tijt van twee uiren lang , by verbeurte van fchrp en vifch, boven de
prijs van de vifch , voor d? eerfle reilè , de tiveedemael dubbelt, en de
derdemael fwaerder nae gelegentheit. (f)
26. Edoch hier in is veranderinge gevallen by Refolutie op den 2,3
Februarij 1684 waer by d'Heeren Staten hebben goetgevonden den
vrijen uitvoer van binnen- landfe vifch toe te ft aen, onder feeckere bepalingen.
37. Zee-worpen, of aengedreven goedt van fcbipbreuken, woit niet
eygen aen "de vinders, maer moet aen haer eygenaers herftelt worden»
(g) fònder dat het gemeine landt daer eenig deel aen, ofte genot van
heeft, (h)
38. Maer aengezien in meeft alle landen van Europa, de
zee-worpen aen den Heer van't lant pleegen te komen, en fulx
evenwel zeer onbillik was , lbo hebben de Staten van Frieflandt nader ordre beraemt, ingevalle d'eygenaer niet voor de handt is, gelijk
Zelden gebeurt, bj plackaet van den zz. Februari] 1656. hier in bejtaende.
39. De vinder moet de weete doen aen den officier binnen 24 uiren.
40. De OfHcier moet binnen 24. uiren daer nae befchrijvinge der aengedrevene goederen maken.
41. Het verderflijke binnen 8 of 14 dagen openbaerlijk, en ten hoog r
ften prijfè verkopen, ende het vordere wel bewaren.
42. De eygenaer binnen een jaer verfchijnende, krijgtd'officier voor
alle moeite en koften de tiende part der waerdije van de goederen, en
dan
(e) art. 1 ï, i z, 14.
(Q art. Van âe çee, en ordre Van dien en refolutie V
_ l o Martij 1652.
(g) $, uit. Inft. de j£. \ D, l. a. §. uit. 1.8,ff,de Lege I{
(h) l.un.C.deKaufrag.
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dan de bergers vm de reH, voor alles, een derde f art, de twee andere
derde parten komen fkiver aen den ejgenaer.
43. Edoch het jaer verlopen zijnde, wart alles verkocht, binnen een
maent , de koop-penningen binnen 's jaers daer aen gebracht in handen
van de Rememeefier der domeinen, ende tot profijt van 't landt.
44,. Wie een van defe pointen overtreedt, wort gehouden voor een
dief en daer voor geitraft.
4f. Alleen bet wrak-hout, komt terftont ten profijte van den Of&»
cier.

V.

KAPITTEL.

Vm eygmdam do<kt gsvolg va» nátukltj^ ámhmtfd.

IVdt door aenbangfel "verftden "toort. Onderfiheidt daer Van. \Aetfftas uit zee end
htnnenynaters en recht daer ontrent ander ons. Van aen^erp.. Van "»loet\eranderinge -en uitgedroogde menen. Van nieWtoe eylanden , tyateryloeden en
geboorte.

-•

tweede naelte oorfèek is, het gevolgvan aenhangfèI,iA]nàc
W Wby de wet alfoo goetgevonden, dat de eygendom van een aen-Ä-^hangfel foude volgen fijn hooft-ftuk, en fulx om te vermijden het ongerief van te moeten Scheiden dingen die aen malkanderen
valt zijn.
a. Aenhangf¾ls zijn tweederley natuklijke en kgnfielijke , De natuirlijke zijn aenwas, aenwerp, vloedt-veranderinge, nieuwe eylanden ende vee
geboorte*
5. Aenwas wort gezegt, waaneer de zee ofte¾vier allengskens yets
doet groeijen aen yemants landt, het wdke terliont ejgew- wort aen den
jHeer van't naej}e landt.
4 / Dit is alfoo by't Roomfche recht valt geftelt, en wy hebben in
Frieflandt geen ander wet daer van , jae het gemeine recht is dien te
neffens ook aengaendedegeduirendemeirenbeveftigtbydenHove.: (a)
'
**
5- Staendc
C») Sand. lib, ,5 tit. i.def.2.
"F**VE"
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'f.i Staende te ktten, dat meeren en vaerten, die algemein ende geduirig
Zijn, nopens dit Huk in plaetiè van rivieren gehouden moeten worden
(b) maer in poelen en meeren die licht uitdroogen, wort fodanig recht
niet waergenomen. (c)
6. Wat den aenwas aen de zee-kant belangt, 't is bekent, dat de
Hartogen van Saxen , en naderhandt de Staten van Frieflandt, het
nieuwe en oude bilt aen haer hebben getrocken.
• • 7. In tegendeel zijn de aen-waflèn ontrent Dongerdeel van byfondere
perfoonen bedijkt, en ingenomen.
8. Het flijk by dockttm wort ook van bylbndere perfoonen als eygen
bezeeten, hoewel by de Heeren Staten eertijts wel is voorgeflagen geworde
om het te doen verkeopen.
9. Doch de reeden fchijnt ook wel te eyfchen,dat de aen-waflen der zeekant behooren aen de naeftleggende eygenaers ; lbo om dat het gemeine recht niet en blijkt in Frieflandt dooreenige wet verandert te zijn,
als- om dat'er nog grooter reeden neffens de aenwaflen der zee voor
de naeft-leggers is , als ten aenzicn van de binnen-wateren , en liilx
van wegen de lchrickelijke koften, die de zee-naeft-leegers aen de zeedijken moeten befteeden.
10. En alfoo by ons tuflchen het oude landt, en den aenwas, de dijk
meeftentijdt in't midden ligt , lbo moeite , nae reeden van rechten,
de aenwas gereekent worden , niet nae de langte van yder lant , gelijk
in Keilers reüht anders wort geftelt, maer nae lengte van de dijk als het
naefte.
11. E n by gevolge, daer de dijkongedeikis, en in't gemein van een
Grietenije, of van meer Grietenijen, te zamen onderhouden wort, daer
moeftè de aen-was ook gemein zijn , volgens de ftok-regel der rechten en der natuiré ,, dat lajl en voordeel te zjimen moeten gaen.
1%. Edoch om dat nieuwe landtwinninge van het uitterfte verlang'
is voor den Staet, lbo konnen de naeft-leegers gehouden worden, om
het nieuwe landt te bedijcken , of by gebreeke van haer, Ibuden andere tot dien einde van de Staten van 't landt oétroy konnen verfoeken,
die in fuiken gevalle d' eygendom aen de bedijkers fouden konnen toeftaen, gelijk wel is gebeurt, doch nietlbnder interinement tenHove, alwaer d' geinterefleerde dan worden gehoort. (d)
15. Volgt aenwerp, 't welkverftaen wort , lbo wanneer door ge"welt van wint ofte ftroom, een ftuk van yemants landt wort afgefcheurt
S
en
(6) Sand. m.
(c) 1,ff.de jt. \ D.
(dj Sana. d. def. 2,
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ende aen een ander erf vaft gemaekt, het welk is van minder gebruik
ende zelden voorvallende.
14. Dit geeft eygendom,foo wanneerhetaengeworpeneft.uk, diervoegen met het ander t'famen groeit, dat het eenftuh^daermede is geworden, fulx dat ook de boomen daer op mogelijk ftaende, nae by het
andere, wortelen daer in hebben gefchpten. (e)
ij- Want eer die tarnen groeijinge is gefihiet, foo mag het aengeworpene ftuk vanfijneygen oude Heer, worden befchermt, en mgenootnen,
16. Vloet-verandering is , wanneer een rivier fijn loop verandert,
dan wort de drooge gracht eygen aen de naefi-leegers; en de vaert die zic
de vloet op nieuw maekt, wort algemein gelijk de rivier felf. (f)
17. Het felve fbude by ons plaetfe moeten hebben in de meeren ,
die verdroogen, het zy van fèlfs, of ook door het maken van een diepe gracht, waer in iyafgeleidet worden, «' .• welkjiochtans niet ds met oüroj
der Staten mag gefchieden.

18. En by foo verre de macht van een meir uit te droogen,. byeenige weinige bekomen mochte zijn die konnen echter gehouden worden
ook de andere naefl- leggers, tot gemeinfchap van de uitgedroogde meir profijt
ende lafl van dien toe te laten, (g)

19. Nieuwe eylanden , by aldien fy in de zee voortkomen, worden
eygen aen den eerften inneemer. (hj
20. Maer in de rivieren worden de eylanden eygen aen de naefi-leegers
het zy aen beide kanten, lbo het eylant in't midden van't water, ligt,
of anders, aen die van denaefte. Doch de ftroom yemants landt omloopende, en ds tot een eylant makende verandert geen eygendom. (i)
2-1, Gelijk ook geen watervloeden, waer mede Frieflandt veelgequelt is'j
want om dat het water verhoopt wort haeft wederom te fullen afgedreeven worden, loo verandert fûlx geen eygendom. (k )
2¾. In de meefte landen, heede.nfdaegs wort dit waergenoomen, dat
als het landt tien jaren lang onder water geftaen beeft, [onder dat de
eygenaer het zich hebbe aengetrocken \ als dan de over-heer het verdron
kenlandt mag aentaften, 't welk by ons de Staten ook wel Ipuden konnen doen, of aen anderen toeftaen te doen, om reeden van 't gemeine beft.
23. Door vee-geboorte wort yemant eygenaer van al het jong vee,
\ welk van fijn beeften geworpen wort , wel te weten, niet ziende op
de teelder, maer op den bmk^, daer het uit voortkomt, waer van het alleenlijk een aenhangfèl is ende blijft,
VI. K A (e) §.Qtwdfi Visfluminif %i.ff.â.j£.T^D.
(f) §.Quoà.Jinaluralii^. 1.eoåi
tit.
(g) Sand- d.lib, ç.tit. 2. def. z. . (h) $. Infitla 22. I. eod. tit. (¾ d.
k
( ) §,ydliaf4tie1:24.1, tod. til.
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Van aenhang fel door konft "Pan menfcben.
Wie Vreemd goedt hecht aen het fijne > foo dat het een gedeelte 'Van't fdve *»ort<,
• krijgt d' eygendom daer Van , mits betalende de prijs. Wat gebout ende geplant
"toon op een ander fijn gront, Volgt gronts eygenaer,foo ookhet gefibreVene. Maer
niet de fchilderijen > ende "Hat Verders daer ontrent rechtens is.

i. "V 'T* Olgen de aenhangfels , die door konfi van menfcben <worden
¾ / voortgebracht, waervanverlcheidenefoorten zijn, ende wort
•
eérftelijk hier toe gebracht de zamenvoeginge van yets dat
«en ander toebehoort•, aen ende met ons goedt , fttlk* dat het geen aen
een ander toebehoort, een gedeelte van het onfe wort.
z.. By voorbeelt , als men een vreemt ftuk zijde^ oîfluweel, ook
•een ander mans knoopen, of koorden naeit of boort aen fijn kleedt ¾ lbo
wort men eygenaer van die vreemde zijde, knoopen of hoorden ; van
gelijcken , foo gy een zilveren dekfel toebehoorende aen een ander,
vaft maekt aen uw kanne of kop, of een ander mans diamant aen uw ring,
al had gy het gefioolen , foo wort gy nochtans eygenaer daer van, om dat d
W e t heeft willen vermijden d' onlèeckerheit van de eygendom , over
een en de fêlfde zake. (*)
3. Ondertuflchen de dief kan worden aengelprooken > over zijn diefftal, en nae gewoonte geftraft. (b)
4. Ook kan hy rechtelijk worden genootfaekt, om het geenehy ter
•quader trouwe aen fijn goedt heeft gevoegt, daer van wederom af te
nemen, en het lèlve gefcheiden zijnde kan van zijn oude Heer wederom aengetaft worden , 't welk beide in een libel ende met een actie
wel kan gefchieden. (c)
5. Maer ingevalle yemant fonder erg of lift, een ander mans goede
aen het zijne heeft gehecht , die blijft daer eygenaer van , mits betalende de prijs, tot waerdeeringe van goede mannen , aen den voorgaen*
den Heer.
Sa
Ten
(') f. ft tarnen 16.1. d. j£, % D. 1.6, &feqq. éfff. jfdExh'éend,
mfin.
(c) d:l.6,&fequ.
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6. Ten tweeden , het geenc gefthreeven of gedrukt wort op een
ander mans papier wort evgen aen den Heer van tpapier; al waren t
vondene letteren, om dat fy een aenhangfel van 't papier, ofte parkement
tiin , en moet de Schrijver ofte drucker het gdchnft ofte boek overgeven aen, die het papier toekomt; mits betahnge van fijn onkoften
Genietende indien hy t ter goeder trouwen gedaen heeft, (d)
7 Evenwel indien yemant veel daer aen geleegen was, dat hy het
geicbrift felfs mochte hebben; by Exempel, foo het een reeckeninge
was , ofte maekfel van geleertheit, feboon op een vreemt papier gefchreven , hy foudet mogen houden , jae ook wel mogen vorderen
van den Heer des papiers, onder betahnge van de prijs des felfs. (e)
8. In de Schilderijen heeft de regel van aenhangfel geen plaets; want
die een ftuk gefchildert heeft, on een ander mans doek or paneel,
blijft echter eygenaer van het geheele werk;, mits betalende at fnjs van
bet doek ofte paneel, (f)
,
.
o Ten derden, behoort tot âefe foorte van aenhangfel de timmcringe op een ander mans gront; want het een regel m de rechten is»
dat de aront alles nae fa trekt watterop ftaet.^ (g)
io. Derhalwen , als yemant bout op lijn eygen grondt , foo dat
het daer niet vanaTgelieht kan worden, uyt vreemde materialen, voor
5
tgeheel, ofte ten deeîe, die wort eygenaer van het gebouw; hoewel
yeder (luk , waer uit het gebouw beftaet , m ewendom blijft aen fijn
-uoorgaenden Heer, die het ook, by verval van het huis, wederom mag
aC

T i . Mke\-hfoo lang het huis ftaende blijft, kan hy fijn ftuk goedt
niet weder eyfehen noch den bouwer dwingen, om het fclve van het
huis te Scheiden- , maer moet te vreeden vjn met dejrtjs van t goedt dat
hy rmd, en boetime van tijn fihade dien te neffens% het welke op dubbelt
in defen , volgens 't Roomfche recht wort genomen , mvoegen de
bouwer, niet willende het vreemd ftuk van fijn gebouw Scheiden, en
weder geven , met het dubbelt volftaen kan , en ook geven moet;
Schijnende het Selve dubbelt noch heeden plaetSe te moeten hebben, om
reeden op een ander plaetfe te vermelden, (i)
12 Edoch fulks verkregen hebbende kan hy naderhant op het goedt
felve niet taften, ten ware de bouwer, met quade trouwe, zijn goeds
hadde aengepakt. (U
i¾. Edoch
¾ ! î J

(sVzf.deSuperfa.

(*)§ cum 'nfuo29 eod.tu.

jun&â -l un. Q.defim.po toqwd inter.

(») d. §i9.

(k) d, §. x9 mfin,)Hnü«.U i. & %ff>

tjgiit' jtmît.
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ïg. Edoch aïsyemant uit fijn eygen materialen, op een vreemden gront
getimmert heeft, foo ftaet eerft wederom vaft de voorgemelte regel,
dat de gront nae figitrekt alles wat 'er op flaet, maer alhier dient onderfcheidt gemaekt, tuffchen een die ter quader } en ter goeder trouwen heeft gebout.
14. d' Eerlîe verfieft alles wat hy willens en wetens op een vreemde gront heeft'gezet , fonder dat hy eenige onkoften of prijs van materialen kan weder eyfchen , jae ook niet de materialen lelfs , indien
het huis quam afgebrooken te worden. (1)
15. In tegendeel wie ter goeder trouwen timmert op een ander
mans gront, het zy dat hy niet beter weet , of de plaetle hoort hem
toe, of dat hy door accoort van inhuiringe timmerens macht van den
Landt-heer heeft verkregen; deje heeft de nuttelijke ejgendom van het huis,
fchuir^ of ander gebouw, wat het mach zjjn. (ni)
16. En als de gront-heer het landt wederom tot zich wil trecken,
lbo mach de bouwer, of die fijn recht heeft eyfchen prijfeeringe van
het gebouw; doch foo hy 't huis overgeeft, fonder voorgaende taxatie
te hebben geëifcht, foo heeft hy nae Itrengheit van recht geen aktie,.
om naderbant het huis of de taxatie van dien te eyfchen (n) maer
de billijkheit wil echter, dat hy ten minilen eenig extraordinaris remedie mach hebben tot dien einde , dat hem heedenjdaegr niet fal worden
geweigert.
17. Voorts boomen die geplant worden op een vreemde gront, worden eygen aen den heer delïèlfs, hoewel niet eer, als fy wortelen daer
in hebben gefchooten ; foo om dat fy dan een aenhangfel des landts
worden , als om dat de boom fijn voetfel treckende uit een vreemde
gront , aîlengskens zijn geheel lichaem ontfangt uit het lap der aerde r
waer uit fy gevoedet wort. (o)
] 18. En wort fop .zeer acht genomen op dit voetfel, dat ook eer*
boom ltaende op mijn landt, doch al fijn wortelen hebbende gefchooten in
'mijn buirmans gront, niet mijne, maer mijn buirma-ns eygen wort, ende by
gevolge foo de wortels half'm mijn, en halfin fijn gront fteeken, ioo
wort de boom met fijn vruchten ons beider gemein. (p)
19. De eygendom des booms wort foo zeer, door het trecken yan
nieuw voedfèl verandert', dat al fchoon de boom naderhant uitgeroeit
wierde, fy van den vorigen eygenaer niet foude konnen werden aengeS 3
tall,
(l) § Ex dherf.io.prœd.tit.
(™) d. §, 30.
(») i.%i.ff. de conåiB. indeh.
î, 14'. ff. de Exc. dol(o] Si Tit'ms 34. hifi. eod. tit.L 16, $.%,$. de^£.1^ E.*
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taft, alhoewel defe den prijs daer van buiten twijvel al van den beginne he
konnen ejfchen, (q)
20. Dit is het recht, dat men gebruikt nopens de eygendom, ende
van gelijken , nopens de vruchten die d' eygenaer van de boom, op
buirmans grondt gevallen zijnde binnen dne dagen nae dat fy gevallen
zijn, kan opleefen; (r) hoewel, nae het recht van eenige andere plaetfèn de overhangende vruchten gedeüt worden , tuiTchen den Heer, op
wiens lant de ftam is, en den buirman, over wiens gront de tacken
hangen; 't welk by ons ook doorgaçns alfoo wort gedacn; nochtans
fonder eenige vafte gront van recht.
2.1. Wie ter quader trouwe boomen heeft geplant", op een ander mans
gront, verheft alles, gelijk, te voor en van gebouwen gezegt is., het felve ftae
vaft nopens het gezaide, 't welk mede des gront-heers eygen wort van
wie het ook moge gezait zijn; maer die het ter goeder trouwen heeft gedaen krygt fijn onkoften wederom, in tegendeel die fonder reeden vreemt
lant bezait heeft verheft zaedt, koften en alles (Q

VII.

KAPITTEL.

Van nieu"iï> maetyel ende yermengwge ®

3<liettmdeliCel, in't latyn specificatie, t†veederiey, 't eene draegt eygendo
ander niet. Vermtnginge mede ftoeederley ffijfe, op Melker eene d'eygen
andert Wort, en d'ander niet.

.*• 'É ~ \ Ë derde manier van eygendom te verkrijgen is nieuw-maekjel^
S
1 wanneer yemant uit een ander mans ftoffe , eenig nieuw•-•—-' maekfel toeftelt; gelijk als men uit een anderfijnhout een fchip
maekt, of uit een ander fijn filver een beeker maekt , of yets anders.
X. Hier van is dele regel, als het nieuw-maek_fel niet kan wedergebrach
worden tot fijn rouwe gedaente, foo is de eygendom by de geene die het gema
heeft, Maer indien het maekfel , tot fijn eerfte ftoffe, wederom kan
gebracht worden , foo blijft de Heer van de ftoffe, eygenaer van het
maekfel.

3. In
(9)/. 26. §. 2.ff. de jî.rç.D. (r) /.un.ff.deGland.leg.
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5. In deler voegen; die een fchip gemaekt heeft uit een ander mans
bout, of een kleedt uit een ander mans laken, die is eygenaer van het
fchip en van het kleet, mits betalende den prijs van de floj†e.
4. Maer die uit een ander mans gmdt%_ Jîlver of eenigerhande metael,
yets gemaekt heeft, moet het overgeven, mitsgenietende• behoorliikjnaek
loon, by aldien hy 't-ter goeder trouwen gemaekt heeft.
5. Het lèlve is te oordeelen van andere ftoffen en mackfels; ook
namentlijk van ' t koorn , 't welk^ van een ander mafis airen, en wijn,

uit

vreemde druiven geperfi ,. beide blijven in eygendom by den genen, die
het uitgedorft en uitgeperft heeft, al wederom onder betalinge te doea
aen den eygenaer van't koorn, en van de druiven, (a)
6. Vermenginge wort gezegt, wanneer verfcheidene materialen, verscheidene perfoonen toebehorende onder malkanderen worden vermengt j
welke of geîchiet, met voorbedachte wille van de eygenaers, ofte by geval.
7. Indien 't met raedt en wille gefchiedt , foo worden de materialen gemein, nae de mate van yderfijndeel.
8. Gefchiet het by geval, foo moet men zien, of de materialen konaen van malkanderen gefcheiden worden, of niet.
9. By aldien de vermengde ftoffen fiheid-baer zjjn, foo taft een yder
Heer op fijn eygen deel, en trekt het fèlve nae zig , gelijk of boeken
vanjwee onder malkander vermengt waren* of gelderen van verfèheidene
munten ",. en diergelijke.
10. Maer wanneer de vermengde dingen ondeilbaer zijn, fchoon buiten meininge der eygenaers gemengt, fee wort dog alles onder haer nae
de mate van yder fijn ded gemein, om dat geen van beyden fijn ftuckea
aenwijlen of aentâften kan.
11. Sonder, dat onderfcheidt kan gemaekt worden tufchen drooae en
natte waren; want als het mengièl niet kan gefcheiden worden , foc¾îèr
geen ander uitkomft , of het geheele lichaem moet gemein worden j.
zijnde de plicht van de rechter, om te onderfoeken, wiens gedeelte grooter, of beter is geweeft als des anderen, om dongelijkheit van partijen>:
met geit of anders te doen vergelijken. Q>)
(a) cumexaliena25.Infi,d, jî.¾D.
çb) §. ¾ 7 , & a§.j,de j£.R. DJunBJj.B.g, deSoIutioa.

VIII. KAS-
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KAPITTEL.

Ván de t>rMhtz&melmg e» on-kpflen aen nmemt goedt gedden
Verfchúàenhtit Van Vruchten. Wat recht een bezitter Van Vreemt goedt heeft nopens de Vruchten daer uit ent fangen
Onderjeheidt Van goede en quade trouSfe.
Onkoflen hoe meenigerley, en ~toat onkofien aen Vreemt goedt bejieedt en hoe Verre
kunnen fvedergeeyfcbt "iïorden.

*• M
' " \ ï e een ander mans goedt, daer vruchten uit voortkomen,
•
S bezit, het zjy ter goeder, of ter quader trouwe, moet het goedt
"' ^ aen den eygenaer weder geven, lbo wanneer het rechtelijk
gevordert wort; maer ontrent de vruchten valt meer bedenken.
a. Sy worden gedeilt in tweederley ïòorten, natuirlijke en burgerlijke^
natuirlijke vruchten worden wederom onderfcheiden, dat ly of blootelijk_door de natuire, of ook door arbeidt van menfchen voort gebracht worden : dog dit onderlcheid heeft by ons weinig gebruik.
5. Sulx wy eenvoudelijk door natuirlijke vruchten verftaen , weitt
haver, rogge, koorn, en alderhande granen: üxatgras, en hoy, mitsgaders ookfeulens, kalveren, lammeren, biggen, en ander jong vee, en
eindelijk, melk^, hair, en wol.
4. Burgerlijke vruchten zijn, die niet onmiddelijk uit het goedt iêîve
voort komen, maer door handel, en overeenkominge der menfchen uitgevonden worden gelijk huiren, renten, en andere opkomften.
ƒ. De vruchten uit een ander mans goedt ontfangen zijnde, foo lange
Jy nog behouden sjjn, konnenfè van den Heere des landts of van't beeft,
fijn goedt hebbende oj?geeylcht, mede worden aengetaft, om dat het
een regel der rechten is, wat uit mijn goedt overig tst blijft mijns, en mag
•van my aengetaft worden, fa)
6. Maer de vruchten voor de rechts-vorderinge verteert zijnde, gedijen tot voordeel van de geene die het landt, huis, of beeft, ter goeder trouwen bezeeten heeft het zj dat hj Jijn goedt daer door vermeerdert
heeft
{*) J XS. C. de ¾ei Vmå. /. 49. §. 1.ff.eod. út.
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faeft af niet] en het zy de vruchten, ook alleen natuïrlijk zijn, of ook
menfchen arbeit van nooden hebben, (b)
7. Máer die willens en wetens vreemt goedt bezeeten heeft, moet alles
weder geven, fòo wel verteerde als overgeblevene vruchten; jae hy is
•ook gehouden op te leggen, de prijs van lòdanige vruchten, als hy met
eeren hadde konnen verkrijgen > en die hy verfuimt beeft te ontfangen. (c)
8. Sijn erfgenaem is ook gehouden tot het gene de overledene hadde moeten betaelen , om dat hy in alles bet feit van fijn erf-later meet
hoeden, (d)
9. Maer de erfgenaem fëlve van goede trouwe zijnde, kan de vruchten by hem lel ven verfàmelt, behouden; want ten aenzien van de vructen is niet gefchreven, dat hy volgt in de ondeugt van de erf-later, gelijk
in de bruik?verkrijginge beneden lal volgen ; wordende in het ftuk van
de vruchten de goede trouwe foo ftreng niet genoomen. (e)
10. Edoch foo haeft hy komt te weten , dat het goedt een ander toekomt , van die tijt af hout hy op de vruchten te verkrijgen, (f)
11. T e weeten, quade trouwe is niet anders, als ,t geweeten, van dat
het goedt by ons bez.eeten, vreemtgoedt is; meininge, lchoon dooiende weeens onweetenheit van recht, wort in defen voor goede trouwe geouden.
17.. De rechts-vorderinge begonnen zijnde, worden alle bezitters, van
quade trouwe gereekent en diensvolgens moeten alle vruchten, nae dien
tijt ontfangen zijnde, wederom opgelegt ende betaeltworden, (g)
13. Daer zijn echter eenige attien, in welke de vruchten ook voor
de rechts-vorderinge goetgedaen moeten worden, fchoon geen quadetrouwe k&n worden aengeweefen, gelijk in eyfch van legaten , end' in alle handelingen die beyderzjjts verbinteniffen maken, geliik koop, hutr ,i en andere »
die men noemt contraften van goede trouwe \ in welke de vruchten goedt
gedaen worden van de tijt af dat partijen het goedt hadden behooren te leeveren; gelijk elders fàl worden geleert.
14. Het geene wy van de natuirlijke v?uchten gezegt hebben, moet
in gelijker wijfè, van de burgerlijke verftaen worden.
ijT. Edoch de eygenaer fijn goedt met de vruchten weder eyfehende
moet ook, betalen d'onkoflen , by den bezjtter aen 't goedt gedaen, voor fo
A a
ved

g

(b) de jure
fed inforo ita
ff.deHeiVmd.
l. af. * 6 ff.
i{) <U. 48
tedit.pet,

poiejl aliter difputari, ut à nobù fablum ad §. tf. Inft. de jf. 1$. D.
pasfim obfer\atur , ut hek pof turn tji Sand. 3. 1 . f.
(*) l 33,
(J) / 149 ff de %? lur %iet Zutfcn lit \anpoft-ffîe art- J (<•) per
de Hered peut. juntlà / . 3 1 . 'm pr de ufucdp l. 48! § 1 ff detifu af>.
(gj d l, %$. f 6.
Ch) /• - 5 f 7. i- 40- 'npr. ff. de He-
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veer die hoogerals de genootene vruchten lopen , wordeïide het verdere,
tekens eikanderen voor betaelt gehouden.
16. Men onderfcheidt de onkoften in nootfakelijke, mttelijkeznonnoodiire koften. de nootfakelijke zijn, finder dewelke het goet niet hadde kontien behouden blijven, de nuttelijke, die 't goedt beeter maken; en onnoodi
ge die alleen tot cieraet ende welluft worden aengewent.
17. De nootfakelijke worden yeder bezitter, ook^felfs van quader trouwe, goetgedaen, invoegen hy het goedt mag behouden, ter iijt toehy
dien te neffens voldaen zy. (i)
18. De onnoodigè koften behoeft de eygenaer niet te betalen ; maer
de bezitter mag defelve, buiten fchade van't goedt, wechneemen, foo hy
beft kan. (k)
19. Exempel hier van heeft Nauta in fijn 149. decijie. fr. Tading
van zAdelen hadde zeer groote koften gedaen aen Wierfma zate tot
Hitzum, met hetflatten van grachten door een hoog terp, met vergrootinge van hoven, en andere werken, die by eenige getuigen wel begroot wierden tot 2,0000. gulden , fônder dat echter de landen daer
door waren verbeetert. dies het Hof de felve niet heeft goet gedaen den 14
funij 1644.
2,0. Aengaende de nutlijke onkoften volgt men defên regel, indien de
koften minder bedragen, als't goet daer door verbetert is, foò krijgt de bezitter lijn volle koften wederom, maer foo de koften meer bedragen, ende
verbeeteringe van 't goedt minder, foo betaelt de eygenaer niet meer alt
de prijs van de verbeeteringe^ (1)
a i . Den bezitter worden in betalinge van d'onkoften , niet alleen
aengereekent de vruchten , die nog voor de hant, en nae pleits aenvang in gekomen zijn, maerook^diehy teenigentijdeontfangenheeft, fchoon
iierteert ofte verjaert zijnde, (m )
22. Jae ook de vruchten, die uit de eygenfte verbeeteringe by hem bezitter gedaen zijn voortgekomen j by exempel, te vooren deed het landt
te huir hondert guldens , n¾ d'onkoften by den bezitter gedaen doet
het 150; in betalinge van fijn koften worden hem de volle 150. gulden
aengereekent, hoewel dit niet fonier reeden van> twijvelingefiheentezijn., (n
23. Wegens de koften, die hooger als de vruchten loopen, mag de
bezitter van goeder trouwe het goedt houden, tot de volle betalinge toe,
hoewél de biTükheit wil, dat de. rechter hem fòmtijts ordonneere de befittinge over te geven, mits de ejfcher hem Jeekerheit Jtelle wegens de beta
linge
. (i)./»? C,de%VitidJ.7M.ff.deHeredit.petit, (k) l.g.ff, deïmpenf.inresdof.
(1) Sand.2boektit,i$.def.^
(m) Sand.tit.yoorfçhr. def.2, (") Sand.il/id,
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Unge der koften, fòo haefl: fy geliqüideert lullen zijn,' gelijk in de meijérs of huirders gebruikelijk is. Dit is lbo by den Hove geweefen in de
Ikke van H. S. tegens hoer crediteuren den ij.Februarij 1680. fy wasgecondemneert om feeckere zate-landts te ontwijken met de vruchten en
emolumenten , • fy verfbcht op voorwenden van meîioratien dat de executie moGhte worden opgehouden , en fy in de poffesfïe gelaten totvereffeainge der fêlver. De triumphantprefenteerde de penningen in confînatie te laten blijven tot die vereffeninge toe, en echter fuftineerde fy niet
>uiten fchijn, dat de genootene vruchten verre overtroffen de voor-

f

genoemde meîioratien. is verfiaen, de executie, op deprefintatie •, fijn•voortgang te moeten hekben.

IX.

KAPITTEL.

Van de LeeVtfmgc.

Wat 'er tereifcbt Wort, om door letVeringed'eygendom te bekomen. 0»derjcheidt>a
;
eygenttfke enoneygentlijke leeYeringe of de eygendom door bloote leeVeringe, fo
alhier befthreVen w•, oVergaet.

i . T \ E k f t e ortmiddelijke ende lichamelijke ooriâke van eygen•
Wdom*,nae het volkeren recht, is Leeveringe, zijnde niet anders»
' i J i - ^ als d' overdrachte van een lichamelijke ding op een andtr, gedaen
met een bequame titel, door den geenen, die macht, en meininge van't goedt
te vervreemden, heeft:

3p< Berhaftren, op dat eygendom door leeveriagewerdeverkreegen,
zijn dele via- dingen van nooden, ten eerften, dat het goedt lichamelijk-ïyt ten tweeden , dat die gcene die het leevert, recht om het fehe
(e vervreemden hebbe j ten derden, dat hy dier meininge zy j ende ten
vierden, dat het gefchiede door een bequame Titel,
' 2 . Eerftelijk moet het goedt lichamelijk zijn , want de fakefpreekt
lelis dat onlichàiueUjke dingen niet konneh worden geleevert.

4. Alhoewel dèrfomtijts ontrent fodanige dingen y ets dat naeLeeVeringe gelijkt kan gebruikt worden, by Exempel, alsyemant aenfijn
buirraan eenig recht van dienftbaerheit toeftaet, op zijn landt of huis,
lbo worthy verftaefl het feive te leeveren, wanneer hy zijn buirman, voor
cPeerfte mael het felve recht dadelijk toelaet om t'e gebruiken.

"

':

( a ) patiënt ia ufta\ hult.ff,deferYit.

Au
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y. Ten tweeden, wort vereyfcht in den geenendieleevert, mathtomte vervreemden , welke verftaen wort by de geene te zijn , die beyde
eygendom ende bewint van haer goederen zijn hebbende, waer van het
eene ontbreekende , foo heeft de leeveringe geen kracht van eygendoms verandering, gelijk, elders breeder [al worden verkUert.
6. Het derde vereyfch is-, dat de leeveringe gefchiedê, met meininge
om het goedt te vervreemden, want anders leeveringe dikwils gefchiedt
fonder kracht van vervreemdinge , gelijk als men een ander yets te
f&nt, of te bewaren, of te gebruiken geeft, en overleevert.
7. Ten vierden, de titels welke vereyfcht worden , om door de leeveringe eygendom te krijgen , fijn voornafnentlijk defê j koop , fihenkinge , toelegginge , verdrach , makinge by laetfte wille , deylinge, en

diergelijke meer.
• r
8. De leeveringe wort onderfcheiden, dat fy gefchiedt , of eygentlijk
ofte oneygentlijk.
9. Eygentlijke leeveringe is,, wanneer àt.bedttînge van een lichame:lijk, ding waerlijk, , en dadelijke overgedragen wort ; het zy van roerlijke

ftfonrœrlijke goederea ,. - - - . . - . . . . - . .
.......
1.0. Het bezit van roerlijke goederen wort eygentlijk overgedragen
als 't van d? eene handt in d andere wort overhandigt.
11. Van onroerlijke goederen, wanneer men den geenen, aen wien het
goedt geleevert lal worden , leydt- in het huis,„.of,het landt, fulxtiat
hy. een deel, daer van mét zijn handen aengrijpe, of met ¾ijh voeten
betreeÜe j 't welk mede gefchiedt, als men op of i n i e t goedt is,.,op
dien tijt, als men d'overdrachte door een bequamen titel bekoomt. (aj
12. Oneygentlijke leeveringe, boven de geene die van onlichamelijk
dingen .gefchiedt, waer van, hier boven, i§ wçâçwùi tweederley, verçien
of teekens-wijTe*. *
", :'".. \ ' ' *
, •.,.
,13. Verçierde Ievefirige is.-, àte'yem'ant die de 'eygendom.[alontfavgen
het bez.it reede te vooren n hebbende^ want alldan, door een fimpel over
eenkominge van woorden, de eygendom foo wel wort overgedragen,"
¾Is of de leeveringe lichamelijk gefchiedtwas j.' by exempel, ik hebbe
âen mijn vrient düifen¾ gulden ie bewaren gegeven., en naderhant accorderen wy,-dat' hy die, duifent gulden op reuten fal houden j want alhoewel remieen , fondei- tellinge en leeveringe niet kan beftaen, foo
wort alhier de tellinge gehouden.'als wefênde gefchiedt , 't welk men
'm de re,c.ht'eii noemt , leeveringe over de korte handt, (b) Van gelijcken

"'"••'..;'".'.'':.•
'
-¾
(.0 / j . § pen î. % §. 1, ff. àejtcipm, pojf l.j7.
ff.á^V.
(b)fiBiobràkt
manm'§'. 4.3, l.de ^Ccqmr.t^r.dam. /.43.'$. i.ff.dejur.dof. d. /,77.ff,dsB^Find.

wumkes.nl

I I . B o e k , I X . Kapitteî.
14,9
gy hebt van my een peert te leen, ik verkoop u dat, gy en hebt niet
van nooden, nieuwe leeveringe^om d'eygendom van 't peert te verkrijgen.
14. Teekens-wijle leevennge is, ds men in plaetfi van het goet felfs te
leveren jets overgeeft, dat de beteekeniffe deffelven goedts is hebbende; by ex
empel, yemant heeft waren, die ineenfchuir, kelder, of pakhuis liggen, verkocht, en hy leevert de flêutels over, foo wort hy verftaen
Be leevennge van 't goedt felve te hebben gedaen. (c)
15". Soo wort op eenige plaetfèn een kluit aerde, aen den koper van
een geheel ftuk lants, ten overftaen van het Gerechte, of van getuigen gel'eevert; of anders de verkoper neemt een ftokjen in de bant, en
liet felve-wech- werpende verklaert de bezittinge te verlaten tot profijt
van een 'ander, (d)
16. Maër by ons zijn diergelijke wijlen van doen, zelden, ofnoit
in 't gebruik , want roerlij\ goedt wort vanhant tot.hant meeflendeel
gelangt j en vaftigheden gekocht of gelchonken zijnde, foo wort 'er een
Brief van gemaekt) en die overgeleevert zjjnde, mag de kooper het bez.it van
goedt aenvaerden, of terftont of ter beftemder tijt, door hem felfs, o
door een ander, het zy meijer of ander volmacht, daer toe van hem
gefchikt'en alsdan is de eygendom ten vollen overgedragen ; 't wdk^
*°kj>finderbrief, indiervoegen kan gefihieden-.
ij. Het is wel noodig tot eindelijke, ea gerufte genietinge van gekochte vafte goederen, dat men wettelijke inwijjînge van de Overicheit
hebbe, mâer het is de reeden van rechte , dat overdracht e van eygendom
daer niet van afhangt: maer dat die al te vooren, foo wanneer de leeverihge eerder gefehiedî, is overgedragen» en al fchoon geen inwijfinge mochte
2ijn verzegt, lbo biijft echter de koper eygenaer, fio lange áientenejfens,
geen aenklachte en verbeurtmakinge gefchiet mag zijn. (e)
(c) $-45- d-tit.lnjl.l.i.$.fen.ff.dej£cqttir.foff.
(d) Scotatio, EffeBucati*
Gom adverf, 3 j>, 1. c, 2, & j 3. &feq<[. (e) Vid. StruV. ad til, #• de Em£t.F
o.i*9*
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KAPITTEL.

Van de beqmnge.
Wat bezittinge %y. Hoe meenketley. Hoe de be^ittingeVerheegtn, hoe Jybehoudt»
ende Verkoren TJw/ , mitfgadets Van de claufula conJHtuti.
1

"T
E-evCî"inge is niet anders, gelijk uit het voorgaendc kapittels
heeft konnen worden verftaen, Ü\S overdracht e van bezittinge,
" " 4 om daer door eygendom te verkrijgen ; en de bezittinge koomt
lbo nae aen eygendom, dat men niet langer kan wachten» om daer van
te fpreecken: te meer, om, dat terftont lal gehandek worden van bmikr .
vtrknjginge, Welkers grondflach is de bèzittmge.
a. W a t is bezittinge? een recht, om een liehamelijk^ding te behouden*,
dier meininge, om het felve voor zjeh, of voor een ander te hebben.

3. Sy wort gezegt tweederley te zijn, natmrlijkjsw burgerlijk^ d'eer-,
fte, wanneer de bezitter wel weet, dat hem het goedt niet-toekoomt,
en defe is, rechtveerdig ot onrecht veerdig t Kechtveerdigt ten aenüen
van huirflieden , mitlgaders yrucht-en kenbruikers t pandthouders1 en.
diergelijke; (a)
' 41 Alhoewel dele alle , wanneer het woort van bezittinge wat enger genoomen wort, gezegt worden niet te-btzjtten, maer in de bezjttmge te ivefen. (b)
•
f. O nrçchtveerdige bezittinge is van roovers, dieven en van alle,, die
vreemdt goedt ter quader trouwen onder haer houden, (c)
6. Burgerlijke bezittinge is, wanneer men niet en weet, of de ware,
eygendom behoort ons toe. Cd)
7. Bezittinge wort verkreegen door lichamelijke aengrijpinge, met
meininge van het goedt te hebben en te behouden, (e) Sy wort bewaert en-

de behouden ook met het gemoedt alleen; foo lange de bezitter meininge heeft, om het goede te willen behouden, het zy't onder fijn eygen
(a) /. 2. f ff, pro hered L ¾. §. uit. cum!. fequ, ff, ad txhibend. 113. $. 1. ff de pubU
inrema&L 12, pr.ff.de ^cquir.poff fy) & çlnft.delnterdiiï.ïa ff del^vind.
(c) l 6 (• iç. I uit $'. de ^fcquir. poff,
(d) á,l. 13, §. 1. ff.de public, intern aft,
Ó (• 3- § - • /• 8. ff- de jic^uir. poff.
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gen handt is, ofonderhuirflieden, leenbrulkers en andere, die't uit fijn
name bezitten, (f)
f. W y verhelen bet bezit ook door het gemoet en dewille alleen, als
wy verklaren, fchoon het goedt noch onder ons hebbende, dat w y ' t
niet langer willen hebben, (gj alhoewel doorgaens het verlies van de bezittinge ook^ gejchiedt door lichamelijke verlatinge, t'effens met verklaringc
der wille; (h)
9. Hier toe behoort ook de claufula confiituû lbo genoenit, welèndc
zeer gebruikelijk in koop-brieven ende in Jpeciale hypoteecken. ly beteeckent
niet anders, als een verklaringe, waer by een eygenaer, ofte bezitter van
eenig goedt verkeert het felve te bezitten of fe fullen bezitten voor en uit name van een ander , waer door de eygenaer ofte de bezitter waerlijk de
bezittinge verliéft ende fy wort dadelijk overgedragen op dien anderen.
(i) fonder dat echter degene, tot wiens profijt de Claufula fpreekt, daer
door eenig recht op de eygendom verkrijgt, maer hjgeniet alle d'effefîen
die de bezittinge geeft.
10. D e voornaemfle dier effeclen is, dat een bezitter niet mag worden berooft of ontzet van het goedt, voor en aleer een ander betoont
-heeft, dat hy beeter recht heeft, (k) en fooménhemftoort, worden
hem middelen van mamtien gegeven. (V
i ï . Dit recht kan ons niet worden benoomen, als wanneer wy door
ons eygen wille de bezittinge verlaten, en niet door het gene, die op
onfen name in het bezit zijn, als huirders, en vruchtbruikers of die de
claufula confiituû hebben gepafïèert, fouden mogen doen of zeggen,
het zy de fodanige het bezit flechts hebben verlaten, of dat fy 't goedt
aen een ander hebben overgeleevert. (m)
( 0 d. I h3. §. 11. eod. tit. §.5.1nft.delnteràitï*
(¾) d.l.%.$.6.ff.dej£cquir.
pff.
C ) l.î.ff.eod.tit.
(i)
l.i%.l.%%.mfr.ff.dejtcquir,pff.l,7
)^erf.feà
fiC.de donat.
(*) f«'« deGroot Inleid, z. boek a deel.
(l)
tit.inft,D.&C,
dsinwdièïis,
(mj
Kul(.C>dt^fcquir.foff.Sand.^.^i,

KA.
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Fa» bml^verfyijgmge en verjariùge.

ÜVergang tot âe Volgende materie. Wat bruikverkrijginge %y Hoe Veeltijts
den is , om Vreemd goedt door gebruik te Verkrijgen, fan de ftoorenïffe
gebruiks. Van goede troWtoe, ende Van bequame titels, die tot bruikverk
mede Vereyfcbt ~tot>rden. Wat faken uitgenoomen %ijn, om door bruik
nen Verkregen "Korden.
m
l

' "^£\TT
^ n e ^ e n gelprooken van de naefte oorfaken der eygendom
\ \ /
volgens het recht der volkeren, volgen nu de manieren om
™ * eygendom te verkrijgen, door burgerlijk recht en wetduidinge, welke zijn drie in getale, bruik-verkrijginge,fcbenkinge,en makinge by uitterfte willé buiten vêrkrijginge van ervenifle, waer van hier nae.
%. Bruik-verkrijginge ts aenwerpinge van eygendom, door geduirig be
•van een wettelijke tijt , met goeder trouwe en met een bequamen tijtel ver
gez.elfcbapt, (a) uitgenoomen iêekere goederen, die dit niet onderworpen zijn.
3. De wet heeft dele manier van eygendom te verkrijgen ingevoert,
om dat 'er niet fchadelijkgr is voor de gemeine mfte, als dat de eigendomme
lang onfieker blijven, waer uit oude, en verwerde twiften voortkomen,
gememlijk hebben ook die haer eygendom dus verhelen, lbo verrefihttlt
dat Jy op haer goedt niet beter gepaft en hebben.
4. Echter, indien yemant een gewichtige reeden konde bybrengen,
waer door hy metter daedt was belet geweeft, om fijn goedtintijtste
konnen opfoeken, en aentaften , die fiude tegens de brmk^verkrijginge in
fijn geheel mogen hertelt worden, /b)
5". Uit de vooren geftelde befchrijvinge blijkt j dat tot de bruik vêrkrijginge vijf faken vereyfcbt worden.
6. Ten eerften, geduirig bezit, ten tweeden een wettelijke tijt, ten
derden goede trouwe, ten vierden een bequame tijtel, ten vijfden goedt
dat niet verboden of uitgenomen is tot defen eynde.
7. Van welke vereyfchte dingen, indiender een ontbrak, foofoudc
de bruik-verkrijginge geen voortgang hebben.
8. Zegge
(») /. a-ff.de ufucap. (b) /. %. /. 4. /. uit. C. Quib, non ebjic, long. temp p
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• 8. Zegge de bezittinge moet gedmrig zijn, want als hygéftoort wort'
loo heeft de bruik-verknjginge geen plaets.
9. Defe verftooringe {0) is ook tweederley, namirlijk^en burgerlijk
10. D e natuurlijke wort gczegt, wanneer den bezitter het goedt benomen,
ef hy daer ùit gedre.even wort. (c-)
11. Burgerlijke ftooringe i s , als de bezitter over deeygcndomrecbtelijk^is aengefptúoken--, -. want als danlde vèrjaringe komt op te houden, (d)
• _. 12, D e geduirigheit der bezittinge wort verilaen, fio lange de fijt door
de wet tot de brui-kverkrijginge vafi geflelt, ten eyr.de toe vervult is, het welk
js het tweede vereyfchte tot de bruik-verkrijginge.
. 15. Deie tijt is ten aenzien van roerlijke goederen niet meer als^rá
jaren, ende onroerlijke de tijt van tien , of twintig jaren, (e)
14. Tien ^ foo de lieden ineenlandtfchapwoonen,
twintig .wanneer fy
in verfcheidene landen hare woonplaets hebben, het welke is het tweede
dat wierde vereyfeht.
15. Edoch indien de bezitter fterft , eer de jaren vervult zijn, foo
mag fijn Erfgetiaem in de bezittinge voortvaren, als maer de overleedene
een goedt begin van vsrjaringege'maekt heeft., ende in dien ftaet was, doen hy
ftierf, dat hy de brmkcverkrtjginge hadde bonnen voleindigen, (i)
16. Niet tegenftaende de-errgenaem welwifte, dat het vreemtgoedt
w a s , wordende alleenlijk gezien op de overleedene, met welkederfge.fiaem een perfòon wort gereekent te z,tjn, invoegen hy
foowçlindesoverledenens • deugt.", .als ondeagt: nopens de bezittinge, komt te volgen.
17. W a n t als ook d' overleedene van quader trouwen is geweefr, en wel
heeft geweten, dat hem het goedt niet t o e q u a m , fio kan de erfgenaem
jèlfgeen aenvangjpanvérjaringe maken, fchoon hy oprechtelijk roeint, dat
het goedt hem toebehoort, (g)
r . 18. In byfòhdere naevolgérs,'als kppers,' fchenknemers; çridiebyuitterlte wille yets gemaekr wort ^ is het een weinig anders-gelegen, vyant
l y k o n n e n tot haer voordeel gebruiken de tijt-van bezittinge, in welke
haer voorgangers het goedt hebben gehadt, mits dat jy bejâe van goeder
iroHwe&fn/gjsMregfi.^'j.y
-,\ \
{- ,{:-';,; _.-...
r , 19. W a n t foo ,de .¾oòrgaende bezitter al badde belooft, dat het goedt
lijn eygen was ,* en in diervocgen meer als de helfte, des t¾ts verlopen
«.-.'
Bb
moclitc

{.'•) uftirpath Li.ff.h. t
(c) l ç. ff. eod tit.
'(J) /. 1 o. C. de Aupûr poff. I
-pen ér'uh.C ds Annalexcept.
(e) pr, ln[t. d.tit. I. ««• C'. de ufucap. transform,
X{) § DiutinaJnjl b.tit- 1/Z2. & l- 41 ff deufttçap,
(g) d.§,difltinœl 11 C.pr,
..diVerf & temp práfcript, l ii.C. de jSi^hirpüff.
(h) ^fenádlit-infiJ.
i$.f.
%o,& uit. ff.de jîcquirpoff.
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mochte Zijn, fis kan echter de koper offchenhnsmer de verjaringe tiîetlteU
tredden, indien hy kenniffe heeft, dat het goet een ander toebehoort, (i)
zo. Maer hier in is fijn geleegentheit wederom beter, als die van de.
erfgenaem, dat hy van goeder trouwen zijnde, een begin van de bruik.
verkrijginge kan maken, alfchoonjijn voorganger ter fake quader trouwen^
•fitlx niet hadde konnen doen. (¾)
2,1. De reeden is, om dat de byfondere navolgers nietverftaen worden een perfion te zjjn met de geene, van de welke fy de goederen bekomen nebben.
zz. Dient noch aengemerkt, dat föo lange de vruchten uit een landt.
Vergadert, by den bezitter zijn, de ¾ijt van verjaringe niet wort genomen , nae de gewoonte van roerlijke goederen op drie jaren; maerdat
iy volgen Me natuir van het landt, en dieniVolgens, niet als in 1 o of 2.0
jaren by den bezitter konnen worden verkregen; maer by een derde wordende gevonden, foo konnen fj niet, als nae. de gewoonlijke tijt van driejare
gereekent worden. (X)
2,3. Het derde vereyfch der brnik-verkrijginge is, gelijk W<? gezegt
is, goede trokwe; welke niet anders is, als een oprechte weiningevan den
bezitter, dat het goedt hem waerlijk, toebehoort, (mj
24. Invoegen *dat ook een pant-houderende lecn~bmiker7 wat aengael
4cfe geleegentheit-, van quader trouwen geacht wort te zijn.
ä.5. Het ¾Ceiferlijke recht is te vrecàen >dat de goede trouwe, bydm bezitter in dén aenvaiig zy, fiilx, aWchoon hy voor het éynde der jaren 9
¾tîáïöe 'te WCten, d¾t het goedt een ander toebehoorde, hy niettemin in
Aë verja†inge foúde volharden; maer het Paufelijl^ recht wil, dat de goede
tfòUWe» fio ïwl-geduirig zy als de bezSttinge , 't Welk by veele volkeren
allòo mede waergenomen wort. (n)
á.6.'Schijnt nochtans, dat by ons het Keiferlijke recht foude moeten,
¾élden.•', 'foö wel als alle andere fåken by de ordonnamien niet geregtfleert, te meer, déwijie in delengeen meer gevaer is zieor de conlcientáe
åls in'de bruik^verkrijgiiige (elf.
zj. Volgt het vierde vereyfch, 't welk is
eenbeqaamtmê/pMwtttn.
-ïodáhîg,%aer;door ariderii¾&¾fe ejgendoföfmdeverlegenwafdm,indien
ide Gvêifdrágèv w¾eflijk .êygenaer was.
=t
2,8. Sodanige titels zijn, kpep , betalinge, fchtnkmge , makinge by laeftc
wille, haxwtiijx-giïtexx^ endiergelijke.,
2.9. Hef
• (i) á.'/.i¾. ^t.^W/Av
m l.ç.f.ff iJÏY:%>fmp.^rJpt,
(l) Sand.
«&.¾.*¾%.ift/.ia.i|»gf¾. ..; (mj pr.lKft. h.t. c«pjufitix'dèpr^firtpt. (t>) /, 0,
§. 1.ff.de ^ïcqitk, \ Vom. c*p. %• de Sfg. lur. in 6, cap. ttlïjü. depœjiript.
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¾£. Het gebruik bier van is dulHanig, yemant wort' verkocht, gephonken, gemaekt, of in betalinge gegeven, yets dat hy meint desleevefaers eigen t e zijn, maer is vreemt goet; dit bezit hy drie, of tien jaren
ter goeder trouwe , da,er mede is hy eygenaer , ende de oude Heer
Jjeeft geen meer recht op het goedt. (o)
30. Diergelijke tijtel is ook verlatinge, wanneer yemant verlaet, of
wech werpt, eenig goet dat hy meint het zijne te welen, maer het is^t
«iet. dit van een ander op, of ingenomen zijnde, kan door bruikverjaert ende verkregen worden, (g)
31. Maer het is van nooden, dat de titel waerlijk., en in der daet ontrent d' overdrachte gebruikt zy; want dwalinge in defen geen bruikverjkrijginge maekt; by exempel, yemant die eenig goedt te leen gegeven
is, beelt zich in, nae verloop van eenigen tijt, ter goeder trouw en, dat
jhet hem gefchonken is, hy kan niet verjaren, (q)
32. Echter, indiende leeveringe van't goedt beyderzàjts, met die meininge gefchiet ware, dat het gefchonkett goedt was, fòo foude de verjaringc
voortgang konneja hebben, foo in fchenkinge als in andere titels.
33. Uitgenomen in koop, en wandelkoop, in welke de titel nootfakelijk.
moet voorgaen, om dat anders in de lèlve te grooten ongelijkheit foude
•jbegaen worden, die zich in de Tçhenkingen e1? makingen, ioo merkelijk niet vertoont. (?)
34. Evenwel, als yemant door een waerfchijnehjke oorlàke, tot dolingeis gebracht en tot meininge, dat de tijtel goedt en maerachtig was,
ioo wort de bruik-verkrijginge noch toe gelaten, (f)
3?. Die door dwalinge van recht, meint dat hy een goeden tijtel heeft
.geniet geen bruikverkrijginge; by exempel, eenvrouw wordende yets
-vereert van haer man , meint datfe het ièlve met goeden tijtel befît j
maer echter iy krijgt door verjaringe geen eygendom, om dat echte lie<&# malkanderm met mogen fchenken. (t)
36. Het lactfte vereyfch, dat de beichrijvlnge der bruik-verkrijginge
aen de hant geeft is, d^t het goedt fodanig moet zijn, dat het verjaring e onderworpen zy.
37. Driederley ooriàek is'er, waer door de bruik-verkrijginge op ee«
nige goederen niet kan pallen, eerftelijk, -de aert van 't goedt, ten tweeden
voorrecht of privilegie, ten derden gebrek^, ofondettgt in defake.
Bbi
"
38. W e -

f°) Tiuff-frofolttto , pro emptore, pro donato, pro legato, pro dot e (fc.
(p
%proderelibl
(q) lerrorlnfi. dcttjucap l. zj.ff eod tit
(', Lfåff.deu»
fueap.
(f) d. I. 48,/ 2. in f r.ff pro emptore. (0 / j 3. § o.ff,d titproEmgtt
f uit. § uit-ff.profuo, („) /, 31 l. 32. §.!,ff. de ujucap.
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38. Wegens d'eerfte reden kan door bruik niet verkregen wordenonlichamelijk, goedt, om dat het fèlve niet kan bez.eeten worden, gelijk
daer zijn huis, of landtsdienftbaerheeden, aüien, engerecht.gheeden. (w)
39. Konnen hier ook tce gebracht worden alle iaken, waer van hand e l , en wandel verboden i s , gelijk de menfcken , ende gelijk byouts
geacht wierden de heilige dingen ; mitsgaders graf-ft eden , poorten, en.
wallen, (x)
40. Maer wy brengen die laetfte dingen liever tot de geene die
voorrecht hebben, gelijk mede fodanig zijn aiïe de landtfchrps ft'eeden, dorpen, kerken, Godts-huifen, en diergelijke áîgemeine goederen. (y) •
4 1 . Voorts die van minderjarigen ende v an kinderen onder vaders mach£
ftaende, eindelijk goederen die door de w e t , ofeenigelaelle wille verboden zijn, om vervreemdet te v/orden. (2)
43. W a n t fuik goedt, fchoon over een derde of vierde hart gekomen zijnde, mag door bruik niet verkregen worden , al weet de bezitter niet beter, of het is fijn eygen goet,. wam ds ondeugt des eerften
diefflals , wort door de wet , in de fake felfs ingeprent, en •vergez.etjchdpt
d'eene bezjtter voor, en & ander na. (a)
44. Hier door gebeurt het zelden dat in roerlijke goederen de bruikverkrijginge plaetle vint, o m dat gemeinelijk^jalk^goedt niet fondcr diefftal
in vreemde handen komt.
45-. H e t kan nochtans zijn , dat het ter goeder trouwe gefchiedt ,
by voorbeeît, een erfgeaaem vint eenig goedt in het boelhuis 't welk,
d overleedene verpant of geleent is , edoch dat hy meint aen de ervenife
te behooren, hy felf kan dat goet wel niet door bruik verkrijgen , om
dat hy geen titel heeft, nog hebben kan, anders als d'overleedene gehadt heeft, gelijk boven rede gezegt i s , Maerulshy't verkoopt, fooheeft
de tweede bezitter bmikzverkrijginge op dat goedt , dewijlehy nog dief nog
geweldigaer is , en de koper van goeder trouwen , gelijk hy moec
Zijn. (h)
46. Wanneer ook yemant door dwalinge van recht eenig goet bezit,
hoetvel die felf geen bruik^verkrijginge heeft, foo kan hy nochtans door

Yervreemdinge aen een ander het felve recht wel overdragen, (e)
48. Selft

fw) /. 4}. 5. 1 ff. de j£ % D,
(x) §. x.fin. Infi. de ufucap. l.g.ff tod. tit.
(Y) § resfifcilnft, eod. tit. C. netúdom \>el temp) l. ult.C. defundfatrim.l. a¾ C. de
JSS. Zeelef N.o\K m . & K. ixt.c.6(*) C. Quib.nonobfi.long, temf.vrteCcr.l.
uit C In quib. cauf reft. in int l. j . §. 1. C. de jtnna.1. except, 1.1 C pro empt.
{*) ifiinivœ 2. ld, tit. 1.7.C. pro empt.L I Ï . C. de sfcquir.ffå
(b) i f f w r t j g
Va y>erf,fedtamm id.
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48. Selfs als een huis of zate landts wort ingenomen fonder gewelf*
foo kan wel de inneemer, wetende dat het zijne niet en is, geen bruikverknjginge vokrecken ,• maer alleen die het ter goeder trouwen koopt >
doen yemant eenig tilbaer goedt vindende , en het lélve verkopende,
draegt het recht van brmkverkrijginge niet over, om dat het diefjeh is\
gelijk wy hier boven gehoort hebben, (d)
49. Edoch defe ondeugt van dtevery en geweldenary kan worden gezuivert, foo -wanneer het goedt rechtveerdelijk^weder koomt in de hant des
genaers , want alfdan londer diefflal wederom komende in vreemde
handen, kan het vrijelijk door bruik verkreegen worden, (e)"
. 5-0. Dienivo'gens een pandt gefloolen zijnde, moet wederkomen in
de hant des fchmaenaers, diens eygenhetis, ennietindievanden/¾*/ceyfeker, of crediteur om geluivert te worden, ten ware de fchttlâenaer het
pandt [elf geftoolen hcdâe , in welken gevalle de ondeugt ook door wederkomfte in handen van de ichuit-eyicher gefuivert wort. (f)
5-1. Dient noch aengemerkt, dat de goederen, die van wegen het gemeine landt verkocht worden, hetzy op verbeurt-makingeof anders, de
gewoonlijke tijt van bruik-verkrijginge, niet van nooden hebben; maer
- de kpopers worden dadelijk forgeloos geiielt , en d' eygenaer moet vergoe
dinge foeken by liet landt, of anders moet hy voor altoos rwijgen. (g)
5%. Dus verre van de bruik-verkrijginge daer is noch een ander foorte van verjannge, waer door aaien, en gerechticheeden verkregen of
verloren worden, men noemtfe gemeinelijk præfcriptie, hoedanige veelderley in de rechten zijn; maer f/ behvoren tot een ander plaetfi, daerwj
fe toe (paren fnllen,
(d) d.§.y>erf.<juodäutem6deasres.
(e) §.aliqtiando djitjnft. !.<{•§. 6.f
,(f) lbid.&-$>uthtod. (s) f. uit. lnfi.de ujucap.
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Vm etnwmjfen enâs <v*n Teftamenten.

%$tdtn Vrf» de ordtre negens de Yoorgaende en yolgende kapittels, WAI erTtenif
^fät feftament %y, desfilfs Verfcheidenbeit. pegels om tefiamenten ¾e/ te make
tèrfi in'tgemetn, daer tutein't kyfonderyooryderJòorte^anTeJl^menti diCtoijtU
Itiftig Verhandelt toordm.

¾. i t *T" Olgèns ordêre moeffien wy nu fpreeken van fchenkingen endc
\ f
makingen by laetfte willen, anders genoemt legaten: maer
«
ons dunkt bequamer, eerft te handelen van de erveniflèn, en
uitterfte witten, om dat de fthenkingen die onder levende gefchieden,
-«rel konnen gebracht worden tot de overeenkormngen, ofte contmQen%
«n wat de legaten aengaet, als ook de fchetikingen ter fake des doots,
die voegen beft achter en nevens de uitterfte willen.
a. Soo volgt dan de ervenifle, welke is een recht, waer door ons toe*
behoort alle het geene den overliedene, wiens naevolgers wy zijn, in eeniger

ÜtXnïerén toebehoort heeft, te weten , niet alleen wat fijn eygen is geweeft, tnaer ook wat hy ter goeder tromv e bézjeeten heeft, ook dat hem
verpandt, jäe w¾t hem géleent ofte betrom was, voorts roerhjk. en omoer»
'ftjk.1 lichdtnélijk^enonlicbarfåeliïkjsptòx., altieneaåegerechtigheeden,ook
lallen ende fcbulden; invoegen d' ervenifle is een ophoopinge van áiler* bande faken ende gerechtigheeden, die tot yematit in eenigerwijfe konnen behoorcn, alles in een-recht, dataien Erfrecht noemt- "beklemt, (a)
3. E n is te letten , dat tullchen ervenifle ende goederen des overleedenen dit onderfcheidt is , dat goederen verftaen worden nae a£.
tochte der fchuläen., maer ervenifle begrijpt lbo wel Schulden als
profijten, (b)
4. De oorfaken en titels, om de ervenifle te verkrijgen, zijn tweederiey, Tefiament en Het, van de welke dele regel is , dat de naevolginge door de Wet geen plaetfe heeft, foo lang'er een erfgenaem byTeftament
verhoopt wort. (c)

ƒ. Staet eerft te weten dat het woott uitterfte wille fich verder uitftrekt, als dat van een Tefinment ; want het begrijpt ook kleine of
onvolW l- »9< &filtt.ff. de hetsà p«. (b) /. 39. §. 1,ff,de V, fignif, (c) l. 39-ffd
i/Tcquir. hered.

wumkes.nl

IL Boek, .XII. Kapittel»

\†9

©nvoîmaektc ï¾ftatnenten, die men Codicillen noemt, en fchenkingen
ter fake des doodts; hoewel de meefte Rechtsgeleerdenrvanprac¾jïce,
lèlf het woort Tefiament lbo algemein neemen, dat 'er Codicillen mede
onder worden begreepen.
6. W y Sullen eerft handelen van het Teftament , het welke is een
wettige verk[àringe wat erfgemem jemant nae Jîjn doodt wil laten, en Wat
hy verder wil hebben gedaen,
7. Het wort gedeilt in een volmaekf, en onvolmaeht Teftament.
8. Beide zijnle of fchrifielijk, of mondeling uitgelprooken. Het gefchrevene wort meerendeels gebruikt , om dat het verborgen blijft.
Het mondelinge heeft zijn gebruik, als men door een haeftigen overval vreeft, dat de perfoon lbo lange niet leven fal, als fijn wille behoorlijk in ichrift ibude konnen worden gebracht.
9. O m dat de begeerlijkheit der menfehen nergens beter ftoffe kanvinden als in erveniliën ; ende kranke lieden , die meeft Teflamenten
.maken*, lichtelijk bedrogen konnen worden, {00 is de Wet zeerfbrgvuldig geweeft, om de Teflamenten wel te bewaren.
• 10. J3e regels nae dewelke de Teflamenten gemaekt worden,zijn
efgemein aen beide de fooiten of byfonder aen yeder van die, alle hebben fy plaets in Frieflandt, behalven een, waer van beneeden. (c)
i a , T>e gemeine vereyichte regels, buiten de lake felfs , lbo als /y
in de befchrijvinge is uitgedrukt, worden gebracht tot twee ,. te w e ten , een Context en zeven getuigen , mits alvooren vafl [lellende , dat de
front, en als de ziele van het Tefiament ù, inftellingevan erfgenaem.
ia. Het woort van een context beteeckent,... ten eerflen, dat het Tefta• ment gemaekt werde op een tijt, fonder verftooringe of icbeidinge„
invoegen dat niemant der g;eener, die tot het maken des Teftamentsbefeooren , \ uitgae. of yets anders doe ofte verhartdele.
13. Voorts verbiedt het woort van een context, de tufîchenkominge van yets vreemts; wordende voor vreemt gehouden, al wat niet beftaet trit.de bloote verklaringe van de wille des makers alleen , diensvoîgenâ Æe,c(mtraBen, en alles waer in d'overeenftemminge vanmeer
perlòonen vereyfbht wort, zijn vreemde dingen van een Teftament.
14. Sulks indien de Maker» of Teftáteur, onder het ftichten van
het Teftament naet yëtn¾tt accordeerde over de koop van eenig diiig
¾et geheele Teftament Ibude komen te vervallen.
15-. Veele nochtans zijn dier.¾¾ejsiçge¾ dateenoyereenkominge,die
¾iet verre afgaet van den aert der uitterfte willen, het Teftament niet
çn
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en bederft, gelijk of de Teftateur een fohenkinge ter fake des doodts
deede, aen yemant die het ook aennam, hoewel die aenneeminge beter buiten het ftichten van het Teftament gelaten wordt, (d)
16. Het oordeel hier van hangt zeer af van wel te verftaen , wanneer het een context begint. Men moet niet denken, dat, als de Teftateur ende de getuigen yets handelen, of uitgaen, terwijl de Notaris
fchrijft, fliîx het Teft¾ment foude konnen breecken ; wamhet\ fihrijven van de wille des Teftateurs behoort niet tot de filemnitcit der 'maktnge,

alibo het felve behoort tot de voorbereidinge ende niet tot d' actie van
het tefteeren fèlf, (e) gelijk het dan ook meerendeels geichiedt in't afwelên der getuigen ; maer het een context moet dan waergenoomen
Worden, als de Teftateur het gefekreevene teftament neemt in Jtjn handen ,
verkhtert daer in fijn ttiterfte wille te zj-jn ende verfiekt de getuigen om te

willen teeckenen ; het welke verteeckenen foo van de getuigen als van
de teftateur vervolgens gefchiedt.
17. In defen tij-t moet nau gelet worden , dat'er niet vreemds tu£fchen kome, ende lbo verre dan yemant der getuigen uitging, of dat
áîidan onder haer eenig contract: wierde gemaekt, men foude moeten zeggen^ dat de folemniteit der mahinge gebrooken was; ten Ware mogelijk, het ee
overeenkominge was , die tot vervullinge van 't geene ten teftamente
verhaelt mochte zijn, flrekte, gelijk van de fchenkinge by verfterf reede gezegt is.
i8. Dit echter moet foo ftraf niet genoomen worden , dat, als de
Teftateur of een der getuigen yets overkoomt vàxifakte of van natmrlijke nootwendigheit ende daer over yemant van haer moet verîrecken,
em terftont weder te komen, fulx het teftament foude vernietigen; Sou.de ook wel mogen gefchieden , dat als de Teftateur of teftatrice't een
of 't ander van die foorte moefte verrichten, daer niemant by konde
zijn , in fuiken gevalP alle de getuigen voor een tijt vertrocken , en
dat naderhandt alles wederom wierde hervat, [choonhet in't midden van
de verteeckeninge mochte z.ijn voorgevallen. Souden ook wel nieuwe getuigen mogen gehaelt worden in plaetle van die door de vallende of andere
dekte niet by het beveiligen tegenwoordig fouden konnen-zijn. ( f )
19. Voorts foo wanneerder geen te zamen gevoegde wille van
twee perfoonen is , foo mag de Teftateur fijn wille van alles wel
verklaren , al was het van ContraSen te vooren aengegaen , of die
ricch fouden mogen aengegaen worden.
*
20. Jae( d ) GraJT recept. (ènt.§teftam. qu. 60.n % Schnùd. cdpr.de îegat.n 10 Mantif
eûrtjeïï. uit, >«/ /, 8. tit, 1 n, 36,
(«) Sana. $.1.5.
( i ) L a8 C. úe Tefîamnl.
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2,0. Jae ook dit is ongetwijvelt, dat een Teftateur wel in fijn Teftament fbnde mogen zeggen , een koop of andere handclinge met een
ander te hebben aengegaen, ten einde de erfgenaem foude naekornen,
het geene by hem dien te neffens gcdaen was. (g)
a i . Volgt het tweede algemeine vereyfehder Teftamenten,rakende
de getuigen, welke moeten zeven in getale zijn, de Schrijver daer onder gereeckent, wetende defe en andere fohier overtollige forgvuldigheden by den ouden ingevoert, om het groote belang der fake, en de
gevaerlijke bedriegerijen, die daer ontrent ibuden konnen worden in 'c
werk geftelt ende eertijts wierden ge-oeffent, meer foo het fchijnt als
men nu weet te gefchieden , foo verre , dat eertijts de wet tegen de
fallàrifen wierde gënoémt, de wet van de Teftamenten. ( h )
aa. In dele getuigen wort vereyfcht, dat zy den Teftateur tegenwoordig zien, dat zy van hem uitdruckelijk verfocht worden, om van
fijn uitterfte wille te getuigen, dat fy fûlks niet gedwongen maer vrywillig doen; En eindelijk, dat het foodanige perfoonen zijn, die felfs
erfgenamen fouden konnen worden gemaekt. (i)
ag. Eenige nochtans worden uitgenoomen , die hoewel bequaem
zijnde om van yemant te erven, tot getuigen echter in Teftamenten
niet mogen worden gebruikt , als daer zijn de vrouwen-, jongelingen
minder als 14. jaren, mtjinnige , ftomme, doove, fladts-kinderen, en alle
die het recht van getuige te mogen zijn, benoomen u, als daer zijn paiquilmakers, immers die des wegen rechtelijk gedoemt zijn; mitfgaders de
kinderen der geener die mifdaet van gequeîfte Majefteit hebben begaen, Heidens en afvallige van't Chriiten geloove; Mitfgaders grove
ketters , want gemeine ketters worden toegelaten , gelijk de meefte
zijn die onder ons woonen , en met onfê kerke geen gemeinfehap en
hebben, (k)
04. By aldien echter een Teftament gemaekt was, waer by d' eene
en d'ander buiten kenniflè van de Teftateur als getuige mochte zijn
gebruikt geweeft, van fodanigen aert als de boven uitgenoomene perïoonen ; by voorbeelt , een grof ketter onbekent-, of een vrouw in mans
kleederen , fùlks foude dé deugt van't Teftament niet-krenken , als
maer de perfoon voor foodanig niet ware bekent geweeft. (1)
af. Voorts foo magh onder de getuigen niet zijn d' erfgenaem felvc
noch die in des Teftators macht is, te weten fijn zoon. (m)
Cc
a6. An(g) per l. 37. §. 5. ff. de legat 3.
(h) §. 7. Infl de Tubl.jud.
(0 f 6.1. Qui
teftam.fac.poff /.21. § pen ff- eod.tit l 20. §. ulteod §6 1- detejlam ord. (k) 's.6.
Inft, d, tit- lnfi. /. ig §, 1. Qui teftam.fac l. 5 C tod L lul. Majefi l 5 C de^Cpofi.
i \ , l.pen, ç. de Hœret,
(\) §jd, tit. lnfi.
(m) $ 9, & • o. eoü, tit,
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•2,6. Anders geeft bloedtverwamjèhap geen reeden van verbodt in delê
fûlx een zoon buiten fijn vaders macht zijnde , en wederom de vadet
mitigaders de broeders wel fouden mogen geiu:gen. zijn in malkanders Teftamenten .; veel minder worden oomen en neven , of die in een
huis woonen, van 't getuigen uitgeflooten.
27. Alhoewel het beter is de naefte bloedt-vrienden voorby te gaen,
als men andere getuigen kan bekomen , om alle reeden van achterdocht te Schuwen.
2,8. Het felve is te weten van de geene, die in het Teftament gedacht ende vereert worden met legaten en gefchenken, die ook niet ver-.
boojen worden getuigen te zijn. (nj
29. Eyndelijk ftaet aen te merken, dat onder de getuigen wel lòude mogen zijn een perfoon, die 4e jprake des Tefîateftrs met en verjhntf,
hoewel beter gelaten, (o;
30. Dit is f00 veel aengaet de Teftamenten in 't gemein lbo gefchretjene als ongefchrevene.
31. Nopens de gefchrevene in't bylônder is te weten, dat het meet
gefchreven worden, met de hant van de Teftateur , ofte van yemant
daer toe van Hem gelaftigt, finder dat het jttift een Notaris, of een open'
baer perfoon behoeft te zijn; want de zeven getuigen genoeg verlêeckertheit geven, en de wetten eyfehen het niet.
32. En foo daer een Notaris toegebruikt wort die komt in defên niet
anders als voor een getuige, hy zijnde de zevende, daer anders buiten
hem het vereyfchte getal foude moeten zijn ; by aldien het Teftament door fijn toedoen tot een publijk inftrument wierde gemaekt.
33. De vrucht van dele aenmerkinge is , dat als'er geen Notaris
voor de handt is, niemant defweegen denke, dat fijn teftamentgevaer
loopt van te konnen gelden , ook dat yemant hem het ftuk betrouwende , mitigaders fijn difpofitie lècreet willende houden , fijn eygen
teftament kan fchrijven , ontbieden zeven getuigen , en doen by de
felve, wat hy weet nae rechte vereyfcht te worden.
34. Maer die niet verfêeckert is van het recht in defén , doet beft
2.icn by een ,.die hem dit ftuk wel verftaet te vervoegen , ende gebruike daer toe geen Predikanten ende Schoolmeefters , hoedanjge
teftamenten dikwils hebbe gezien te leur gaen , ofte groot penkel van
ondeugenrheit ioopen.
35-.~Het teftament gefchreven zijnde moet het fêlve den Teftateur
Van woorde tot woorde worden voorgeleefèn, niet effen by degetuigen j
{sl)$.lX.d.tit.lnfit.

maer
(o) l. zo. §. pen. fcguitejtam.fac.pojl.
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üfcaer wel aeo hem alleen, (?) Doch is dienftig, dàt in het teftament
achter aen werde verhaelt, dat het voorgeieefen is, ten aenhooren van
de getuigen.
36. Want anderzins niet londer reeden kan worden gefuflineert, dat
bet voor leefen foude moeten worden beweefên , om dat het een feit
is ende nootiâkelijk om het teftament te doen beftaen, hoe-danige feiten
niet worden geprejumeert, maer hebben bewijs van nooden. (<])
37. Maer het wort doorgaens, hoewel zeer qualijk, by de Nctarieii
vergeeten, en de praclijke brengt niet mede, dat het beitaen der teftamenten van dat bewijs, 't welk doorgaens befwaerlijk is, foude afhangen i waer van men dele reeden kan geeven, dat de Wetten, waer by
de folemniteiten van een gefehreven teftament naeukeuriglijk worden
verhaelt, defè meldinge van't voorleelèn niet en vereyfchen, (r) en
dat een Teftateur hebbende het teftament in fijn handt, of door den
fchrijver doende vertoonen ende verklarende, dat daer in is fijn wille,
het felve teflament ongetwijvelt fal hebben geleefen ofte hooren leefen.
28.' z/ilhier begint de beveflinge of de tijt van een Context.
39. Als het volfchreven b , lòo moet dan de Teftateur of immers de
iêhrijver bet teftament in handen neemen , en verklaren dat in het
felve fijn geheele uitterite wille begreepen is, dat het hem van woorde
tot woorde voorgeieefen is, en dat hy de getuigen verfoekt, om het
felve teftament benefTens hem te verteeckenen, 't welk^ alfoo gefchiedt te
zjjn, dient mede in het teflament felve vermeit; lbo verre reed e gezegt is.
40. Dit moet de Teftateur felve ipreeken , ofte ten' minften de zjn
daer van, met genoeg faem duidelijke woorden uit ofte nae zjeggen , fònd
dat het eenigft woordeken jae , op het voorzeggen van den fchrijver
genoeg is, immers fòo de Teftateur krank mochte zijn ; want in een
gefint eenvoudig f erfoon , voor wijs echter bekent zijnde, foude eenflmpele toeflemminge met jae , op yeder van de gemelde vraeg-flucken konn
geleeden worden.
41; Sulks gedaen zijnde leeft gemeinelijk de fchrijver van het teftament de voor-reeden en het flot aen de getuigen voor, ( het welke nochtans niet nootiâkelijk i s , ) ende nae de voorleefinge (di.e ook van het
geheele teftament kan gefchieden lbo yemant wil,) gefchiedt de teeckeninge , lbo van de Teftateur als van de getuigen ; en daer mede is
het tejtament volirocken,

42. Soo wanneer de Teftateur niet fchrijven kan , moet hy een
C c 2.
achtfte
(f) Sand.i. 1. 5. (1) itafentii.j/ojlalios Sihotan,exam. adtit f. quttefiamjéc
(0 l,ti,(sr 2%,C,dsTiflament.
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achtfte getuige verfbeken om voor hem te teikenen, het welke o&k^ wel
mede behoorde plaetfe te hebben , wanneer hj niet meer als een merki k^a

zetten , want fulx voor geen naem Schrijven gehouden kan worden,,
ende behoorde immers ook die achtfte getuige by het voorleefèn tegenwoordig te zijn , om dat het geichreevene andei-s den letteronkundigen Teftateur kan worden yoorgeleefen , fòo als een ander
wil, evengelijk ten aenzien van de blinden is geordonneert, gelijk be-,
needen fal volgen.
43. Evenwel om dat het merk-teeckenen alhier zeer gebruikelijk
is, ioo heeft het Hoff verfcheidene teftamenten, waer onder het merl^
van den maker alleenlijk^was geftelt voor goedt gekeurt , met byfchrijvinge
door de handt van een ander, wiens merk het was, en wort nu daer
niet meer aen getwijvelt; jae men ziet het ook aen in de getuigen felfs y
in een filemneel teftament, dat echter te verre afgaet van de befchreevene rechten.
44. Het Roomfche recht wil ook, dat de teftamenten van den maker , en van de getuigen lullen worden verzegelt -y maer het felve is
by onfè Ordonnantie als onnoodig en hier ongebruikelijk afgekeurt,
zjjnde dit het eenigiîe point, dat in Friejlant van het KeiferUjke recht, nopens de teftamenten verlcheiden is. ( f )
45". Voor aen, of onder het teftament moet geftelt worden hetjaer
en de dach wanneer het gemaekt is ; en koomt zeer qualijk als fulx
wort verzuymt , hoewel echter het teftament daer door niet t' eenemael onnut wort gemaekt. (t)
46. Daer zijn ook andere byvoegfels der gefchrevene teftamenten,
die of in het beginne of in het laefte pleegen ingelaft te worden, als
voor aen wort doorgaens geftelt in den name van Godt ^Almachtig, of onfis Heeren fefu Chrifti, 't welk wel betamelijk en Godtvruchtig is, maer
echter naegeîaten zijnde geen teftament krachteloos kan maken.
47. Worden ook meeften tijt wederroepen alle voorgaende teftamenten en uitterfte willen by den ièlven Teftateur opgericht ; maer
dit is ten aenzien van de Teftamenten onnoodig, om dat het eerfte van
felfs , en altoos door het laetfte wort te niete gedaen ; maer wel ten
éenzjen van de Codicillen, om dat die anders niet wederroepen worden
door een volgende teftament, als voor foo veel het teftameat ftrijdig
is met het voorgaende Codicil, gelij\beneeden falgeleert "worden.
48. Een, ander byvoegfel van grooten gebruike pleeg in de teftamenten geftelt te worden , in defen zin ; Soo verre dit mijn Teftament
- niet
(f) Ord. 4. hosk til. 16, art, z.
(c) Sana. 4.1.9/
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niet kan befiaen , ats eenfilemneelTefiament , foo is mijn wille en meining'
dat het befiaen f al als een Codicil, of eenige andere laefie wille, foo als b
nae gemeine rechten ^ en gewoonten defer Landen fal konnen befiaen.
49. Dit wort gemeinelijk genoemt het Codicil-flot, van welkers
kracht wy hier nae lullen handelen.
50. In dit felve flot wort by eenige noch wel meergevoegt, als dat
het tefiament mag gelden, gelijk^ een mondeling tefiament, of fchenkinge te
Kake des doodts, ende foo voorts.
5"i. Maer wat de meldinge van het mondeling Tefiament of i\¾«tupatijf aengaet , die kan geen vrucht doen in de geichreevene teftamenten, foo als die gewoonlijk worden behandelt, vermits alleen het
begin, ende het einde wort voorgeleefèn, want bet onmogelijl^ù, dat het
tefiament als mondeling Joude konnen gelden, waer van de getuigen den inh
niet hebben gehoon ende verftaen. fulx ten minflen van nooden is, dat
de getuigen uit de mont des Teftators fijne wille hebben verftaen, indien dit deel des Hots eenig gebruik foude hebben.
52. Het gebruik foude onder anderen in dufdanig geval moeten befiaen j als een Teftateur fijn wille in een tefiament hebbende doen
fchrijven onder het verteeckenen des Jelfs mochte komen t«e befwijcken ende te fterven, eer hy 't hadde verteeckent, ende terwijl hy daer
mede beefig was, by aldien de getuigenfijnwille te voor en hebben vtrfiae
uit fijn mondt, of uit het leefen des. tejiaments , foo kan het tefiament gelde
ttls nuncupatijf ende uit kracht van. de claufule daer op flaende; maer de ge
tuigen geen kennifTe van de wille des Teftateurs hebbende , foo gaet
het tefiament in fuiken gevalle verkoren ; ende weete, dat alfoo by den
Hove voor defèn is geoordeelt.
53. Het ander van de fchenkinge ter fake des doodts, isonnoodig,
om dat de woorden hier boven , by ons in het codicil-flot geftelt, algemein genoeg zijn, om de fchenkinge te begrijpen, indien fy anders
van eemgen nut foude konnen wefen; het welke toch geen ofte zeer
gering is; want of de fchenkinge wort dadelijk aengenoomen by den vereerden of niet; de aenneeminge kan niet wel ten teûamente gefohieden, om
dat daer in geen zjimenfiemminge van verfcheiden perfionen haer wille, ma
gefchieden , foo als hier boven geleert is ; ende wanneer geen aenneeminge maer een verklaringe van de fohenker ten teftamente gefchiedt,
foo heeft fy geen hulpflot van nooden , maer is niet anders als een
Legaef.
_ 54. Veeltijts wort ook achter aen gevoegt, dat, alfoo den getuigen
niet als het begin , en het einde voorgeleefèn i s , de Teftateur haer
Cc 3
belooft
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belooft en aenneemt vry te houden voor alle fwarigheit, en aenlprake
dien te; «effens ; en wort daer wel by geftelt , verbant van goederen+
enfitbmisfie-OTiástden Hoye.
55. Maer dit flot fluit niet wel, en wort veel beter achter gelaten,
om dat het de eygenfchap nae rechte van een gefchreeven teftament
.is.,, dat de inkom den getuigen onbekent z.y, en om aat fuik eenbedingft,
eade belofte van onfchadelijkheit t'eenemael ftnjdig is met'de bekende
eenigheit des Contexts ; Indien by gevalle de getuigen anders fwarigheit maakten om te teeckenen, daer fy echter geen reeden toe hebben
(om datfyniet worden vrrzjocht te tuigen wat de Teftateur heeft ge wilt,
maer dm hy dat teftament, in dtervoegen ahhetuiterlijk^büjkt, heeft gemaekt
ende beveftigt,) foo foude haer een byfondere aBevanguarand konnen
worden gegeven, 't is echter al foo gebruikelijk dat het niet gereeckent wort Ichade te doen, als't'er in't teftament by wortgevoegt.
f6. Het is wel geoorloft twee gelijk-luidende^teftamenten te maken , die te zamen van een kracht zijn , mits dat fy in alles overeenkomen, en van deièlve getuigen op een en deièlve tijt, onderteeckenç
werden, (u)
57. In een yder van defèlve beftaet de volle kracht van het teftament; fulx dat het een zijnde verlooren, of ook gefcheurt, of doorhaelt d'ervenhTe nochtans uit het ander kán worden,gevordert ; ten
ware men konde merken, dat den Teftateur, met het fchenren of uitdoen voor
hadde gehadt het teftament te vernietigen , gelijk lichtelijk foude konneu
worden gegifb, wanneer hy, niet meer als een exemplaer konnendc
machtig worden hy dat hadde gefcheurt.
j 8 . Twee teftamenten op een tijt gemaekt , niet in alles overeenkomende , by aldien fy echter in een Context , door een en defelve
getuigen zijn beveiligt , fchijnen voor een teftament te moeten werden genoomen ; Want waerom foude de Teilateur op twee papieren fijn wille niet mogen uitdrucken , alfco wel als op een vel ?
en daerom fchijnen fy beyde te konnen gebruikt worden , ten mee^.
ften voordeele des geenen , die in het een en het ander is vereert,
de Heere W. van F. hadde foo getefteert den 5. September 1679. komende beide teftamenten, te gelijk gemaekt, meeft in alles over een,
doch niet ten vollen ; wefende in het eene een Legaet van hondert
kroonen , dat in het ander op hondert njxdaelders ftont ; hebbe gead vifèert, dat buiten twijvel hondert njxdaelders konde wordea
geé'yfcht.
59- O p
(») §.15- lnfi, de Tejiam, orde».
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5'9. Op een papier twee teftamenten te maken, door twee verfchd•den Teftateurs is volgens de Roomfche rechten niet doenlijk; maer het
gebruik heeft fulx over al ingevoert ; fulx dit defweegen geen twijvel
meer is, ende gefchiedt dagelijks lbo van echte-lieden, ende meefttuffchen deelè , als andere goede vrienden ; niet uit eenige byfondere
Wet, ofte gewoonte ; Maer om dat de meefte Doc½ren hebben verftaen, dat het felfs nae Keiierlijke rechten kan beftaen , en dit in onfe
praclrjke mede aengenoomen zijnde, moet het niet alleen van echtelieden , maer ook van andere perfconen foo worden verftaen , gelijk
dan ook alfòo wort erkent.
60. Hoewel fy in dier voegen te gelijk gemaekt, op een tijt, ende te
zamen beveftigt worden, foo blijven het nochtans tvseeteftaœenten j waer

uit volgt dat het eene teftament wel iòude konnen wettelijk , en het
ander onwettelijk zijn; in gevalle, by exempel, d' eene het teftament
was voorgeleefèn , en d'andere niet, of d'eene de getuigen verfocht
hadd' en d'ander niet.
61. Volgt ook , dat eene fijn teftament kan wederroepen , fonder
kenniflè van de ander en volgens dien , dat foodaaige zamenteiijke
Teftateurs, malkanderen wel leelijk lòuden konnen bedriegen, (w)
6z. Staet noch te letten, dat een Fries, of inwoonder van Frieflant,
makende teftament op een ander plaetfe, daer lbo veel plechtelijkb.eeden niet van nooden waren, als hier, gelijk in Hollandt , ftrtde nochtans fijn teftament , gemaekt nae geweonte der p-taetfè, daer hy zjg

bevindt,

konnen beftaen, ook nopens de goederen in Frieflandt geleegen.
6¾. In tegendeel, by aldien een Fries indat vreemt lant, het teftament in fuîker voegen maekt, dat het aldaer niet kan beftaen, fchoon
het nae de Friefche maniere goet is, loo kan het ecliter niet gelden j
ook niet ten aenzien van de.goederen in Frieflandt geleegen; want het
iniirument moet eer/i in zjg f elven va ff ftaen, eer men daer uit eyfch kan

maffen, en het kan niet vaft worden, als het in aenvang, ende ten eerAen aenzien , in fijn geheele forme ondeugend is geweeft. Die fig in
een vreemt lant begeeft moet fig daer nae ftellen, dat hy in de uitterlijke plechticheeden de wetten van dat lant onderhoude, lbo getuigt
Gail in fijn tweede boek , (x) het gemein gevoelen te zijn , dat als
een wet goet of ondeugende maekt een contraól of een difpofitie,
nopens de fòlemniteiten daer toe vereyfcht , dat dan altoos wort gezien op de plaetfe daer het vontraft , ofte de difpofttie wort gemaekt,
ende verbint cok daer toe een aenkomeling, die geenonderdaenisvan
dal
(v) Tech. de tejîam. conjug.lib, 1, cap. 43. B. I .
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dat lant. het Selve Schrijft Sande (y) dat nopens de fòlemniteit , en
uitterlijke forme van een teftament, wort ingezien de gewoonte der
jplaetfè daer het wort gemaekt , alfchoon de Teftateur daer geen
woonplaets en heeft; hoewel de queftie by Sande niet geweeft is, of
een teftament, nae de Friefche manier gemaekt in een vreemd Lant,
in Frieflandt gelden kan ; Maer aldaer verhandelt wort het tegendeel;
waer van in het voorgaende gelprooken is, lbo paffen echter de -redenen van Sande ook op defe vrage even ioo wel. Brengt dit tot nader verklaringe van 't geen' in het algemein is geleert hier boven in het
derde Kapittel.
64. Wat aengaet het mondeling teftament, dit heeft meeft gebruik
in vierige fiekten en haeftige overvallen, wanneer men vreeft, dat den
Teftateur foo lang niet lal kunnen leven, als de tijt van alles te Schrijven en te verteeckenen loude aenhouden.
6f. Als dan worden in der haeft zeven getuigen by een geroepen,
voor de welke de Teftateur fijn wille , foo duidelijk als hy kan, verklaert, met verfie^àzt de getuigen fulx willen in kennilTe neemen.
66. Dit gedaen zijnde wort gemeinlijk fijn verklaringe in gefchrifte
geftelt, het zy in tegenwoordigheit van de Teftateur, of in fijn afwefen, en de getuigen verteeckenen het felve, by leeven, ofte nae verfterf
van de Teftateur, 't welk niet verfcheelt.
67. Want het ftellen in gefchrifte dient alleen voor de geheugefîifle., en tot bewijs, blijvende fat teftament in zjg felf mondeling , gelijk
het was.
68. Eyndelijk , alhoewel defe mondelinge teftamenten meeft by
fhelle fiekten gebruikt worden ; indien echter yemant gezont wefende , ofte de doodt foo haeft niet verwachtende , in defer voegen,
mondeling fijn teftament wilde maken , het ftaet hem vry , nae fij«
believen.
(y)lib.$.tit1i.åtf,i4.
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KAPITTEL.

Van de ottVolmaefye en geprivilegieerde Teftamenten.
fan krijzfiieden Teftamenten tn der felver privilegie. Pan ouders tttffihen kinderen.
Van Tcflamenten aen den frince geprefenteert , ofte Voor rechte gemaekt Die
ten tijde Van"Beftende te landïitaert gemaekt "Horden; ookVandie tot godtVruchtige
oogemerken,

ï . ' ¾ ' "T Olgefl de onvolmaekte , ofte min folemniele anders geprivüe% A gieerde teftamenten, welke bevrijdt zijn , of van alle boven•
gemelte regels, ofte van eenige der felver.
a. Van alie vereyfciue regels rijn vry de nae volgende foorten; Eerftelijk » de uiterfte willen der Krijgflieden , ten tweeden, die de Oppermacht zijn voorgedragen , ten derden , die de Ouders tuffchen hare
Kinderen, en ten vierden, die voorrecht gemaekt worden.
§. Die krijgfl eden hebben het voorrecht van hare uiterflre willen
te maken , fio als jj kannen , en fio als Jj willen ; wordende niets daer
in vereyfcht , als dat het blijcke julkl d eernftige en laejle wille des hrijgs
mans te zjjn. (aj
4. Onder krijgflieden , worden alhier verftaen, die in den oorlog
dienen , te voet , en te paerde , foo wel officiers hooge en laege als
flechte foldaten, foo wel die ter zee varen , ook boots-gelèllen , (te
weten op de oorlog fcheepen ) als die te lande dienen, (b)
5". De reeden van dit voor-recht is niet alleen de onkunde der krijgslieden in faken van Rechts handel , maer wel voornamentlijk de noodt
waer in de krijgflieden haer bevinden, en waer door fy belet worden foo
veel plechtigheeden waer te neemen, als anders in de teftamenten worden vereyfoht, voorts ter eeren, en tot aenmoedinge van degeene die haer
ieeven wagen voor het Vaderlandt.
6. En defweegen hebben die op Koopvaerdy-foheepen vaeren het
fêlve recht niet, fohoon eeven foo wel belet zijnde van foo veel plechtigheeden waer te neemen , als in een filemneel teftament van nooden zijn.
7. Maer die fich bevindt op vyandts bodem , fchoon gevangen , fooD d
"
danige
(«) pr lnft. deMiiit, tejlam. (b) f'td. Gail. i.obf.uî, Gudtlin. f.iejttr. noYi
CJin.n S.
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danige dewijl fy heedenfdaegs geen flaven zijn , wort het fêlve recht
toegelaten met de Soldaten, (e)
8. Wel te weeten , dit voor-recht der krijgflieden wort verftaen?
plaetfè te hebben wanneer fi metter daedt tegens den vyant gebruikt worden, het zy in't velt of op zee, ende niet als fyt'huis zijn of/irï¾guarrùfoen leggen, (d)
9. want in Steeden, en de winter leegers, moeten fy haer aitter»fle willen nae het gemeine recht, -gelijk-formig met de burgers maken.
10. W y hebben gezçgt, dat inde krijgs-tochten tot de uitterfte wille
van een Soldaet niet anders vereyfcht wort, als bewijs van de wille des
êverleedenen.
i r . Diefffvolgens wort in een fchriftelijk teftament van een Soldaet
niet andeis vereyicht-, als dat men weete^ dat het Schrift is waerlijk de
handt van de verftorvene, ofte door fijn laft ingeftelt, en datfijnwille
daer in volkomenthjk is uytgedrukt, fchmn by hem niet onderteeckvnt;
.gelijk by den Hove voor delen verftaen is ten aenzien van het tei¾•¾nent van fcecker Hoofofficier , gemaekt doen het leeger in Brabant
was in den jare 1674.
¾a. I n e e n mondeling teftament moet foo veel bewijs zijn, alsallenthalven in andere faken vereyfcht wort, te weeten twee of drie getttigen%voor dewelke, de overieedene fijn laefte wille in goeden eernfi moet hebben verklaerr.
•i¾. Een krijgfman folk eenteftament hebbende gemaekt, endena3erhandt afgedankt wordende , foo blijft het teftament noch jn fijn
•kracht, fejy aldien hy binnen 'sjaers nae de afdankinge fterft , maer
leeft hy langer, lbo moet hy een nieu teftament maken , of het goed*
^aët àen 't nttefte bloedt, (e)
14. Doch heeft hy een erfgenaem gemaekt, onder conditie, bf
•exempel, Jan zijn erfgenaem., indien't fehif -nA/ta in't vaderlandt kgm.r
ende het felve verfchijnt nae verloop van¾ jaer, by aldien ethterdetmt*
«tier binnen 'sjaers gefitt-rven is, foo blijft het teftament goedt. ( f )
15. Heeft yemant een onvolmaekt teftament gemaekt, eer hySol•d&t wiert ende naderhandt krijgfman geworden zijnck fterft, foo kan^
¾et'teftament fijn kracht hebben, indien de Teftœteitr, terwijl by in den
4?¾£ i* door eenige woorden of daedt het felve beveftigt emde te kennen ge
ven heeft, dat hy in de fêlve wille volharde, en anders niet. (g)
¾tS. Ten tweeden , tip. gefrivilegieert de teftaDàeA-eri die ouderen r,
foo
44 l.,m. f.-àe hm. <t<>pmnjlam.mik ¥) à.&J0.
, (•) £ 5. Jnfi.h., t,
PjqS'
(e) $.±.lnjl.d.tit.
.
_ ,
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fba $¾î moedëf als vader, gróöt-moédef en groot-vader maken , tuk,
ïchen hare kiïidêfèn , in Welke mede niet anders wort vereyfcht, ah
dat dé wille van de overieedene , ^erlijk^tmge

blijekgn , even gelijk van

dé krijgflieden gezegt is. (b)
\f. Alleenlijk d'ouders konneflde fchrijvende , moeten de ramen
der kinderen met haer eygen handt , en de verdeylingç der goederen
nift met cijfers, máer met voUe letters fflhriïirèn -. als mede wanneer fvde

tóterfte willé fchrijveti , moeten fj d"er jaer en dag èy netten , (J) welke
dingen lbo in de krijgflieden niet vereyfcht worden.
ï 8* Soo de oudere ook een ander erfgenaem nevens hare kinderen wille
fielten, dát moeten fy doen met een volkomen teftament; maer lega-»
&ft konnëfl fy wel aéh vreemde maken, nevens hare kinderen, (fe)
i^. De ouders kòttneri Ook mondelinge vnvilmathje tefiamenten , getijk de krijgflieden maken , volgens het gemeine gevoelen der rechts*
geleerden, hoetvel de Keyferlijke wetten daer niet van hebben. (1)
ao. Dienfyolgens fchijntmen ook te moeten zeggen, dat de oüderi
«iet kottHende' lehr¾Ven -haer wille, door een ánder in % fehrift könfiett làtétf ftellen, waermededán het bovengemelde véreyfch yán alïe^
aièt eygert ouders hà¾dt té ïúé¾tèn fchrij ven alleen lôüdepláets hebben
iS ouders, die iehrijvett konrtert. want†eécker, kennen f) métbkatemdn-'
Minge verklarMgé beflaén , hvê veel te meer [Men Q haer wille mogen
éiSteeren?
i i . Doeh fôuden aHdan , gc¾k mede by de mondelinge teftatneáten, twee getuigen op hét minfte tegenwoordig moéten ¾ijn.
• 44. Andêt-s-konneri dé ouders in haer ortvoîmaekte téftaihénteft ï
«Bes ftellen wat haer belieft^ ook wel yemantdér kinderen, fuîks verdierf ï hebbende ont-erven , of minder gedeelte toeleggen, als fy
anders moeffien hebben, (m)
a¾; Het derde privilegie ½ Voor tèlïamenten , die deh Prins van dett
Lande worden, voorgedragen , om by hem beveiligt te .worden, en die
ht¾Ben geen' ander getuigen óf pîechtigheeden van nóöden , ais 't eygenfte opdragen aen den Pnncê van't Landt, (n) het welke by ons áen de
Staten van den Lande foude moeten gelchieden, maer het is alhier niet
in 't gebruik^, alfoo de gewoonlijke manier minder moeylijkheit heeft.
a.4-. By ons worden ook zelden uitterfte willen voor recht gemaekt,
hoewel ioo gefchiedende, mede geen ander pîechtigheeden van nooden
Dd 2
zijn,
- - .f¾) l -J. §• l, C de tejlam. & ^fuih fequ. S<tnd 4.1.6(k) d Ko-i' 107 e i .
(l; Sand.½. 1.7.
(m} d.N.loy.cap
C.deTeJlamenf
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zijn, (o) gelijk in de naebuyrige landen dikwils teftamenten voor Schéppenen of andere rechters worden gemaekt.
25-. De teftamenten die by pelt tijt gemaekt worden mogen heedenfdaegs ook beliaen met foo veel getuigen, het zy mannen of vrouwen , als tot geraein bewijs van nooden zijn » bykans gelijk van de
krijgflieden is gezegt , (p) hoewel nae Kejferlijk^recht , de pefl tijt , foo%;el voor uit aen de teftamenten niet e» geeft, maer alleen de zamenkomfle op een tijti by de ouden zijnde nietgeweeil dievervaerlijkevreelè
voor de Peft, die nu by de meefte volkeren wort beipeurt.
.. 2.6. Teftamenten by huis-lieden op het landt gemaekt , hebben ook
çenig voer-recht, te weten , dat fy met vijf getuigen , fchoon niet kgnnéndefchrijven, als'er geen andere zijn, mogen beftaen; maer zeedeit
de handtmerken in de teftamenten voor genoegfàme verteeekeningen
zijn aengenoomen , lbo heeft dat privilegie van getuigen , die niet
Ichrijven konnen, weinig gebruik; om dat nauwehjx een huifmange- vonden wort, of hy kan wel een handtmerk haelen.
2,7. Doch zijn door landt-lieden te verftaen , niet die in bewoonde
dorpen, maer die op eeniâme plaetlèn te lande-waerts woonen. (q)
. 28. Eyndelijk teftamenten , waer in Godtvruchtige plaetfen , als
Kerken, Schooien, Godts-huifeü en Armen, verrijkt en verzien worden, konnen van gelijke met twee of drie getuigen volftaen.; volgens
Pattfelijk recht, dat in defen gevolgt w o r t , («•) al was het voor twee
yrouwHcdea ,: gelijk - by den Hove geweefen is ; , in de iake van fan
Beerns entft fociu r.eqmranten, contra Menfe Broers cumfociù retireerden ,
CU Egberi Naelscttm ficiù•, tegen den feiven Men/e Broers , Erfgenamen

van fan Broers.-y- die in tegenwoordigheyt van twee vroulieden hadde
yerklaert, eens vijfhondeit gulden te maken aen den Armen, en noch
eens het geene hem van feeckere andere perfoonen quam * aen de ge*
meene Annen^ heyde legaten zjjngoedtgedaen den 10. February 1680.
(o) à. /. i 9 .
(pi /;§. ç. Je Tejlam. Sani, 4,1,4.
(s) S&ni. 4.1. r¾. ,

<¾ /. «/A C. ie TtttamejL
*
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KAPITTEL.

Ván kleine Tejïamenten, anders Codicillen,
Qndtrfcheidt tttflcbett Teftament ende Codicil ftoeederley , ende Vtrklaringe daer yam
yerieilinge der Codiciäen en onderfcheiden effeBen daer fan.
Clauj'ule Codicil*
Uir ende deugt daer Van.

1. "V^T*/* Y hebben hier boven gezegt, dat¾r ook kleine Tefte\ y ¾ / menten zijn, gemeinelijk Codicillen genaemt,
» •
2,. Wy befchrijven een Codicil, dat het is , een uáterfte
wille min fòlemneel, van't geene jemant naejïjn doodt wil hebben te geschieden, buiten infiellinge van erfgenaem.
3. Sulks dat het onderlcheidt van een Teftament en Codicil, tweeleeoüg is i ten eerften , in eea Codicil mag geen erfgenaem worden
geftelt, ende ten tweeden, alle plechtigheeden, die in een Teftament
vereyfêht worden, zijn hier onnoodig, behalve» die in het byfander , door
de wetten uitgedrukt zijn.
4. Hoedanige twee worden gevonden , ten eerften , dat van vijf
getuigen; ende ten tweeden,, dat de getuigen, alle op een tip , bj malkœn*
deren moeten zijn. (a)
5". Alle andere vereylchen die wy van de teftamenten gehadt hebben, houden bier op, invoegen ook wel vrouwen tot getuigen fouden
mogen genoomen worden, hoewelfiflx niet als bygebreecke van mannen
dient gedaen ^ het felve fàl lichtelijk konhen worden begreepen , ook
van acdere lòlemnitelten.
6. Wy hebben gezegt het eerfte onderlcheidt te zijn,, dat 'er geen
erfgenaem in een Codicil mag worden geftelt , om datter anders geen
onderlcheidt foude zijn tufîchen de ftoflfe van een Teftament en van een
Codicil, by gevolge kan ook geen ont-ervinge by 'Codicil gefchieden,,
noch inftellinge van een tweede erfgenaem, noch yemantby teftamente
faiver erfgenaem gemaekt zijnde ¾ kan by Codicille hem geen voarwaerden worden opgeleit. (b)
7. Maer een erfgenaem by teftamente finder naeme geftelt zijnde s kan;

Dd 3
CO /. uh. C. dtjur.Co£c%.
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(-) §.2. Infi. de Codkill. 1.6, U IO.#. L.C.ué,
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by cêåkll wel worden verklaert ende genoemt, indienhynietgenoeffl¾
noch uitgedrukt wordt, foo vervalt de ervenifle. (c)
8. Evenwel dit alles hoewel recht uit niet konnende gefchieden,
kan nochtans over de hant, anders by fidekommx in een codicil te
weege gebracht ende gedifponeert worden ; Indiervoegen dat de erfge¾iaem by teftamente gemaekt, ©f door de wetten geroepen , verfocht
ofte bevoolen w o r t , aen fuik-, of fuik eenen de geheele ervenifle of
«en deel deftelfs over te geven , ende ter hant te ltellen , mtts in fitk
½» gevalle de vierde part blijve by den geenen die daer toe by cedieille verfocht is, gelijk in alle fideicommilîèn. {&)
9. Daer is onderfcheidt , of'er alleenlijk een codicil by de overleedene is nae gelaten , dan of'er beneffens dien een tefiament zy gemaekt \
Want als het codicil de eenige uitterfte wille is, danftaft het of fijn eygen beenen; Weshalven d'erfgenaem , door de Wet geroepen , alldan
moet nae komen ende vervullen, alles wat in het codicil gefchreeven
wort bevonden.
10. Maer als'er beneffens het codicil, een teftament voor handetv
is , foo ontleent het codicil fijn kracht uit het tefiament , ende fiaet en val$

met het felve , moetende ook vervult worden , van de erfgenaem teti
JEeftamente genoemt. (?)
11. Een codicil wort door een volgende tefiament of codicil niet
krachteloos gemaekt , als voor foo veel het uiidruckelijk^itt defe ofgeen»
ftticken, door het volgende -wort ivederroepen. (f)'
12. Als yemant een tefiament heeft willen maken , en eenig ver«yfch der wetten heeft nae gekten, foo kan het, nae Keilerlykerecht e n , voor geen codicil gelden; maer het meerendeel der Rechtfgd eerden
heeft het tegendeel in de praótijke doen invoeren , het welk by den
Hove mede gevolgt wort, (g) Invoegen alle Teltateuren geacht worden defèr meminge te zijn, dat als haer difpofitie niet mag beftaen al*
een teftament, de felve ten minften als een codicil moge Itant houden,
fchoon fy hebben gezegt , dat het een teftament foueie zijn. End' is
by den Hove wederom nu lbo verflaen van het teftament gemaekt
by d' Heere H. R . van E. 't welk beloofde voor aen dat het een teftatnent foude zijn; maer d'inhoudt beftont in loutere befpreecken, het
is voor een codicil genoomén, de legatarien waren alle van den bloed e , maer niet eeven nae ; de uitterlijkfte fpraeken de naefte aen, als
erfgc^
. tc) l 77- ff- fa henL Inftit, /. 10. ff. âeCondtt Injtit.
(<1) d. § z. Inji. I. %. C.
tod. tit.l, x. §.ult.ff h t.
(ej/ ¾.f «//./.7. |, 1.1,i6.ff.-h,t.
( f j S.ult.i.
tit.ltfî.
(g) Sande^foeAiit i dtf i.2.
•• -.
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errgcTtamen, dodh uk het tefiament konden die daer voor niet worden
.gehouden ; en wiert niet heweefen dat fy hen daer voor badden gedragen ; dies het Proces op pointen van officie wierde geweefèn , of
de nae&e van den bloede, haer met der daedt voor erfgenamen gedragen hadden, in welken gevalle fy de legaten , fbnder deduüie van
fchulden (waer over het dijptát was,) iòuden moeten uit keeren , om
dat een codicil door geen tefiament onderfteunt, van den erfgenaera
uk de Wet moet werden vervult.,
ig. Wederom eenen Trijntie Alberts hadde gedaen fchrijven haer
teftament foo als 'er ftondein de voor-reeden, door de Predikant van den»
àorpe daer Sy woonde, de heîfte harer goederen legateerde ende befprak fy
aen haer man Teje Idfes, de ander helfteaen haer broeder Wybren iAl*
terts , die met haer man de goederen foude deelen ;, het is ook voor
gœdt gekent als een codicil, voor Paefchen 1681. Rinfe Abes, mmfocus
in qualiteit reqmrant , en Teye Idfes requireerde. Dit fteunt op het gemeine gevoelen der Doc¾oren t dat bet woon tefiament ook^een codicil
kegrijpt., waer van hier boven.
.. 14. Echter is het veiliger tot dien eynde het codicil-flot, achter aért
te voegen , waer van hier boven gemelt is , te weeten, dat by aldim
bet tefiament niet f oude mogen beftaen als een folemneel tefiament , dat bet
dan mooge gelden als een codicilt of eenige andere laefle wille , foo die befi
nae Rechte fal konnen beftaen. (h)

15". De kracht van defè claufule nae Keifêrlijke rechten kan andeis
ttietzijn,, als, dat het gebrek^van de plechtigheeden ofte fokmniteiten daer
door wort vervult, fùlks het teftament gehouden wort- als of het een
todicil was..
*
16. Edoch het kan fulke fauten die felfs in een volmaekt tefiament
tùet fòuden geleeden worden, geenzins verbeeteren ofte doen gelden.
17. Maer de praótijk in defên, heeft dit al mede te onder gebracht r.
invoegen nu aldus recht gefprooken wort , dat een tefiament waer in
een kindt van fijn ouderen is vsorbygegaen , of onwettelijk ont-erft , of
daer. een Teftateur f}n wille niet ten vollen heeft uitgedrukt, en dierge—
dijke-, doe»- het codicil-flot, al ten beften wort geduk.
18. In defer manieren , dat de erfgenaem dien de Wet roept wort
verftaen over de handt, anders by fideicommü , verfbcht ende bevoelen te zijn nae afioehtevan de vierde part;, de refte van de ervemfle&ver
,pe gevm æ n den geenen, die j¾ hetpudaigendeteft¾n¾eiit genoemt ea
Jsgeftelt i%
19» Exem(b)J.29,i.i,ff.QuiteJtam,f4C.peg.
-,
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19. Exempel , de Heer J. S. hadde tot erfgenaem gefteît fijn broe*
der P. meefideicommisvoor fijn half-fufter C. S. hy in Italien zijnde,
fterfï de broeder P. alhier ; het teftament was vervallen , en by gevolge het fideicommis ; fulx d' ander half-fiifter van vaders weegen
M. van S. was mede erfgenaem uit de W e t , nevens de half-fufter van
moeders weegen voornoemt ; Edoch M. was gehouden uit kracht van
de Claufule codicillair , de drie vierde parten van haer portie te reftitueren aen haer fufter, die alleen ten teltamente geroepen was; geproouncieert voor de hontsdagen 16*79.
ao. Maer of de Claufule Codicillair, defe kracht ook heeft , als het
tefiament door naegeboorte van een kindt , dat met ftiljwijgen was verbjgegaen, is vtrbrooken, wort getwijvelt; T e weeten, als de Teftateur,
doen hy het teftament maekte, wel geweeten heeft, dat fijn huilvrouw
fwanger was , Schijnt fy de fèlve kracht te hebben buiten twijvel;
maer als hy't niet heeft geweeten, of immers dat niet engeblijkt, In
fuiken gevalle is het befte gevoelen, dat het kint de geheele erveniflc
behout , londer met eenig fideicommis aen den gelchreeven erfgenamen verbonden te zijn, («) ende is by my lbo geadviiêert over het
teftament van N . S. den
Oótober 1684.
a i . Eenige meinen echter, dat, foo de vader een geruimen tijtnae
des kints geboorte hadde geleeft, londer.het teftament te veranderen,
daer hy't zeer wel konde doen; dat alidan noch de gelchreeven erfgenaem, op het fideicommis foude Schijnen te konnen dringen.

XV.

KAPITTEL.

Wit Teflamenten ma^en en niet maken kfn.

Tbtiederley óorfahen, "tvaerdoorytmant\erbooden Wortteflamentente maken- ten 1. ir
Vaderlijke macht, kinderen die noch daer onder ftaen, ten i. om gebrek Van Ver
fiant en lichaem; kinderen, uitzinnige > Stadts-kindercn ,ftomme, dooVe, en blinde
eeniger maten, ten 5. om mijdardt, 's hands Vyanden, gedoemde ter doodt , m
die bloedtfihande begaen hebben , beneffens alle die wigeloos ïerklaert £jr«,

*• \ \ /
V^y
* *

Y hebben verftaen, welke de manier is van teflamenten
te maken, volgen nu ce perfocnen die fe megenmaken,
en is een algemeine r e g e l , niet alleenlijk m de teflamenten,

(i) Geil. [ib.Z.cap. 114.
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l&enten, ¾ftaer óok in alle andere dingen, die niet verhoienwortt mag
het doen.
'% 2. Reedenen van. vcrbodt zijn driederley, eerftelijk, vaderlijke macht,
ten tweeden, gebrek^van gemoedt oflichaem , en ten derden, mifdaedt^
:•• 5. Weegens het eerfte , kinderen die noch in haer vaders macht
aijn , mogen geen teftamenten maken, al waren fy noch foo rijk, en
yijftig of meer jaren oudt, jae alfiont het de vader-haer toe. (a)
4 . De oorlprorikeïijkc reeden hier van is wel geweeft , om dat de
funderen by oudts geen eigendom hadden , maer alles de vader toebehoor
de , de/weegen de Wet haef geen macht van teftamenten te maken
konde'geven.
5. Doch naderhandt de kinderen al eenigen eygendom krijgende,
hebben evenwel van de W e t , geen macht van teftamenten te maken
Bekomen, (b) als alleenlijk^ van de goederen, in den krijg, of tn bedienin
fc van ampten, die of gcleertheit vereyfchen, ofte van byfondere waerdigheit zijn, verkreegen ende gewonnen. (-)
6. Buiten dele goederen , kan niemant die onder des vaders macht
flaet, by teftament yets vermaken, ielfs niet een gering legaet, (d) bejialven alleenlijk ichenkinge ter fake des doodts , met toeltemmingc
Van dé vader,- (e)
%
; j . Weegens gebrek van verftant , konnen geen jongelingen onder
de 14 jaren, noch dochters onder de i z , vol uitgeleeft, teftamenten
jnaken , al quamen j(y te jlerven met het filve tefiament, nae dat Jy al lange
die jaren overleeft hadden j maer is van nooden, dat fy dan nieuw teftainenten ftichten.
» 8. De reeden is wel gebrek van verftant, maer evenwel,*'indien al
feen jongeling onder de 14 jaren mochte gevonden worden , die veel
erger ende verftandiger mochte zijn als een ander van 15 à 16 jaren,
die fòude daerom geen teftament mogen maken, om dat het recht eeven^
lifoéhtig moet z.ijn, fchqon de perfionen ongelijk gevonden worden , 't we
bo ook in andere faken moet aengemerkt worden.
9. Ten tweeden, uytzjntiige menfchen , het zy datfè rafèn of t'eeneinael flecht zijn, worden van teftament maken uitgeflooten, gelijk de
iáke van fèlvé fj>rèekt. (f)
10. Edoch als dç rafënde merkelijke tufchen-újàcn hebben , in de
frelke fy haer verftapt jnachtig zijn, ioo konnen haeç teftamenten
E e
gelden,

(«) Vt. Inft.Quib. noneflpermijT.fac'.upam l.aJ.f uff. donat.mort.cauf. (b)/
C QMttefiam. fat.
(c) d. f», lnfi.
(dj Sana. 4.1.1.
{«) d. /. 25. §. I ƒ
1»doMt.m.s,
(f)$.i,d.iit.Ioft.
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gelden, gelijk mede die ïy voor.d'uit¾innigheit gemaekt Hebbes, çais.
getwijvelt goedt zijn. (g)
i i . Nefrens uitzinnige worden in defen geftelt de Doorbrengers , of
Stadts-kjnderen, foo men die noemt, van dewelkeöokfomtijtsdeteftameitten goedt gedaen worden, foo wanneer het geblijkt, dat fy in de
kefte dagen van haer leven merkelijk verandert en als met een nieuwen geelt aengedaen zijn geweeft, tnvoegen Jyharetefiàmentenwijjjêlijk^i
met geheugenijfe aen vrienden, ende den armen hebben ingeffelt. (h)
i%. Gelijk mede , by aldien gebleeGkc , dat de naefte vrienden,
haer door de Magiftraet het bewint van hare goedéren hadden gedaen
Verbieden, effen daerom, opdatfygtenttjiamenténfouderikonnenflichten. (i)
t 13. Teftamenten die te vooren wel gemaekt zijh geweeft, worden
door volgende uitzinnigheit of verbodt, van fijn goederen te regeeren,
geenzins verfwakt, of krachteloos gemaekt: (k)
- 14. Lieden die eenvoudig , en Jlecht Voor haer heen zijn, foo datfy voo
wijs in de wanderinge noch mogen gaen , dien kan het teftament maken
ttiet Worden verbooden. (1)
iy. Weegens gebrek van licbaem, is't verbooden, ten aenzien van
áoovet ffomme en-blinde. De twee eerfte konnen teftamenten maken,
als fy haer wille klaerlijk. konnen uitdrukken , het zy door Ipreecken of
fchrijven , ten aenzien van de doove, oftie de ftofiame door fchrijven
alleen, (m)
16. 't Welk zich dan verftaet van alfulke ftomifle en doove , die
door ongeval tot dat gebrek gekomen zijn , en niet van die , welke
van moeders lichaem af foodanig zijn geweeft. (n)
17. De blinde konnen mondeling teftament maken , mits dat fy
doen by een komen zeeven getuigen, beneffens een Notaris , of by ge«breecke van dien een achtjte getuige , voor de welke fy. haer wille verklaert hebbende r (00 moet de Notaris of een der getuigen alles 'epfebrijven, en de getuigen moeten het teeckenen. hy kan evenwel, ook
fijn wille te vooren wel van een goedt vriendt laten fchrijven ; mm
dat het dén getuigen van vooren toe achteren geheelvovrgekefin werde , wa
"één beflooten teftament, waer van de inhout den getuigen ©afeekent
Zy, mag een blinde niet maken, (o)
18. Een vader nochtans blindt zijnde, kan ook in"¾tefèn fijn vaderfijk voorrecht foo velrre gebruiken, dat hfveor$^êft£åàe
getuigen
fijn
/«Jifcf.ï,
*<¾) Sanâil, 1;?,
(i) $and.d.(tëfa,
fk) d,4. Ï.Tnfi^tit.
CC\Sand.%,.-Ji¾t.¾er/Ethtmciafanum. (m)§.%si,t-Qujtbinonejtpcmiff. (n>/.iC¾
ç.todtit.
(0)ï8.C,2rœd.tit.
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Üja laefte wille reéåaxe, -mits het teftament zich niet verder ujtflreçke,
als onder fijn kinderen, gelijk hier boven gezegt is.
19. Maer een vaderfeMndtzijnde kan geen beflooten teftament ma¾en , al zijn 'er alle plechtigheeden van rechten in waergenoomen j
•en k foo by my geadvifeert aen O . H. in den jare 1678. die blindt
zijnde, nochtans voor geen getuigen fijn wille verklaren wilde, hebbe
geantwooït <iat hy niet konde verfeeckert zijn dat fijn teftament foude
gelden nae fijn doodt, naderhant is by den Hove dat lèlve teftament
»verftaen «riet te deugen , ten ware beweelen konde worden door getuigen als anders, dat fijn wille foo geweeft was; en is daeromme op
¾ewijs geweefen , voor Paefchen 1681. ende naderhandt geen bewijs
volgende, t'eenemaelvanonwaërde verklaert, lbo dat fijn eerlteteftament gemaekt eer hy van ouderdom blindt geworden was , ftant gegreepen ende gehouden heeft.
ao. Soo beftaet dan het previlegie van een blinde vaders teftament
hier in, dat hy geen zeeven getuigen van nooden, maer aen twee of
drie genoeg heeft, ende niet dat hy een beflooten teftament mag mak e n , welkers inhoudt den getuigen onbekent foude zijn j want fulks
^lichtelijk tot nadeel van de blinde vaders felfs konde ftrecken, om dat de
•fchrijver haer ioude konnen voorîeefèn anders als in de brief ftont,
ende iy dienvolgens felfs, veel min de Rechter, van haer wille verJèeckert lbude konnen zijn.
2.1. De derde oorfàek van verbodt hebben wy gezegt mifdaedt te
zijn, niet alderhande, maer als yemant ter doodt veroordeelt is. (p)
%%. Want alhoewel de goederen in Frieflandt, gelijk mede nae K d feiiijke rechten niet worden verbeurt gemàekt, als om mifdaedt van
gequetfte Majefteit, (q) foo hebben nochtans de gedoemde daer door
geen vryheit om teftamenten te maken., maer fi moeten het goedt laten
•aen haer naefle bloedt , om welkers wille de verbettrt-makinge der erven
is ofgeheeven , te weeten , aen hun bloedt vrienden in de neergaende
ende klimmende rijge , nmigaders aen de zijdmagen tot aen de derde
jgraed.fr)
ag. Waer uit fchijnt te volgen, dat, als een gedoemde ter doodt,1
foo naebeftaende bloedtvrienden niet en heeft, hyalfdan wel teftament
foude mogen maken , daer deConfifcatien in diengevalle niet in gebruik^ zijn
-/.24., Voorts die een bloedtfchandig houwelijk heeft aengegaen, mag
jgeen teftamenten makea tot voordeel van eenige vreemde/ (f)
-:';- •""•• •"'";'

"• r ; •

' {p)l-î.§ult.ff.QuiteJlam.fac.
çámnatorum C. de bon. damnat.

Ee

%

zç.

Die

(<j) NoM. j%n.c.ult.
(0 Jîuth. bona
(-f) l. 6. & jûttb. lnceftasC.deljiceftt üup.
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• 2f. Die vyant des vaderlants verklaert 'is, mag ook geen teftamenl
maken. (0
'
•_
2.6. Eyndelijk , alle die het recht van getuigenijfe te mogen doen be
men is; waer van hier boven meldinge is gemaekt, en zijn hier onder
grove Ketters, het welke niet lòude konnen zeggen , hoe onder ons
dat Huk foude genoomen worden, om dat alhier in 'tftttk van Godtfdien
veel, meer vryheit geg/tnt wort , als in Keizerlijke rechten befihreeven fiaet,

De Keifèrlijke brengen daer mede onder overtuigde ende gedoemde
Pafquil-makers, maer dewijl de ftraffe van Pafquil-maken heedenfdaegà
veel zachter wort opgenoomen als nae Keilers recht, lbo foijde men
wel mogen twijvelen , of de loodanige het recht van teftament ook
Souden verliefen. Wy moeten in't Kapittel van de Straffen hier Van
noch handelen.
27. Moet alhier noch eens worden gevraegt, næ 't gcene daer van
i n ' t aîgemein is geleert i n ' t eerflefoek^-%.kapittel, of yemant in-Friejlandt
geen recht hebbende om teftament te maken , wel mag reyfin in een ander
lam, en maken het aldaer, om het in Friejlandt te doen gelden. By exempel,

een dochter in vaders macht zijnde, ende alhier woonende, doch goederen hebbende in alfulke Provintien daer foodanigedochters teftamenten konnen maken, trekt in een van die Provintien en maekt teftament , dat was fop verre goedt ; maer ten aenzien van goederen in
Frieflandt geîeegen is het te vergeeft , om reeden in't voorgaende
derde kapittel, » . 4 .

a8. voor den Hove is een queftie van die natuire verhandelt, tuifchen Rins fans , weduwe van Hoyte Fejtes Impetrante , tegens Ecci
Monfma, waer van Nauta Schrijft, (0) Roelof MonSma ontrent 17J&.
ren oudt in Frieflandt t'huis hoorende, en als Apoteekers knecht hebbende gewoont tot Groningen ontrent 14 dagen , hadde aldaer teftament gemaekt onder 't Staats zegel, ftellende tot erfgenaem dele ge*
daegde wefende fijn Oom ende Curator , makende de Impetrante met
noch twee andere fijne Moeijen elk een legaet ; defehielden ftaendc
dat het tefiament niet en dochte, door dien tot Groningen een Wet was,
dat niemant teftament lòude konnen maken, alsdieiójaren-oudtwas,
en niet in fijn doodt-bedde lagi en dan noch van d' aenbeërfde goederen niet meer als voor de helfte, gelyk Nauta ftelt ; behalven dat hy
ook krank,was geweeft, van welke Gekte hy tot jypçkmt. was geftorven, de gàlaegae zeyde, dat het_j?îaets.-recht $¾o Groningen denTefta.»
ior als een vreemdeling, aldaer niet onbequaem maektc tothst.maken
• - , , ' - .

• -

{*)Saifd.4.i.2i v («0 infijn114,. faj/ît. ,
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?¾n teftatflent., om reeden in het voor/f. 5. kapittel verhaelt, zijnde genoeg, dat hy in Frieflandt kondetefteeren; Nattta getuigt, dathyende verfcheiden andere Heeren van dat verftant ook waren ; maer dat
de Pluraliteit het weg gedragen hadde , tot vernietinge des teftamen
den 27. Ottoper 164,2.
29. Het oordeel hier van, ichijnt te hangen van dele Vraeg' of een
joagman hebbende geen ouders ende zich befteedt hebbende op een
plaetf' om een ambacht te leeren , niet moet verftaen worden aldaer
ingezeeten te zijn , waer van op een ander plaetfe y¾ gehandelt worden t
Want dat fòo zijnde , lbo moefte de jongman volgen het recht der
plaetfe daer hy fijn woonplaets hadde , fonder dat het voor een irtoreuk van fijn Vaderlants recht konde gehouden worden; om dat-^eedenfdaegs een yder wort gereeckent nae fijn woonplaetfe ende niet naefijnoor*

fpronk., gelijk op fijn plaetfe geleert fal worden. End' in dier voegen,
was de dectjie rechtmatig genoeg.

XVI

KAPITTEL

Van infîellmge der erfgename».

Wat erfgenaem ?y ende hoe meenigerky. Terfoonen die \erbooden "borden erjgen
men te çyn, Pan de gedeelten , "teaer in de erïenijjèn pleegen gelegt te "Kor
inde "Kat rechtens %y , ali die genoemde deelen met de perfoonen der erfgena
niet effen uitkomen. Ve mawer -van erjjlettinge ende conditien , mitfgaders y
lijdt daer bygenoegt, met eenige geVallen daer ontrent opgelofi,

l. T p V E grontflach en hoekfteen der teftamenten is înftelîingedes
• JP erfgenaems. En wat is een erfgenaem f niet anders als een
—•—-^ naevolger jn alle het recht, het welke de overîeedene ten tijde
fijns verftervens heeft gehadt..
a. Hy wort gevoeglijk verzeilt in twee feorten, nootfakelyk.cn wiU
kexrige erfgenaem.
•5. Noomkelgke wort gèóoemt,! die náe reeden van rechte moet
erfgenaem zijn', en diefiilfwijgensvoorbj gegaen tjjnde het tefiament
nlete doet, j^e ookjonweetende erfgenaem wort j hoedanige de kinde
'2ijn, die noch in de vaderlijke macht van de oyerleedene waren ;' ak
Ee 3
""""•
hoewf
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boewei defèn wort toegelaten, datfyhaer d'erveniflê mogen ontreefaea^
Coo wanneer fy hen daer hy vinden befwaert. (a)
4. Wïlkeurige erfgenamen worden genoemt die wel mogen vcrbygegacn worden, ook anders de erveniflë niet verkrijgen, als nae voorgaende verklaringe van hare wille, (b)
f. De inftellinge der erfgenamen is dan niet anders, als een verklaringe van de overleedene, wie de naevolger in al fijn recht fal zijn, by een
Wettelijk gefchreeven of mondeling teftament gedaen.
6: Hier van zim drieituckenaente¾nerken, ten eerften, de perfionen
•die erfgenamen konnen worden; ten tweeden, degedeelten der ervenijfe,
.en ten derden, de maniere <om erfgenamen te maken.
. ,7. Wat de periòonen aengaet, daer,van is wederom deferegel, dip
met verhoeden nvsrt mach erfgenaem zJjn; t n weinig zijn 'er van dat recht
uitgeflooten ; echter behooren bier toe die voor fchelmen zijn verklaart , en het recht van getuigeniflè verlooren hebben , welke hier
boven "zijn genoemt•>ook die haer als vyant des Vaderlants dragen, en
die vogel-vry verklaert zijn. (c)
8. Een die uit overfpel, of uit een bloedtfchandig houwelijk
•gebooren is , kan ook van de vader geen erfgenaem worden gemaekt. (dj
9. Een Baftaert wel , als'er geen wettig houwelijk noch wettige
kinderen zijn , anders niet meer als voor een Ons of een twalifdedeel
met de moeder te deelen. De moeder alleen kan dan niet meer krijgenals een half Ons, of vier-en-twimigfte deel. (e)
. 10. Breeder fel hier van geiprooken worden in het, kapittel van mat@tg*n ofte legaten , kwant dienteneffens legaten en crveniflên ontrent
ieenerley recht hebben.
i i . De gedeelten der erveniflên worden in'tRoomfchereçhttwaelf
eftelt, en dé namen van yeder gedeelte zijn ontleent van de deelen
ie in een Roomfch pont van-twalef Oneen zijn, hoedanig in deMedicijnen by ons ook gebruikt worden; onie gewoonelijke ponden zijnd e van,10" oneen ofte van ¾i loodt.
.,.../:
iz. Doch yeder Teftateur mag foo veel gedeelten zijner, erveniflë
,4P¥iken, als hem goedtdunkt; Mits hy hem daer nae ftelie , dat alle
fijn goederen moeten blijven by. fijn genoemde erfgçnamen , alfoo.de
Wfçkten1tiet-toelaten••.., datjemanu ervenifjèten deele.v^gemffefiainent, te
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ft) 9r,&-$-T'linft;deIIertd.juaIif.&'diff,
(b) $ k6*3. d.tit.
(c) Sandfi-i.
(d>/-6 &*4utò.excomPlexfiC,deltKeft.Nupt. Uï l<-•«&*fà&*
Hçst,C,isîUW.lib.
--
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derkmé ie Wet\ fiuden bekeert worden, uitgenoomen èen krijgfmang
die alles naefijn zinlijkheit>vry ftaet. ( f )
. 13. Dienfvolgens heeft een Teftateur drie perfòpnen yder vooreen
vierde part ofte voordrie onçen ingeftelt,fòo walt haer het overige vierden
deel aen ; en is fqo'veeî als of hy drie uit elk een derden deel hadde
' geftelt , of elk uit vier onçen : zijn de deelen ongelijk , en evenwel
poeer ofte min, als in de erveniflê konnen zijn, lbo worden die deelen
vermeerdert»ofte vermindert, nae proportie als fy uitgedrukt zijn by
de Teftateur. (g)
14. Jae al had hy een voor de helfte tot erfgenaem genoemt , eq
van de andere helfte niet gerept , Se eene [oude nochtans alles moete
hebben, (h)
15". Wat meer is, fchoon hy een erfgenaem hadde geftelt uit een
eenigftuk^.geedts, die iòude alles kiijgen, al hadde de Teftateur verboodeú
dat hy hem de vordere goederen niet toe wilde ; wordende verftaen , dat
fòodanig verbodt tegens de wetten is, die een yeder lijden moet, dat in
Jijn teftament plaetiè hebben. (ï)
16. Échter wort dit by veele fòo verre getempert, dat wel de ge»
fceelé erveáiflè vei½eegen wort by den geenen , die de Teftateur het
aen Was verbooden heeft, maer dat hy de goederen wederom over de handt
moet toten volgen aen den geenen, om wiens wille den Teftateur dat verbod}

heeft gedaen, te weten, aen fijn naefte btoedtverwanten. (k)
•17. Een erfgenaem uit het vrucht-gebruik geftelt, ibnder een ander
erfgenaem daer nevens , krijgt ook den eygendom als vooren. En is
foo geweefen in de fake van Tietie Thomas , huifyrouwe van d' Heer
Suffridus Saekema, Grietman over Dantumadeel Impetrante , tegen Reinier
tiSerrits tot Amjierdam , ende Symen Gerrits tet Stavoren gedaegden. des

Impetrantes vader hadde haer in plaetfè van de legitima geinftitueerjt
flit het, vracht-gebruik van alle fijne goederen, daer van de gedægdeij
het bewint fouden hebben y met ftdeicommis tot aen de derde graed ,
Ènde verbodt van dienatie. De Impetrante is verklaert erfgenaem van
alles ten vollen, en de gedaegde daer te boven gedoerat haer de legitima en Trebellianica , terftont te laten volgen , en die by de man'-te
laten admdmfh-emen, de verdece goederen fouden blijven onder de ¾edapgdens bewint, 'mits de vruchten aen de Impetrante t' elkens uitreikende , dm 16. fmty^ié^p. Nauta decif: 71. 'kier van /al noch ihiertm*
der gefpraaken worden-

;

1%, i^uw

(f) $. 5. Inft. de Hered.infiit, /.7. ff. dej^g.lut.
f 9 d.§.ç.
(i) / .-5. ff delsgat,i.jkncl.4,17.dc&I,
ffdsLegat,FHladd.§.s.
^

wumkes.nl

(g) §,ç,&6- Inff.d.t'tt.
M
ar?,i.fy.ipgt,
¾
/ "'

ïftj
Heedenfdaegfe flechtfgeleertheyf.
18. Ahderànts als yemant uit een ièècker ftuk goedts \ érfgenaem
is gemaekt, beneffens eenander die voor het geheel, ofte voor een gedeelte
van alles érfgenaem is, lbo wort de érfgenaem uit een feccker ftuk, niet
meer als een makeling of Legataris van dat goedt, het welk hem met
de naem van érfgenaem is gefchonken; Soo nochtans, dat als d' ander
iterft of falieerc , eer hy de erveniflè verkreegen heeft, deiè, die uit
feecker goçdt of goederen is t'erve geroepen, wederom het recht van
uráverfeel érfgenaem bekoomt ; ende by gevolge fchoon hy die feeckere ftucken , waer uit hy geroepen is , met konde ofte niet mochte
geniete», foo blijft hy echter érfgenaem, om dat het recht van érfgenaem fonder goedt wel kan beftaen , (l) En is lbo by den Hove geweelën in de iàke van Battk^ Lanting contra Brechtie Lanting, den 3.
Febrnary 1643. Brechtie was neffens een ander van haer fufter
Stijntie Lanting érfgenaem gemaekt uit haer goederen tin Overjjfel geleegen, die nae't zeggen van de Impetrante, by Teftameme niet konden
worden vermaekt ; 't Hof heeft des onaengezien haer Brechtje toegeweefèn de geheele erveniflè , door verfterf van de mede érfgenaem,
voor de Teftátrice, leedig geworden. JVauta decif iao.
19. Als 'er veele erfgenamen fonder bepalinge van gedeelten zijn geftelt, lbo krijgen fy elk al evenveel, ten ware twee ofte meer t'x.amengevUchten waren, die dan te gelijk een gedeelte krijgen. Byvoorbeelt;
ik make Petrus érfgenaem, mitlgaders Panlns, benefFens mijn broeder»
ibonen, fan, Thomas en Andries, in delen gevalle lòuden defè drie niet
eaeer als een gedeelte konnen hebben, (m) ten ware de woordenfoodanig waren ingeftelt , dat men des Teftateurs me'minge konde zjen, va»
dat hy de gedeelten eevendrachtig wilde hebben gelegt. (n)
, .2,0. Sop yemEnt in fijn teftament twee erfgenamen mochte hebben
gemaekt elks uit een derde part, ofte vier onçen, ofte drie, elk uit een
vierde part, en noch een of meer, fonder gedeelte', lbo konnen deic
het overige derde of vierde deel beërven., (u)
a i . Maer lbo d'onçen eeven uitkomen, en dan noch een of
meer fonder gedeeke zijn genoemt , foo krijgen defè de gerechte
helfte. (p)
. ÎX. Wederom, een Teftateur mochte vier erfgenamen maken, elks
dit een derde part, of vier onçen, en dan noch.eenige fonder gedeelten , lbo worden der twee erveniflèn geftelt, of in plaets van twaelf
ênçender erveniffè, reeckent men 14, waer van de lèftien getrockenwor'-....•...'.,
...........
. den
$)Ml%.C.dthçreA.lnfilt. (m) l.u. 1.1$. l.if. inpr. ! ç$.§.z ff.dcHcrcà.
ifipt.
(a}<U.i$.&l.66.eoltit.
C) §.6,d,ùUnJi,
(pjAf-tf..
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4en by de geene die elk vier onçen gemaekt zijn , en d' andere acht
onçen,:komen aen de geene die fonder deelen zijn ingeitelt. (q)
. 2 3 . Volgt de manier van de erfgenamen te maken,, welke gefchiedt
of xjtyver', of onder voorwaerde,.

24. Suyver, wanneer yemant erfgenaem gemaekt is, omterftontnae
het overlijden de ervenifje te aenvaerden.
25". Een voorwaerde is niet anders als een byvoegfël, van feecker
toekomende geval, nae welkers uitkomfte deïake, waer vangehandek
Wort, fal gelden ofte niet gelden.
26. Sy is driederley, wilkeurig, gebeurlijk^, oftegemein. (r)
27. "Wïlkeurige voorwaerde wort genoemt, die in de macht en keur
fiaet om vervult te worden, van de geene diefè opgeleidt is, by Exempel,
mijn broeder maek^ z'4, erfgenaem , indien by hem eerlijk^ komt te dragen ,
indien hyfijnfufter aenneemt te onderhouden.
28. Gebeurlijke voorwaerden zijn , welkers uitkomfte hangt van het
enfeecker geluk^i by Exempel, indien hy vijftig jaren oudt wort, of lbo
.hy Burgermeefter wort, foo dat fchip, by luiken tijdt in't Vaderlant
koomt.
29. Gemengde voorwaerde is , welkers uitkomfl: ten deele is in onfe
.macht., ten deele onfiecker, by exempel, foo hy Margriet komt te trouwen,
oîfeo hys fiuirman het fchip behouden in de haven brengt. E n lbo voorts.

39. Noch worden de voorwaerden gedeilt, dat fy of mogelijk^, of
enmogelijk, zijn, en onmogelijk wederom of natuirlijk^ of van rechts-wee
^.fB^van natuiren onmogelijk is, het geene door menfchelijke krachten
niet kan worden uitgedrukt, gelijk of men zeide, indien hy te voet nae
Engelandt.gaet, of foo hy tijding uit de JUfaen kan halen.
31. Nae rechten onmogelijk is, het geene tegens de deugt, eerlijkheit
ende wetten is. by exempel, indien hy fijn fufter trouwt, indien hy
fijn vader te Schande maekt, en diergelijke.
2. Alderhande voorwaerden, die niet onmogelijk^zSjn , konnen den
jenaem opgelegt worden, uitgenoomen een joon in vaders macht zijnde
welke geen voorwaerde mag opgelegt worden, als die wel in fijn vermogen is, en die hy vervullen kan als hy wil. (i)
3 3 Onmogelijke voorwaerden worden gereeckent als niet gefchreew » , en die in Suiker voegen erfgenaem genoemt is , stfort fuiver erfgenaem. (t)
34. Doch ftaet te letten, dat de onmegelijkheit ten aenzjen van defake
Ff
in\
(q) §. 8. Inji. de Hered. infiit. (t) / ««. §. 7. CYcfc Caduc. toll. (>; /, 4 ff
hered.mft. (t) $• 10. InJiJ.t. de Hered, inji.l, i.l.6ff.deCondil.wJt<

å
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in 't algemein gereeckent wort , fûlks dat een voorwaerde., die de erfgé*
naem voor fijn perfoon wel onmogelijk is , maer die van een ander
menfch wel fbude konnen vervult worden , niet voor onmogelijk gehouden wort. By exempel , een gelubde of een onvruchtbare vrouwe , wort erfgenaem gemaekt by Voorwaerde , indien hy of fy binnen
fiec-keren tip een kint krijgt , foodanige voorwaerde wort voor mogelijk
gehouden , en dienivolgens , komt d'erfgenaem niet tot d'ervenifle,
by gebreecke van de voorwaerden vervult te zijn.
35. Als'er verfcheidene voorwaerden den erfgenaem worden opgelegt, indien fy alle worden te zjtmen gevoegt, foo moetenfi alle vervult worden, by exempel; fan zy erfgenaem, indien hy fulk^eenen trouwt, en bintien twee jaren een foon daer by krijgt , en die nae my laet noemen \ maer
als de voorwaerden fcheids-wijfe worden geftelt, foo is't genoeg dat'er
een vervult werde, by exempel, fan zy erfgenaem, indien hyfulk^ een trouwt ±
of DoElor in de rechten.-, of Burgermeefier wort, want een van defê dinge
gefchiedende, foo is hy erfgenaem. (u)
36. Echter kan 't wel gebeuren, dat woorden die zamenvoegende
fohijnen te zijn , een içheids-wijfè kracht hebben , gelijk of'er gezegt
wierde, Pieterzyerfgenaem, indien Claesfinderkinderen , en onmondig ver
ft'-erft, in welken gevalle, Pieter wort erfgenaem, fohoonClaes mondig,
doch fonder kinderen qüame te fterven. gelijk by den Hove verftaen is.(w)
37. De voorwaerde der erfftellinge moet eeven juift naegekomen
"ende vervult worden, of anders heeft de erfftellinge-geen voortgank,
ten ware de geene aen wien de ervenifle moet komen,. door't niet vervallen der. voorwaerde, ftlfs d'uitkomfte beletten, of dat de perfoon
in wien de voorwaerde moet werden vervult , in de weeg was , by
exempel, fan zy erfgenaem, indien hy Margriet komt te trouwen, want foo
Margriet niet wil, foo wort hy evenwel erfgenaem. (x)
58. Maer indien het nood-geval belet, dat een voorwaerde niet vervult wîerde, Jihoon het aen den erfgenaem, diefi opgeleidt wort, niet en ha
•prty foo vervalt echter de ervenifle. (y)
59. Dient alhier noch aengemerkt deiê regel, die gemek. wort ineen
voorwaerde , is daerom geen erfgenaem- gemaekt, by exempel y mijn broede
zy erfgenaem , indien mijn broederfinderkinderen fierft , foo maek ik^mijti
'weef Claes tot erfgenaem. de vraeg is, of de broeders kinderen ook erfgenamen zijn? en wort geantwoort neen, om dat de erfftellinge, met
• duidelijkewoorden moet gèfehieden. (z). '••'••' :
40.Diens-

(a) <§. tï. d. ttt Jnfii l 5. ff. de Condif. inffl. (V), Sand. lib. 4. tit. 6. def½
fs) / 11. $. uk, ff. de Legat. 5. / i6t, ff. de %eg. lur. I. 5, §, f, ff, Quand.dies ieg
(y) dd.//1aâf«á.'4.6.a. ' G) Sand^tit.yoorJJ.def,^.

wumkes.nl

' I I . Boek, XVI. Kapittel.

t%j

40^ DienfVólgens konnen des broeders kinderen de goederen by den
Vader verkocht niet- weder op eyfchen, alsofjj daer-toegerechtigt waren;
want om dat de kinderen nae den vader als erfgenaem niet zijn geroepen , fbo is de vader dienteneffens aen haer niet verplicht, boewei de
jtilfwijgende -wille van den\Teftatmrgenoegfaem blijkt , dat hy ook fijn
broeders kinderea de goederen liever heeft toegewilt, als aen vreemde
lieden., (a)
41. Van gelijcken, yemant màekt fijn vrouw erfgenaem, indien hy
geen kinderen nae loet , lbodanig teftament deugt niet» ofta dat de kinderen geen erfgenamen zijn gemaekt. (h)
4z. Een voorwaerde die ten tijde van het maken des teftaments,
ende met kennifle van de Teftateur, al was vervult, doet het naegelatene vervallen, ten ware dat fy naderhandt noch eens vervult mochte
worden. Exempel, een oom of moeye maekt aen hare nceven ende
nichten, indien fy komen te trouwen, elk duifent guldens , een daer
van was al getrout ende met fijn kennifle, doen het teftament gemaekt
wierde ; dele kan niet eyfchen, of hy moefte naderhandt een tweede
houwehjk aengæfc, dan kan hy 't legaet noch eyfchen. (c)
43. Met de voorwaerden komen zeer over een de peenen, wanneer
by teftamente yets gebooden, ofte verbooden wort, by verbeurte van
dit of dat, welke peenen ook naegekomen moeten worden, ten ware
het om rechtveerdige oorfaken niet hadde konnen gefchieden , waer ontrent

de,Reçhters ál reedelijk toegeevende pleegen te zijn, infònderheit, als
bet is degewöonelijke peenaele claulule, waer by de Teftator in'tgemein belaft fijn wille nae te komen , by peene van te zijn vervallen
van het geen' aen een ygelijk mach zijn gemaekt., (d)
44. Wanneer het geene belaft is onder fèeckere peene , ftrekt tot
voordeel van de erfgenamen des geenen, die met de peene befwaertis,
lbo kan défë , niet tegenftaende het peenael flot van het teftament,
fijn erfgenamen wel op leggen, dat fy doen of gedoogen lullen , het
'geene hem onder die peene verbooden was ; lbo is by den Hove geweefên , in de fake van Frans van fongema , eerfie Raedt in't Hof vanFriejlandt , tegen fnffrmw Sijts van Camminga, -weduwe van Duco van
fongema t Grietman van Hennaerderadeel. Des Impetrants broeder Laes

van Jongema hadde by teftament van den 30. October 1618. aen fijn oudtfte loon Duco voor uit gemaekt het Adelijk huis tot Goens , daer de
Teftateur op hadde gewoont, met hondert pondematen landts j en
Ff 2
fio
(*) pccapeL¾.ff.deHered infiit. Vid.Sand.d.tit.def.5.
*ul£ & pup fitbjt. (c) Sand. 4.6.3.
(d) Sand.46.1.

wumkes.nl

Q>) l.

i64§.iffJe

iS3
Heedenfdaegfe Rechtsgeleertheyt.
foo DHCO fonder kinderenfterft,maekte hy het op Frans fongema] a
Impetrant, en nae defës overlijden fonder kinderen, op Luts en Framke
fijn dochteren , en dat alles onder peene van verbeurte , tegen den o
treeder. Duco fonder kinderen ftervende maekt aen fijn huifvrouw alhier gedaegde het vrucht-gebruik van gedachte huis en landen ; zeggende wel te weten , dat hy volgens fijn vaders teftament fulx niet
vermochte te doen; maer dat hy het echter fijn broeder en erfgenaem
opleide, ende van hem wilde naegekomen hebben, by gebreecke dies
kaflèerende de erfftellinge tot fijnen voordeele gedaen. Frans eyfcht
des niet tegeniîaende het gemelte huis en landen, niet willende lijden,
dat die by de weduwe fouden worden bezeeten, te lijf-ftonde. fy worden hem toegeweefèn uit krachte van fijn vaders teftament j maer by
reconventie, wort hy verklaert van fijn broeders erveniffe vervallen te
zijn, ten profijte van de weduwe. Wordende allòo by den Hove vaft
geftelt , dat hy erfgenaem van fijn broeder willende blijven , met des broeders wille te vreeden hadde moeten zjjn ; maer hy doen geen erfgenaem

zijnde van de broeder , eylchte by nieuwe aenfprake , fijn broeders
vaderlijke goederen , uit kracht van het peenaelflot, by de vader ten
teftamente geinfereert, allòo fijn broeder hun vaders wille was tegen gegaen, Nauta'va.fijn6. decifie zegt niet, of en hoe dit by den Hove gedecideert zy, altoos niet in de Schriften by my daer van gezien; Nae
reeden van rechte was hy daer toe bevoevt.

45. Daer worden ook dikwüs by dé erfflellinge , als ook by legaten, lêeckere voor neemens ofoogemerkgn geftelt, die van de voorwaerden of van de peenen, in maniere van uitdruckinge verfcheelen , by
exempel, fan z.y erfgenaem, op dat hy fijn fufiers, en broeders onderhoudt,,

is een oogemerk ; indien hy fe onderhoudt r is een conditie ; allòo in
diergelijke. waer uit den geenen dien het aengaet, recht gefchapen
is, om te vorderen het geene de erfgenaem ten haren aenzien is opgelegt, als by wijfe van fideicommis. (e)

46. Byvoegfèl van tijt wort in de erfftellinge niet geleeden ; maer
effen gehouden, als of hek,niet gefchreeven was, foo dat yemant erfgenaem gemaekt zijnde over tien jaren nae des Teftators overlijden ; m
terllont als den aefèm daer uit is, de erveniflè aenvaerden, en die tot
tien jaren is ingeftelt, die blijft het eeuwiglijk en erfFelijk. (f)
47. Wél te weeten, als het een feeckere tijt is, die wortgehoudem
als niet uitgedrukt, maer een ©nfeeckere tijt, wanneermen niet weet, of
fy oyt iàljïomen , wort voor een konditie gehouden ende moet uitgewashç
(e) I.z.C, de hts qmsfub mod, Q $ g, lafi, h. f. I, 88 ff. (oL ÜL
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gewacht worden, (g) by exempel, Claes zy erfgenaem, als hy 14 jaren oudt is ; want onieecker zijnde , of hy foo oudt fal worden 3 lbo
blijft de ervenilîè hangen , tot dat hy de 14 jaren i¾l hebben bereikt.
48. Maer zegt my waer de erveniflè blijft, terwijl de onfèeckere
tijt ofte konditie wort verwacht.; want die op een lèeckere tijt is genoemt, kan de goederen terftont eylchen ongetwijvelt, fooalsgezegt
is? 't is lèecker dat een erfgenaem onder een konditie, geen erfgenaem
is, hangende het indien, maer alleenlijk verhoopt wort te lullen zijn.
Dies hy geduirende d' onfeeckerheit de goederen niet kan eylchen, en
dienlvolgens blijven fy lôo lang by den erfgenaem uit de W e t , onder
cautie voor de bewaringe, of anders konnen de Crediteuren een Curator
over den boedel eyfchen , (h) maer gebeurt het, dat de conditionele
erfgenaem de goederen bezit, lbo is hy gehouden cautie voor de reftitutie te Hellen, lbo verre de conditie niet werde vervult, (i)
49. Naderhandt de konditie vervult ende d' erveniflè daer op aengegaen zijnde , foo wort volgens een vergierde ftellinge van Rechte,
die konditie te rugge getrocken ende gehouden , als of fy terftont , nae
het affterven van de Teftateur al was vervult geweeit, ende de erfgenaem wort aengezien ende in ejfeä erkent voor zuiver erfgenaem
Van aenbegin ende voor altoos, (k)
50. 't Welk lbo, in die welke van een lèeckere tijt af is ingeftelt geweeft, niet kan genoomen worden , om dat het onmogelijk is, dat by
exempel, tien jaren nae't overlijden, terjlont foude konnen zJjn;

Maer eert

onfeecker geval heeft lbo wel aenftonts, als lange tijdt daer nae konnen
gebeuren, ende de Rechten maken geen verçierfelen, als die mogelijk^ zijn >
tndte foodanigen uitkomfl, alsverciert wort, fouden konnen hebben. Daerom

blijft valt, dat een lèeckere tijt onnuttelijk by d'erfftellinge wort gevoegt; om dat alfdan de overleedene fonder teltament foude Iterven
•voor, ende met teltament nae verloop des tijts, dat de reeden van Rechte geenzins toelaet, gelijk hier vaaren is aengeweefen.
51. Dienlvolgens, als een man het vrucht-gebruik aen fijn vrouwe
maekt , en nae haer doodt fijn naefte vrienden tot erfgenamen ftelt,
lbo worden dele terllondt metter daedt erfgenamen, hoewel de vrouw
ie lijftocht behoudt \ maer als de vrouw wort erfgenaem geftelt , uit het
•vrucht-gebruik.* en nae haerdoodt een ander, lbo wort ly verftaen, nae het
algemem gevoelen, terftont erfgenaem te zijn, met laft van de erveniflè , over de hant wederom te keeren, aen die andere, foo nae haer
Ff 5
doodt
t*g) /. 7.ff.de CotiJ, & Dctnonfir.
in pojj.
[i}L.Bff.iuifaii£d,CQg.

(h) /. l-ff.de Curat. bon. I. ?. Quib, ex C4u£
Q-) h2().ff.deconáit,'wpu
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doodt is geroepen ; en dan heeft fy , of haer erfgenamen \ de Trebel*
Uanjke portie , te goede. Andere meinen, dat ook in dit geval , de
vrouw erfgenaem uit het vrucht-gebruik zijnde voor een Legataris
moet gehouden worden , en die nae haer doodt tot het erf geroepen
is, terftont erfgenaem wort. (I)
5-2. Mogelijk foude men nae't gebruik van onfèntijdt, onderfèheidt
konnen maken tuflchen dèiê twee gevallen , ten 1. als een vrouw of
yemant anders , uit het vrueht-gebrmk^is ingeftelt ende nae haer doodt, ee
- ander , ten 2. als fy of hy tot Itjffionde is erfgenaem gemaekt , ende nae
haer overlijden van gelijcken, een ander. Want in het eerfte geval, die
nae de doodt des eerften is erfgenaem gemaekt, wort terftont erfgenaem, om reeden te voofen gezegt, dat de tijt'er afgenoomen wort,
vervolgens die uit het vrucht-gebruik is erfgenaem , wort geacht als
een die uit een feecker ding is erfgenaem , beneffens een ander fimpelijk erfgenaem geftelt; dan wort die uit feecker ftuk is ingeftelt voor
een Legataris gehouden, fio als ook^te vooren isgeleert, ende by gevolge foude een uit het vrucht-gebruik erfgenaem genoemt , het fèlve
vrucht-gebruik moeten hebben als een legaet ; Maer als yemant erfnaem is gemaekt te lijfftonde , die kan uit geen feecker ftuk gezegt
worden erfgenaem te zijn, om dat de woorden daer van af zien ; en
daer is niet gemeiner, als dat de lieden, dengeenen, die naefijndoodt
het goedt moet wederom keeren , erfgenaem te lijfftonde noemen ; fbo
dat de qualiteit van erfgenaem te lijfftonde, zeer wel op een fideicommis, en beter als op een legaet van vrucht-gebruik kanpaflèn, Nauta
verhaelt wel in fijn 23. decif. dat het Hof de Trebelüanjke foude ontzegt hebben, aen een die geinftitueert was te lijfftonde, met een ander
erfgenaem nae haer doodt; maer hy doet 'er b y , dat tuflchen Partijen
over de erveniflê getranfigeert was, ende ook over de Trebellianica t foo
dat over defe queftie geen decifie gevallen is. in faken van Agatha van
Velfen Impetrante, contra Sipke Bockema gedaegde, den 15. f ulij 1656.
5:3. Het effecl: van defe vrage beftaet niet alleen in het genot van
de Trebelhaniea , maer ook in de fuccesfte ; want als 't eerfte niet als
een legaet van vrucht-gebruik is, fbo draegt de erfgenaem nae de doodt
enoemt, fijn recht over aenfijnerfgenaem, fchoon hy voor de vruchtruiker fterftj maer als d'eerftefideiconimiffaireerfgenaem is, fbo vervalt het fideicommù, in gevalle de tweede erfgenaem, voor d'eerftgenoemde köomt te fterven , waer van de reeden breeder fàl verklaert
Worden,. als wy van de fideicommiflen handelen.

t

54. Hes

tl) Gail. z. obferVat. 143. JViJJenbatb ad út.ff.de Hered. infi'tt, tb. 6,
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54. Het gevoelen by ons alfoo geftelt, Schijnt buiten allen twijvel te
Zijn , als de Tefiateur ook_ macht van aheneeren heeft gegeeven, aen {îja
vrouw of een ánder dien hy te lijfftonde erfgenaem Eadde gemaekt,
en nae haer doodt fijn vrienden ; want by de Rechtigeleerden kennelijk ende fàl op fijn plaetfe by ons worden beweelên, dat vrucht-gebruik,
met macht van alteneer en eigentlijk. geen vrucht-gebruikten ù, maerfideicom
tnis-y en evenwel verhaelt Nauta (m) dat het Hof de Trebellianyke
vierde part, in fuik een geval, aen de erfgenamen van de vrouw heeft
ontzegt, in de fake van Ids Fockes cum focus Impetranten , contra Breuterik^Rinfes als Curator over de kinderen van Hojte Goflix, en Freerk^ Gofl
recfuireerden, den 8. May 1638. Geloove,dat'er eenige reeden by Nauta
zal uitgelaten zijn , waer door dit bygekomen fal zijn , in dat geval,
¾ welk doen voor handen was,

XVII.

KAPITTEL.

Vm onderefflellingei ende eerft van diegemeinrvort genoemt.

Wat ettåe hoe meenigerley ondererjfteBinge %y. Ve gemeine fvort be(bhrie
bet gebruik Aaér "pan getoont in Tperfibeiden gevallen ende reegels daer o

t . T " \ E erfflellinge wort onderIcheiden , in die van de eerfle , ea
1 ^1 die van de tweede trap.
- * — * ~ 2. De eerfte is eygentlijk defèîve, daer wy in 't voorgaen1de kapittel van gelprooken hebben.
3. De tweede wort genoemt, ondererfflellinge, in het latijn fubftitutie,,
4. Defe is vierderley , gemeine , vaderlijke, exemplare , ca over de
handt, (a)
- 5*. Gemeine onder-erfftellinge is , die van alle Teftateuren kan ge•fchieden in plaetfe van alderhande erfgenamen, op dele manier , mijn
broeder fan zy mijn -erfgenaem, indien hy mijn erfgenaem niet en wort, foa
fal mijn neef Claes mijn erfgenaem zjjn.
6. Dit geval , indien hy mijn erfgenaem niet wort, begrijpt twee Uit-»
komften, foo hy of niet kan, of niet wil erfgenaem zjjn.
7. Het geval, in welk d' eerft genoemde geen erfgenaem kan worden, is, wanneer hy voor'de Teftateur overlijdt, of nae den ïèlven-,
eer hy fig heeft konnen erfgenaem verklaren.
8. H y
(•»} mftjti^,d(cfie, . (-} Fttlgaw f fupillaw f Exmplaw tyfideicmmiffaria.
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8. Hy wil geen erfgenaem zijn , wanneer hy de ervenùl¾ afffået,
en defelve met voeten ftoot.
9. In defe beide gevallen wort Claes , dien wy gezegt hebben , de
onder-erfgenaem te zijn, tot de goederen geroepen;
1 o. Maer als fan, die d' eerfte was, de erveniflê eens verkreegen-heeft,
fio is defe onder-erfftellinge te niet , en de goederen komen daer nae op
de erfgenamen van de eerfte, als hy fterft.
11. Indien de Teftateur de woorden van de onder-erfftellinge niet
lbo algemein mocht hebben genoomen, indien fan geen erfgenaem wort,
maer byfonderlijk hadde geipeelt op een van die drie gevallen , lbo is
de vrage, of het gebruik^van de onder-erfftellinge, ool^tot de andere geva
ien foude behooren.
12. By voorbeeît, de Teftateur zegt, mijn vrouw zy erfgenaem, maer
indien jy voor my fterft, fo& fal Claes erfgenaem gjjn, de vrouwe fterft ee
weinig nae hem , doch (onder de ervenilTe te hebben aengevaerdet.
Wort gevraegt, of Claes toegelaten moet worden.
15. Van gelijken, hy zegt, als mijn vrouw geen erfgenaem wil z.ijnt
fal het Claes wefen , De vrouwe is geftorven eer fy erfgenaem heeft
kunnen zijn, het is van gelijcken twijvelachtig, of Claes ook^alfdantoegelaten\ moet worden, of'met; Veele zijn van gevoelen van jae, (b) maes
de reeden fchijnt het tegendeel te eyfehen, om dat die gevallen dadelijk ende blijckelijk van elkander verfcheelen, ende daerom d'een onder
d'ander fonder uitdruckelijke wet, nietkonnenwordenbegreepen. (c)
14. Voorts, kan de onderftellinge gelchieden of van veelen, in plaets
van een erfgehaem, of van een in plaets van veelen, lôo als het den
Teftateur goedt dunkt, (d)
if. Ook konnen de erfgenamen oen malkanderm ondergeftelt worden,'
in gevalle d'eene geen erfgenaem wort , dat alfdan d'andere het zijn
iàl in plaetle des overleedenen. (e)
16. Ende fulx kan gefchieden of uitvoerlijk ende in fijn volle leedden , of beknopter wijle ende in het kort, gelijk aldus ; Make tot erfgenaem A. B. ende C. indien A geen erfgenaem wort , foe fullen B ende C
in fijn plaetfe komen; wort B geen erfgenaem, foo fullen 't A ende B wefen
in fijn plaets ; indien C geen erfgenaem wil ofte kan worden , foe ftelle A
ende B in fijn plaets, dit is te weet en, uitvoerlijk. Beknopt gefchiedthet
aldus j Indien een of twee van haergeen erfgenaem wort ef worden, fal of fulle
d andere in fijn of hun plaetfe komen. Dit wàs mogelijk niet van nooden te
leeren ,
(b) Treutler. Vol- z. difi. x 1. th. 6 ihique Bachoï. (c) arg. I-10 ff. de li
pojtbum, hered, (u) f, 1, Inji, de Vuig. Subji,
( e ) recipma fubfiiinùo à. §, i.
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îeeren , by aldien't in de Wetten niet foo naukeuriglijk wïerde on- derfcheiden. (f)
17. In luiken gevalle, by aldien 'er meer als twee zijn, end'onderfbellinge , in't algemein, door malkander gefchiedt is, lbo deilen de
overgeblevene het part van die geen erfgenaem wort , niet nae de
hoofden, maer in gelijke deelen, als fy by d'eerfte inftellinge hebben
gehadt. by voorbeelt, da-er zjjn drie erfgenamen, een voor de helft, en
de twee elk\ voor een vierde pärt, en fy zJjn malkanderen ondergeftelt: een

van die het vierde part heeft, fterft. van dit deel krijgt die de helft
hadde twee parten, en die het vierde part hadde , „krijgt nu een. (¾) ¾
18. Een Teftateur kan ook wel meer trappen van onderftellinge
maken, foo veel als hy wil, zeggende, fan zy erfgenaem, foo fan het
niet wort, fàl Claes het zijn, foo Claes het niet wort, falPiet erhetzijn .en
foo voort, een van de middelile ontbreekende of ftervende voor
den eerften erfgenaem, foo wort de volgende geroepen; gelijk in
het voorgaende exempel Claes voor fan ftervende , foo volgt Pt eter terfiont nae Jan, 't welk blijckelijk genoeg is.
19. Maer neemt, dat 'er aldus ftaet 5 fan en Claes fullen erfgenamen
zjjn. Wort fan het niet, Claes fal in fijn plaetfe komen, en %vort Claes geen
erfgenaem, foo ftelle Pieter in fijn plaetfe. Claes fterft eerft lònder d'ervenifîe'te verkrijgen , buiten twijvel krijgt Pieter fijn erfdeel , naderhandt fterft Jan ook, Pieter eyicht ook fijn deelj hem wort tegengeworpen , gy z.ijt hém niet gefubftitueert nochte geroepen in fijn plaetfi,
maer alleen in plaetfe van Claes, 't welk de waerheit is, maer hy krijgt
evenwel ookjoet part van fan, door delen regel; die gefubftitueert is in
plaetfe van de tweeden erfgenaem , wort ook^ verflaen gefubftitueert te zijn
aen den eerften; welke regel wederom defe reeden heeft, om dat anders het. gedeelte van Jan foude vervallen tot de naefte van den bloede des Teftateurs, daer het gedeelte van Claes gegaen was nae ordonnantie van teftament ; het welke t'effens niet mag gefchieden,
gelijk voormaels aengeweefen is. (h)
(0 /• 57. §. 1. ff- de bered. injiit. I. 37. $. t,ff, de ïulg, &put>.fiibft.
Infi.â.tis.
(h)
l.j.ff.áttyg.lur.

Gg
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KAPITTÏX.

Van de Vaderlijke onderafjleU'mge.

Geàdente en gehuiktan de Vaderlijke fubfiitutie. Verflheidenthedentuffchen defe
de gemeine. çamenïoeginge Van beide foorten in hinderen «ie in >aders macht %
Subfihueerde gaen V#oir ouders en bloetVnenden van den eerften erfgenaem. Bxem
plare fubjlitutie.
I

" ¾k T"Olg- d e vaderlijke ondererffteliinge , welke is, wanneer

¾ /
een vader, hebbende een foone onder de IA,, en een dochter on•
der de l% jaren , in fijn macht, hem ofte haer fodanigen erfgenaent
geeft als hem belieft, ingevalle hy of fy, onder de veertien of twalef jaren
koomt te ft erven, (a)

2. Welke onderftellinge van die kracht is, dat niet alleen desvaders goederen komen op luiken erfgenaem nae fijn kints doodt, als
h y w i l , máer ook^ het kints eygen moederlijke, ofte van elders aengekomenf

goederen, met uitfluitinge van des kints naefte vrienden, (b)
3. Dit is een krachtdadig effecT; van de vaderlijke macht, die by
Veele volkeren niet meer m gebruik is; maer by ons buiten twij vel,
alfoo de vaderlijke macht, gelijk voor defen geîeert is, in alle fijne
deelen, alhier in haer geheel is gebleeven.
4,. Het is van nooden, dat de vader fijn eygen erfftellinge te gelijke maekt, maer echter niet noodig, dat hy fijn zoon, ordochter
'alleen erfgenaem make , hy kander wel andere by doen, of ook[_ d
kinderen welganfeh onterven, indien fy het daer nae gemaekt moch'ten hébben , en dies niet tegenftaende haer een erfgenaem geven
tot hare goederen, dien hy wil, alhoewel hy haer met geen legaten
'Jideicommijfen bejwaren kan. (c)

5". Edoch wat van 't onterven gezegt is, heeft nauwelijx gebruik
nae dat de ontervinge niet toegelaten is geworden als om reeden
van groote ondankbaerheit, die qualijk op een kint. onder de iz of 1
jaren oudt zijnde, kan vallen.
6. En

f») fr îufi. de pupil!, fubfi.
(h) ƒ. 8. f .-, ff, de lnoff. tefiam, l. IO. $. <$.ff.
(o) § 4. lnji.depupill.fubflj. io.§,$.ff.b. 1.1.41,$.3, eod.
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6. E n alhoewel in dier voegen, als gezegt is, de vader een dubbelt teftament Schijnt te maken , om dat 'er twee inftellingen van
erfgenamen zijn, foo is het evenwel maer een, wefende het kinderlijke Teftament een gedeelte van het vaderlijke, en de ondergeftelde erfgenaem (d) kan niet trecken , indien het Teftament ten aenzien van de vader niet en deugt.
7. Daer is ook niet aengelegen, welke de vader eerft in het T e ftament ftelt, fijn eygen erlgenaem, of die van de zoon, immers als
hy beide erfflellingen op een tijt neemt; maer als hy 't doet op verfcheioene tijden , foo moet fijn eigen erfgenaem eerft geftelt wefen in
een wettig Teftament, en wil hy naderhant een kinderlijke ondererfftellinge maken, foo behoeft hy het voorige Teftament niet te vernietigen , om dat alles in een te begrijpen; maer hy kan de onderfiellinge voegen achter en onder ftjnvoorgemaekieTeflament, en laten het lelve
dan wederom beveiligen , invoegen het beide voor een gereekenî
Wort. (e)
8. Het foude ook wel konnen gefchieden, dat fuiken Teftament
op tweederleije tijden geopent wierde , want een vader foude fijn
eygen erfftellmge opentlijk konnen fchrijven, om terftont nae fijn
doodt geleien te worden, maer de onder-erfftellinge van fijnkindt, kan
hy op een byfònder bladt fchrijven, vouden en naijen dat te zamen,
¾etten d'er fijn zegel op en fchrijven dan in een van de opene bladen , dat hy het gejlooten bladt niet wil geopent hebben by fijn kjnts leven
maer alleen, indien het felve mochte komen te fierven; delen raedt geeft de
Keiler fttftinianus, aen fodanige vaders, die vreefen dat de ondergeftelde erfgenaem van't kint, op het leven deflelfs door begeerte van
fijn goedt wel moehte toeleggen, (f)
9. Voorts kan een vader, die jonge kinderen heeft, aenyedervan
haer een erfgenaem geven of'aen die laefifal komen téoverlijden, 't welk
gefchiedt, wanneer hy wil hebben, dat het goedt van d'eene op d'andere fàl komen te erven, (g)
10. Ende in defèn gevalle , by aldien alle de kinderen te zamen
door een doodelijk noodgeval vergingen , de geiubftitueerde foude
de goederen alle bekomen (h) om dat het feeker is, dat een de laetfte
geweeft is, fonder van nooden te zijn, dat men weete, wiedelaetJte geweeft moge zijn.
Gg x
11. Maer

(«0 f 4. & 5 Jnfï. d. tit.
(e) (te Videtur accipiendum quoá babetur in l. :o $
ï . f de Wig. frpup.fubjt. (t) §. 3, Infl. d. til. lnfi. dePupúl, jub$.
U) $,.&
Infi.b.t.
(h) l.î$,mpr.ff.kt.
•
-•
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i i . Maer als de Teftateur.de laeftlevende van fijne kinderen heeft
befwaert, om fijn erfdeel aen yemant over ende nae te½ten, byaldien
de kinderen alfdan te gelijk verfterven , fonder dat men weet, wie
de laetfte geweeft is, iòo kan de geroepene tot het fideicommis, niets
eyflchen , om dat hy niet kan toonen , wat en wiens gedeelte aen
hem moet overgelaten worden. (>)
i z . Dit zijn dan alfoö twee foorten van de onderer¾lellinge, zeg»
ge, de gemeine en de vaderlijke , waer van het verfchil uit beioer
befchrijvmge genoegfàem heeft konnen blijcken,
13. Want de gemeine ondererfiteüinge gefchiedt van yeåer Teftateur onder alderhande erfgenamen , de vaderlijke gefchiedt van een
vader alleen in plaetfe van fijn kindt» of kinderen, die niet buikveft,
end' in zijn macht zijn,
14. D e gemeine gefchiedt, ingevalk eteerftegeen erfgenaem wort^âQ

vaderlijke m gevalle het kindt wort erfgenaem , maer -voor Jïjn buikveftefterfi, en dienfvolgens, de gemeine gaet te niet, foo haeft d'eerfte erfgenaem, den boedel heeft aengegaen, de vaderlijke duirt tot
aen de iz of 14 jaren des kints. (k)
15. In de gemeine wort d'onder-erfgenaem geacht een navolger
te zijn van de overledene , maer in de vaderlijke is hy navolger
van't kint, en niet van de overledene vader, waer uit dan volgt,, dat
een onder-erfgenaem ook^ krijgt de goederen * die het kint naefijnvade
doodt zjjn aengekomen. (1)
16. «Nog vloeit hier uit, dat de onder-erfgenaem, niet is gehouden
Aen des vaders fchttlden » indien het kint fig geen erfgenaem van fijn
vader mocht hebben gedragen, (m)
17. Want ftaet te letten, dat een onder-er¾enaem uit vaderlijke
macht geftelt, de goederen van het kindt bekoomt, fchoon hetfelve
van fijn vaders ervemffe mocht e afgehouden zjjn geweeft. (n)
18. Want alhoewel de vaderlijke ondererfftellinge fpreekt, ingevalle mijn foon erfgenaem wort, maar voor zjjn bmkvefi overlijdt r lbo ift
nogtans genoeg,. dat het kint zijn vader overleeft hebbe; want alsdan is het nootfakelijk erfgenaem uit kracht van de W e t , fchoon het
des vaders goederen niet heeft aengetaft. (o)
19. Jae ook al was het kint voor fijn vader geftorven ,, foo fal
d'ander erfgenaem die geroepen was , ingevalk het kindt erfgenaem
, 0) i^.ff.adSc.Tnbtll.
(k) ^ 8 . Infi.d.iH*-5d.litff.
(m) L4z.ff.dejïccjuir.bered,.
'H. ff defubftit.
(o) § z.ln(l,dehired.qualit.
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tvierde, maer onder fin veertien of' twalef'jaren fiierf ,- dies niet tegenftaende tot de goederen geraken, dewijl het de W e t om goede reden belieft lieert defe regel vail te ftellen; een gemeine'ondererfJîellinge uitgedrukt behelïl ook^ een ftilfwijaende vaderlijke j, en wederom , een
uitgedrukte vaderlijke behelft ook^ een flilfwijgende gemeine ondererffielhnge. (p) fulx dat het in een vader niet verfcheelt, wat manier van
ondererfftelllnge hy gebruikt, alfoo de kracht van d'eene begreepen
is in de woorden van d'ander.
2,0. Sonder dat deiwegen het recht van erf-volginge, dat de kinderen op haer vaders goedt hebben, koomt te veranderen, hetwelk
alhier niet breeder, maer op een ander plaetfe Jàl worden uitgelegt.
11. Ondeitufîchen dit is beyde ondererfftellingen gemein, dat de
naefte bloedt-vrienden van de. eerfle erfgenaem % door de tweede of onde
erfgenaem: uitgefloten worden, ((f)
11. Soo dat ook een moeder van haer kints goederen niet een Huiver kan genieten,, indien de vader aen het felve een onder-erfgenaem
gegeven heeft, (r)
iy Het welke nochtans foo niet verftaen wort by veele Keehfsge>
leerden van praétijke, van de ftilfwijgende vaderlijke, welke begreepen is in een uitaruckelijke gemeine fobftkutiej te weeten» als een
Vader äen fijn kint een onder-erfgenaem heeft gegeeven op gemeine
wijfe, en het kint erfgenaem geworden is, maer gefturven voor fijn
ixà.14 jaren, want alhoewel anders ónder een gemeine uitdruckelijke begreepen is een ftillwijgende vaderlijke, foo wort fulx echter,
tot uitfluitinge van de moeder , al te hart geoordeelt, by exempel
mijn zoon zy erfgenaem j indien hygeen erfgenaem en wort, foo make ikjnij
tieef tot erfgenaem, de foon wort erfgenaem, maer fterft voor fijn 14
jaren, in defen gevalle fchijnt de neef 'er niet aen te raken maer de
moeder, om dat de neef geroepen is, indien de foon geen erfgenaem
wierde ;. het welk anders uitgevallen is ;. voor andere nader bloedvrienden , foude de neef 't echter hebben weg gedragen, defe uitlegginge fchijnt echter meer uit billijkheit, als uit de woorden der
Wetten te fpruiten, (f)
24. Het felve gebeurt ook tot nadeel van een vader; want fijn kint
van yemant erfgenaem gemaekt. •.lijnde met een onder erfgenaem naer
hem, Joo moet de vader achter fiaen, indien de fooa komt te jhrven, eer hy
erfgenaem kan worden, (t)
Gg 3
2,5*. Maer
(p) l.½.ff dcïulg &pup.fubfi. (q) / 39 & 1.7 ff. dejfccpai*. hertd (r) /.8.
$ 5 ff.de lnoff. tiftam. (.) W Wiffenbacb. adiit.fi. de Hsred.wfit. th. a# & au
3ons ibi citatos. (') per d l, ¾g (f l. 74.
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zf Maer by aldien de foon de ervenifle om eenige reeden met de
voeten mochre ftooten, die nogtans de vader wel loude willen hebben , foo Schijnt de vader voor te gaen, om dat geen fion een erveniffe
tot nadeel van de vader, in wiens macht hy is, met voeten kan ftooten, maer
de vader koomt onmiddelijk in fijn pîaetfe. («)
2.6. Staet ook te letten, dat foo dikwils een ervenifle door kracht
van de W e t , onmiddelijk^ by de erfgenamen, ook fonder haer weten
wort verkreegen, als dan het naefte bloedt van d eerfte erfgenaem
gaet voor de onder-erfgenaem , als maer het kint of d'eerfte erfgenaem nae fijn vader in't leeven is geweeft.
2.7. Volgens dien, als d'ouders onder-erfgenamen geven aen hare
kinderen, die fy niet in de macht hebben (: want in de andere heeft
defe vrage geen f>laets, om reeden, dat als die maer nae de vader geleeft hebben, de lùbftituit datelijkgeroepenéndedenbloedtvnenden
voorgetrocken wort, gelijh^even te vooren gez,egt is) op een gemeine
wijfe, ende de kinderen haer overleeven, Schoon fy de ervenifle niet
hebben kunnen aenvaerden, foo wort nogtans, alsfy maer wederom
kinderen hebben , de onder-erfgenam uitgefloten, om dat kinderen
ook_ onwetende de erveniffe van haer ouders , op haer erfgenamen ove
brengen, (w) andere diergelijke gevallen worden op de felfde manier
geoordeelt2.8. Daer is nog een ander onder-erfftellinge, die exemplaer genoemt
wort, om dat fy naer het exempel van de vaderlijke is ingevoert,
-zijnde gemein aen vader ende moeder, die macht hebben om haer
ffnneloofe kinderen, van meer als i a of 14 jaren een erfgenaem te geven, ingevalle fy buiten haerfinnenraken te verjlerven.
2.9. Edoch indien de finneloofe kinderen, felfs kinderen, of fufters
of broeders hebben, foo moeten de ouders een van de kinden, en by
gebreeke van dien een broeder ofte fufter, tot erfgenaem onderftellen.
28. Maer een is genoeg, d'andere konnenmetftilfwijgenworden
voorby gegaen, des haer de wet-noodige ofte legitime portie van de
kinderen werde vrygelaten, (x)
31. Dit is alleen vaft geftelt ten aenzien van kinderen die ganfih
flecht, ende voor altoos uitfinnig zijn, (y) maer niet die voor een tijt
tafen, veel minder heeft het plaetle in de doorbrengers of Stadtskinderen,

(<>) /, tilt. f i.C, de bon. qua 'tb. dix, ad tit.ff àe pup. & Va/»-, fuift, d'ijf.
fenb.add tit.th.ij.
(w) v«t iVifinbach ad tit.ff- debered infit.n-\<). (x) §.1
JnfiJ.tit.depupill.fuhft.l çf.C.delmpuU.^al.fubJi. (y) d.J.p.
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deren , hoewel die anderants nevens uitzinnige pleegen te worden
ö ¥
h
gellelt. (¾

XIX,

KAPITTEL,

Ván ondeîerffiellinge oreer de handt.
Vierde foorte fan ondererfftellinge over de handt, hoedanig, en oorfprotik mitfgaden
eerfte gebruik daer fan, naderhandt Verandert. Van het Trebelliaenjche ^aedjhejluit en inhoudt daer fan.
Tointen die het feeefen fan een fideicommis uitma*
kin.
V'erjeheidene "(w/Jen fan beftvareniffe. F erjeheidene konditien daer in ge~
hruikelijk, byfonderlyk, indien d'eerlte Tonder kinderen fterft. die te met ook
JUljttij^ende ferftaen "toort, gelijk de geheele befoareniffe "¾»e/ Jlilftoygendegefchiedt>
door ferbodt fan talieneren ook foor een tijt, ofte foor altoos , gemeinelijkop de
naefiefant
bloedt, hoe die naeftbeit gmoomen"toort.
Verbodtfanalienerendikttils een aenhangfel fan foorgaende fideicommis,
BeteekeniJJe farit "tooort kirt'
deren in deje oferàrachte by den eerften erfgenaem te doen of den treeden , met
profijt fan de fierde-part , bof en de legitima, het effeS der fideicommiffen in
*t f indiceren der goederen. Verfalfanfidekommiffen.
Alles met bepalingen,
uitbreidingen en exempelen.

i. È ¾ Y oudts waren der drie iborten van onder-erfitellinge, waer
¾"""¾ van in de twee voorgaende kapittels gefprooken is, ende geen
M-~J meer.
z. Sulx een Teftateur makende een vreemde tot erfgenaem, den
felven niet konde voorlchrijven , wien hy , na de goederen eens ver~
hreegen te hebben, tot erfgenaem daer van lbude willen maken.
3. De ouders konden ook fulx niet doen ten aenzien van hare kinderen , als voor foo veel hier boven is verhaelt.

4. Maer naderhandt is een derde ondererfïleîlinge opgekomen ,
waer door yeder Teftateur fijn erfgenaem kan beveelen, om d'erveniflê verkreegen hebbende, die wederom aen een ander over te dragen , het zy terftont, ofte nae eenige jaren, of nae fijn doodt, met
of fonder voorwaerden, foo als het hem goet dunkt, mits fulx alleenlijk^plaetfe kan hebben in de goederen van de Teftateur

afgekomen.

$. Schier altoos, valt de befwarenifle heedenfdaegs niet anders op
den
(z) per textttm in d. 1.9, in yerh.meute captusferpetue,
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^den eerften erfgenaem, AIS om nae fjn doodt de goederen ever te dragen
in plaetfe, dat by de eerfte oorfpronk defer onderftellinge-, de befwacrde erfgenaem terftont wierde verfòcht, om de goederen wederom te
geven.
6. Het fal niet onoorbaer zijn d'oorfpronk van defe onder-erfftellinge te melden.
7. De Romeinen hadden by outs een gewoonte, dat als fy haer
goederen, of een gedeelte der felver nae lieten, zenperfoonen dïefklx,nae geftrengheit der wetten , niet machte beuren, fy alldan een perfòon
tot erfgenaem noemden, die wegen de wetten bequaem was om te
erf te ftaen, met verfoek^ o?n de goederen , aen fodanige verbodeneperfio
over te dragen als Ij wilden begunftigen.
8. Dit ftont eerft in de wille-keur van fòdanige genoemde erfgenamen , of fy het aen de verbodene perlòonen wilden geven, ofte
niet, maer om de onbefchaemde gierigheit van eenige perlòonen allbo verlocht, is 'er naderhandt een nootwendigheit van gemaekt ;
fiilx dat de genoemde erfgenamen, de goederen nootfakelijk^moeften overd
gen , en dat fy met recht daer toe konden gedwongen worden, (a)
9. Dit allòo ten bellen van de verbodene perfonen ingevoert zijnde , is naderhant verder uitgebreit, invoegen de lieden alderhande erfgenamen , begonden te belaften, om hare goederen nae haer doodt,
wederom aen een ander te laten volgen, en te vererven, fio dat ein*
delijk_ dit gebruik, tot een fiorte van gewoonlijke onder-erfftellingegeworden

is, en in dier voegen nu alleenlijk bekent, en onderhouden wort.
10. Jae het ooripronkelijk gebruik is fchier t'eenemael verdweenen,
mogende tegenwoordig geen perfòon , door de Wetten verboden , yets, o
eygen, of op een anders name genieten j maer het gene fùlk eenen, bedekielïjkjs toegevoegt , wort verbeurt gemaekt, ten beften van het
gemeine landt; ende wat opentlijk^tot haer voordeel in een Teflament
wort bevonden , is van geender weerden, even als of het niet geIchreeven was. (b)
j o . Daer konnen echter noch wel geleegentheeden zijn, waerby
die oude manier rechtelijk te paffe foude mogen komen, hebbegezien
fodanigen a£te, flaende op diergeîijk exempel, waer by d'Heere B. S.
. in leeven Profeflor furis tot Leiden op fuiken wijle was erfgenaem gemaekt van eenen Sr. Arent de Witt., met dat oogemerk, anders niet
als by monde uitgedrukt, dat hy de goederen tulTchen fijn Vrouw
en
(«) §. i-lnji. de fdekommis.iier.edit. (b) l, i.ff.dehis^uaproxonfcriptJ. tJ.
&.$.i,
ff.dejur.fifc.
• '
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én fijn halve fliSters en broeders foude Scheiden , en aen defe kefte"
•foo veel uitreiken, als haer foude mogen beuren , vreefcnde anders
en voorziende, dat fy erfgenamen, zijnde gemaekt, met fijn huisvrouwe niet vreedelijk lòuden ackordeeren••>achtende de Teftator een
krachtiger middel te zijn, om de fufters te doen geruft zijn, ioo wanneer hy fe ftelde in een ftaet van niet te konnen eyflchen; en mede
byfonderlijk, om haer uit het fterfhuis te houden, alwaerfy terftont
nae fijn overlijden over hoop met de vrouwe gdeegen fouden hebben. De Heer S. de boedel onderlbcht ende gefchitt hebbende, gaf
de fufters en broeders het geene haer in der daedr quam, ende liet de
reft aen de vrouwe, onder acte van fchadelcosheit voor hem inquàlitek als erfgenaem, in dato den 13 April 1649.
. iz. Gebeurt ook wel , dat yemant fijn naefte bloedtvrienden op
fijn uitterfte , by getuigen verfoekt , orn fijn goederen, of een gedeelte van dien over te laten aen fijn huisvrouw' of een ander goed
vrieilt, dat alfio d,m aenftonts moet 11orden vervult.
13. Men noemde by oudts fodanigen eerden, erfgenaem met de
naem van betrouwde (fidttcianus) en den tweeden vertrouweling , (fi~
deicommifarius) d'erveniife felfs wierde fidekommis, dat is, vertrouwde
ervenilfe genaemt.
14. Wyfullen, in plaetfè van vertrouwde, den eerftennoemen befwaerd?, nademael die oude gewoonte van vertrouw elijkhek by ons weinig plaetfe meer vindt, en d'ander fal de naem hebben van begunftigde of tweede erfgenaem, de naem van fidekommis blijft nog op heeden
ook in het duits.
15. Dient ook geweeten, dat by oudts de befwaerde erfgenaem,
ook nae dat hy de goederen hadde overgegeven, van rechts-wegen nog
erfgenaem bleef\ en dienfvolgens dat alle aenfprake der fchult-eylichers,
en fchuidenaers op hem ende van hem gedaen wierden, (c)
16 Maer fulx is verandert, door een Wet of Raeds-beflait , hebbende de naem van de burgermeefier Trebellius (d) door 't welke
.beiaft wierde, dat alle d'attien van de befwaerdefoudengaen op den tweeden
erfgenaem, te gelij^met de goederen, (e)
17. Naderhant is door een ander Wet, ofte beflüit van denRaedt
op de voorftel van den Burgemeefter Pegafm, (f) goetgevonden, ciac
de beiwaerde erfgenaem, altoos vry foude behtfüden de vierdepart van de
erveniffe, en daerhyfe niet hadde, foude hy die mogen aftreds en. (g)
Hh
"
18. Edoch
(d) $ ¾. Infl. defidekommifl.hereà.
(e) Senaius Conftiltum Trebellianitttf'
(f) §.^.d.tit.
(gJ Senattts ConJultumTegaJianum.
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18. Edoch hy kon de beyde voordeelen van TreMlim en Pegafat
te gelijk niet gebruiken, maer als hy de vierde part aftrok, foo moeite hy echter nog ftaen voor alle aaien en deed ook felf alle aenfprak e n , dies moeHe hy met de tweede erfgenaemfolemr.eek•beloften weederzjjdt

Aengaen-, dat hy de drie deeîen van al hetgeeneby invorderde, aen den
anderen fòude goedt doen, en dat hy wederom van de tweede erfgenaem , nopens alles wat hy fòude komen te betalen, ook voor cirie
deelen, ichadeloos foude worden gehouden, (h)
19. Maer om dat daer uit veel krakeelingen veroorlâckt wierden,
foo heeft de Keifer faftinianw, het rædt-beüuit van Tegafm gehegt aen
•dat van Trebeüita, invoegen dat nu de Trebelliaenfche 14 walleen in gebruik is, het Pegajïaenfche niet meer wordende gerept, (i)
2.0. End' is de Trebelliaenfche wet, alloo vermeerdert zijnde , tegenwoordig drieleedig, ten eerfte», een erfgenaem befwaert zijnde kan
verplicht -en gedwongen worden am d'ervenijfe ever te geven aen den
tweeden, volgens de laft van de Teftateur.
2.1. Ten tweeden, de belwaerde erfgenaem kan vry VOOT zich behouden , en van de goederen aftrecken de gerechte vierde part.
aa. Ten derden, alle ac¾en, laften en fronten gaen voor de drie partem.
ever op de begunfiigden of tweeà.en erfgenaem, en blijven voor hefvierde

deel, by den eerften en befwaerden.
aç$. Dit is de fchets van't geheele capittel der fideieommiffen ofte crvenilèn over de handt ., waer op fal Ipeelen al wat hier ván gefproofcen fel worden.
24. W a t is dan een fideicommis ? een uitterfte wille , waer-Âoor yemant
î<er%0eht, vfte belaft wort by den Teftateur , om yets te geven ofte te -doen
aen een ander.

ay. Het is tweederley, algemem ofebyfinder > algemein, alsyeœant
erfgenaem zijnde geftelt voor 't geheel, of voor een gedeelte van alle
goederen, ver¾ocht ofte belaft wort, om die ervenifîe of lijngedeelte
aen een ander over te laten.
a<S. Byfonder, als yemant het zy erfgenaem of legataris verzocht of»
te belaft w o r t , feecker ftuk goeots hem naegeîaten ofte befprooken
•over te laten aen een ander, beide meeftendeel nae des eerfim overlijden „
gelijk reede gemelt is.
zj. Van égtmeine fîdefc&mmiffèn handelen wy alhier, de andere lullen achter de legaten volgen j en ftaet voor af te letten , dat tot de
¾¾ugt en effeel van een fideicommis, behooren vijf pointen,

aS. Ten
C¾ d. § 5, & 6. tol tk,

{£ J. 7, e*â.
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2,8. Ten eerften, dat 'er een erfgenaem zy geftelt, diererzocht wcr^
de, öm aen een ander het goedt over te laten, want fonder dat foudc
een fideicommifs' in een Teftament niet deugen, als te weeten aldus j
i¾_ verzoeke mijn broeder, fonder die tot erfgenaem te ftellen, dat hj mijn
goederen wille overlaten aen mijn huifvrouwe. (k) hoewel door de claufule
€odicillair dit gebrek* eenigzinâ foude konnen vervult worden, u/aer ¾w»
hier vooren gejprooken is.
ao. Ten tweeden, fia moet.de bejwaerde erfgenaem detiTeftateur overleeven en d'ervenifîè verkrijgen; anders kan iy nïet koomen op den tweeden , die niemant vint, daer hy de goederen van eyflehen kan, niet
fiy zijnde geroepen, als nae den eerften erfgenaem, door wien hy is gebeneficieert, gelijkohier nas breeder.
30. Soo wort dan ook vereyfcht, dat de tweede nevens ende naè
den eerften werde genoemt ende door hem geroepen; fonder dat genoech is , in een conditie te worden geftelt, aldus j make mijn broeder
erfgenaem, indien hy fonder kinderenfterft, fil hy de goederen op mijn neef
«verlaten, de broeders kinderen zijn niet geroepen tot het fideicommis.
31. Ten vierden, de tweede erfgenaem moet ook^in?leevenújn, als
detijt of geval by den Teftateur geftelt, om d'ervenifle over te laten,
veflchecnen is. hy 'dan niet in weelèn zijnde , blijft het goedt by den
eerften erfgenaem.
32. Ten vijfden, Wort het fideicommis vervult, met de werkelijke
overleeveringe van de erveniflè , by den befwaerden op den tweeden
erfgenaem^gedaen, want eer defe geen erfrecht kan oefFenen. van dit
alles flaet h hoeden gehandelt te worden.
33. De bëfwarenifïe gefchiedt op verlèheidene wijlen, eerftelijk by
Teftament oïfonder Teftament.
34. Ten- tweeden, onder voorwaerden, of fonder voorwaerden.
35\ Ten derden, uitdruckelijk of ftilfwijgende.
36. Ten vierden, voor een tijt, of voor altoos.
37. Als het by Teftament gefchiedt , fòo fchrijft of noemt de Te»
ftateur eerft fijn rechte erfgenaem, en dan beveelt hy den felven om de
goederen nae fijn doodt aen een feecker perfoon, of aen een onfeeckere
uitveelen, die hy aenwijft over te dragen en na te laten, by exempeï%
ik^ make mijn huifvrouw erfgenaem , maer alsfykoomt te overlijden, joo be
geer ik^f dat fy de goederen fal laten erven op de gene, die mj alfdan naeliif
bloede fullen worden bevonden , of cp fan, Pijter, of Klaes. (1)
38. Hy kan ook, ingevalle de begunftigde erfgenaem voor de beHh î
fwaerde
(*) §-2,lnfi defideicomm.hered, (Q§.z.lnfi.dejideic.bered,
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fwaerde mochtc zijn geftorven, in fuiken gevalle des felfs kinderen, of
yemant anders onder-erfgenaem ftellen.
¾9. Souder Teflament gefchiedt het , wanneer yemant gefont, of
krank zijnde fijn naefte bloedt-verwant beveelt , om de goederen nae
fijn doodt te laten komen end' erven op folk een als hy wil. (m)
40. Ende foo wanneer de toekomende erfgenaem, daer by tegenu uordig is, foo kan de befwaringe beftaen, met twee of drie getuigen, mans
of vrouwen , hoewel anderzints in alle mtterjte willen vijf getuigen ver»
ejfcht -worden, (n)
Al. fae al was 'er met een getuige'by geweeft, indien nochtansd'eerfle er
genaem bekent, dat de overleedene hembejwaertheeft, onidegeheeleervennTe, ofte een gedeelte van dien over te laten, aen een ander, hyfoude fîilx moeten doen , of ingevaîlc van ontkenninge, kan de geene die
daer aen geleegen is , hem op een eedt drijven, mits hy lelve eerft
fweere, dat hy niet beter weet, of d'overlcedene heeft hem willen begunftigen. (°)
AI. En dit heeft foo wel plaets, wanneer d'overîeedene een. Tefiament heeft nae-gelaten en d'erfgenaem daer in geftelt, by monde heeft
befwaert, als wanneer der geen Teftament is, gelijk wy foo even gezegt hebben.
43. Ook fònder onderfcheit, of de befwaerde erfgenaem , vol of
minder-jarig zy, als hy het maer heeft konnen vcrftaen. (p)
AA. De voorwaerden , die in de befwaerde erveniiîen worden geftelt, konnen verfcheiden zijn, nae de finnelijkheit van den Teftateur,
by exempel; mijn vrouw zy erfgenaem; maer indien ff -wederom trouwt
begeer ik. dat fj de goederen fal overlaten aen die én die, of mijn broed
foone zy erfgenaem , maer indien hy onder de vijf-en-twintig jaren ferft,
f09 wil *4., dat hy de goederen, van my afgekomen, fal naelaten aenfijn

fufter.

45". Maer de geraemfte voorwserde is, indien mijn erfgenaem fonder
kinderen koomt te overlijden, foo wil ik^, dat hy ds goederen hem van m
aengekoomen, fal laten erven aen mijn naefte bloedt als dan zwijnde.
46. Welke onderftellinge verdwijnt , indien de eerfte erfgenaem
kinderen hebbende fterft (gehadt te hebben baet' niet, ) want dan de
tweede voor altoos uitgeflùoten is , fchoon de kinderen daer nae kome
te fierven , ook alfchoon de kinderen ten tijde van't maken des Tejtaments ,, al gebooren ïs/aren ; het moeten echter kinderen zijn uit hou
welijk\
(m) §• 10, d.tit.
(a) §ultd.tit-lnjl,
(°)d,§.ult,
(s). JZiet hier H
Bande infjn 4 boek tit 5 def. 18.
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weüjk^ gebeuren , of <.¾or kouwelijk, wettig geataekt , niet op andere
wijle.
47. Baftaerden en aengenoomen kinderen, worden voor geen kinderen in dit ituk gereekent, of daer moeiten byfondere blijken van de
Wille des Teftateurs zich opdoen, (q)
48. Het gebeurt w r el, dat een Teilateur, twee erfgenaemen, met
een begrijp van woorden belwaert, onder defe conditie, indien jy finder kinderen fierven; die echter op elk alleen zien. -AHbohaddegedaen
Oene Oenes, by fijn Teitament van den x'Xen November 1616. Want
hebbende gemaekt aen E. ende F. G. kinderen van Vincent Ypkes,
fijn moederlijke goederen, met belaftinge , dat die goederen fouden
komen op de. andere kinderen, van*V. Y. indien de twee voornoemde kinderen Stierven (onder kmt, of kinderen nae te laten E. kreeg kinderen , F. kreeg geen, dies Tiberim Thoms, man ende erfgenaem van F. iùftineerde, dat het pdeicommu uit was, om dat de conditie, indien fy [ierven finder kinderen op beyde te gelijk was geftelt, en daerom in beiden
ook moefte vervult worden, foude het fideicomnw plaets hebben.- nu
was dat niet gefchiedt , door dien E., kinderen hadt , en waren foo
beyder goederen nae fijn zeggen vry; maer isby den Hove wel geooideelt, dat fuik een conditie, op beyde te gelijk geilelt, van elk van
beyde moeite worden veritaen, en dat daerom het part van F. hetfdeicommis onderworpen was, (r) den toen December 1644. JSfattta decif. ijf
49. Somtijts wort ook defe voorwaerde, fchoon niet uitgedrukt zijnde , indien hy [onder kinderen 8;erft, , van felf verftaen , te weeten, al
een vader fijn kinderen belwaert, om de goederen nae haer doodt fonder eenig voorwaerde over te laten acn een ander, foo wort fulx genoomen, als of 'er by ftondt, indienfi geen kinderen komen nae te laten \ om
dat de vader gelooft wort meer gedacht, als gefprooken te hebben en
dat hy geen vreemde voor fijn eygen kints-kinderen heeft willen rce-

Pen- (0

.

" .

}"o. Jae daer is ook een ftilfwijgende voorwaerde , in alle befwareniflèn, die van 't goedt nae des eerften doodt over te laten op een ander, in deier voegen genoomen worden, wijn vrouw zy erfgenaem , nae
myn vrouwen doodt wil ik^, dat fan en Pyter [uilen erfgenamen zjjn; wan
daer in begreepen is, dele voorwaerde, indien fan en Pip er mijn vrouwe
komen te overieeven ; want fy voor de vrouwe ftervende, foo gaet de
befwaereniffe te niet, en haer erfgenamen hebben niet te eyfehen. ( 0
Hh 3
fi. Eink- fq)l'irf. Fzchinœ q.contröï. 60. ff) per Lp. §.!.#. adfe. Trehll, (>.) I. no.d.
iU,& áemonfftat.1.30. C'.defdekomm,
(t) l.4,inpr.fi.^uanâ,diesiegat,eed.
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fz. Eindelijk niet alleen de voorwaarde , maer ook de geheelebei
fwareniffegefchiedtukdruckelijk, of ftilfwijgende.
53. Uitdruckelijk gefchiedt het indiervoegen, als 't hier vooren geXgt is.
f4. Stilfwijgende, wanneer de Teftateur, fijn goede ren verbiedt té
vervreemden, buitenfijngeflacht , het welke lbo wei van geheele ervenilîên, als van feeckere ftucken goedts pleegt te gelchieden.
ff. Maer het moet een bepaelt verbodt zijn, dat men zien kan tot
Wiens voordeel , en om wat reeden de Teftateur het verbodt doet;
want eenfimpelverbodt van goedt te vervreemden Jeo eenvofodelijk^geflelt h
geen kracht, (u) voor fodanig is fchier gehouden het verbodt van een
Teftatrice , àie haer huis-gerae¾ hadde veïbooden te vervreemden,
hoewel fy daer by gedaen hadde, tot haergedachteniffe; foo verre is verftaen dat het ftant moefte grijpen , als fy hadde belaft de meubelen te
deilen en niet by boelgoedt te verkopen ; maer d'erfgenamen de deilinge eens gedaen hebbende, foo hadde een van haer, fijn gedeelte naáerhant verkocht, waer op d'andere fuftineerden, hy was van fijn recht
der ervenifle vervallen, om het generale penale flot des Teftaments ;
maer is niet verftaen, dat lbo een flecht verbodt vaneenige meubelen
niet te verkoopen lbo hoog foude geacht worden, Meinert Egberts in
qualiteit op ende tegens Grietje fans erfgenaem van Pijter fans gedaegde
2.8. f mij 1680.
• jTö. Een ander aenmerkelijk exempel is hier van gedecideert aldus ; Euftachia van Heemert weduwe van Ir. Pieter van Quarebbe tot 'Uitrecht, hadde by haer Teftament van den laeften Julij 1612, tot erfgenamen geftelt hare kinderen, met fubftitutievan der felverdefcendenïen j onder exprefle conditie ofte yerbandt, dat haer voornoemde geinftitfteerde erfgenamen de zjite enftate Tjepma, geleegen in Frieftandt tot Rod
hmfen etc. nietfitllen mogen verkoopen , verzetten, belaften, befwaeren, vermangelen ofte veralieneren int geheel noch ten deele in eeniger manieren
willende dat de felve z.ate en ftate, ingevalle alle hare Tejlatrices kinderen
finder naelaten van verder echtgeboorten aflijvig werden , komen f al op d
voornoemde haer Teftatrices moeder en nae 't overlijden van de felve, op h
Teftatrices naefte vrienden van haer moeders z.fjde. De fbone van de Te
ftatrice hadde defe zate landts overgedragen op fijne krediteuren. de
iòone van deiè foon koomt defe Üate vindiceren van de krediteuren , maer is afgeflagen by 't Hof, om dat hy niet was geroepen, maer
blootelijk geftelt in de conditie, 't welk als hier boven gezegt is, geen

infti(n) /.114. §. 14. åelegai.i. I.63. infr.ff. delegat,3*
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måkotie noch fubftitutie maekt. de moeder van de Teftatrice enhaer
verdere vrienden waren met anders geroepen, als wanneer de kinderen fonder deicendenten fouden komen te overlijden ; welke conditie wefende gedeficieert , door dien defe felf een defcendent was,
iòo bleek klaer, dat het verbodt van alienatie, buiten aenzien van't existeren dier konditie niet was , als een bloodt verbodt , nudum praceptum,. dat in t' ydel uitkoomt, om dat niemant daer uit ac¾ie kan gcfchapen worden, (w)
57. Het verbodt om niet te vervreemden uitgedrukt zijnde, gelijk
het behoort , met duidelijke meldinge voor wien de befwareniiie ial
ftrecken, foo wort d'eerfte erfgenaem verftaen beiwaert te zijn, om de
goederen nae fijn doodt te laten blijven in het gedachte, (x)
j § . Sulx in dien gevalle geen zeggen op de goederen valt, foo lange:
ly uit het geflachte niet worden vervreemdet, maer dit gebeurende
Joo heeft het naefte bloedt, of degene, tot wiens voordeel het verbodt isgefchie
ïecht om fbdanig erf-goedt van een yegelijk befitter op te eyichen. (y)
59. Ondertuflehen kan de belwaerde bezitter, hetverboodengoedt
aen een derde niet verbinden r ende de Crediteuren konnen dat goedt,
Ichoon in handen van een derde zijnde geraekt, uit krachte van die hypöteek, niet vervolgen , alibo dat verbodt van alienatie behelft ook de
verpandinge, (z) ibo geweei¾n tuflchen Gabe Gabes Reinfma, contra Dirk_
•Hotfes cum fociis m qualiteit voor Kerfiijt 1680.
60. Volgens dien, wie met fòodanig verbodt is beiwaert, kanhetgoedt
wel laten Mn een van het geflachte, met uitjh.itinge, van andere eeven nae
-ofoo\,nader; doch als het goedtgemaektisaenhetgeflachte, dan moet
de naeftheit ingezien worden , en de belwaerde vermag d'eene voor
d'ander niet te trecken; maer moet het laten opfijnbeloop, nae uitwijfen van het naefte bloedt, (a)
61. &ödkals'-er fiaet, dat het guit fal blijven in de naem, en het gefiachte tot luifivr -deffelfs, lbo wort het daer voorgehouden, datheteerfte voorrecht in fuiken gevalle is by de mans , of die van mans afgekomen zijn , maer als 'er ftaet van het naeïie bloeit , van kinderen of defcendenten, fbo blijft men by de eygenichap der woorden, die lbo wel
tot het vrouwelijke als masnelijk geflachte behooren. (b}
62. W y &flen van dit verbodt om niet t'alieneren, beneeden noch
moe-

, fw) d.l îi4.^rL. 9?.
(x) 1*114..$. i f ff. delegat. 1X69. $.•$. d.legat.
(y) d i 69 § 3 l 67. $. Z.eod.ttt.
(1) l nlt. €. de F(eb. non alten.
(a) T
*eç.advt. V. defdeicomm n. au.¾r **• Sand. trubï. de prohib.alien,p, s,c,6.n,
&£• 5-«. 7(b) Sand, d. lot, & liè. ½Jefif.tii 5. def, g.
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moeten Ipreecken, om in dit kapittel, dat voor zich fèlf lang genoeg
lal zijn, niet alles op te hoopen.
6g. Eindelijk is gezegt, dat een fideicommis, of voor een tijdtofte
voor altoos kan gemaekt worden, voor een tijt, by exempel, tot aen
de zf. jaren des erfgenaems , en is dit ook foo verftaen, als eerft een
fideicommisfimpelijkwas geftelt, en naderhandt by codicil gezeidt, dat
den erfgenamen vry foude ftaen op zijn %j jaren van de goederen te
diiponeren; want or Ichoon wierde gelüftineert, dat dit svoort difponeren alleen macht gaf, om by laetjle wille te difponeren, en niet by contract,
en dat dienfvolgens d'erfgenamen uit kracht van voorigefideicommüde
goederen niet konden verkoopen, is echter geoordeeît, dat het wcort
diiponeren, ook wel tot contracten konde, en alhier behoorde getrocken te worden (c) den 5 April 1656. Frednck^ Ruifih Impe.nwt contra
Pieter Reinerts in qualiteit gedaegde, Nauta.
Ó4. Behoort hier ook toe, dat de erffîellinge over de handt niet alleen voor een trap, maer ook voor de tweede en derde kan geichieden;
(d) jae ook kan defe erffîellinge voor altoos werden gefticht, in defer
voegen , ik^ wil dat mijn goederen nae verfïerf van mijn cerfie erfgenaem
[uilen erven op mijn naefie bloedt als dan in leven zijnde, en dat jj altoos va
d'eene mijner bloedtvrienden, op d'andre, [uilen gaen ; fisder dat jjt'eeniger
tijt, uit mijn bloedt [uilen vererven, (e)
65% Wort nogtans verftaen, dat lodanige befwarenifiè fich niet verder uitftrekt, als tot de vierde trap van maegfehap, wefende met de vijfde
en volgende trappen de goederen vry en onbefwaert, (F.) ten, ware de
Tefiateur met z,eer krachtige , en dringende -woorden hadde belajh, dat hy im
mers de bejwaerenijfe ten eeuwigen dage wilde hebben uitgefirekt, in welken
gevalle de wille van de Teftateur plaets foude moeten hebben, (e)
66. Voor lodanige dringende woorden fchijnt men echter niet te houden, als de Teftateur enkelijk zeide, dat hy de befwarenifiè voor altoos
of in't eeuwig maekte, want eeuwig niet meer is ûsgeduirig , hy fchijnt
meer woorden te moeten gebruiken, om dat dewet zegt, dat een altoos durend of eeuwig fideicommis met de vierde trap uit is, (h) en
daerom moeten de woorden fodanig zijn, dat fy uitdrückelijk dat gevolg affnijden met te Zeggen ; dat het ten geenen tijde, of in eenig geVal ter weereltfal mogen eindigen, of dier gelijke. Evenwel, indien het woordt
eeuwig en altoos dikwils herhaelt en aengedrongen \viert, men foude
mo¾e(c) Ko\ 117. c. t. §. 1.
fa) §. I r. Inft. defideicomm- heredit. (e) Sand.
f-dtf.ç.ea'6.
(f) ex AToV. 159 c i.ubi, tjiiattiorgemraùones (g) Sand,4.5 4
(h) d. Hoï, 159. c. i.infn.ubi,tnidj>erpeiuoinfamiIiâpermamret,
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fnogelijk daer uit de ganfch eernftige wille van de Teftateur wel mogen ¾fneemen ende vaft ftelîen.
67. In't verfterven van de goederen, die de Teftateur opfijnnaefte
bloedt t'elkens heeft willen komen, wort ydermael gelet op den naeften
aen den eerflen Teftateur , en niet op de naeftheit aen den laetften bezitter^

en daerom wort een half-broeder , welkers zib van de Teftateur afkoomt, niet uitgefloten van de volle broeder des laetften bezitters, (i)
68. Men telt ook niet enkelijk de trappen van maegfchap, maer
kinderen komen in haer ouders plaetfè, gelijk in de erveniflèn, die nae
de W e t g a e n , waer van kier nae fal gejprooken worden. *

• 69. Edoch als de Teftateur, de befwareniflè, niet heeft gemaekt op de
naelte van fijn bloedt, maer alleenlijk, dat de goederen buitenfijngeflachte niet fouden worden vervreemdet, in fuiken gevalle wort gezien
op de naeftheit van den laetften bezitter, en niet van den oorfpronkeJijken ftichter. (k)
70. Veel meer is dit te verftaen, als ten Teftamente gezegt is, dat
het goedt altoos moet blijven op de naefte bloetverwanten. Hier op
dient het getuigeniffe ende verhael van d' Heer Nauta in de fake van
fttffr.. eséldegende van Solkama Impetrante, contra de Kapitein Abraham Solkama , en Dr. Bottricias ais Curateuren van Abraham Hillema &c. het
fideicommis luide, dat het goedt niet [oude mogen worden verzet, verkocht,
tiochie verwandelt , ook„ aen geen andere gejlachten fiude verfierven, nogte
<vererven , dan altoos blijven en erven op de zibfte, en tiaeft geregtigde bloedtverwanten. Abraham ende Mayke van Solkama felfs kinderen hebbende,
hadden van het befwaerde goedt buiten de familie verkocht, nsfldegonde haer
fufter ageerde tot de ftrafie , ten Teftamente, tegen de contraventeurs
•geftelt, en-eyfchte wederom de goederen, maer is afgeweefen, o m d a t
in allen gevalle de kinderen van de laetfte bezitters, ende verkoopers,
moeften gaen voor de zufters in delen gevalle, door dien alleen de naefte
en zibfte vrienden (finder te zeggen, aen den TeHator ) waren geroepen.

7 u Staet nochtans alhier te letten, als yemant fijne kinderen en naefte
vrienden erfgenaem maekt, defèlve malkanderen tot erfgenamen onderftellende, met byvoeginge van fijne goederen buiten fijn bloedt niet te
•willen hebben vervreemdet, als dan de befwareniflè niet verder ftrekt,
als op die genoemde erfgenamen j nademael de woorden, die de vervreemdinge verbieden, in defen maer een aenhangftl zijn, van devoor•gaende befwareniflè , en daerom ook niet verder uitgeftrekt konnen
worden.
Ii
7a. Het
; C)&iet Sanåe $.$.7.ZMph.tiu'»anfideiCin,t.
(*) Sant. 4 j.6.
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yz. Het welke dan alfoo ganfchelijk in alle fideicommiffen aen tô
merken is , dat de woorden ; en niet uit mijnen bloeds ofte gradg
volgende op een fideicommis geen,, nieuwe uitftreckinge maken; maer
voor een aenhangfel van't voorgaende worden gehouden , londer wijders, gelijk Sande leert. (Ij
7g. Hy doet 'er echter by (m) dat de woorden wel foo breeçlt, en
krachtig konnen zijn, dat ly een uitftreckinge tot een geduing fideicommis maken , en is ioo by den Hove ver¾aen , in uufdamg fideicommis. de woorden van het Teftament; mdien yemant van beiae onjè
¾IO

kinderen , fonder kint, of kinderen nae te laten , mochte komen te verjterven
Willen wy Tefiateuren beid:, dat m fetlken gevalle onfe goederen , van't een
op 't ander kint y of kinderen r ofte deffelver kint, of kinderen alfáan in leven
zijnde, jullen devolveren en vererwen, en alfoo vervolgens perpemeel. en wederom fonder dat onfe goederen, geerft jullen mogen, worden mt onsgefiach-*
te , ofte rechte graed, maer altoos, en ten uitterjien toe daer -in verblijven y

het eene kints-kint, fonder kint zijnde verftorven, eyfchte de vader het
goedt, alfoo het fideicommis uit was; maer de fwager, wefende loon
van de Teftatoren, dreef dat het fideicomnyg perpemeel was, ; twellç
by den Hove foo is verftaen , hoewel eenige Heeren meenaen , dat
fulx ftreedt met het geene te vooren by den Hove was geocrdeelt, en
dat Sande Schrijft, (") maer de woorden wel zijnde over een gebracht
fullen verfcheiden bevonden worden, tot defen eynde; ûiooby Smd*
piet meer ten Teftamente was uitgedrukt , nae de ftellinge der fideiçommiiî¾ire woorden, van elk^kmt op het ander, als dele enkele woorden , ennietmt mijnen bloede oftegraed, dat veel verfcheelde van dçfè dubbele
uirdruçkinge hier boven gefteït. by aldien het kan geichieden dat woorden , achter een fdeicommifjaire fubjtitutie gevoegt de uitftreckinge perpetueel konnen maken, gelijk niet kan. ontkent worden, foo behoor?
den hçt de voorgeftelue woorden kunnen. t-e wege brengen, afgedaen
den zzen Oüober x68o. tuffchen M.B.en P. I\

74.. Het gebeurt dskwils, dat de goederen niet enkelijk aeu de naefte van't bloedt , maei" aen de ouàifte worden gemagkt - en wel meeyendeels met uitdruckinge van Zoon, of mannelijk er¾eh^em; fomtijts
opk .vel het oudtj†e kim % fonder onderfçheit van Ja?-?,
. 7f. In delen, gevalle, by aldien de Teftateur eea eeuwig voordeel in
fijn geflacht heçft willen ibchten, foo wort veçitaen,, dat een jonger loon,,
behoort te g¾eu voor een dochter, Ichoon ouder zijnde; voornamenclijk
0) injïjnqde boek, tit. ç. de f. 4. en ¾o.
ftaiot.
\^ yifaggrnthf z Jl.çdeci(i&.

(m) 'm de yoorf. 4,. defin 1/erf etfi Te;
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lijk indien het voordeel behoort tot de luifter van een adeîijk geflachte.
buiten defè omftandigheden fòude men de dochter, als outfte kint zijnde,
moeten voorflellen , waer van een notabel exempel en decifie is by
Sande.(o)
j6. Voorts worden de befwarenüTen der fideicommiflèn, eng genoomen,
en voor al niet verder uitgeftrekt, als de woorden duidelijk mede brengen.
77. Dienfvoîgens, als een erfgenaem belaïb is, het goet aen een ander over te laten, ingevalle hyfinder kinderen fterft, en hy kinderen komt
'nae te laten, foo is de befwarenifîë uit, fonder datfè vernieuwt wort,
fchoon die kinderen naderhant kinderloos komen te fi'erven, waer van ziet e
exempel en decifie by Sande. (p)
78. Eert Teftatrice, naelatende eenige kinderen, en kints-kinderen,
uk overledene kinderen, fielt tot erfgenamen, hare kinderen, en refpéétive kints kinderen, daerby voegende, indien yemant van hare kinderen en kints-kinderen , quame finder kinderen te overlijden , dat der filve
portie fiude komen of danderen, ende by aller verfterven op haer naefie bloe
vfienden. hier op fterft een dochter, nalatende een loone, die fonder
Trindeferi overleeden zijnde, eyfchte de moeije fijn goedt. de vader hiek
ftaende, dat het fideicommis fijn kint niet raekte, maer deflelfs moeder,
'<àie niet fonder kinderen gefturven zijnde, het fideicommis in haer perföon uit was. het betrdte ook de kints-kinderen, welkers olderen te vooren overleeden waren; maer dat konde niet getrocken worden tot kintslanderen, weikers olderen daer nae flierven. In een favorabel geval foude men de meininge des Teftateurs wel foo getrocken hebben, maer in
fideicommiflèn volgt men de enger uitlegginge, end' is ook alfoo by den
Hove veïftaen, in de fake van f elke Oenes, Impetrante, contra fan Melchiors, Schepen der Stadt Leeuwarden gedaegde den iy, fulij 1637. Eenige Heérén mëinden dat ook de kints-kinderen uit de kinderen doen levende, béfwaert waren, om dat fy ftilfwijgende geroepen waren door
dé Wöordéri. indien He kinderenfinderkinderen quanten te forven; maer
is echter, in cas van revijs, by defelve uitfprake geperfifteert, ende te
rechte; want de woorden vmfabftitutie raekten ongetwijveltde kints-kinderen , die Verfcheiden fuccesfie hadden, van de kindéren, dat is, welkers ouders overleden waren t nademael fy tegen malkanderen geftelt
wierden, en daërôm konden ook geen andere kints-kiùderen in âcfitb.Jtitmie va.n'tfideicommisverftaen worden.
'Nauta.
jy. Hier tóe kan ook gebracht worden het gene geweefen is in de
v
fekè van Schelto van Pafienrode, in cjuaüten lmpetrant contra d'erfgeI i 2.
namen,
(o) Sani 4.5. 8.
(p) lïb. 4. tit. 5. de. 4. (f 9.
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namen, van de overfke. Georg vanLiaukemagedaegde. de Teftatricehebbende twee fufteis , en twee broeders erfgenamen gemaekt,. hadde
d'eene fufter en d'eene broeder, d'alienatie verboden , om redenen aldaer uitgedrukt; daer onder byvoegende, indien yemant van haer [«fiers,
ofte broeders tegens hare wille mocbte doen , dat die [oude verftceken z
vant geene hun ofte haer van de felve mochte aenkomen. de Impetrante
fuftineerde, om dat defe woorden van de fufters ende broeders fonder
onderfcheit Ipraken, dat die ook tot het verbodt van alienatie, en alfoo tot allen ftreckte, maer fonder reeden, ende zijn afgeweefen, om dat die peenalc
claufuie geenzins een nieuw fideicommis konden maken, noch de zin
van bovenftaende difpofitie verder uitftrecken. den i çen Juiij .1643* Nauta.
81. Van gelijken, yemant befwaert zijnde, by aWen by jonder kfnt
koomt te fierven , foo worden onder de woorden van kinderen, dekintskinderen niet begreepen, ten ware het tegendeel uit andere woorden des
Teftaments, en uit giffingen konden werden afgenoomen. (q)
82. Het foude mogelijk niet vreemt zijn voor fuik een reeden van
giffinge te neemen, indien de Teftateur, n æ dat fijne kinderen hadde befwaert met fideicommis, daer by hadde gedaen, niet ie willen,
dat de goederen ieenigen tijde uit fijn gedachte [ouden gaen ofte veralienee
worden ; want alhoewel fodanige fluitreeden niet bevoegd" is,, om een
nieuwe uitftreckinge vanfideicommiste maken, gelijk te vooren gezegt
is, foo heeft het echter fijn reeden, dat fy de twijvelachtige beteeckeninge van kinderen , die in 't latijn ook kintskinderen bedieden, fouden
konnen helpen, doch hier van ydrrfijnoordeel.
85. D'eerfte erfgenaem,-die belaiî is de goederen over te dragen ,,aen
een ander, kan, ais gezegt is, genootfaektworden, fulxtedoen; eiï
plachte dat dikwils te gebeuren, doen men d'eerfte erfgenaemgewent
was te bekften het erf-fchap terftont over te laten ; maer het felve is
heedenfdaegs weinig van nooden, om dat de befwaerde erfgenaemen doorga
het goedt haer leven lang behouden.^ het kan echter gebeuren, uitvreelè
van fchult, en groote moeiten.
84. Doch gedwongen zijnde , heeft deerfte erfgenaem nog [chade no
bate , in eeniger wijle te verwachten, maer alles koomt op den geenen aen, op wien d'ervenifle wort overgedragen, (r)
85. Doch als de. goederen eerft nae verfterven, ofte nae veel tijts
fullen overgelaten worden, foo is de befwaerde erfgenaem gehouden,
Inventariste leveren , ende cautie of [eekerheit te [tellen, dat de goederent
z.ijneç
(J Saad f. 10.11.
(r) l, 4.jf. ad Sc Trebell.
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zijner tiji »Jutten worden overgelevert; ten ware de Tefiateur, bet fehe te
eyfchen, hadde verboodsn. (f)
86. Maer als d'eerfte erfgeijaem de goederen overlaet, fôomaghhy
of zijn navolger de vierde part, waer van hier boven gefprooken is, van.
alle de goederen aftrecken, en voor fig vry erflijk behouden; welke
vierde part genaemt wort de Trebelltanyque portie r waer van de reeden
hier boven al is aengeroert. (t)
87. Soo wanneer ouders hare kinderen befwaert hebben, om de goederen niet te mogen vervreemden, maer over te laten aen een ander,
het zy nae haer doodt, of terftont, fuiver, of onder voorwaerden, ibo
konnen de kinderen boven de Trebellianyque vterdepan, nog vry houden,
en aftrecken haer legitima, dat is, Wetnoodige portie, die een derde part
van het goedt uitmaekt, of foo daer vijf of meer kinderen zijn de helfte,
fonder dat de olderen, het een, of het ander konnen verbieden, 'twelk^
alfoo tegen het kfifirlijke recht , in de praïïijke allenthalven is ingevoert,CX
de by ons ongetwijvelt mede waergenoomen wort. (u)
88. Maer de ouders fòuden konnen middel.vinden , om de kinderen hier in te belemmeren, volgens de raed by eenige gegeven, te weeten,' als fy haer vol erf genaem maken, uitaJle goederen , met belaftinge], o
goederen in''t.ge/lachte , of aen yemant anders over te iaten , fonder eenige
treckinge van legitima; of indien ly het uitterfte recht met lòdanige
aftreckinge wilden gebruiken , dat fy haer in fuiken gevalle niet verder erf
genaem maken ,,. als voor haer naekte -wetnoodge, of anders, legitima port
fonder meer, en moeten alfdan de kinderen nae verfterven der ouderen kiefen, of dat wettig deel alleen vry en onbelwaert, om dat daer
geenderhande befwareniile kan opgelegt worden; of alle de goederen
met de befwarenilie,gelijk de ouderen die. hebben geordineert. (w)
89. Dit fchijt genoeg&em tç weefèn het gevoelen van d' héedent
daegie reehtlgeleerden ¾ te weeten,dat die raedt foo wel magbeftaen,
en wort delèlye. veeltijts gebruikt, hoewel Sande (x) is vanandergevoelen. By den Hove weete niet, dat dit geval noch kgedecideert,
wy Sullen daer van noch eens moeten îpreecken , als van de legitima
gehandelt fal worden.
90. Noch wort de Trebettianique portie vermindert, door de legaten,
en al wat d'eerfte erfgenaem uit het teftament heeft genooten , als
Ii 5
me-

(0 ïid tit.ff M legat. &>fidèic cauCcaV. Zutféntit. Van fubfïtt. n 8. en tit.
* ie'ttommisn.6- (t) §.7.1nfl.ácfidekommis.heredit. (<•) Sande 4de boek, t
, dgfi^. en 4.
(w) Schot ad tit.ff.deInoff.teftam. uli de legitima, Quafi. eft
ratio! roet. ad §. uit, in/J. de Img. tefi.
(x) ïtb. 4. tit. 7. def %. in fin.
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mede door de vrachten, die hy uit de goederen heeft ontfangen, fòo
dat, indien hy eenige jaren d'ervenifîe bezeeten heeft, deTrebellianyke
lichtelijl^in de genootene vruchten kan verfmdten ,

(y) het verdere profijt

dat hy uit de opkomften der goederen heeft genooten , blijft tot fijn
beften.
• gi. Eenige Auteuren neemen de tijt, binnen welke deTrebellianica
met de vruchten wort geconfumeert op tien jaren , eenige op vijfjaren,
andere op zes end' een vierendeel ,Nauta (z) zegt dat het Hof acht neemt,
op de tijt, en hoedahighèit van de goederen, mitsgaders de proportie
der opkomften, daer uit voortgekomen, 't -welk. ongetwijvslt is de befte wech om dit uit te vinden, of liever d'eenigfte.
92. Ook de kinderen van d'eerfte trap door haer ouderen befwaert
zijnde, : trecken de Trebellianica-géheëïvjk af, Ibnder verminderinge wegens genootene vruchten, (a)
93. End' een Teftateur kan fijn kinderen dit recht niet verbieden,
gelijk hy wel kan doen nevens andere erfgenamen, die hy ook^kan belaften alle de vruchten weder te geven, (b) fonder yets af te trecken, mits
d'erfgenaem alfdan in fijn ke¼r ftaet, gelijk trouwens altoos, of hy het
goedt, fonder eenig profijt, aenneemen wil ofte niet:
94. Het verbodt van de Trebellianyke dient wel uitdruckelijk, endc
met name ten Teftamente vermeit te worden ; hoewel by den Hove,
wel is verflaen, dat krachtige generale woorden tot dien einde konnen gelde
iòo als Nauta (c) verhaelt te zijn geweefèn, in de'&kevanfaobMartens -Cftm ficiis Impetrant,' contra Rùirtjè Vhomas gedaegde in convent, en im-

'feiraniè in'recohvent. deTfebellïánykeivaShiet J«?¾flverbooden> maer
alleenlijk: öp hét laètfte van het Teftament daerby gevoegt, dat die
zig opponeerde, niet wijders foude genieten, als ten uitterfte de legitima, is by de meefte klemmen verftaen, dat die woorden genoegfâem
verbodt van Trebe;llianica mede brachten; hoewel andere, z.egtNauta.,
"Van contrarie ¾èvoelëh waren; entle niet Ibnder reeden, infbnderheit
alfòò die wobrden niet' zagen op hétfideicommisalleen ; maer op het
geheele Teftatneht," hoedanige flot-rederi by de notarien, Ichier altoos
worden gemek nae hun ftijl. indien fy onmiddelijk hadden gevolgt
hét fideicommis, foo was het meer buiten bedenken geweeft den 15
Jùlij 1637.
'
" ; - 95*. Somtijts maekt de Teftateur aen d'eerfte erfgenaem, een fêeciker ftuk goets, of een fomme geks , in pîaets van fijn rechtelijk
•
vierde' fv) / 18. C. L&1.22. f î.ff.adSc.TrebelL
(?) decifp.
(a) /.6. f uit.
C>aeSc,Treiell, (b) d.I. i8, inpr.
(c) infijn$qjledecjfie.
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tot

yiçxåef mi mits, dat hy*
vervtdlinge van het vierde part kan aenhouden , indien het beweeiene minder bedraegt. (c)
96. En dit is profijtelijker voor den eeriten erfgenaem • . want het
geene hem ailoo in plaetfe van de vierde part wort gemaekt, dut geniet
hy vry {onder, vermtndermge wegens fchult van den boedel, die alle tot lafte

van den tweeden erfgenaem moet komen ; ten ware de goederen te
kort quamen; want als dan,de fchult-eyfchers ook defen eerftenerfgepaeoï /ouden konnen aenlpreeken, ibnder dat de befwaerde erfgenaem
in delen verder als de goederen dragen konnen, gehouden is. (c\)
97. Andemnts, wanneer yemant enkelijk is belaft de ervenifîë aen
een ander over te laten , londer aenwijlinge van een feecker ftuk
voor fijn vierde part, foo moet hy de fchulaen mede voor een vierde
part helpen dragen, (c)
98. Edogh ais de Teftateur legaten aen anderen heeft weg gemaekt,die
-komen alle tot iafte van den tweeden erfgenaem. (F) ten ware de Teftateur meer aen den eerften erfgenaem als een vierendeel hadde gemaekt, want dan moet hy nopens het meerdere, de legaten nae advenant ook hoeden, (g)
, 99. Wel te weeten, de Trebellianique portie bedraegt de vierde part
van alles wat de Teftateur, nae aftrek van Schulden , heeft naegelaten; invoegen de tweede erfgenaem moet lijden , dat de befwaerde van
alles de vierde part aftrecke,. en dan moet hy van de refteerende drie
parten de legaten uitkeeren ende betalen.
100. Wanneer de befwareniiîë tot meer frappen uitgeflrekt wort,
'gelijk wy gezegt hebben te konnen gelehieden , foo mag de tweede
erfgenaem:, geen vierde part weder aftrecken j tenware cCeerfie fulx had~de nae gelaten; want meer als- een vierde part, uit een bejwaerde erveni
piet kan gehaeit worden, (h)
;
101. Jöit is het dan al wat een befwaerde erfgenaem voor zich kan
behouden; de vordere goederen, gelijk gezegt is, moethyopdevoorfchrev-ene tijt overlaten, daer t behoort; mits aftreckende boven de vierde part het geene de orverieedene hem lchuldig was. (i)
Î ox. De vraeg is, of een erfgenaem, met meer andere wefènde iageftelt, oo^^oét. tveder a£,ven, het oeenehemisvaoruitgemaekt, danofhy
lulx boveu -fija vaerde part mag. behouden. d'antWQort is, indien hy
belaft

(c)§.9.ln{l defiickommig hertd (J)d $.9./ 1 $ 17 ff ad Sc Trihtll (e}§.
$. &• • .d ui ;/ift
(f) l.i.§„uji fl.deSc Trebell. (g) l 1. i pm ff <*d Sc
Tfebelt. i ») /. 47, §. 1, ff, ai 4 Falcià, t, xi. % uit. ff ad ò'ç. Trebell. ('} 4 80.Ji.
adScTrebell.
'" ""
'
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•belaft wort over te laten het geene hem aengekomen is, lbo moet hy ook
het vooruitgemaekte overleveren, maer wort hy bdaû fijn erfpomeover
te laten , loo kan hy het vooruitgemaekte behouden ; uitgenoomen
fijn eygen portie, die hy daer in foude gehadt hebben, alft hem niet
voor uit was gemaekt ; want fulx hem in der daedt, niet kan gereekant worden voor uit gemaekt te zijn; gelijk Sande leert, (k) en noch
breeder Gail. (1)
105. Het lèlve ©nderfcheidt heeft plaets in de vrage, of eenbefwaerde erfgenaem ooh^moet reftitueren het geene hy niet onmtddelijk^ krijgt va
felve erflater, maer uit fideicommis, by den felven nae gelaten. Exempel
D , F. hadde met fijn konft en fpaerfaemheit gewonnen tuflchen twee
en drie tonnen gouts, en tot erfgenamenen gemaekt A. en I.fijnneven
met fideicommis op fijn naefte bloedt, indien Jy [onder kinderen jtierven .

A. ftierf binnen 's jaers fònder kinderen; wierde gevTaegt of I.fijnportie, die hy van A. kreeg, vry hadde, gelijk de rufter die geen erfgenaem by D. F. was gemaekt. hebbe geantwoort van neen, om dat
D . F . met hadde belalt aen I. om .fijn erfdeel aen't naefte bloedt te reftitueren , maer de goederen van hem afgekomen, hoedanige ook waren de
goederen die A. hadde gehadt. het foude zegge ik., anders geweelt zijn,
xngevalle D . F . fijn erfgenamen hadde belaft hun erfportieter^tó¾^r^ff,
Want onder het woort van erfdeel, en ervenifle behooren geen legaten
nochfideicommijfenuniverfielof particulier, (m)
104. Moet dan d'eerfte ergenaem alles buiten fijn vierde part overlaten , aen den ondergeftelden erfgenaem , fio -volgt -vanfelfs, dat hy ook
niet meer van de goederen alsfijnvierde f art kan vervreemden; ende lbo het
een kint is , niet boven fijn legitima en Trebellianyke portien, . makende
de heifte, of, als'er vijf en meer kinderen zijn ,achtehalf twaelfde parten, (n)
.
.
.
iojT- Tenware, dat hem macht was gegeven, gelijk dikwilsgefchiedt,
om de goederen te verminderen en te verteeren des noot zJjnde., met laf
om het overfchot by fijn verfierven te laten aen dengenoemden by denTeflate
want in fuiken gevalle ftaet d'eerfte erfgenaem vry de drie parten van
• hetgoedt, by fijn leven te verteeren, moetende de vierde part voor
.den tweeden erfgenaem , op'et minfte gelaten worden ; ten -ware het
gebleeke, dat hy totfijnnodig levens onderhout* of tot d^mtzjsttinge vanfijne
deren

(k) in fijn 4 bnk, tlt. C def. it. (1) infijnxboek, kapittel 13$. (™) ge»
ïtdvifeert den gen OBober 1680. /. ¾ $.4./. 18.§ uit ff. ad Sc.Treùell.Vid, Sa
Gail. dd. lec.
(*) per. /. 3. f, 3. ff. ad Sc. Trebei/.
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deren oo^dejê kefte vierde part niet kpnde mijfen: zegge dit van kinderen»
niet van andere befwaerde erfgenamen, (o)
106. Somtijts wort de macht van alieneeren niet als by de hoogfte
noot gegeven, en by aldien de verminderinge uit overdaedt gedaenis,
fulx krenckt hetfideicommisniet; gelijk by den Hove verftaen is, in
de fake van Jan Eeuwes cttm focus tmpetranten contra Mayke van Hazel&erggedaegde, den zyenOblober IÔ^J. (p) Voegende Nauta daer by, dat
een befwaerde erfgenaem willende meer verkoopen alsfijnwettige portien bedragen , daer toe decreet van den Hove foude moeten verfoeken; het welke te verftaen is, als hem geen abfolute macht van alieneeren is gegeven, hoewel ook indien gevalle by den Rechter qualik meer
kan worden gegurit, als de Wetten geven.
107. Maer als d'eerfte erfgenaem, ook andere vrye goederen heeft, dan
wort de verminderinge en .verteeringe by hemgedaen, foo welgereekent over fijn eygen als over de belwaerde goederen. (<])
108. Edoch, als de befwareniflè gefchiedt onder voorwaerden, te
•"Kreten, indien hy finder kinderen overlijdt, foò is het den befwaerden wel
•geoorlort , ièo lange d'uitkomfte van die voorwaerden onleecker is j
de goederen te vervreemden , doch met haren /aft; te weten, dat by
de üitkomfte der voorwaerden , indien hy fonder kinderen koomt te
fterven, de goederen wederom moeten opgeloft, en herflelt worden
aen den geenen, die in fuiken gevalle, ten Teftamente zijn geroepen, (r)
109. Waer op dan een kooper van alfulke goederen wel heeft te
letten; om het welke beter te doen, by de Staten des landts geördi•neert is, dat alle de erveniflên over de handt gemaekt, ende befwacrt,
fullen moeten geregiflreert worden in de grime van den Hove , binnen twee jaren, nae dat de erfgenamen daer van kennifle, en defelve
in handen lullen hebben bekomen, by gebreeke dies worden de befwarenijfen gehouden van geender weerden", volgens refilutié van den zájen
bruari/ ïöjty. immers ten aénzien van een derde bezitter , tot wiens
verfêeckeringe die Wet gemaekt is, inaenzien, dat veel lieden onweetende goederen kôopende, diefideicommisonderworpen waren, nadernant defelve genootlàekt wierden te ruimen voor de gerechtigde tot
htt fideicommis , nae verfchijninge van de tijdt of conditie, by het fideicommis gevöegt.
'
Kk
110. Al9
(o) KoV. 39. c, 1 & in proeem.Verf adiemnt nosYtri, &\erf. rurfus autemetfia'
f er IVifinb ad tit. ff deS^Trebett tb 17
(p) Nautadfcif.<o.
(oj /• $ *
4.ttt.ff,a
i&c TnbtlL
(r)
/.48,ff.dejurJ-ifci.
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*io. Als de ïyt daer is-, dat de goederen volgens Teftamentmoeteft
worden overgelaten, foo heeft de begunftigde erfgetiaem r-eeht, om den*
befwaerdeit, 'ofte Jijn navolger daer toe te honden., dat hy hem de goederen
onder kortinge van Jtjn vierde part dadelijk\_overleevere^ gelijk hier boven al

is geroert. (0
u i . Ofte foo de goederen in handen van een derde mochten zijn,.
foo kan hy de ervenillè of iòodanig gedeelte deflelfs T als hem toebehoort, van den bezitter opeyflchen en tot zich -neefnen. (t)
112. Hy kan ook te gelijk tegen cie naevolgers van de eerfte erfgenaera, en een derde befitter fijn eyfch aenftelien, opdat, alshy te»
gens den erlgenaem van de belwaerde triunipheeit, invoegen die belaft wort, hem d¾rvenifle over te geven , als dan de derde befitter
geen uitvlucht hebbe, van het goedt hem weder te laten toekoo-

men ; want eer foodanige overlatinge gefchiedt is , heeft d'eerfte erfgenaer»
geen eyndelijk\_ recht , om het hefwaerde goedt van een derde bezjtter af Hhaelen. (u)

n¾. Uit delen allen kan wel verftaen worden, dat d¾erfte erfge-ïiáem de .goederen eerft moet bekoomen, indien de tweede, ofondergèftelde recht tot de felve lal hebben.. .
'
114.. En daerom, indien .¾» «*^<?»Æ«# by Teftamentc , verfochtendc
belofte om de goederen nae fijn doodt over te laten aen een ander, het
S¾r met* of lònder voörwaerde» kgomt 't overlijden voor den Tefiateur*
fulx hy geen erfgenaem heeft konnen worden, foo volgt van ièlf, dat
pok fijù¾mdergeftelde erfgenaem., aen Wien =hy bekâ: -was d'ervenili½
óver ¾e Men» daer toe ¾iede niet en is-gerechtigt. (w)
•i-if. Edoch ftaet noch wel te letten, dát de woorden vand'onder*
erfftellinge -dikwils foo worden genoomen , <kt fy te gelijk op de ge**
«aeine^ en qp de etfftellinge over de handt konnenpatlèn. byexem.pel, 'i^maåtf fan erfgenaem , indien fan kgomt te fterven finder kinderen:+
[al Glaes erfgenaem zjfn^
ï 16; Want alfoö in dele woorden d'eeijfte ^rfgenaein niet *wprt beh&'i om de goederen over te géveri aèn een tweeden., en de-lm van
áe woorden, lbo wel begrijpen hetverftervenveor-den¾feftateur, als
¾ae den lelven, fio i/er geen reeden om de tweede terfge»ttcm:'#ft teflmten^

4lSjhet,foo !i gebeuïï > ¾(-x} .'•_., : . .-.•
; , . :;:;.-, . ,-_•<-.••
J17.." Eii wederom , dewijle de wòbrcien ende.devweiwaerde zic¾
i'i: .'••:.'
,'. 'T
nitftrekt
"ff) 4 4 &$*$. ad Sc Treiell. ('•) jit.ffrdefidemmmif.hered. fetil. f*) Sana,
4- *• *5*
i(r) W. -ï^rej, «d tit. C. iléjïdiimtmipfiib $».
¾J¾ £mÜ
4 ?•*" . . .
.
T ., , T
. ..
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iw¾ftre¾t-, op l e t gèheele kevea v¾iïdèiïee¾.fteneri¾enaem, fòomoet
de tweede verftaen worden, ook geroepen te zijn, ingevalledeerftet
*tae den Teftateur, finder k^ndtrett kèomt'•te overlijden-,
118. Wel te weten, feo de Teftatear woorden van rechte inftelling e heeft gebruikt ten aenzier* van de tweede erfgenaem , fònder te
melden van de overlatmge, die d'eerfte aen hem foude hebben te doen;,
uitdruckelijk ofte
ftüiwijgende;
.
119. Want by exempel ; fó» hy gpzegt heeft ; fan z.y erfgenaem*
ende van fxn fidlen mijne goederen erven of Claes, foo is het alleen te verftaen over de handt, en Jan moeft erfgenaem worden, voor dat Claes
eenig recht kan hebben ; gelijk mede als hy fpreekt aldus, ik wil dat
mijne goederen van d^eem•erfgenaem ftttttn kvomen, en erven op dert ande
ren., want by fulke woorden wort' klaerîijk voor uit geftelt, datd'eene
erfgenaemen moet zijn eer d¾idër het katiwòrcten. (y)
120. Een twijvelachtig voorval van dele fòorte is voor den Hove
gedifputeert , in den jare 167 8; Wijpkjen Brmnfma, huifvrouwe van
Wilhelmus Fahicim Predikant tot Wijnaem , hadde hare kinderen er&
geaaem gemaekt, en voort aldus gelprooken, en-ware het, dat mijn
voorgemehe kjnt , ofkinderen, die ik^by Wtlhelmm n» hebbej en noch-ver*
krijgen machte, alle fònder neergaende graed nae te laten, quanten te fi'er
ven , en Agge Gerrits , mijn voorzoon , ook\, alfoo fònder kjnt, of kinder
verftierf, fov wil ikJT*eflatrix ,dat der filver aller goederen hen van my aen
gekoomen fulien àevolveren ende vererven, op Wilbelmm Sttjfridi mijn lieve
man meer genoemt , indien hy dan leeft , hem indier-voegen daer in fubfthmerende , en infihueerende mitsdefen. D e kinderen alle ftierven in
weinig dagen nog voor de Teftatrice; d e ^ a n fuftineerde, dat de fub.
ftitutie generael, ibo wel gemein als fîdeieommiflàir, en dat hywas
erfgenaem gemaekt, ingevalle de kinderen fònder graed ftierven,
het welke gebeurt was. de broeder ende fiifter van de overleedene
zeiden diaerentegen, dat het een fideieommis was, om de woorden
van mjaengekgomen, fulien vererven, die d'andere meinden dat nietdilpofitijf waren , maer alleen in het narre geftelt, om dat de moeder op
fuik een onverwachten uitkomft, als gebeurt is, niet hadde gedacht;
maer by den Hove is het voor een fideietmmis gen oom en , en de
man afgtfkgen, als geen tweede erfgenaem konnende zijn, daer geen,
eerfte, van wien de goederen tot hem waren gekoomen, was geweeft , den 14, Mey 1678. fònder dat de man, ook wierde toegelaten tot bewijs, dat hy voorgaf te fulien doen, van dat de vrouwe
K k 2,
hae r
()) Sand.d.defin.i.

wumkes.nl

22©
Heeáenfdaegfe Recbtsgelecrtheyt.
haer meininge in dier voegen hadde verklaert, 'alshyftaendehielt, dát
fy hadde gewilt.
i z i . Als d'eerfte en befwaerde erfgenaem, den Teftateur overleeft
ende fterft eer hyfijn verklaringe heeft konnen doen van d'erveniflè te aen-

vaerden , lbo is't even het felve recht , als of hy voor den Teftatenr

pverleeden w a s , ten ware hy een kint van den Teftateur was, die dyerveniffe ook^ onwetende verkrijgt, nae de doodt van Jîjn vader ofte moeder,

gelijk beneden làl worden geleert. (zj
i2i. Sterft de befwaerde erfgenaem, nae het verkrijgen van de ervenifle , foo moet fijn eygen erfgenaem de befwaerde goederen, aen
de tweede, ten teftamente gemaekt over leveren, (a)
123. Ofte lbo hy niet en wil, en hertneckiglijk, het zy met recht
overwonnen of buiten recht zich te fbeken maekt, dat -men hem door
geen wettelijke middelen van rechte kan dwingen, mag evenwel de tweede erfgenaem de goederen aenvaerden » wordende in fuiken gevalle , de

ervenifle voor overgelaten gehouden, en volgens dien mag hy nutlijke
aenfprake doen, regens de bezitter der goederen, en regens de fchuldenaers,, (b) het lelve gefchiedt foo wanneer de befwaerde geen erfgenaem heeft nae gelaten.
124. In tegendeel, als de tweede erfgenaem fterft, eer dat de ervenifle hem over de handt gemaekt, koomt te vervallen, en eerfinrecht
em de overgeevinge te eyfehen is gebooren geweeft, lbo krijgen fijn erfgenamen niet met a l , om dat fy niet konnen vorderen » het gene dfoverleedem
fjocb niet hadde verkreegen. (c)

=•' 1x5. Daerom ook als een Teftateur fijn kindt ol fijn vrouw ftelt
tot erfgenaem, met de beïaftinge om nae hun verfterven de goederen
over te laten aen fijn naefte bioedtverwanten , lbo wort niet gezien
Wie de naefte zyn geweeft, ten tijden van fijn overlijden; maer^wiedan
de naefte is, als fijn kfnt, ofte vrouw koomt te fterven. (d)

126. Soo hy het anders wil hebben, moet hy de kinderen dergeener, die by fijn tijt de naefte zijn, uitdruckelijk onderftellen, leggend e , of by verfterven hare kinderen in hare plaetjê. Soo is geoordeelt i n d e
iàke van Eeme Martens in qualiteit Impetrant, contra Siouke †oans, cumfociU

gedaegden.feeckereJantjen Douwes, hadde haer man befprooken alle hare
goederen, mits foo hy Jonder kinderen geraekte te fterven, [ouden de goederen , of de prijs van dien , koomen op. ds half broeder , en half-Jufter, welke

voor
: <M Vere^. kç, fuprà cit("«)./. ^.'mpr, ff. ad Sc.Trebell. I pen §, 1 C eod.
(fa) /.7 §. t. C. ad Sc, Trebell.
(c) /. 4 in f r,ff.Quani. dilegat,
Cd) 2et
4> /. 4. mpt.

wumkes.nl

I I . B o e k , X I X . Kapittel.
au
Voor den man zijnde gefturven, zijnhaerkinderen, eyfchcnde nae des
•mans doodt de goederen, afgeweelên, den zjenOäoôer 162,7.Naut*
decif. 77. en wederom in diergelijk geval, den 27 OÜaber 1643. tu^*
ichen i)r.Heüor van Meinfma, in qualiteit, contra BarbaravànAionfma^,
gedaegde.

127. Daer zijn eenige gevallen, in welke de tweede erfgenaemdc
belwaerde ervenifie kan eyfehen, ook voor den tijt by den Teftateur
Voorgefchreveri, waer van wel de voornaemfte is; indien de bepwaerde,
alle de goederen heeft vervreemdet ; -want dan wort hy verftaen de goederen te hebben verlaten , en dienfvolgens aen den tweeden erfgeijaem over gelaten.
128. De tweede erfgenaem verliëft ook bulten twijvel fijn recht,
iòo wanneer hy het felve, met fijn wille heeft afgeftaen, nae de doodt
:Van de Teftateur.
;
-•. 128. Edoch lòdanige aff½nt wort niet verftaen, door deilinge van de
goederen, gedaen by de geenc, die doorfidekommisrecht op delelve goederen hadden te verwachten; want niet tegenftaende die deihrige
tonnen fy als de uitkomfte van de befwareniffe vervalt op de goederea
Æe- haer alfoo toegemaekt, en naderhant gedeilt zijn, vrijelijk taften, (e) r
129. Tenware zy , ten tijde van de deilinge kenniné van de befwarenifle hadden gehadt, en niet te min hadden belooft ,dat fy aen eert
veder van de mede erfgenamen hare toegedeilde parten, in vrijen en gerufleti
eygendem hadden toegefiaen en toeflonden voor altoos, of andere diergelijke

woorden, even kragtiglijk de befwarenifle wechnemende. (f)
130. Maer, by aidien fy, ten tijde van de deilinge geen kennifie
van fodanige befwârenifie hadden gehadt , lbo fouden diergelijke
woorden haer geen nadeel konnen bybrengen, om dat niemant verftaen kan worcten afllant te doen van een recht, dat hy niet en weet
hem gefchapen te zijn. (g)
131. Wanneer twee erfgenamen met een onderlinge befwarenifle
malkander zijn ondergeftelt, indien een van beydefinderneergaende graedt
koomt te fierven, en ci'eene fijn gedeelte verkoopt en verteert, lbo kan
.fcy echter, indien d'ander voor hem ibnder kinderen fterft, dele fijn
part, volgens Teftament eyfehen ende bekomen ; ten ware de T e ftateur uitdruckelijk hadde verboden, dat het goedt niet foude mogen
Worden vervreemdet. (h)
132. Om het perijkel van vervreemdinge voor te koomen, kan
Kk 3
à&
(e) Sand.4. -.13 infin.
(f) Sand- ibidem, (2) Sand.4, 7. 15. (h) f er,
l. 77 §• 27-ff-de legat. z l,H.C, defideicomm.«. ig^Sand. d. lil, defin. i&
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de tweede erfgenaem van die met fideieammü belwaert is,, vérièek^
ringe eyfchen, dat hy op de voorgeichreeven tijt, of by ¾ vervalle¾
van de voorwaerde de goederen lal overgeven. (*)
133. Welke verfeekeringe de befwaerde erfgenaem melborgtocbte moet doen , al was hy van groote middelen of waerdigheit. (k)
de vader alleen kan volftaen met verhandt van alle Gjne goederen. (1)
'- 1.34. Dele verlêekeringe niet wordende gedaen , kan ds tweede
erfgenaem, alle d'erigoeaeren inhouden, at weder eyfehen, jae ook
alle des overieedenen goederen op dien erfgenaem'gekocmen, en foo
wel meer als belwaert zijn s mits latende aen den eerflen de vruchten
genieten, (m)
•
ig-r. Soo verre de Teftator d*e borgtochte-quijtfcheldet, kan fy niet
geeifcht worden j jae gegeven zijnde kan de tweede erfgenaem aengelprooken worden, om de borge wederomme teonrflaen , (n) het
welke mede plaets heeft ingemaekt vruchtgebruik, met macht om de
goederen, te verminderen f al hier beneeden van gcz,egt -worden.
136. Staat nog voor het laefte aen te merken, dateenbyfonderftuk
goedts door onderlinge overeenkomilen , nae het gevoelen van veele
recht/geleerden met fidekommis befwatrt kan worden , het welke b y d e n
Hove van Frieflandt ettelijke malen is gevolgt. (o) hoewel Sande bekent-, dat het nae reeden van rechte ten nauiten geuoomen, nietfoude konnen befiaen.

(i) /. 11. f. 7-10. érpaJf.ff.Utlegdt.Jeujiáeic.cauPcayi.
(k d./.«.$. 1. CO/-7
4,lit.
(m) I. 13./.5.^,22.d.tit.
la) L 5. d.iit.
(*) Sdnd.q $,ig.
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KAPITTEL.

Van fyachteloafe Tefiamenten, endt middelen om 4fc te
evtrnietigen.

ïeftamect¾n krachteloos ofvan aenbegin, ofnaderhandt.
f^an 't begin af, daer itt
de hinderen ftilj hijgende yerhygegden fijn , en daer in de folemniieiten ontbreetken,
üaderbandt ttorckn de teftamenten krachteloos door naegeboorte \>an kinderen,
door een jonger tefiament Vel gemaekt
Doorfiheuren en doorfirijcken, door foïemneele tegen\>erÈIartnge , door niet aengaen \an de erVeniJJe , en eyndelijk doof
tfterkomenae onbequaemheit om tefiament te kinnen makîn yan de Tefiateur.

I. 1 "VUs. verre van het maken der Teftamenten , en van de
1 « k r a c h t der felver, n a moeten wy weeten hoe de Tefiament
, •**—**^ ten te niete gaen,
a. En ftaet te letten , dat een teftament of van aenbegin niet e»
deugt, of naderhandt krachteloos wort gemaekt.
3. Welk onderfeheidt by ons immers noch plaets heeft , anders
als in de Landen, daer de vaderlijke macht is mtgefiurven , gelijk ia
Hollandt.by de Groot en andere getuigt wort.
4, Teftamenten die rerftont^van onwaerden ¾ijn , konnen driederley genoemt worden , ten eerfien, die gemaekt zijn van lieden,,
geen recht van tefiament-waken -hebbende.

ƒ. Ten tweeden, teftamenten waer in niet waergenoomen zijn alle
de plechteljjkheeden,, die by de W e t vereifcht worden; van beid*
defewfaken is, hier hoven gehandelt. Is ook gezegt, dat een teftament ge.tttaekt nae de folemniteit van de plaets daer het gefticht wort , kaa
over at rbeftaen -T ook nopens de vafte goederen elders geleegen.
6. Ten derden i is•-van .geender weerden het teftament, waer in een
vader fijn kint, -dat hy in fijn macht heeft.Y ftillwijgende heeft voorby-

gegaen. Want kinderen die in haer ouders macht zjjn , moeten of
tot erfgenamen worden geftelt uitdruckelijk , ofte in het byfònder
•nt-erft. ( a )
7. Het ftillwijgende vQo.tbygaenm.aekt, dathetgeheele*téftament?
met
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met alle fijn inhoudt felf van legaten, en andere makingenaenftontä
gelijk. gez~egt, van geender weerden is. (b)
8. Het welke mede plaets hedx in aengenoomenekinderen, die van de
moederlijke groot-vader, en niet van vreemde zijn aengenoomen, (c)
o. Wanneer echter de kinderen te vreeden zijn , met het verbygaen van hun vader, ende hun recht tegen het felve niet en gebruiken , om reeden die fy daer toe fouden mogen hebben, foo wort het
teftament lbo verre voor goedtgekeurt, dat de gefchreeven erfgenamen daer uit de goederen kan eyfehen. (d)
10. Kinderen, die niet in vaders macht zijn, ftilfwijgendeverbygegaen wefende, hadden by ouds een remedie van bezit-recht tegen
het teftament van hun vader, waer door fy binnen 'sjaers het felve
konden doen vernietigen, (e) maer alfòo in d' heedenöaegfè prac¾ijke is aengenoomen het gevoelen van die Rechtsgeleerden , welke
verftaen, dat teftamenten, waer in ouders hare kindefen (fonder onderfcheidt) die fy geen erfgenamen willen maken, niet uitdruckelijk
ende om oorfaken by de Wet voor goedtgekeurt, hebben onterft,
dat alle die teftamenten onmiddelijk van rechtfweegen nietig ende
van geender weerden zijn, foo volgt, dat ook het ftiilwijgen verbygaen van kinderen, die niet in vaders macht zijn , ook ten aenzien
van hun moeder, het teftament van aenbegin nul ende nietig maekt. (f)
11. Teftamenten van aenbeginne goedt, maer naderhandt krachteloos , of gebrooken , worden fodanig of fonder , of met ende
door rechtfmiddel. Sonder rechtfoiiddel kanmen zeggen , dat een
teftament te niete gaet , door verb^ickinge , ende door verydelinge,
om foo te foreecken. (g)
12. Een teftament woit verbrooken door driederleije oorfaken,
eerfielijk^door geboorte van een kint , (h) 'twelk gebooren zijnde in
des Teftators macht foude zijn , edoch ten -teftamente niet is geinftitueert : Want of het in een conditie vermeit wort , dat maekt
het niet goedt, volgens 'tgeene te vooren Tit. van infteüinge der erfgenamen is geleert; gelijk in het geval dat verhandelt is op den 9.
Maert 1680. Een Teftateur hadde broeder en lùfters erfgenamen
gemaekt, indien hy fonder kinderen quame te fteryen, achtmaenden
öae fijn doodt wiert'er een kint gebooren , dat wederom naeeenige
weecC5) l *7> ff.deltijuft nipt irr. re/lam
(c) § 14. lnft de fucceJJ. ab intejt.
(à) dl 17.
( e ) f emancipdtos 5 lnft. de Exbered. ItberjunBâ »', 1 § n &
feqtt ff de bonor pojf fee. tab.
(f) W Sand 4..L %.~»erj'contra communitet.
Cg) mmpmw > irrita fimt *
( h ) jtgnatio pi bendis §. 1, lnjl, de Exhercd. iib.
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¾eeckcn ftierf, wierde verftaen dat het teftament door aengeboorte
Verbrooken was; in fake van Claeske Sioerts Impetrante tegen Sjbelt Wig
g-erts gedaegde, albeewei de principale decifte tot een ander oogemerk
ftrekte.
13. Wel te weeten, indien het kint leevendig ter werelt koomt,
anderzints is en blijft het teftament goedt. O o k , indien het kint voor
fijn vader den Teftateur komt te overlijden, lbo krijgt het teftament
wederom fijn kracht, (i)
14. Daer is ook een oneigentlijke aengeboorte , waer van twee
gevallen zijn ; eer/lelijk^, aîs een Teftateur , nae gemaekte uitterfte
wille, yemant wettelijk tot fijn zoon aenneemt; ten tweeden, als een
onwettig gebooren kindt, nae gemaekte Teftament by den teftateur
voor wettig aengenoomen wort.
15. Eertijts was'er een derde geval, als een kintskint in fijn grootvaders macht wefende door verfterven van fijn vader , de naefte aen
fijn groot-vader wierde, maer fulx heeft by ons geen plaetfe, om dat
een kints kint noyt in Jijn groot-vaders macht zjjn kan, alfoo door tuflchenkomende houwelijk van de zoon de vaderlijke macht is afgefheede».
16. De tweede lòorte van een gebrooken teftament is, alsdefêlve
Teftateur een ander teftament jonger van tijt , behoorlijk, heeft gemaekt J
Want alfdan het eerfte voor gebrooken wort gehouden, (k)
17. E n dat onmiddelijk, fchoon de Teftateur fijn voorige laefte
wille niet uitdruckelijk hadde wederroepen, hoewel by veele¾-echtsgeleerden heedenfdaegs het daer voor wort gehouden, dat een jonger teftament het ouder en eerfte niet anders vernietigt , als wanneer het uitdrukkelijk wort wederroepen. (I)
18. J A fchijnt defweegen in de Praétijke byte zijn gekomen, om
dat by veele Volkeren weinig of geen onderfcheidt tuffchen een
Teftament ende een Codicil wort gemaekt; ende felf nae Keifers
recht, door een Codicil wort geen teftament vernietigt, als voor lbo
veel daer in yets byfònders mag werden vermeit tegen den inhoudt
Van 't voorige teftament. (m)
19. Maer alfoo by ons het ondericheidt van codicillen en teftamenten geenzins wechgenoomen , maer foo wel in de wijfe van
maken als ten aenzien van d'effeéten , noch in leevendig gebruik
LI
is,
(*) /. 12. f. de Injuft. in, teftam.
(k) $. a. Inft. Qu<b. mod. tejiam. in
(l) y>id citatos apud Voet'mm« adtit,Inft, Quib.mod. tefiam. infirm.»,2, (m
'&iilt.lnfl. deCodicilt,
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îs, foo is ook niet te twijvelen , of het Keifers recht in defen heeft
in Frieflandt ook alfnoch fijn gebruik ende kracht, (n)
zo. Hier moet worden aengemerkt tweederley flot van wederroepinge, een, dat in het kefte teftament pleegt te worden vermeit i
waer door alle votrgaende nitterfte willen worden herroepen , en te niet
gedaen; waer van hier boven gemelt is.
a i . Het tweede flot van wederrœpinge is, als een Teftateur verklaert , fijn tegenwoordig teftament noit te willen veranderen 5 ook foo
verre, dat indien d'er naderhandt een ander teftament van hem mochte
worden gevonden, dat het felve geen kracht fel hebben , maer gehouden worden als niet gemaekt.
zz. Door defe verklannge verheft wel de Teftateur fijn macht niet
om een ander teftament te maeken j want nae rechten kan zjch niemant
Aie macht beneemen. (o)
23. Maer echter als naderhandt eenlaeter teftament voor den dach
koomt , foo wort het voorgaende niet anders gebrooken, als by al»
dien de veranderde wille van de Teftateur kan geblijcken.
Z4. Dit geblijk wort of genoomen uit het eygenfte laetere teftament , of van elders.
ay. Uit het teftament felve , indien de Teftateur daer in fijn voorgaende teftament niet alleenlijk heeft wederroepen; maer ook het flot
van herroepinge felf, 't welk daer in vermeit was, met jaer, en dach
¾tan het voorgaende teftament.
x6. Alhoewel dit kefte foo effen niet nootfakelijk is , wefende genoeg, dat de wederrœpinge ziet en fïaet op dat voorgaende teftament;
want een generale herroepinge van alle voonge laelte willen , is
niet genoeg, om dat die doorgaens nae den fieur, m alle tejlamenten wert
geftelt.
ig,
zj. Van elders wort het geblijk genoomen,. als 'er bewefèn kan worden , door getuigen of ander fchmtt van de Teftateur , dat hy waer-.
tijk^ van meinixgc- wat verandert, ende fijn eerfte erfgenamen het goedfc
niet toe en wilde.
z8. De veranderde wille wort ook aigenoomen , nae het gemeia
gevoelen der Rechtsgeleerden , indien het laefie teftament over de tien
jaren y nae het eerfte gemaekt is geweeft, want alldan qualijk achterdocht
lam valles, dat de Teftateur, tegens fijn vrije wille » tot het tweede
ieftament foude gebracht zijn geweeft. (p)
zo,. BeiH Sand.4. ¥. 10.
(•*) /.6.§. z.JFdejur. coAis, £p) Grajfus tomm.fim
*• tefiamsntum fuajt. 89, injîm.
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29. Beide defè redenen quanten tezamen in een fake van E . B . contra
van H. cum focw, want het eerfte teftament , houdende de
claufùle derogatoir, was tien jaren voor het laefte gemaekt ; en daer
te boven ongeveerlijk bewelèn dat de Teftatrice waerlijk van meininge was geweeft, om defè laefte erfgenamen en niet den eerften, hare
goederen naer te laten, gedectdeert in den jare i66p.
30. En dit bedenken is de reeden, waeromhetwederroep-flot, fòdanigen kracht heeft gekreegen , te wéten, dat als een teftament gemaekt is , met defè byvoeginge , ende niet lang daer nae een ander
teftament van den felven Teftateur wort bevonden , fonder blijk van
fijn waerachtige veranderinge, alfdan het voorige teftament in fijn geheel verblijft, om dat men gelooft, dat de Teftateur of Teftatrice lich
felfs, met fuiken flot breidelende lùlks heeft gedaen, om dathyof zy
voor fàch , van yemant te fullen werden geperft tot het maken van
een ander teftament. ( q)
31. Sodanig was het exempel daer Sande van handelt, diergelijk
Was ook het geval, dat afgedaen is den 13. Decemb. 1680. A.A. huisvrouwe van R . T. hadde gemaekt een teftament in den Jare i6yz.tot
Harlingen, ten voordeele van hare naefte bloet-vrienden, met de claufùle derogatoir, foo als by Sande; met expreflè meldinge van de man, indien fy tot des fèlfs voordeel , een ander teftament mochte komen te
maken, dat het niet fòude gelden; naderhandt in den Jare 1676. wiért
'er een ander' gemaekt voor de man; De febrijver van het eerfte verklaerde, dat de Teftatrice hem hadde gevraegt, hoe fy maken foude,
dat in gevalle baer man , gelijk fy voorfàch, haer dreef tot een ander
teftament, het felve krachteloos mochte zijn , en dat hy haer dien
raedt hadde gegeven, om het foo te maken als gezegt is. De fchrijver van het laefte verklaerde , dat hy de minute uit handen van de
man hadde ontfangen , edoch haer voorgeleefen, en nae gewoonte
beveiligt, ook met blyhertigheit van de Teftatrice; wierde echter bewelèn , dat de man en fy niet vreedfàem hadden geleeft ; Dat fy ook nae
't maken van't laefte teftament dikwils hadde gevraegt, of fy doen ter
tijt, al by haer zjnnen ware geweeft; ook door een getuige , dat fy gevraegt zijnde, nae het maken' van het laefteteftament , over de uitfluitinge van haer bloet-vrienden, hadde geantwoort, dat fy daer in al
hadde voorzien, dat fy het laefte teftament hadde willen wederom hebben, zijnde onder haer man , ende gezegt dat fy het niet foude hebben gemaekt, als op het aenhouden van haer man, dat zy niet wiftc
LI £
(9) Srf¾A-fio.io.
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welk van de twee , by haer man opgeftelt , fy géteecként haüde %
By den Hove is het eerfie teframenî kracht gegeven , en het laefie van onwaerden gehouden.
-'
;

32. Wanneer twee Teftatoren te gelijk en op een papier teftament
hebben gemaekt', foo is de Vrage , of een van beide, fonder de ander, fijn wille kan veranderen met het maken van een nieu teftament,
cnde of in fuiken gevalle des eerften wille niettemin foude ftant moeten grijpen by verfterf van die andere. De gront van dit te beantwoorden is , of het teftament, dat twee Teflatoren op een papier,
voor een en de fèlve getuigen zijnde geftigt, voor een ofte voor twee
yerfcheidene teftamenten moet worden gehouden. En wy hebben
reede te vooren gezegt, dat het twee verfcheidene teftamenten zijn,
waer van't eene wel foude konnen deugen en't ander niet, byaldien
d'eene Teftateur erfgenamen hadde gemaekt, die't niet konden zijn,
of het teftament den eenen voorgeleefèn was, d' andere niet, ofeenige andere folemniteit by d' eene vergeeten en by de ander waergenoomen was. (r) Volgens dien , kan ook d' eene fijn wille herroepen niet alleen , als de ander overleeden is , in welken gevalle de
fake minder twijvel heeft, maer ook by des felven leeven en buiten
fijn kennifle, mogelijk al ftond' in het teftament, dat d'eene fonder
de andere geen nieu teftament foude konnen maken, want fodanig
verbandt, in een teftament geen kracht kan hebben (f)
33. W y hebben gezegt, dat het eerfteTeftamentgebrookenwort,
door het laefte wettelijk zijnde gemaekt; want anders, indien het
laefte gebreekelijk is, nae vercyfch van rechten, foo blijft het eerfte
geheel, mits echter,, als het tweede fuik een onvolmaekt Teftament
is , als wy hier boven gehadt hebben, dat is, geprivilegieert, fodanig
heeft in het breeken der voorige Teftamenten volkomen macht, als
ef alle folemniteiten daer in waren gebruikt. ( c )

54. Dienfvolgens kan ook een voorgaende geprivilegieerd onvolmaekt Teftament door een ander onvolmaekt, mede wordeii gebrooken ; behalven dat een vader, hebbende volgens vaderlijke voorrecht
onder fijn kinderen getefteert , JuJx niet kan herroepen, als door een volznaekt ende plechîeüjkjTefiament. (u)

35". Ook is 'er een geval, m het welk een Teftament wettelijk, en
plech.
(") GS lib, 2. c. lij. n, z.Teck. i.åt ttftdm. conjug.c. tft.is'lib. %.c. 1. ^fuUorBs alios "vid apudfoetium ad § pen. Infi deTeftam ord.
(f } per ea qutefuperius diblafitnt, contraBus in teftamento non pojje celebrari, p) l,2-ff,de lnjn$*.
irrçfaftjeftam,
(") .NoV. izj.cap. 2.
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pîechtelijk gemaekt, door een ander niet wettig zijnde kan worden
.gebrooken ; te weten , als in het eerfie Tefiament derfgenamen vreemt
zJjn, end in het laefte, die vanfijnbloedtverwanten, tot erfgenamen zijn
genoemt; want dan geit het laefte Teftament, fchoon niet plecht ehjk nae de wetten gemaekt." (u)
36. Anderzints gaet heteerfte, gelijkgezegtis, teniete, alfchoon
in het laefte, alleenlijk een erfgenaem uit een lëeker ftuk goets , of
een fomma geks, gemaekt was, want alldan, indien hy alleen erfgenaem is, 100 walt hem al het ander aen, gelijk^ boven vcrhaelt is. (w)
57. Niettemin , ingevalle de Teftateur hadde gezegt in het laefte f
dat hy het eerfie Tefiament wilde hebben fiant te grijpen , lbo fòude de

laefte erfgenaem , met dat ftuk goets of die fomma gelts moeten te
vreeden zijn, eens gehouden welen de vordereerveniife over de handt
te leeveren aen den erfgenamen in het eerfte Teftament genoemt. (x)
. 38. Een derde manier van een Teftament te breeken is, als de Teftateur het felve aen ftucken fcheurt, doorlhijt, in het vier werpt,
ofte door-haelt, ten deele of in't geheel; want al wat van de Tefiateur
willens mtgedaen wort, heeft geen kracht, wat onwetende gebeurt fchaedt
niet, als't maer geleefen kan worden; maer dient beweelên, dat het
onwillens geichiedt is, allòo de giffinge valt, dat het de Teftateur lèlf
willens gedaen heeft; immers als het in fijn handen ge-ateefl is. (y)

39. Maer noit geit het doorftrijcken meer, als foo verre het dadelijk is uitgedaen of doorgehaelt, foo zeer ook, dat alfchoon de namen der erfgenamen doorgeftreecken mochten zijn, de andere gedeelten van het Teftament evenwel fouden beftaen. (z)
40. T e n is-niet buiten twijvel, indien het eerfte Teftament noch
in weeièn is, ten tijde, als het laefte gefeheurt, of anders vernietigt
wort, of dan het eerfte fijn kracht wederom krijgt, dan of het blijft
vernietigt, gelijk het was. De wet zegt, aldus; indien het laefte Teftament verbrooken is, ten einde? om het oude te doen gelden, foo -wort he
eerfte wederom krachtig , als uit een vernieude wille van de Teftateur (a)
waer uit volgt, dat als 'er geen blijk is van die meininge des makers
en breeckers van het Teftament, dat alfdan de Teftateur fonderTeftament geraekt te fterven, om dat het eerfte door het tweede vernietigt is, en fonder nieuwe makende oorïake niet kan wederommege-
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ftict

0') dli.d.injujl!rr.f.teftamJ,ii§.î,ffdebonorpòJf.contr,tab.
( ) $.$.
Inft Quib.mod.teftam.rnfirm.
(*) d §.3,(y) / 1. & M,liï ff de Hts qua
in teftam. del.
(z) / .5 d. til. de hts qua in tefl. dei,
( a ) /. nlt. §. a. Vtrf,plane&.
&rf.nonfecHsff.debvnorpJ)fec,tal>,
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fticht en bevefticht worden, gelijk by den Hove gewcefea is in dè
faks

van

CUes Wiggers Impetrant, tegens Gerrijt fans Gedaegde. Man en v r o u w

hadden te zamen Teftament gemaekt op twee verfcheidene tijden,
het laefte wierde by de vrouwe bevonden gelcheurt en het eerfte noch
in weelên geheel. Nauta de decifie verhalende , zegt , dat m beide
teftamenten was het felve, daerom 'de Teftatrice haer laefte wille hadde verbroocken, edoch in het proces wort niets diergelijk gevonden,
hoewel de man by 't Hof mondelinge verftaen zijnde de omftandigheden hadde verhaelt, den i6,ful. 1638,
41. Dit Schijnt klaer genoeg te zijn, als het teftamentgefcheurtof
doorgehaek zijnde noch kan geleefen worden, om dat het alfdan lèeckerlijk kan geweeten worden, dat het eerfte teftament door het tweede wechgenoomen ende vernietigt is geweeft, maer als het laefte verbrandt of gans vernielt is, foo heeft dit point meer fwaricheit, omdat
men alfdan niet wel fchijnt te konnen weten, of het tweede teftament in alle deelen wettig is geweeft, en men daeromme niet vaftelijk
vaft kan ftellen, dat het eerfte door het lelve te niete gedaen is. Soo
is naderhant 1682 by den Hove geweefèn voor het eerfte Teftament, in
lêecker gevalle, daer het tweede was verbrandt by den Teftateur.
E. en R. S. contra G. S.

4z. De Rechten laten niet toe , dat een Teftament door blootc
verkhringe van woorden te niete gedaen werde. (b) maer een wet is
'er , waer by een Teftateur nae verloof van tien jaren , nae dato van
fijn laefte Teftament voor drie getuigen hebbende verklaert, dat hyfijn
Teftament niet wilde hebben te gelden , alflan het felve Teftament
fijn kracht verheft, (c)
43. Dit is dan klaer ende lêecker , dat een bloote tegenverklaringe niet gek om het teftament te verbreecken , en feif voor
drie getuigen niet , als nae verloop van tien jaren ; maer of een
iblemneele herroepinge van een teftament gedaen voor zeven getuigen, doch binnen de tien jaren, daer toe beftant is, wort zeer aengetwijvelt} het befte gevoelen en daer van in de praârijke niet fchijnt
dat men foude konnen afgaen , is vanj^*, dat-een Teftament alioo
kan verbrooken worden, om reeden by ons elders uitgehaelt. (d)
44. Dus verre is gezegt hoe men de Teftamenten verbreden kan, volgt
hoc iy verydeh worden (e) het welke wyneemen optweederleye manier.
45. Eer-

(b) i. 7. Infi.Quib. mod.teftdm.infirm. (cv /• »7. C. de Teftament. (à) Infl.
j«r. Ftif. lib. 1. cap. 16. Mant, de conjeêl. uit. y>o\unt. lib, a. tit. 14.«. 19. & Grot. lib
iotrtduSi,ç, 24.».IJ.Graff,commm,fent,§,tejiam(iaum^uafi,8^.
(eJ irritajiat%
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4,5'. Ecrftelijk, wanneer de erveniffe uit het Teftaaiént niet wort aengegaen, het welke wederom gelchiedt tweezins, wanneer de erfgenaem
fiiet kan, of wanneer hy d?ervenifte niet wil aenneemen. (e) Het niet
konnen heeft wederomme verlcheidene gevallen.
46. Eerflelijik^t als d'erfgenaem van aenbegin, geen erfrecht heeft,
ûf ook ten tijde van 't maken de"s Teftaments al doodt is.
47. Ten tweeden, wanneer hy , nae het maken des Teftaments,
Voor het overlijden des Teftateurs , fterft of onbequaem tot erven
Wort. (f)
48. Ten derden, wanneer hy nae het overlijden des Teftateurs, koomt
te iterven, eer hy fe kan verkrijgen, (g)
49. Ten vierder,, als de konditie, waer onder een erfgenaem is geftelt, niet is vervult, (h)
f o. Het niet willen verltaet zich, als de erfgenaem de goederen niet
wil aenvaerden, maer hem de erfvolginge ontrekt en afitaet. (i)
yi. In alle dsfe gevallen fbo verre daer is een gefubftitueerde,dat
is, ondererfgenaem, 1b komen de goederen op hem; Is 'er geen fodanige, foo komen fy door het recht van aenwa¾ op den mede-erfgenaem; is 'er ook fuik geen, foo ishetTeframentbuitenallekrac.hr,
•en de goederen komen op de naefte van't bloedt, behalven als de erfgenaem van de goederen is ontzet, van weegen eenigc mifdaedt, door
welke de ervemflè wort verbeurt gemàekf ten prohjte van de Fifius
dat is't Gemeine landt, waer van wy beneeden fullen handelen, als
'er van de legaten fal gerproocken worden, (k)

çz. Volgt' de tweede wijfevan very delen, welke is,als de Teftateur näc
het maken des Teftaments van rechts wegen onbequaem wort om T e ftament te maken gelijk of hy zich liet aenneemen voor zoon van
een ander , of dat hy burgerlijk doodt wierde, gelijk gelchiedt, als
yemant vogel vry, of Algemeia vijant des Vaderland» verldaert wort,
gelijk hier boven reede gez.egt h. ten ware de onbequaemheit voor fijn
doodt wederom quam op te houden, want in fuiken gevalle, indien
hy door eenig woort oi fchrift fijn voorgaende wille quame te beveiligen , het Teftament foude blijven in fijn geheel,
ƒ3. Om h«£ tffeft van dëfe vernietingen te verkrijgen, lbo moet wel
de gene die d'er aen geieegen is,.als men hem het goedt niet wil insuimen, rechtsmiddelen dær toe gebruicken, maer echter is het 7Vftamen

(e) f. 7. Inft de Succeff ab intejî. §. z. QuB. mod. teftam. infirm.
(f) tot tit. ff
# bis'qsitt]>ro non Jcript.
(g) $. 2. Inft. Quib. mod, teftam, infirm.
(h) á. §«
{ i) d. z,
(k) d. J. i. & d. §. 7,
(1} Vut.tit.ff.ds his quaw iniïgn.
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ftament al te vooren, Joo haeft die oorlâken vervult wierden, in zich
felf ondeugende geweeft.
54. En daerora moetmen in fûlke gevallen niet verfoeken, dat het
Teftament werde vernietigt, maer men eyfckt recht uit de ervenijfe, em
dat het is venietigt.
5-5". Ende noch is 'er onderfcheit van meer belang tuffchen de óndeu,gentheit van aenftonds en naderhant ; want als het kefte Teftament
aenftonds van geener weerden is, fòo blijft het voorige m fijn kracht¾
maer als het laefte nader handt te niete is gebracht, loo krijgt het vorige fijn kracht niet wederom , als deor niemve verk[aringe van de TeBateurfijnwille.
,:

XXI.

KAPITTEL.

Van plachte over onheufche Teflamenten.

JVat een onhcufcb tejîament entvafdeklacbtedaer oïer, çy. fan onteryinçe e
genfchap \an dien. Wim klachte oVeronheufiheTeftamentengejcbapen zy, g
en uitkomfi der klacbte. Oorjkken en gevallen» om>en in "Welke de klach
fvijdluftig Verklaert.

t. *C "TTOlgen de middelen van Recht, om de Teftamenten te verg i f nietigen, welke by oudts twee waren, klachte over onheufch
W Teftament, en bezjtrecht tegen het Teftament. Dit laefte wiert
by den Schout van Romen vergunt aen kinderen, die uit haervaders
ïnacht zijnde van den felven ftillwijgende verby gegaen waren.
a. Maer om dat het gevoelen der meefte Rechtsgeleerden in de
prailijkg aengcnoomen is , dat volgens de jongfte Rechten , (a) alle
-kinderen, die niet zijn uitgellooten, om eene der oorfaken by de Wet
voor goedt gekeurt, het Teftament aenftonts nul «n van geener weerden maken, lbo volgt, dat het Schouten remedie van pojjesfîe tegen het
Teftament, geen meer gebruik hebben kan.
5. W y fullen dan alleen van de klachte over onheufch Teftament
handelen ; welke niet anders is, als een cjfch van ervenijfe, door veréreeckinge van een onheufch Teftament*
4. W y
( 0 •&•>•->.>.>•*• 3*

wumkes.nl

II. Boek, XXI. Kapittel.'

233

4. Wy zeggen, dat defè klachte is een vorderinge of eyfch van ervenijfe, hoewel de oude meefiers meinen, dat het Teftament door de klachte
eerft moet worden vernietigt; en dat fulx gefchiedt zijnde, de ervenifiê dan
eerft kan worden geeyfcht.
$. Maer het is de waerheit dat defê vernietinge en eyfch , gelijk,
en onder de erfvorderinge kan en moet gefchieden. (b)
6. Hoewel ook de geene, die daer verfcheidene actúen van maken,
toeftaen, dat fy in een eyfch mogen werden tezamengevoegt, waer
mede het verfchil van klein belang foude blijven.
7. Een onheufch Teftament wort genoemt, waer in onterft zijn,
die wegens liefde plicht niet behoorden onterft te worden , en wort
neffens onterven geftelt het ftilfwijgens verbygaen van moeders en moederlijke voor-vaders, (c)
8. Ontervinge is een uitfluitinge van erveniffe volgens de Wet yemant toebehoórende.
9. Doch fy wort eng of ruim genoomen, eng genoomen ontervinge wort verftaen ten aenzien van kinderen, die in haer vaders macht
zijn, waer in ontervinge, en ftiliwijgende verbygaen verfcheelt, dat.
de kefte een Teftament onmiddelijk nul en van geener weerden maekt,
d'eerfte doet het verbreecken door klachte van onhensheit.
ie. Ruim genoomen ontervinge ziet op alle de geene, die wegens
bloedt, tot d'ervenifle konnen geraken, als'er geen Teftament is; maer
in definis ftiljwijgende voorby gaen , en onterven gelijcke veel.
11. De klachte van onheufche ontervinge ofte voorbygaen kan aen- ,
geftelt worden, eerfielijk^by kinderen, die van hare vaders uitdruckelijk
onterft zijn, Jòo wel buiten, als infijnmacht wefènde.
iz. Ten tweeden, door kinderen, die van haer moeder, ofte moederlijke Groot-vader, zijn onterft of ftiliwijgende verby gegaen, gelijk^even
te gooren gez.egt is.
13. Ten derden, by ouders die van hare kinderen onterft ofte voorbygegaen zin. (d)
14. Ten vierden , by broeders endefiifters, ingevalle ten Teftamente een oneerlijk perfòon erfgenaem is gemaekt. (<=)
15". De oneerlijkheit is niet alleen te verftaen van eerloosheit, die door
de wetten om grove milüaden wort opgeleidt, maer ook van alle vuiligheit, jae van jeder geringe fmette, die tot nadeel van yemants eere kan
getoont worden, ff)
Mm
16. Want
(t>) l 19. infin. & l, ao.ff.de Inoff. teflam. (c) f uk Infi. de lib exhered. (j) 1
i. 14.ff.de Inoff. teft. (e) /. .7. C. de Inoff tejtam, (') d.t 27. «6», /eV« nottmacula
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16. Want alfòo de Wet de lieden jirift niet wilde dwingen , om hare fufters ende broedere tot erfgenamen te maken, foo ièheelt het echter niet veel, of fy houdt de inftellinge van fufters, en broeders fchier
voor noodtfakelijk. , en daerom de minfte reeden van onweerdigheit
des vreemden erfgenaems daer by komende, foo feherpt de Wet zich
op, en geeft den broeder ende fufter klachte van onheusheit.
17. Derhalven, indien beweefen kan worden, dat de vreemde erfgenaetn is hoer of dief, of aen eenig ander fchclmftuk vaft , of lbo hy
van een ergerlijk leven is, en defwegen by eerlijke, en deftige lieden
zeer veracht, foo heeft broeder en fuiler klachte van onheus Teftament.
18. Daer valt bedenken , als de vreemde erfgenaem » buiten een
wettig houwelijk gebooren is » of uit dien hoofde broeders klachte
plaets mag hebben, het is wel foo, dat dele fmette van geboorte by alle volkeren verachtinge maekt , en dat dienfvolgens de Wet , lpreekende van een geringe fmette, ook daer toe fòude konnen gebracht worden ; maer de meefte zijn van ander gevoelen , om dat de reeden van
onnoofelheit, ten aenxjen van de baflaerden , in dejèn van meer klacht g
houden wort,
19. Defèlve Wet fpreekt eygentlijk van volle-broeders ende fufters,.
mifgaders van halve broeders en fufters van vaders kant ; maer niet
van de moederlijke half-broeders en fufters.
10. Edog dewijl het onderfcheidt tuflchen vaders, en moeders bloedt,
door het nieuwe recht 'teenemael is weg genoomen (g) foo fchijnt ook
dat in delen moederlijcke half-broeders, ende fufters behooren toegelaten te worden ,- hoewel defi beide laefie pointen niet en zijn buiten hape
ringe.
2,1. Verdere vrienden als Oomen, Moeien en neven ont-erft, ofte
voorby gegaen zijnde, doen beft, zegt de W e t , (h} dat fy haer, met geen
vergeeffche koften, moede maken, alfio haer geen kans altoos, by wijji
van klachte gefchapen is.
11. Aldus zijn'er drie fòorten van lieden , die klachte konnen aenftellen, de eerfte van kinderen, de tweede van ouders, en de derde van
broeders ende fufters.
2,3. Alle defe, wanneer fy klachte van onheus Teftament willen maken, moéten fùix doen binnen vijf jaren y nae het aengaen van de erveniflë, (') want eerder de klachte niet gebooren is.. het fèlve verzuimende, of ook eerder verklarende, geen klachte te willen gebrui.ken»
(g).Nov.ïi8,c<#,4.e^9.
(h) Li.ff.delmf.tefiam.
f}/.8-$•«/*•ƒ•<•*
Inoffjeflam,
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ken, foo Volgt de tweede trap , enmifs-dien ab de kinderen niet klagen
foo kannen de•ouders, en foo de ouders fwijgen t mag de broeder xjen of hj
recht heeft, (k)
Z4.. Maer de klachte gaet niet over tot de erfgenamen. indienfeby
de overieedene niet voorbereidet is door een reckteUjken eyfch, of ten
minften doer een aenhoudinge rechtetijker•wijf-e gedaen^ (1) uitgenomen
dat kinderen, flerve-nde binnen den rijt, diedegeichreevenerfgenaem
hadde om zich te beraeden, of hy den boedel aengaen wilde, in fuiken ge•valk-i en anders niet de klachte tegens hær ouderen Téftament vererven op hare 'kinderen Cm) hoe-wel by veelen defe uitneeminge generae
•wort genoomen , als tot vsOrdede der kinderenfinderonderfiheidt fpreeken
•felf ook aifoo by Sande. (nj
if. Mær defe moeten fülx doen, als erfgenamen van haer ouders,
ende ten opficbte van de fèlve, niet uit hàereygenhoofde, naedemaei
Idnts-kinderen op 'groot-vaders Téftament geen recht hebben , foo
lange de kinderen, wefende haer ouders, in leeven zijn. jaefelfs ook nae
der onderen doodt kennen fy het niet doen, indien de ouders om rechtveer
ge reedenen , wterft , en nae de vader en moeder vverkeden zijn geweefi,
gelijk te zien-is'by Saftde (of
: %6. De kracht, en uitkomfte derj klachte is, dat het Téftament vernietigt weMe, <en de goederen kfemen , daerfè volgens de a/et behoorden
gaen, ingevalle geen Téftament ware gemaekt geweeft.
2,7. ' T welk te verftaen is ten aenzien van de geene, die recht tot
de klachte gefchapen was, of hadde konnenzijn, indien fy ook onterft
waren geweeft j maer niet ten aenzien van de geene, die geen klachte tegens de onterveniffè foude kannen doen, al fbhoon fy tot de goederen hadden konnen geraeken , indien daer ganfch geen Téftament nae geheten
ware geweeft; immers Schijnt foo nae reeden, hoewel dit gevoelen niet
is buiten tegenjfreeckinge van veele.
. z8. Nae defe onfè meininge, indien een vande kinderen onterft zijnde , het Téftament door klachte vernietigt heeft, foo krjigt'hy fijn part nae
het getal der kinderen, maer de kinderen byTeftamenteteerf geftefc
zijnde, krijgen het geene yder vanhaer is tóegemaekt, edog ook onterft
zijnde, moeten fy voor haer van gelijken klachte doen, willen fy wat
hebben.
19. Van gelijcken, als een ouder fijn kints Téftament door klachte
heeft vernietigt, foo krijgt hy foo veel als hem nae de Wet foude toebehoort hebben. '••'. '..••>.-••.
M m 2,
' ; ¾o.Bn
• (O l. 14. tod.
(I) /. 6. S.fin. & l. j.ff. h. t.
(m) l. 54.C. h. U
(») lib
4etit.^,def.y,
(o) in fijn 4, boek, tit.q, defin.7.
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30. E n by gevolge, fòo de overleedene een broeder met een fùfte-1
heeft nae gelaten, loo krijgt de vader met fijn klachte een derde part»
om dat nae de Wet broeder en fufter, gelijk met de vader te erve
fouden hebben geftaen ; maer nu blijven hare twee derde parten bj den
erfgenaem, ten Teïlamente gefielt, iònder dat ly daer eenig eyfch op hebben , door dat fy geen recht van klachte hadden gehadt , benevens de vader, nog ook ganfchelijk lbo de gefchrevene erfgenaem eerlijk was.
31. Het felve heeft fijn gebruik, foo wanneer een broeder oftefiifter , het Teftament als onheufch verbroocken heeft, - ten aenzien van
haer overleedene lixfters, en broeders kinderen, dewelke fchoon nae de
W e t , als'er geen Teftament is, tot de goederen gerechtigt zijnde, nochtans geen klachte van onheulch Teftament in eeniger maniere konnen
maken, en daerom ook het Teftament, door broeder, of fufter verbrooken zijnde, niet hebben te eyfchen, maer hare parten blijven by de gefchreyenen erfgenaem. Andere zijn echter van gevoelen, zeggenwe, dat
een Teftament verbrooken zijnde door een die recht van klagen hadde,
geheel en al te niete gaet, lbo dat al, die nae de Wet en recht van bloedtverwantfchap erven konnen, toegelaten fouden worden, (p)
32. Voorts is het van nooden te weeten, om wat oorlâken de klachte
van onheulch Teftament geweigert wort en ophoudt, d'eerfte daer van is
rechtveerdige reeden van ontervinge, hoewel om eigentlijk te Ipreek e n , de klachte dan foo xjeer niet u buiten gebruik^ als wel buiten ejfefl:,

om dat fy by den Rechter verworpen wort.
33. De reedenen ten aenzien van de kinderen zijn veertien in getale,
van de ouderen acht en van de broeders drie, om welke ly deugdelijk
onterft mogen worden.
34. De vertien, waerom de kinderen van haer ouderen mogen worden onterft, zijn defe; ten eerfleny als een kintfijn vadergrootefchadc
van goederen heeft toegevoegt. ten %. als hy hem beklaegt heeft van
fware mifdaedtj ten%, als hy lagen op fijn leeven heeft geleidt, /ew^als
hy hem gevangen zijnde niet heeft bygeftaen, ten 5. ais hy naefijnouders in krankfinnigheit gevallen zijnde, niet heeft omgezien, ten 6. als
hy een boofe ketterfe leere heeft aengenoomen, ten & indien hy fijn
vader, of moeder belet heeft om Teftament te maken, ten 9 als hy fijn
vaders-vrouwe, of by-zit beflapen heeft, ten 10. als hy in'tgefelichap
van toveraers zich begeeft, ten 11. als hy fijn vader met groote fmaetïï'eit bejegent heeft, ten 12. als hy fijn handen aen hem heeftgelecht
.*, .
ea
(p) dix,adtit.jf.deïnoff.tefta>H,

.
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end' hem geflagen. tmf\. als hy hem, van de vijant gevangen zijnde
niet heeft verloft, ten 14. als. een dochter onder de 2,5 jaren, haer tot
hoerdom heeft begeeven. (q)
3?. De drie eerfie van defe oorfaken zijn defelve , vvaerom een
broeder mag onterft worden (r) en de tweede , met de z.es volgende
oorzaken, zijn die, om welke de oW.?r.f mogen uitgeflooten worden,
waerby gevoegt moet worden de achfte, die onder de kinderlijke niet
gevonden w o r t , te iveeten, als een vader heeft gedocht fijn huifvrouwe, zijnde de moeder van fijn zjoon met venijn om te brengen, (f)

36. Een van defe oorfàken moet nootfàkelijk gevonden worden in
de perfoon, die men fal en wil onterven, met ejfeEi, evenwel die of
fwaerder oft'eenemael gelijk zijn, en daertoevaneenerleynatuire, fchijnen mede toegelaten te moeten worden, maer niet die van verfcheidene aert zijn. by exempel, een vader magfijnkint onterven, dat een
toneel-fpeelder is geworden, en echter hy mag het niet onterven, om doodt
flag , overfpel of andere grove mifdaden , om dat die zijn van ganfeh
andere natuire ende gelegentheit.
37. In tegendeel, een zoon mag worden onterft, om dat hy fijn
vaders huifvrouwe, wefende fijn {lijfmoeder, ofte fijn vaders byzit heeft
onteert j mag een dochter ook niet onterft worden van de moeder,
ingevalle ly haer met 's moeders man, welende haerftiefvader heeft
verloopen ? buiten twijvel.
38. Kinderen, die in ketterije vervallen, mogen worden onterft. Godslafterinfó is geen ketterije, evenwel is fy ook te houden voor genoegfàme
oorfàek, om dat het van eenerleije foorte met ketterije blijkt te zijn.
38. Het is ook niet genoeg, dat eenige van de bovengenoemde oorfàken waerlijk op de kinderen paften,maer doorfake moet ook^uitgedruk
wejên in het Teftament. anders is de ontervinge vruchteloos.
39. Nae rechte fchijnt wel niet, dat het Teftament om de uitlatinge
der oorfàke van aenbegin foude nietig zijn hoewel, veele dat ftaende
houden, maer't is eer foo, als.de ontervinge uitgedrukt is, dat dan nog
klachte van onheufch Teftament van nooden z.y, edoch in dier voegen, dat
de klachte nootfàkelijk het Teftament vernietigt, fchoon den onterfden zoon genoeglàme reeden bewefen konde worden.
40. Maer in onfe praófcijke is aengenoomen het gevoelen van de
oude meefters, die geleert hebhen, dat de ontervingefonder uitdruckinge van oorfake gedaen, of om een oorfàke by de wetten onbekent,
is aenftonts ván geener -weerden, fonder dat defe klachte van nooden isj
Mm 3
hoer
(<ù *-»>. -ïj.f.3( ) Koy.22,cap,47.infr.
(f) KoV.ug.cap.½
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hoewel 't'effedt van de nulliteit niet als door middel van rechte kan worden bekoom en.
41. En evenwel is dit geen ydele fubtilitek; want lbo wanneer defe klachte plaets heeft, het Teftament blijft in fijn weerde, tot dat het
door de klachte werde vernietigt, en nae de vijfjaren, door verfterf van
de onterfde perfoon, eer by de klachte voorbereidt heeft, ook binnen de
vijfjaren, loo wort het Tejlament voor altoos goedt en krachtig; daer in
teegendeel, foo het Teftament nul en aenftonts van onwaerden is, lbo
kan het noit deugen , en kan binnen dertig jaren te niete gepleit
worden.
43- By gevolge, als een moeder of moederlijke groot-vader, haer kint,
ofte fijn kints-kint, krachtelijk wil onterven, foo moet by of fy de wettelijke
oorjael^daer by duidelijk^mtdrucken , anderzints bereikt de klachte van onheusheit, ook dien te nevens fijn uitkomfte niet ,maer het Teftament
is echter van eerften aen van onwaerden. (t)
44. Voorts is teweeten, dat ook de klachte van onheusbeit, niet alles wat in het Teftament gefchreven is, om verre ftoot, maer de erfietlinge alleenlijk^, blijvende de legaten , en andere beveelen, jae ook de
onder-erfftellinge in haer geheel, (u)
45. Nog is aen te merken, dat ook eenige eygenfehappen, by de.
ontervinge vereyfcht worden , waer van, foo der eene quame te miffèn, de ontervenifle fòude gehouden worden voor een ftillwijgende voörbygaen, en maken alfoo het Teftament van onwaerde (w)
46. De.eygenfehappen zijn dele, ten 1. de ontervinge van een kint
moet gefchieden met name, en niet generalijk. en onder anderen , als of de
Teftateur zeide, ik^make mijn vrouwe , en mijn dochter Titia tot erfgenaemt ik^onterve mijn zjoon fan » en mijne verd.ere kinderen ; Jan foude
alleen onterft zijn , en d'andere gehouden als ftilfwijgende voorby
gegaen. (x)
47. Ten tweeden, d'ontervinge moet gefchieden, Jönder eenige voorwaerde , (v) ten 3. fy moet gefchieden van de geheele erveniöe,. ea
niet (2) voor een gedeelte (a) ten4. fy moet algemein zijn,.tenaenzien van alle erfgenamen, en ondererfgenamen, /onder dat de onterfde
over de handt of op eenige andere manier, tot d'erveniflè of een gedeelte werde geroepen, (b)
48. De reeden van_ defe eygenfehappen is; om dat een vader willende
(t) â.NoV.n^f.c.?.'
(u) d.cap- %.infin. (w) §. 12.lnfi.de beredit. abinteff
(-) pr.lnfi.de lib.exbsreà. (y) l%.$.\.ffjebered.infi. (z) l.ig.eod. (^.".î-i%< ff.debered.infi. (*) d, 1.13. §. j . <£ feqq.&d.i. 19.
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lende fijn kindt ont-erven , fîillcs moet doen met een vafte gezette
raedt, en befluit, invoegen dat hy de z.oon veroordeelt, als onwaerdigfchier
te leven, om fonder met fijn uitdrockinge, eenige oniêeckerheit, twyffelinge, of flauwigheit te kennen te geven; of yets diergelijks te kennen gevende , lbo wort niet goedt gekeurt , dat d' ont-ervinge lal
voortgaen.
49. Volgt de tweede reeden , waerom de klachte van onheusheit
niet toegelaten w o r t , te weeten', als de klaeger op eenige andere wijfe
tot de ervenijjè , offio veel hem nae de -wet van nooden is , kan geraeken ,

want defe klachte wort gehouden een hardt , en daerom een ongewoon fmiddel te zijn, dat niet toegelaten wort, als by gebreecke van
alle andere middelen, (b)
50. De derde reeden is , als de Teftateur den geenen die klagen
foude willen , erfgenaam heeftgemaekt uit eenig deel van fijn goedt»
al was het noch foo weinigh, mits hy kan jfreecken om vervullinge van
Jijn -wetnoodige portie , anders legitima. Want of hem defe gemaekt
was, door een îegaet of fèhenkinge ter fàeke desdoodts, liilksibude
ide klachte niet beletten, (c)
ƒ1. Defe aenipraek tot vervullinge van de Legitima , is niet vijfjarig , gelijk de klachte is , maer altoos duirende, ende ook övergaende tot de erfgenamen. W y lullen van de Legitima in het volgende kapittel byionderlijk handelen.
çz. De vierde reeden , waerom de klachte van onheufih Tefiament
ophoudt ; is t als de geene die klachte gefchapen was het' teftament
voor goedt kent nae de doodt des Teftateurs, het zy uitdruckelijk ,
of ook ftüfwijgende ; als wanneer hy aenneemt foodanig legaet, als
hem by het ièlve teftament is gemaekt , (d) gelijk dan ook als de
klachte aengeftelt is , en de klager niet ontfartgbaer verklaert w o r t ,
hy alidan fijn legaet komt te veniefen. (e)
53. De vij¾e reeden, als een ouder, broeder of fufter, in het maken van het teftament ftlf fijn toeftemminge geeft aen de ont-ervinge,
of aen het ftillwijgende verbygaen van fijn perlöon, (f) Maer kinderen ftrekt lbodanige toeftemminge aen haer ouderen verleent, tot
geenen naedeele , foo om dat haer kon fënt foo vry ende onbelemmert niet wort gehouden, als dat van ouderen ende broeders, die door
geen .ontzach daer toe konnen fchijnen géperft , als om dat verbygaen

(b) §• t. à. tit, ln[i.
(c) d. NoV. llC. C. %.inpr. f¾ /, 8. §. 10. /. 10. f r*
LH. §. uit. d. tit.ff,/.8.§.[I.C.tod.
(e) d. 7. 8. §. 14.
Cf> Sonde Uk 4+
tit. 2, dtf. 4.
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gaen van kinderen de Teftamenten naedeeliger is, als makende nulliteit , dat fòo niet is in d' andere perfoonen. (g)
54. Wat foudt gy dan zeggen, by aldien een ouder de naefte erfgenaem van fijn kindt verfochte by verfterven van't kindt, de goederen aen yemant over te keten , fonder de legitima daer af te treeken , die hem anders , als erfgenaem van 't kindt toequam en hy
het hadde belooft te fullen doen ? By het Hof is verftaen, dat die
erfgenaem fijn woort foude moeten houden, en de legitima niet konnen aftrecken, het welke het kindt niet tegenftaende de belofte wel
hadde konnen doen. (h)
ff. Andere beloften om erffchappen van levende Lieden niet te
lullen eyfehen, worden by Keyferlijke rechten mifpreefen, en krachteloos gehouden, (») Maar volgens Paufèlijk recht, dat in fulke Jaken
eo^. by de onroomfi gevolgt wort , indien de belofte met eede beveiligt
is, lbo moet fy gehouden worden, (k) Mm dat fy klaerlijk,, en Jpectalijk_uitgedrukt worden, generale woorden gelden hier in niet. (I)

56. De zefte reeden; als de ont-ervinge gefchiedt, met goeder meininge , dat is , als de Teftateur niet voor heeft den ont-erraen te bekorten , maer voor de bewaringe van fijn perfoon ende goedt te zorgen, by exempel, als yemant doorbrengers van kinderen of ouders
heeft, foo mag hy defelve ont-erft hebbende, andere Hellen tot er&
genamen, met laft om d' ont-erfde t' onderhouden.
57. Of een vader hebbende een dochter, die niet wijs genoeg was
om haer fèlve te regeeren , ende niet flecht genoeg , om van trouwen afgehouden te worden , ende vreefënde dat fy van yemant, tot
haer bederf verleidt foude worden, ont-erft haer , mits /tellende ordere
tot haer eerlijk^ onderhoudt haer leeven lang. Is by my geadvifèert , dat
ïòude moogen beltaen.
5-8. Meer twijvel was in dit geval; Een fchoon-moeder wordende
zeer qualijk bejeegent van haer zoons vrou , willende bezorgen, dat
fy noyt eenig het minfte genot van haer goederen foude hebben,
weegens overwinft of befprek van de zoon, ont-erft den felvenhaer
zoon, met fijn confènt, ende maekt tot erfgenamen des zoons kinderen.
't Is tot geen effeü gekomen , ende [oude by verandennge van des z.oons
wille naderhandt qualijh^hebben konnen gelden, om dat de reeden meer wa
de ftraffe van de vrou, als het befte van de zjaon. (m)
59. De
Xe) «. îf § Mud etiamC. de Inoff. teftam.
fh) Sand. 4.7.8.
(1) d l 35. &
/ 1 5 Cd TaBú.
• (k) Cap QuamMs TaBum d. TaB. in 6(1) Fab.
Vb.x.Cod.tit.^ def,i%.
(mj /. 18.ff.de lib.&poftb.L iz. $,i.ff,de bon.libert.
1.16 $.Z.ff deQuratfuT.
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5"9. De zevende reeden i s , wanneer vijfjaren nae het overlijden
des Teftateürs verloopen zijn , fonder de klachte opgeheeven te
hebben, (n)
60. De achtfte, wanneer binnen de vijf jacren, de perzoon, wien de
klachte gefchapen was, felfs is overleeden, fonder een begin van fijn
aenfpraek gemaekt te hebben, waer van hier boven.
61. De negende reeden, wanneer de Teftateur een krijgfman is,
tegens wiens Teftament geen klachte plaetfè kan hebben, teweeten,
als het iri 't velt en op een krijgs-tòcht gemaekt is. (o)
61. Voor het tiende, foude men hierbykonnenvoegen, alsdeontervinge ten eerflen van geender -weerden is , 't welk gelchiedt , wanneer eenige van de boveageftelde vereyfehen der ont-ervenifle wort
of worden overgetreeden , dat is, als de ont-ervinge niet gefchiedt,
ptet uitgedrukte namen s noch van de geheele ervenijfe , noch van alle de
trappen der erfgenamen, mitfgaders , als fy onder voorwaerde gefchiedt.
05. Het felve wort ook verftaen by de heedenfdaegfche Rechtsgeleerden, hoewel het anders in de wetten fchijnt te leggen, (pj Wanneer
de ont-ervinge gelchiedt fonder uitgedrukte oorfaken , of om foodanigè oorfaken, die by de wet daer voor niet zijn bekent.
•? 64, Eindelijk, ftaet noch te letten, dat wanneer een teftament ten
eerften van geender weerden is , alfdan niets daer in gemelt kaa
gelden, maer alles daer in is onnut ende krachteloos.
65. Van gelijcken, als fy gebrooken worden door een nieuw teftam e n t , of door geboorte van een kindt. (<¾)
66. Mâer dat doorgeftreecken, of doorgehaelt is, indien fùlks met
opzet, gefchiedt is ,r ïoo blijft het geene niet is uitgedaen , in fijn
k r a c h t , (r) ën.doör de klachte van onheus teftament, wort alleen
de inftellinge des erfgenaems te niete gedaen , blijvende alle andere
deelen des teftaments, in haer weerden ongekrenkt, (f)

Cn) /.8. f. úit. ff. é" l. 54. in fin. C: de Jnoff. teftam.
(o) i 8 §. 3 &> 4 eo
.NoV. 11-5. C. 4. inpr
(?) .Dbc.frœle&.adtit.Inft. defiber,exhered. (9) 1.17.
ff.delnjuft.†üpt.irrjefîam, (t) l.i,ff.4«his^uteitHefiam,dtL(s'induc. (fjNs¾:
* «5- C 3. in fin.
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¾
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XXII. K A P I T T E L .
Vän de Legitima*

$efchrtj\iittge Wn Se Legitima , met de eigenftbappen ende gevolgen åaef uit gtt
hen ende Veriiaert.

x. " V \ 7 ' 7 * Y hebben onder de'oorlaeken ende gevallen, om ende iii
\ \ /
welke de klachte over onheus teftament ophoudt , gefteltj»
• » als aen den geenen die recht van klagen heeft, deLegi*
tima , ofte , gelijk menie kan noemen , de wetnoodige portie gemaekt i s , invoegen hy daer uit erfgenaem gefihreeven ofte genoemt is.

a. Dele Legitima is niet anders, als een gedeelte der ervenifle, dat
de wet nootfakelijk gebiedt nae te laten , aen de geene die weegens
bloedt, niet ont-erft, ofte voorbygaen mag worden.
3. W y zeggen, dat het is een gedeelte der ervenijfe; teweeten* niet
van de geheele ervenifle, maer van het geene den klager volgens de wet>
hadde mogen beuren, (a) wel verftaende, dat de fchnlden eerftmoetent
«fgetrocken worden, eer van dele portie kan worden gerept, (b)
. 4. E n nademael de ervenifle niet kan verftaen worden , als van
Keden, die verfturven zijn, lbo volgt hier uit, dat de kinderen haer
ouderen niet konnen dwingen, om hen by haer leven de legitima uit
te reiken , om dat aifâan geen ervenifle vervallen is , Ichoon de
ouders al haçr goedt door brachten ; E n is ook alfoo by den Hove
geweefen in de fake van Aefke Dirx tot Franeker impetrante, contra
Claes Cornelis cum uxore, tot Donjumy den 4. Qftober 1642. volgens getuigenifîe van Náttta decif. 115V
5. Noch volgt hier u i t , dat een kint de ervenifle niet kan met
voeten ftooten , en zich aen de legitima alleen houden j maer dat hy
het eene met het ander aenneemen of ftaen laten moet » om dat de
rechten niet toelaten, dat een ervenifle voor een- gedeelte fòude verftooten , en voor een gedeelte aengenoomen worden , (c) ende de
legitima, gelijk wy hooren, is eçn gedeelte der ervenifle.

6. Wy
{*) /. 8 f 6 ff. ie Inoff. tejiam.
J[c<pùr. bertâ.

( ¾ d.1. 8. f 9t
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€. W y zeggen, dat de Wet dele portie gebiedt, gelijk de naem ook
¾itwijft, en loo wel de Wet der natuire, als de burgerlijke W e t , inVoegen ook dele laetfte , delelve niet fòude konnen aflchaffen , maer
wel verminderen, ofte vermeerderen, gelijk fy nae Keyfèrlijke rechten altoos
even groot is geweeft.
7. Nog is gezegt in de befchrijvinge, dat defe portie nootfakelijk_moe
worden naegelaten , invoegen de ouders die in geenderleije wijle konnen verbieden; ten ware om ooriàken,daeromfyhaerkinderenganfch
konden onterven, gelijk dan ook geen ouder aen fin kim ,/choon zjch wel
dragende, meer als defe legitima behoeft nae te laten, (à)
§. H y mag delelve ook niet belemmeren met eenigerhande befwarettiffe van tijt of voorwaerden, of wat het ook iòude mogen ¾ijn, dat
-met recht voorbelwareniflè fòude konnen genoomen worden.
9. Ook foo zeer,, dat indien een vader of moeder, hun kint de eygendom nae lieten van allede goederen, en het vruchtgebruik, acneen
ander , fehoon de bloote ejgendom van alle het goedt meer weerdig was al
de legitima bedraegt, fòude nogtans het vrucht-gebruik deler portie van
het kint ook geeylcht konnen worden, immers foo het kint anders geen
goederen haddeom van te leven, gelijk Sapde van meininge is. (e)
- IO. Ten ware de vader keur aen fin kint hadde gegeven , of hyde geheeIe ejgendom bloot t dan of hy de legitima liever vol begeerde te hebben , zi
de voor delen van een diergelijk geval gefprooken, in het ia. Kaf. verf.
88. mits ook ingevalle , hy de bloote eygendom koos, forge voor fijn
noodig onderhout, indien hy dat anders nietkondehebben, moefie worden
gedragen.
11. Mag echter alhier wel nader onderzocht worden, of die raedt
goedt is , welke de heedenldaegfc rechtfgeleerden geven aen ouders,
die willen , dat haer kinderen te vreeden fullen zjjn , met een bejwareniffè
sver alk de goederen het zy van vruchtgebruil^offideicommiff , in defer voegen Î dat de kinderen alle de goederen te lijfftonde fullen laten aen yemant
anders, of nae verfterf aen anderen overlaten, fonder eenige verminderinge, of, indien J. daer-niet mede te vreeden zjjn, dat fy alfdan worden
erfgenamen vsrklaert uit haer naekte legitime portie, lònderwijders, en dat
fy daer van hua keur en verkkringe fijllen hebben te doen. Sandeverftaet, dat fy dié keur niet behoeven te doen, maer dat fy genietende
de goederen foo haer die nagelaten zijn, de legitima echter geheel en
onbefwært konnen behouden, (f)
Nn %
12. De
{i} l.%-%.mpr.C.delmff.ftfiam. (e) Ub.^,tif,j. def. i.éffeju.
(f) lib.4.
tit.7. def.% injin.
'
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ii De reeden van dit lijn gevoelen is, dat fodanige vondt (trekt»
om de Wet die de legitima vry en onbeiwaert wil hebben, te ontzenuwen en krachteloos te maken. Maer als men daer tegen mziet,
dat immers in. dit geval de legtuma aen de kinderen gaufch vry en
•onbefwaert wort aengebooden, foo is'er geen -reeden, waerom aaer
benevens aen haer geen beetere konditie Joude konaen worden opeedraoen- en als fy die beetere konaitie met begeerenaenteneemen,
waerom fy dan niet te vreeden fouden moeten zijn, met het geene,
boven't welke fy niets konaen krijgen» als ae ouaers hun met mees
m en macea ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^
„ ynt ^•

mael't uit de bloote eigendom of het vruchtgebruik alleen, aat er als
dan geen klachte van onheufch Teftament, maer wel aenfpraek op de
vervullinee van de legitima valt. (g)
.
14. Het is evenwel geen belwarenifTe , als de vadef de legitima
aen ¾ n kinderen , in geit toeleit , (b) mus degoederen nae de rechte
•waerdüe çeuxeen wordende ;. alhoewel het mogelijk loude konnen gebeuren dat'er een befwareniffe by was, indien een zj>on van fijn ouderen en voorouderenftamgoederenmet met al wierde toegeïiaen behalven dat d
eygcntliike reeden wil , dat de legitima uit de goederen werd* genooJe», fio als Me uj», ende by het verderven bevonden worden.
.
i r De vraseis, of een moeder ofte groot-vader haer krat, ofte fijn.
kints-'kint," er¾enaem makende, ook kan verbieden, dat de vader niet
van het vrucht-gebruik geniete, felfmeVvan de legitima Degevoelens hier van ziin verfcheiden; edoch beft fchijnt te zijn het gevoelender eeener die houden dat fodanig verbodt op de legmma met kan
v a l l e i , ende vervolgens, dat de vader het vrucht-gebruik met kaa
worden ontkeert, (') en is alfoo by den Hove verftaen den n . O & .
ber 1870 op het rekeft van N . N . wefende Curator van een lont»
ten refpeåe van welkers vader hy van den Hove ordre verfochte, ten
einde voorfchreeven.
16 Kan dan ook een ouder, wel verbieden, dat de legttrma bydezoon
met -werde bekeert tot betalmge van fijn fihxlden? veele manen vanMaer
om dat fulx ten beften van de zoon felf en tot fijn profijt foudeftrecken, en daerom voor geen befw arenüTe gehouden foude konnen worden,
en is dit gevoelen by ons alfoo m de begmfelen der rechtende geRdt. (k)
17 Andere nochtans oordeelen, dat dit in der daedt wei vooreen
'
beiwa(&) Sanl i. decif. t. tit. 7. B. 4.
00 Saai. 4, 7. *
0) -**• 117. f. 1. mp
(k) iJoek, iy. kag. iQ-Verf.
...
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b¾{vvarenifîè gehouden mag worden, om dat fchulden te houden en niet te
mogen beialen voor een eerlijk^gersfoedt, en om demoeijelijkheit niet als b
fwaerlijk\is, en-de Wet niet toelatende eeniçerhande conditie cp deleguh
ma, Schijnt ook diergelijke bepalinge te weeren.
ij. Ds laefte woorden van de bovenftaende befchrijyingc gevente
kennen, aen wien de W e t , dit noodig deel toelegt, te weten een de
kinderen, aen de ouders, foo daer geen kinderen z,ijn, en by gebreeke van
beyden aeny¾/?m ende broeders, foo verre een oneerlijk periòon erfgenaem
is gemaekt, want daer toe flrekt de klaehte vanorvheuithTeftament,
gelijk in't voorige kapittel is geleerr.
18. Staet te zeggen, hoe groot de legitima moet zijn. fy is, in de
ouders en broeders altoos een derde part , van het geene een yeder
van haer foude hebben gehadt, indien der geen Teftament ware ge- :
weeft i maer ia de kinderen wort onderfcheit gèrûaekt, hoe veel fy in
getale zijn.
' ~' <
19. Als 'er geen' meer als vier kinderen naegeîaten zijn , foo is het
Wettig deel van yeder een derde part als voren , maer foo der vijf, of
weer kinderen zijn, foo is het Wet-noodig deel de gerechte helfte van het
eene een yeder der kinderen, buiten Teftament foude hebben geregen, (1)
..
-'
10. Mits, de kinderen, die wettelijk zijn onterft, nietwordenmede getelt, by exempel, daer z.i<n vijf kinderen, Een is om rechtveerdige
oor f aken onterft, een ander is uit fin bloot e legitima erfgenaem gefielt, -he
ii/ort gereekent op een derde part, ende niet op de heîfte ende foo voorts,
de onterfde wort by de Wet gehouden, als of hy gefturven was. (ra)
' 21. Wederom;jemam fielt fijn •hjroH'w tot erfgenaem, en fijn vader of
moeder uit de kgitimA,y met uitfipiitmge ván fiîfttrs'ènde broederir, hoe cro
de legitima} -een derde part van den geheelen boedel, en niet van het
geene de vaader met fulters en.broeders, nae de-Wet, te zamenko*
mende fouden-hebben gehadt, om dat die'nu niet gereekent worden,
nadenaael; fy'.wettelijk; uitgeflpoten z¾n,, en is foo by denHove geweejTen* in dç'fake van Mayke. Ê/Atps-l'wedvwe van, .Vincent TCp.ki5 °p en tege
DotTor Tiberius Thobú, 'die van fijn huifvrouw Fookel Glinftra was
erfgenaem gemaekt, benevens de moeder uit haer legitima, de ilifters
en broeders uitgeflooten zijnde, de moeder is toegekent een derde
part van de geneele. nalatenfchap den, 2.5-. Maert, 1645". Nmta de<-

f

ff- -44Nn 3
.
2.2,., Daer
C) Xo\. 1 g. cap. T.
(•») /. 1, $. 5. #. de conjung. cym emaac. lib. ejimiM
&2.ff.delib.&toJlh.bered.inJlit.l
'
"
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%%. Daer'is reede gezegt, int laefl van*t voorige kapittel, dat de le«
¾itima aen de kinderen moet gemaekt worden, by maniere van erf,
üeilinge , ( want ten aenzien van ouders fampt broeders en zufters,
is het even veel, met wat titel fy werde gemaekt)
ag. -By. de meefte volkeren echter heedenfdaegs wort daer op foo
nau niet gezien, of de legitima gemaekt wort met woorden van erfftellinge, ofte van beiprek of gefchenk en diergelijcke, (n) ennademael by ons ook wel Teftamenten voor goedtgekeurt worden, daer
in gezecht wordt, ik make hem, ik befpreeke hem, ik lae^ hem al
mijn goedt nae , foo ichijnt, dat men ook in delen niet lbo precijs,
op de woorden van inftellinge iòude konnen ftaen.
x^. Dit is buiten alle bedenken, dat de kinderen in haer legitimo
portie wort aengereekent al wat fy van de Teftateurs hun ouders hebben genooren, niet alleen by Teftament als legaten en fchenkingen ter
fake des doodts, maer ook de houwelijks goederen, bruids-gaven ea
andere medegiften , (o) die geconfereert motten wordm, (p) waer vm
wy op een andrr plaetjè JUIlen Jpreecken,

XXIII. K A P I T T E L .
Vdn erfaolgmgen nae de Wet.
Gront \an erfvolginge, fa wanneer geen Teftament naegelaten is. Ürie rijgen Vaà
bloedverwanten, eerft Vá« de neergzende gtaeát, foo in als buiten reebt.
f

' W / T f u l I e n n u ^ r e e é ¾ e n van de eiTenifîèn, die buiten T e \ \ f ftament, nae deordre der'Wet worden verkreegen; want
• * alhoewel nog van de Lwatm, dat is makingen by Teftament te {preeken is, foo-dunkt ons beft vån de erveniifen eerft af te
handelen.
a. Ontrent de wettige erveniflen ftaet te weten, dat de gront van
dele erfvolginge niet is de macht, ofgoetvinden des Wetgeevers, maer
«Je waerlchijnelgke wille des overleedenen, die door de Wet afgenoomen

(PU. ^ Tt S%hsth}

l8deel n

' ' *8,
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îïîên wort uit de bloedverwantfchap , om dat yder een gelooft wort
dier meininge té zijn, wanneer niet anders blijkt, datbyfijngoedttcewil
aenjïjn naefie bloedt ; hoewel andere volkeren dikwils zien op de billikheit, dat het goedt behoort te keeren daert van duengekoomen is, gelijk

-het fcheependoms recht in Hollandt , of op andere beweegreedenen,
ah van ùewaringe der ntatinelijcke fiammen, voorrecht der eerjigeboorte en
'andere inzichten, die by d'heedenfdaegfe volkeren van Europa verfcheidentlijk worden in acbtendewaergenoomen.
3. Ingevalle verfeheiden recht dienteneven is, ter pîaetfe daer deoverledene heeft gewoont, en daer de goederen liggen, foo volgtmen,.
nopens de roerlijke goederen het recht der pîaetfe, daer de man gewoont
heeft, maer de onroerlijke goederen erven naer het recht der pîaetfe daer
fy geleege» xijn, waer van gefprookenis in het yie Kapitteldes eerflen hoek
verj. 45". en volgende.
4. Alle die recht van erivollinge nae de Wet hebben , worden ia
drie rijgen verdeiit, te weten in nederdalende, opklimmende end' in zJjdmagen. (a)
f. De nederdalende zijn, of uit een wettig houwelijk of buiten houwelijk gebooren.
- 6 , . Die van een wettig houwelijk zijn, of uiteen, of van tweederley
bedt..
*
'
'
'
7. Die van een bedt, zijn wederom of van de eerfte of van verdere
trappen.
8. Kinderen van d'eerfte trap deilen de goederen van de oudefen
nae de hoofden in gelijke parten (onder onderfcheidt van foonen , of va»
éochteren, van outfte of jongfre.
9. Die van verdere trappen als kints-kinderen en haer kinderen, deilen de goederen van haer groot-vader en groot-moeder », naedeftaken
by plaetsvullinge of reprefentatie * invoegen alle de kinderen van een
Vader of moeder , in plaets van yder fijn ouders ftaen , en te gelijk
foo veel krijgen, als haer moeder of vader in leven zijnde, gehadtfoude hebben.
10. Jae ook, worden lrints-kinderen, welkers ouderen, by 't lever¾
Van haer ouderen de toekoomende erfvolginge ondereede hebben afgeftaen, waer van hier boven , dies niet tegenftaende toegelaten , om
dat fiodartig affiant van geender weerden is , gelijk meermalen gezegt
hebbe.
11. En defe plaets-vullbge wort fo wel gebruikt, wanneer niet, dak
(.0 K<to. 118. vhï & ctttra <pnefepttmtur, & mprœkïï. ad Inji, lik, ½Jnfr,
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kints-kinderen zjjn, als wanneer de overleedene nevens de kintSrkmdere»
van een verfturven zoon of dochter, ook kinderen van d'eerftetrap',
heeft naegelaten,
12. Nopens de kinderen van verfcheidene houwelijken, beeft men
delen regel, aen de gemeine oudersfiaen fy alle gelijkte erf, en aen el^
fijn r/gen ouders., yder irh byzjonder. te weten een man hebbende een kint
by fijn eerile vrouw, en twee by een ander, lbo worden fijn eygene
goederen, onder de drie kinderen te zamen gedeiît, maer d'eerfte Heeft
zijn moeders goedt alleen', en de twee. andere-trecken inlgeiijks haer
moeders goedt.
13. Edoch de kinderen van'teerftebedt, trecken vooruit alwat haer
gèmeine vader in eeniger wijfe heeft genooten, van haer lieder moeder, of van haer lieder broeders ende lulters, hoeweldit niet eygentlijk
Hit kracht van fttecesjïe pais wel door zamenvoeginge van eygendom en
vruchtgebruik gefchiedt, aengezen de eygendom van 't geene is gewonnen vari't eerile bedt, terftont met het tweede houwelijk is gebracht
op de voorkinderen , en het vruchtgebruik by de ouders gebleeven^
dat met haer doodt van feif aen d'eygendom gehecht weit.
14. Volgen de kinderen, buiten houwelijk gebooren , weîke zijjï
wettig of onwettig, wettige zijn de aengenoomene, en de wettig gemaekte kinderen.
iy. De aengenoomene kinderen hebben het recht van erfvolginge
niet anders als de ratuirîijke, en wettig geboorene kinderen.
16. De wettig gemaekte volgen van gelijcken, behalven datdie door
'gunft-brie,-en van den Souveraiu wettig worden gemaekt, niet anders
'worden' geroepen als by gebreeke van wettige vrouw' ende kinderen.
. 1 7 . Niet om dat fy mdiervoegen van de ervenifîe uitdruckelijk
worden uitgeüooten, maer om dat Ibdanige wettigmakinge nae rechten
niet en gefchiedt, als daer wettige vrouw• en kinderen ontbreecken,
gelijke opfijnplaetfe gez.egt is. (b)
18. Onwettige kinderen .zijn vooreerft de baftaerden, die haren moe*dër ëhde moeders ouderen ten vollen te erf ftaen, haer vader erven ly
iq een zefie part, diefe metd.e,moeder deilen¾ wei te weeten lbo de
vader geen wettige vrouw of kinderen heeft ; want die daer zjjnde +
konncn de baftaerts niet anders eyfehen , als het geene tot htm onderhout
nooden mag zijn. (')
19. De hoer-kinderen, welkers vader onbekent is, konnen ook geen
« d e r erven j haer moeder f¾aen zy ten. erve,, om dat hoer-kinderen
..';'
"""
~"'
niet
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fiiet vcrftacn worden fûlx te zijn ten aenzien van haer moeder , t;n
tvare de mseder van een'hoog geftachte was, en nog wettige kinderen hadde , in welken gevalle de hoer-kinderen, van haer niet fouden erven, (à)
20. De kinderen uit ovefjpel en bloedt-fchandegebooren, konnen
noch vader noch moeder etven; jae fy konnen niet beftaen, om nodig onderhout van haer ouders te eylchen, (e) alhoewel f dx niet wegneemt het âmpt der overicheit, om ordre teftellen , datfodanige kinderen , tot k
ften van haer fchendige ouders ofte der felver boedel werden onderhouden.
21. Volgt de tweede rijge der geener, àïe van de Wet toterfvolginge geroepen worden, welkezjjnde ondrrs ende voorouders, als'ergeen
kinderen of kints-kinderen zijn.
. 2.2. Van delen is eerft de gemeene regel, dat het naefte bloedt erft het
goedt, dienfvolgens vader en moeder van de overleedene koomen elk
voor de belfte, end' een van haer beiden alleen zijnde, trekt alles,fchoon
van de andere kant Groot-vader, «f Grootmoeder mochten leven, ookfelfde
goederen die van de andere kant mochten afgekoomen z.tjn ; want de gr ontreeden .van defè erfvolginge is, gelijk vooren gezecht, ds waerjchipulijke genegentheit van. de overleedene , end' m gevolge van d:en het naef
bloedt.
23. Als 'er geen vader, of moeder is, maer groot-ouders, vanbeyden zijden, lbo wort het goedt in tween gedeiit , het eene is voor die
van vaders, en het ander deel voor die van moeders kant ; fchoon fy van
ongelijkfgetal mochten zjjn, en al wat het goedt alle van de eene kant, daer
't.minfte getal is, afgekoomen.
24. Maer als de overleedene benevensfijnouders ofte voorouders een,
of meer volle broeders of fufters heeft naegelaten , foo worden die
met de ouders, en ook met de groot-ouders, hooft voor hooft, tot de
ervemffe geroepen, ook de kinderen van een broeder oflufter, vooren gefturven, Me te zjtmen in plaetfi van haer vader of moeder koomen.
25V. Maer overleedene volle broeders en fufters kints-kmderen, worden niet geroepen met de ouders ende broeders of fufters van d'overleedene, màer worden gereeckent als afgefturven.
- 26. Maer als er broeders kinderen alleen met de ouders van de
overleedene zijn, d¾n worden fy, met de ouders niet geroepen, nae.
fle Wiet : edoch het gevoelen der meefte rechtsgeleerden, is voor de broe
éers: kinderen, fchoon alleen zjjnde, welk gevoelen het Hof van Frieflandt
gevolgt heeft by Sande. (f)
v .. v
Oo
27. Half
(dj L£cn. C. ad Sc, orpbit. (c) d. N. 89. caf. uit. (f) infijn4 boehK /</, 8. defia.f
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xy. Half-broeders en half-fufters, worden ook van de ouåers uitg«i
flooten, fchoon fy door de felve ouderen, met deoverîeedenebezibc
mochten zijn, end' is foo gewedèn tuflchen fan Lubben Iwpetrant en
Tietie Haijes, gedaegde den if.fulij 1656. (g)
2,8. Veel meer worden Oomen , en Moeijen van de overleedene
door des felfs Broeders, en fufters kinderen in dele gdeegentheit uitgeflooten.
29. De derde rijge van erfvolgers nae de W e t * zjjndebloedt-vrienden van ter- zijden , waer onder de eerfte koomen , volle broeders e#
zœfiers hooft voor hooft, benevens volle broeders en iûftprs kinderea
door plaets-vullinge van' haer ouderen , met uitfluitinge yan balf-broe*
ders ende fulters..
30. Jae als *er geen volle broeders of lùfters zijn , maer alleen kinderen der lelver , beneevens een of meer half-ftifter of
broeder , foo warden de halve fufiers en broeders ttogtans door de kindere
van de volle broeders en fufiers uitgeflooten, om dat haer vader of moede
. vol zijnde, den halven foude uitgeflooten hebben.
31. En dit is de kracht van de plaetsvullinge , welke in defi rifge gebruikt wort , van broeders ende fiifters kinderen ,. foo dikwils fy te zjt*
men koomen met haer ejgen oomen ende moeijen: lbo dat ook een halve oom
ofte moeij, haer tot deefe plaets-vullinge recht geeft, welke fy daa<
gebruieken tot uitfluitinge van dien eygen halven oom ende moeij.
¾x. Maer als broeders en fufiers kinderen alleene zijn, londer dat de o
verleedene broeder of fufter vol, of half nae-gelaten heeft, foo koomen fy nae de hoofden , fchoon van verfcheidene ouders , en ongeü}k_g
tal zijnde, nademael fy dan niet als voor broeders kinderen aerigeaen.
Worden, fonder opzicht op Haken, die'er niet zijn.
33. Wel te weten, halve broeders of fufiers kindere» worden van volle
brveders en fufiers kinderen, uitgeflooten , ingevolge van haer ouderen,
die wy reede gezeeht hebben achter te moeten ftaen, en is foo dikwüs, ook jongflr geweefen voor Paefchen 1680. wffchenPierkJ'iïllems
in qualiteit Impetrant, tegens fan Folkerts in qualiteitgedaegde.
24. Als 'er dan volle fufters ende broeders, mitfgaders hare kinderea
©ntbreecken , foo koomen de half-broeders, en fullers, op defehe maniere , als van de volle gezecht is.
'¾T. Alleenlijk wort getwijvelt of de goederen even-drachtig moetent
gedéilt worden nae de hoofden of Haken , fonder te letten waer fy van
daen koomen , dan of de vaderlijke goedere» motten gaen op het half<ib va%
vaderf
ie) Name itc$2&
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Htxátfs k*nt, <t* de Moederlijke gôede†é» áeft die van tooiden itietgen ; h e

œufhefch¾atwaerder te zijn öae de rechten, m/ter het laetfte heeft he
meeftegevolg, efi is meermalen by den Hove lbo geweefen. (h)
$6. Edoch nae eride buiten fufters kinderen is het anders verftaen,
¾Hflchen oomen van vaders kant ende vaii moederskant, volgensgétuigeniflfc vâti Ætuta in fàkfeft van fac<é Mariens impetránt, contra Rtn
Thomai-gedaegde, én is. geweefen dat de goederen, fbnderonderfcheidt
Waôr zy van daen waren gekomen , Ibaden gepaft worden, den IJ.
'futij1037. Dat ook in goede reeden bêftáët, om dat de wet , (i) die
t&ffchen broeders en fufters kinderen fulx geacht wort vaft te ftellen ,
alleen ran de felve Ipreekt; ten eyndevan de gelijkmatigheit, dieby
kêt nieuwe recht wâergettooffien is , {k) foo weinig af te gaen, aïs
-doenlijk-,
37. Naè fufters en broeders kinderen, worden de andere bloedtvftenden geroepen, volgens den ouden regel, hetriaejîebloedt erft he
goedt, fötider te zien op mannelijk- of vrouwen afkomft, noch ook
op heel of half zib.
¾& Diênfvolgeàs dé oomen van de övërleedene , al waren fy va4ér* hatf-broeders , erven met volle oon¾en en Moeijen , ende is lbo
geweefen, fòö by Sonde (\) afe by Nâtttay tuffchen voerft.- facob Mar~
tëm cttnt fociis, contra Rintie Thomas gedaegde, den IJ, f%tij l6%f, (m)

39. Soo öofc halve oomen ende moeijen , fluiten uit volle ooms
kinderen, m'tigaders alle verdere trappen van bloedt, Ichoohvolbe«
îábt; en met die van even verre trap komen fy te zamen.
40* In gevolge van defën, lòuden nae rechten de oomen van de
<JVefleedene, erfde broeders kinderen te zamen moeten erven, edoch
hét gememfte gevoelen der Rechtlgeleerden is, dat broeders kindeken de òomsn uitfluiten. (Q)
41. Maer als-'t verder lïöomt, foo gaét büite¾ twijvel de naefte
Wor, en die even nae zijn, komen te zamen.
4*. ©iewivòlgens lùftërlingen-van de óverleedene, hebben ëen recht
met-bïöedèrâfctnts-kirideren,.
v¾n'défèlve , en föö fûorts in de vol-gende tfappéii;,föndél' einde. 0°)
43. Sándê vérhaelt in een^-ván fîjn decäîen (p) dat by hem bene£
fens de Raedsheeren Nijs eridè Vierffen is gèoordeelt ter occafie van
feecker comfrMni&f dal als- eén5 uitzinnige fterft, d'erfvolgkigè uit^d
--; Oo z
wet
- (h) Sdnijih q.tif 8 dept.
(î) l i\.C defîiis&legît bireiï * (k) >¾V.
ti¾
(i). tdf 4, tit,$ def %. (m) Nautadicif^o.
(n) Saki. d, fit, 8. dtf. 6.
(o) Sand.d.def.6.
(p) lib. 4. út- & dej. 9.
—•
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wet met gaet op de geene, die naeft Üjn ara den u l m W
de naefte aen den geenen, van wien de g c e d e r T n ^ ^ '
****£
-¾n gekomen; om reeden, dewijl d ' m t z f n w ! ? P d ? n u , t Z l "nige£
verkreegen nochte konnen verkrijgen a i S t g ° e d e r e n n i * h ¾
daer toe heeft konnen vatten, als feen 'zin rW y , 8 e ? a V o o r n eemèn
fonder welke en fonder voorneemt y a n e ¾ gedachten hebbende"
geen verknjginge en overdrachte van e r v e n Ä ^ 1 " t e w i l l e n ain,het welke byfonderhjk van de uit,inn"ge b , d e V v T ' ^ † k t n > V )
Een C w v a n de uitzinnige , zegt Sande T ^ S ^ e l t , . ( \ j
44- End' op dit fundament hebben die &1 XJ
• dat een Sathe Landts , van een moeder a S e W ^ " S p e e l t ,
gen, zoon, moede vererven, met op den n S n
7 Cen u i t z i ^ i 2 n
op den naeften van de moeder, en?e Sand tcl^A^ °° '
***'
fchadt tuflchcn vader ende moeder, mae ftd J-J t " " g e e n « « e r dlt
in goederen ook van ouders op ontzinnia e ¾
P l a e «e te hebben
45-,- In tegendeel vinde b y A ^ ¾ . ¾ ^ ^ w n e n . (,)
dei-s afgedaen, by den Hove , tuflchen D ¾
,î a k e S a i l t l c h an« * - to impetrai , op ende'teegens O r ^ ¾ f a ¾ i n ^ a ü t e *
Jegde. JuftrouDoedvanAyfma (foo^nkZ
T?-™™^"
&à Heere D van S. P r o c u r e i Ge^ rae ¾
Wvrouwe vin
deren van het eerfte bedt, ende twee van h e U T J ' * ™ ^ k i n ~
aI1
waer van een **»*.*-« Doyem genaemt W L f r ° ' V^m
«i"
g
f l e é t !
gnnig zynde gefturven was"; h y
q „ £ ¾ ¾ r r
'
edt
fchen de cvenge van't lelve eerfte bedt fijn deel ?
' foç e >
broeders ende lufters van d'overleedene. ¾ V a t 1 ° ^ " * V ? ,S V o ¾ dat men met moefte zien op den l a e f t - o v e r î e l l n J e t t W e e d e Welden,
W firn moeder , a e n wienïy de even m waren " ? I t a . n n ¾ « . « P * £
fluit daer op aldus; V Hojf ^ M ^ T J T l £ ?**& '
* W
f terpnt r 4 e moederfterft, heeft i ¾ ¾ ^ / ¾ * - ™ «» W .
J-w*te „ ^ „ w a w ^ ; welke was een v i f f t ^ ¾ ^ ^ ^ ^ Z ^ volgen, nademael ^ i p f o jure ( d a t i s ¾ l j î f t e w i l ^ n 1 ^
genaem was geweeft i ^ ¾ ' c
^ ^ d e h j k u* de w e t ) e r g
• 46. Het ,
, dat tulîchen e â f - k . n d c o n d e r d £ ^
^
teer

r, M--2?-ff- * - ^ i * * *«*t

ro / 6Î <r A. »*• •
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«Offe ftuflchpn. een i^rannigen in defen geen pnderlcheidt altoos kan
Wórden gemaekt;, - gelijk lulx by •Nautaxe. rechte voor uit wort ge-,
|belc j nademael een' lcindt;geen meer bevattinge in lijn gemoedt kan
hebben , om d'erveniiïe te verkrijgen ende over te laten aen den
geenen die hem naeft is, als een uitzinnigen kantoegefchreeven worden ; gelijk dan âllénthatwen îh'de Rechten uitzinnige en kinderen^
onder de ^even-jaren.nevens elkander worden.geftelt^ fae ,vank kinderen ;u>prf :uit^ruçk£lijk^ht fflve;bj dg Wet y'ajlgefleh } ,foo veel dele: faekV
aengaet, als van uttzmnigen te Vooren is geleèrt > te weeten, dat d^
mombers door?.t aengaen- der ervenijji-.«?el verkrijgen de .bedieninge van de
goederen, maer geettzJns de eigendom ende erfrecht voor de minderjarige, (vv)

, 47. Het is feecker, dat van dit recht de gemeine opinie der menfchen v.reemt is , en dat'er niet, getwijveït Wort , of een kindt .fteiv,
vende teritönt nac fijn vader of moeder P het goedt by den fclvennaegelaten erft op fijn overleevende vader of moeder, gelijk dan ook
"Nauta getuigt het oordeei van't Hoffin dat geval te zjjngeweeft.
48. Als men echter de grondt van déie opinie onderfoekt, 't is een
khre fake., mt het boven verkoelde , dat .de' Meeden van Rechte daer
tegen l¾rijdt, ende dat volgens ,defely|e. 3e goederen hieç komen óp de»
ijaefte aen de^kinderen, maer, dat ly moeten keeren aen de riaelîe van
haer ouderen, ofte van:wien ,ïy He goederen laei¾heBbenverkreegen.
49. Van waer koomt dan àe[e Praétijke, of opinie , nademael in
onie Ordonnantieiy niets regen het gemeine Recht in «delen wort gevonden ? Een wet is 'er in ' t Keilers recht , (x) w aer uit fchijnt be-.
Weefen te konûen worden, dat kinderen hunne moeders /ùccedeere» on-,
middelijk uit de W e t , ^fònder eenig woort of daadt, ende Ichijnt lulx
genoeg , * om fundament te geveA aen de (itccesjïe van kinderen ende>
van uitzinnige , foo veel aengaet de goederen hun van haar ouderen
aengekoomen, hoewel andere en ook Sande op die wet geen aenzien.
neemen. (y^
. 50. Maer noopens goederen aen kinderen en uitzinnigen a¾ekoo-,
men van elders als van haer ouderen, weete niet, dat eenig titel in
Keilers rechten of ordonnantien gevonden wort, uit welke men ibude
konnen afgaen van 't geene Sande in bovengemelten plaetfe leert , ende

by gevolge; men moet z-fggen, dat goederen die by kinderen of mtz.ir.ni<re
worden náegelaten, niet konnen erven op de naejie aen haèr , maer dal Æ
kfereri op het' naejie bloedt van die geënê, van tyelke die goederen zjjri tifgkoamen.
O ö ¾ 'x '*
*'"'
' ƒ1. D e
(w) /. f C. âejur. deiih.
(%) 1.11, C, defuis & Legit. htrså.
(y) Vul, f abt.
M, 6 <- ed, tit.zt kiefr 39. in fin.
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••ft, Dè~ ^Arropmife'½erenwel hier noch tégeft , fjocwèl '~M†
niet bewüftis* dát hier over by't HbflF eenige decifie gevallen K |
Want het exempel by Nama verhaëlt eride tegen het gevoelen van
Sande afgedæn, raekt de goederen van een moeder op haer kihdt gekoomen. Wy konnen niet meer zeggen , als het geene konnen be*
Vinden rechtens te zijn.
'*-£& By gebreecke van bloedt in't geheel, foo konit de vrouwe va»
dV-otefleedené , en erft haer mails goederen , gelijk de man die van
4 ê vrouw, (z)
5:3. Noch is'er een artne weduwen recht ; waer door de weduwe
geen goedt hebbende, mach eyfchen een gerechte vierde part van haer
mans goedt, indien geen, pf minder als vier kinderen .zijn ; mits dat

§ voor-de-kjhdefende ejgeîidom pioet bewaren*, dieff,akfergeent
&jn, volkgpiènïltjk^bebotfåt^ •(*):'•

tjindert»

• - 54. Het felve recht heeft ook de man, wanneer hy arm^n onmae¾tig is , zich te emeeren , daer en tegens de overleedene vrouwe vanr
jtóddelen wel voorzien, (b)
;
ff. Als noch bloedt noch echtgenoot is naegelaten , foo komt de
Staet ea taft de goederen aen als verlaten ende leedig van eygen heer,
mits dat de goederen binnen vier jaren werdenaengekondigt^ door den FifcaeP

aenge/lagen, ende verkreegen, wanti naè verloop ván vier jaren, lijnrec
verfleeten is, endé krachteloos, (e)
56. Pételve Fifcus erft ook als yemant zich onwaerdig heeft gemaekt, om iets van de overleedene te genieten, als, by exempel, de
errgenaçm den erflater heeft o m ' t leven gebracht , en om andere
redenen^
worden.

-waer'van beneeden in't Kapittel vaft de Begaten fal gefprwketé
'

fj. Als yemant lbo lange uitlandig is, dat men niet weet, enlchier
«iet gelooft, dat hy leeft , foo moeten de goederen door een voogd
wordenbewaert ende bedient., of „fy konnen aen de naefte vrienden
worden o½rgeléevert, onder genoegiame rerlèeekeringe van de goederen te fullèn wederomme keeren , foo wanneer den eygenaar wederom voor't licht mochté komen, (d) hier van Jal beneeden noch mo
fen ge/prooken worden.
(z) Ex EdiQo Trœtarisff.& C. Vnàt Vir & Ux.
ÚnSeP"tr ifUxor
(b) d jiuib.îlo^^\X.^infin.p:
iijure fijt; • (d) Sande 4:p. 8.
*

(*) jîutbent. Trœtered C.
(c) / . i . $ •%. ff.
-...-,.>
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KAPITTEL..

VA» yerkrifgmg6* der Efvemffzfh

ênàtfjchtiit der erfgenaam in HiMfef&tÜjfi ende Teilkmrig.' £j$e&en ^4* àit on*
(krfcheiJt. Wa&rondei, datgeen tytikwrige erfgenstmenbaer• recht' overdragend
door dadelijke aenYaerdinge , en âaerom geen kinderen en çinneloofe. d' Jien\>
dinge ttederom omlerfibsiden, als mede ~»aii't \>er-»erpen en afjtandtdererïen
en effecten V4« dun,

t. ^L^LT"/" Y hebben gehoort, met wat titels de erveniflen aen yemarçt
\ \ / . worden opgedragen, volgen nu denaefteôorfàken, waêr
» **

door de erveniffe onrnidàelijk^verkreegen wort.

z. Die echter geen kragt noch gebruik hebben kan, ömyemantVaft
te maken aen een ervenifle,, of de eerfte oorfaken, dat is » Teftamehtof
!Wct moeten voor afgaen j Dies een vreemde of verre-beftaerfde ofook
een echt-genoot, mèthaer in den boedel te mengen d¾erom geen êifge¾aem wort, mâer alleen kan ;àe^ge{prookèn w o r ^ n , oA¾et geënè †y
genodteh mach hebben; om dat niem¾nt hem erfgenaêmkanmaken^
maer, fiilx uit Teftament of uit de Wet moet komen.
3. Om dele naefte oorfaken te verftaen ,- moet hexhaelt worden
Eet geene hier boven reede is gemelt r te weeten, dat de erfgenamen
7ÏjaNootfdkelijk_oîM'ïl^ettrtg.,
4. De nootfekelijke worden anders. eygen erfgenamen genoemt , en
zijn geen andere als kinderenftaendein haer vaders macht , alle de an
dere ¾jn wilkeurige erfgenamen r die tot haer believen de ervenifle
kunnen aenvaerden , ofte verwerpen; zy.^worden ook vreemde erfgenamen genoemt, en foodanjge zijn ook de naefte bloedtverwanten,
jae kinderen ièlf, als fy niet in vaders macht; zijn.
s. De nootfàkelijke bekomen.door onmiddehjke kracht der wet»
ook fonder haer kenniffè, jae tegens haren dank het recht van erfgenamen, het welke de anderen niet als door haer wille en dòordedaedt
¾an 't aengaen der ervenifle verkrijgen; hier uit komt voort,. dat de eygene of nootfàkelijke erfgenamen, op den [elven oogenbük^yals hun vader
geeft geeft

f

worden eygenaers van de goederen haer nae gelaten, en dat in

tegendeel de wilkeünge geen éygendom verkrijgen * àk nat de inedt
va» het aengaen der ervemjjè.^ (a)
¾
' €. Tm
C*)frit.f.deB.&]>oJ}bum+bffedtitiJtfo
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6. Ten tweeden, volgt hier uit, dat de eygene erfgenamen, fteri
vende, voor dat fy haer wille van ? t aenneemen der ervenúTe konnen
verklaren', nochtans haer recht overzenden op haer erfgenamen, die
fy nae de wet, of by teftament komen nae te laten , en dat hier tegens de wilkeurige erfgenaem dervende, eer hy het erffchapdadelijk
heeft aengegaen, geen recht altoos aen iijn erfgenaem overcraegt. (b)
7. Waer uit dan móet volgen, dat kinderen, en uitzinnige lieden ,
gelijk in 't voorgaende Kapittel reede gezegt is , ftervende haer erfrecht
aen niemant konnen overlaten, om dat ly geen aenvaerdinge van ervenifle konnen doen, Ae wijle d>ier tot•fieck.ere kennijfe , en verkUringe v
iville van nooden is , die van geen kinderen , of uitzinnige kan voortkomen, in eeniger maniere; dies het goedt moetkeerenaendenaefte
van de geene, wiens erfgenamen fy geweeft zijn. (c) • _ -.
" 8. Behalwen, als fy de goederen van haer ouders hebben ontfangen.
9, Want de wet heeft ingevoert , dát alle kinderen , erfgenamen
van haer ouderen zijnde geworden , fchoon niet in haer macht , de
goederen, foó als die haer gemaekt zijn , overdragen op hare kinderen, fchoon fy gefturven zijn, voor.en fonder dadelijkeaenvaerdinge
der erveniflë, gelijk^in't voorgaende kapitt. aengeweefenuy
ló. Andere; wilkeurige erfgenamen konnen haer recht geenzints
'onweeterïde overlaten aen hare naevoîgers , (d) ten ware defe om gewichtige reedenen herfiellinge door den Rechter verkregen; Mits toonend
dat haer voorgangers niet mogelijk ware geweeft de aenvaerdinge te
doen, hoewel dit ook niet is buiten twijvel, (e) In allen gevalle heeft
¾et geen plaetfe als in fulke die aenvaerdinge fouden hebben konnen
doen, en by gevolge, niet in 'kindéren, ofjinneloofe menfehen.
r
ï i . Defé nootfakelijkheit van eygen erfgenamen, ten aenzien van
de kinderen , is by de wet foo verre getempert , dat, als een kint
meint, dat hem fijn vaders erf niet nút is, hy aifdan zjeh van deervenijfe kan onthouden , even foo wel als de wilkeurige' erfgenamen haer
¾echt verwerpen konnen. (f)
ia. Maer dat defe af houdinge gefchiedt zy, moet beweefèn worden j want als het niet blijkt , foo is de gifïïnge dat een nootfakelijk
cr¾enaem, in der daedt erfgenaem is , en dienivolgens , konnen de
(chult-eyfchers de kinderen aenipreecken om de Schulden van haer
vader,
î .i (b) £q. •_&. Je mr. del l. tin- §. f., C. de Cadac toll Sande infijn4. boik tit. 9.
ief 1
(c} /,5 C. de jur delih l uit f taliir % f C.det urat fur Sande injîja
4,J^eA»V 8. de† 9
(J) d l tin i ç C. de Cadtic toll
(e) Sand.4. 9. i.
V) i' £• '«ƒ«• Injl. de Hered qutd. (? diff. i 57, ff. de jiupïvt* bttei.
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Vader", foo lange de daedt van,afhoudinge niet blijkt "3 ook konnen des
vaders fchuk-eylchers op de goederen der kinderen taften, en wederom haer fchult-eyfchers konnen ook op des vaders goederen gaen,
ten ware de giilinge waer door een nootfakelijk erfgenaem gelooft
Wort metter daedt erfgenaem te zijn , door fterker giilinge van het
tegendeel konde worden overwonnen , te weten, by jòo verre des vaders goederen kennelijk^ wet veele fchulden befwaert -waren, (g)
15. De nootfakelijkheit wort ook weg genoomen , als een kint
van fijn vader erfgenaem wort gemaekt , onder voorwacrde indien hy
wil, want fulke woorden hem tot een wilkeurige erfgenaem maken, (h)
14. Maer dit geichiedt echter niet door een gemeine onder-erfftellinge, gelijk eenige willen , by exempel, als de Teftateur fpreekt,
indien mijn x,oon geen erfgenaem wort foo make ik^mijn httifvrottw erfgenaem , fchijnt wel in des zoons keur geftelt te worden, of hy erfgenaem wil zijn, om dat defe onder-erfftellinge twee gevallen begrijpt,
indien hy geen erfgenaem zijn wil, of zjjn kan; nochtans dewijldeiëbeide gevallen , alleen bedektelijk daer in zijn begreepen , loo is 't niet
van nooden te zeggen dat de Teftateur met dele woorden, indien mijn
uoon erfgenaem wort, hem heeft willen ontkleeden , van zijne natuirjiijke c/ualiteit, die hy als eygen en nootfakelijke erfgenaem moefte hebben ; nademael die woorden, indien mijn z.oon geen erfgenaem wort, met
een andere zin konnen voldaen worden , te weten , foo hy voor my
mocbte komen te fierven., ofte zjch afhouden van de ervenijfe.
if. En op dat men dit niet voor een bloote fpitzinnigheit neeme,'
fàl dit exempel hier op paffen , dat by Sande (1; verhaelt w o r t ^ w y
fuUen't wat duidelijker zeggen; Een Teftateur haddefijnzoon erfgenaem gemaekt; Doch indien hy geen erfgenaem %vierde, fijn dochter onde
geflelt tot tweede erfgenaem. De Teftateur ftervende is van de zoon
gevolgtj eer hy zich in des vaders boedel hadde gemengt, fijn dochter hout haer af van de goederen , en eyfcht des groot-vaders erf alleen.-;•;.de fchúlt-eyichers van haer vader, zeggen , 'wy moeten eer/l uit
de goederen betaelt zjjn; de dochter zeit, gy moet H te vreeden houden m
mijn vaders goederen , die u alleen verbonden was ; de fchult-eyfchers,
tt vader is ook^érfgenaem van fijn groot-vader, dien hy overleeft heeft , en
alfoo uit kracht van de wet , onmiddelijk^, en nootfakelijk^ erfgenaem g
worden ; de dochter zegt , mijn vader heeft my tot onder-erfgenaem ontfangen, indien^ hjt geep erfgenaem wierde, dat is, foo hy niet wilde of'kond

Pp
. (f) l. ii. ff. de jtcqtùr. htnà. Sana. 4. 9. 9.
\S) infijn4. hoek Ut. 3. def. 1, '
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daer dóór is hy wilkeurig erfgenaem geroaekt; en dienfrolgens konde
hy voor geen dadelijke erfgenaem gehouden worden , als in gevalle
hy de ervenifl'e met bekentmakinge van fijn wille hadde aenvaerdet,
maer dit heeft hy niet gedaen, zijnde gefturven eer hy fijn wrüle dien
te neffens in eeniger manieren hadde doen bhjeken , en foo hebbe ik\
alleen recht op mijn groot-vaders goederen ; mijn vader heeft 'er geen recht
op verkreegen g e h a a t , dienvolgens gy ooh^ niet, hier op zeggen de fçhulteyichers nochmaels , » vader is geen wilkeurig erfgenaem geworden door
fulk^een onder-erfjlellinge, maer is nootfakelijkgebleeven , om reeden hier
boven verhaelt, en fòo blijkt, dat de fcheidinge tuflehen de dochter,
en de fchult-eyfchers van dit eygenfte vraegftuk afhangt , cf een gepteçne onder-erfftellinge , van een nootfakelijke maekt een wilkeurige erfgenaem of niet ? blijekende uit het geene boven gezegt is , dat de Crediteuren ook_ recht hebben gehadt op de goederen van de groot-vader , ende
foo is alclaer veritaen ende geweefèn. Daer is jets in defe falie , dat
geen kleine fwarigheit foude maken , edoch het loopt te verre op in de Rechtsoeleertheit, als dat het hier gevoeglijk, kan worden mtgehaelt.
16. Staet ook te l e t t e n , dat de kinderen het recht van af hcudingc
Verhelen , als zy uit haer ouders boedel , yets ontrouwelijk afwenden , (k) jaewat meer is , als £.y door een uitgemaekt perfion , yets van
hun vaders goederen doen koopen, (1) te w e t e n , ^e^e'^te'Æ/^.foohetlchijnt.,
ende niet als het goedt openbaerlijk verkocht wort , en de kinderen
dan neffens andere vreemde yets kopen -of op haer eigen name doen
k o p e n , gelijk allenthalven gefchiedt.
*•".'..
17. D e aenvaerdinge der erveniflè foo by de wilkeurige erfgémem
gefchiedt, wordt op tweederleije wijfe gedaen ; ten ee'rften, door een
ronde verklaringe van de erveniiîe aen te neemen, ten tweeden, door
het gedrach van de erfgenaem met kopen, verkopen } verhuiren,handel en w a n d e l , ontrent de goederen , foo verre jhlx gefchiedt met meittinge van erfgenaem te tSjn ; want indien het gedaen was om de goederen te behouden, en te bewaren fonder erfs voorneemen, dat foudc
geen naedeel geven (m)
.''••'-'.'
- 18. Maer yemant nae de wet , of by teftaœent erfgenaem zijnde,
dient alfdan wel te betuigen , dat hy iòodanige dingen niet ondern e e m t , met voorneemen van erfgenaem, het welke voor al by kinderen
m vaders macht zijnde, dient waergenoomen, fèlf afe fy haer ouders
begraevenifle beftellen-, hoewel dat anders voor geen beteeckenilîè
f'm erf aenvaerdinge wort aengemerkt. (o)
19. Voorts
k
• ( ) L71. §• f. ffdeirfcijiiir.bered. Q) /. 91.jf.eorf.
(m) j,fflt, lnft.deHerei.
fualit,é*diff,L 20. ff. de ïdcqwr.bered,
(n) d,/.zo.
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I£. Voorts kan noch verklaföige nòck erfgedrach de cjnaliteit van
èrfgenaem doen verkrijgen, ten ay de perfoon wel weere , of hy door
tèftament,

of nae de wet , finder of met voorivaerde

wilkeurig

of nootfakf-

tyk trfgmacm z.y ; (o) jae d' aenvaerdinge kan ganfchelijk onder geen
indien, of op dag, maer moet faver en daáelij/^f*ç{clâeden. (p)
zo. Dele verkrijginge der erveniffe is ook ondeilbaer , konnende
niet ten deele worden aengenoomen , en ten deele verworpen ; jae
als yem¾it beôevëns anderen èrfgenaem is , en hy voor fijn part het
erf aengenoomen heeft , indiencier eenige van fijn mede erfgenamen
f-teïvën., feo moet by hâer gedeelten ook^tegensJtjn dimk^aenneemen
r e c h t van aenwas. (<])

,

door

2,1. Twee gevallen uitgenoomen, d'eerfte, wanneer de mede èrfgenaem , die fijn part veriaeten heert , is een eygen of nootfekelijk^ èrfgenaem, en de tweede, wanneer de mede èrfgenaem is minderjarig , en
van 't aenvaerden fijner gedeelte by den -Rechter is lierftelt , in defe
twee gevallen , heeft ü' èrfgenaem dte zich verklaerc , de keur , of
hy de leedige deeten wil aenvaerden, of z.ich met fijn eygen te vreeden houden.. (rj
zz. Anderzins- een zoon ïêlf, indien hy voorgaf fijn Legitima nac
%ïch te willen rieemen, ende laten de relt vandeervensfie vaeren, hy
Joude fulx niet vermoogen ie doen , om dat de Legitima is een gedeelte der ervemfTe , gelijk hier boven is geleert , ende die kan ten
deele aengenoomen ende ten deele verworpen worden, (f)
23. Staet eyndelijk te weten , dat de ert aenvaerdinge kan gefchieden, wanneer de èrfgenaem wil , konnende hy door geen verjaringe
uitgeflooten worden, als van daròg jaren , want nergens minder tijt
in uëlen voorgelchreeven wort, ten ware de fchult-eyichers , of die
daer ander zins aen geleegen is, hem aendringen ; want alfdan moet
hy zich verklaren , of tijt van beraedt verfoeken , doch te wat tijde
de aenvaerdinge gelchiedc , fj -wort altoos te rug gehouden , tot cp den
fterfdag des overleed enen, fuiks dat alles Watter in middelen tijde gefchiedt is, den èrfgenaem toegefchreeven wort. -(f)
24. Het gevolg van het aenneemen der erveniflè , is van groot
belang, want de èrfgenaem wort daer door verbonden, om te betalen alle de ichulden ende legaten, fckoon dte meer bedraegen als alle de
goederen konnen opbrengen, (u)
Pp z

' '

*ƒ• T e

(°) /. \7,.&feifq Iii.§. t.eod.tit.
(.') /. f l . C.ttlt.eod.
fq) /. t.& 2.ff.
4e jfctjuir hereà. arg. 1.7. d I{ l.
(r) /. 61 • d. tit. / 1 5 . cod.
(f/ d. I \ & 1 ff.
ie jfcquir. hered. çt) l, 158 J, 193. d, 'l^sg. lm
(uj /, uit. §. 14. C. dejur. dele.

wumkes.nl

ij8
Heeäenfdaegfe T{echtsgeleertheytl
2.5. Te weten, als'er meer erfgenamen zijn, elk vóór fijn erf portie , Ichoon de deilinge der goederen ongelijk by den Teftateur mochte
zijn gedaen; jae ook al waren d'erfgenamen geftelt elk uit een feecker ituk goedts, foo foùden fy nochtans de Schulden ,van de overleedene voor gelijcke parten moeten betalen , Schoon haer profijten vry
ongelijk mochten zijn , ende foo moeten fy ftaen voor alle het geene
de overleedene gedaen, ende bevoolen heeft, (w)
2.6. Eyndelijk is te weten , dat de ervenilSç wort verlooren, door
afhoudinge, en door verwerpinge.
27. De afhoudinge is eygen aen de kinderen, ten aenzien van haer
vaders erf onder welkers macht Iy zijn. (x)
2.8. En de verwerpinge raekt de vreemde erfgenamen, fy)
2.9. Defe woorden moeten aîfoo onderlcheiden worden , hoewel
d' uitkomfte weinig of niet verfcheelt.
3c. Gelijk men ook onderfcheidt, uit verkrijgen der ervenifle tuifchen boedel-mengingen, en aengaen des erffchaps maekt. (z)
31. Want kinderen of nootiàkelijke erfgenamen worden gezegt,
haer in den boedel te mengen , en op de vreemde erfgenamen paft
het woort van aengaen ofte aenvaerdender ervenijfe. (a)
32. De verwerpinge ofte vcrlatinge kan gefchieden, gelijk de aenvaerdinge , te weten , met goede kennijfe of de ervenijfe by Tefiamem o
nae de Wet jhiver , of met een indien , is opgedragen , konnende anders
geen verlatinge gelden, (b)
33. Veel min kan gelden de verlatinge van een ervenifle desgeenen
die noch leeft, nae 't gemeine recht; (c) maer 't gebruik wil echter,
volgens Paufehjk recht , dat een beëdigde afftant van een toekomende ervenifle geit , (d) en zijn ook onder die afftant begreepen, de
goederen by den perfoon , van wiens ervenifle gehandelt is, naderhant verkreegen , nademael ervenifle niet wort gereeckent, als nae
verfterf. (e)
34. Verklaringe van niet te willen voldoen de opgelechte voorwaerde van de Teftator, wort ook voor verlatinge gehouden, (f)
35. Eyndelijk het aenvaerden, en hetverlaetendererveniflèn, kan
niet geichieden als by de geene , die het vrije bewint van hare goc*.
deren hebben, en derhalven moeten, die onder voogden ftaen, onder
het

(vi) £9,$. 13.ff.dehered.inflit.
(x) /, tf.ff.de jfcquir.hered.
(J) l-9.CV
åe heted pet.
(z) l- *4- $ />/<•»% 8. ff, de %•%«ƒ"•
(») d. 1,14.. $ f. /, 20. ff d
jîcquir hered.
(-*) l.i^.^fequ ff.de ^fcquir. hered. ' (-) I'94 ff.de jCcquit,
*el omitt, hered.l 3 C. de Collat.1.35.«. lllud. C,de lnoff. teflam.
(d) Cap. a« dt
e
pa3.in6.
( ).ht-ff. de hered, yenl
(l) l,i.ff,deCurat.boru
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het gezag der aelver fulx doen, (g) En konnen noch herftelt worden ;
En in Frieflant konnen ook geen van vrouwen fùlx doen , fonder
hare.Mannen.
•
¾6. Een zoon in vaders macht zijnde mach een erveniffe àengaen,
ook tegen de wille van fijn vader , died'er ook alfdan geen gevaer
of fchade by behoeft te lijden, (h) maer fay machfe niet verlaeten, oi
foo hy 't doet, heeft de vader recht om de erveniffe, fchoon by teftament aen den zoon gemaekt, teaenvaerden ende te behouden, (i)

XXV.

KAPITTEL

Van beuedsrecht en beneficie Van Inventaris.
t^cht Van kraedt, Van Tfie te Verfoeken > boe langen tijt ende hoe Verre ¾ op den
erfgenaem oVergaet. Beneficie Van Inventaris. Hoe ende Wanneer 'tfelVe moet
Verjocht "toerden. EffeEien daer Van, en hoe^t Verhoren "toort, beneffens Verkla*
ringe Vaagde l¾gfilntie Van demi.Februar: \&%$,
1. *¾r*"\ Aerom zijnder twee middelen uitgevonden, waër door een
I
1 erfgenaem zich voor onverhoede fchade kan wachten; het
J L — ^ eerde is tijt van beraedt, en het ander makinge van Inventari¾
2. Wat het eerfte aengaet, als een erfgenaem twijvelt aen de macht
des boedels , foo kan hy tijt van beraedt verfoeken van de Staten des
Landts, of liever van het Hof, (van de Staten worden hier fulke dingen niet verficht) die hem den tijt van negen maenden of van eenjaer
konnen toeftaen, (*) ten ware de Teftateur geen lèeckere tijdt daer
toe mochte hebben verordineert.
3, Binnen dien tijt mag hy de laften en profijten, mitfgaders alles
wat tot de erveniffe behoort , onderfoeken, om- de tijt verloopen zijnd e , fijn verklaringe t e d ó e n , om de erveniffe aen te vaerden , of te verlaeten, hy mag ook , geduirende het beraedt, nodige koften aen het
goedt doen , dat niet kan duiren verkopen , laflige fchulden betalen.
De kinderen des overleedenen , mogen ook haer onderhout uit de
goederen neemen. (b) : „ • • •
Pp 3
4. D e
(£) §.i.lnfl.de^Tutborit.ft!t.
(h) l.ult.inpr.C.debòmqtiatò'
uk.§.i,
(«; l.ult.§.l$.C'dijw.dtl&.
( h ) /.9.fftdejttr.dsliè,
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4. De tijt verlòopen zijnde , en d'erfgenaem fwijgénde ] doet hy
zich fëlven achterdeel» konnende van de lchult-eylchers aengelprookeit
worden als erfgenaem, ende foo hy door teftament erfgenaem is, kon-i
oen de ondergeftelde erfgenamen of 'die de wet roept hem als geen
erfgenaem uitfluiten. (c)
5. Doch nae genöomen beraedt d' erveniflê aengetaft zijnde , kan
hy daer nae op voorwendinge van onverwachte laften, -die zich mochten opgedaen hebben, geen. veranderinge maken, noch weder ontfla-.
gen worden , ten ware hy minderjarig was , of een krijgsman, die ook,
fomtijts, om byfondere reeden, herflellinge kan •verkrijgen, (d)
6. Ais d'erfgenaem , geduirende de tijt van beraedt komt te fterven, foo volgt fijn erfgenaem in het fè-lve recht van beraedt ; iierft
hy binnen 's jaers, fonder beraedt verfbcht te hebben , met kenniflê
nochtans dat hy erfgenaem geworden is, lbo kan fijn erfgenaem noch
tijt van beraedt verkrijgeii; Maer nae het verloof ene jaer, eoi^als hy bin
nen 's jaers [onder kenntjje van't verkreegen erf overlijdt , [GO isfijnerjg
naem <ieen kans altoos gefchapen. (e)
7. Wel te weten , wanneer de rijt van beraedt verfocht w o r t ,
moet 'er ondertuiichen rechtelijke befchrijvinge van alle goederen gedaen worden, ook^ yemaxt gefoh• åie onûeïtuûchen alles waerneemt, en
de goederen ten beften verfòrgt.
8„ Het sleede middel , om fchade te voorkoonien , is het maker*
van Inventaris , dat is, befchrijvinge van alle des fterfhuis goederen,
profijten ende laften, niets uitgefondert.
9. Dit recht moet de erfgenaem , die hem op den boedel niet betrouwt verlbeken by het HofF door oopene brieven, eer hy zich in den
boedel mengt. Dan wort terftont een Deurwaerder van 't HofF gezonden , om de befchrijvinge in byweefèn van twee getuigen te doen
binnen veertig dagen , nae de verkreegene brieven , binnen welken
tijt het niet alleen begonnen, maer ook voltrocken moet worden foo
veel de goederen bekent zijn, (f) Ende is foo geoordeek tuflehen de
funderen ván w; fxjfï.. L. F. en hare Crediteuren, denzo.December î6j().
ten ware merkelijke oqrfaeken wierden bygebracht van verhindennge.
. 1.0. De tijt, binnen welke het beneficie van Inventaris moet worden verfocht is in de Ördonnaotien niet uitgedrukt ; De Keyferlij-ke
Rechten geven dertig dagen , om het Inventaris te beginnen ende
rjftigy om het felvete voleindigen, ofte by aldien de erfgenamen zijn
,v
.
buiten

{cjd.luitSpenC.dejur.delib.
(d) §>, fslnft. de Htnd, %aal. &• di
(e)li^.CtdeJur,deB,
Af) Sande %.i%. ¾, '
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buïtcö dé ¾övintie, lbo hebben fy een jaer, van die tij t af, datfykenpifîe hebben bekoomen, van dat ïy erfgenamen zijn. (g)
i i . Men hadde wel konnen zeggen , dat defe tijt, 'waef 'van ons
Ordonnantie fweeg , foo wel uit het Keyiers recht mcefte gelden,
¾lsd'andere dingen by d'ordonnantie niet bepaelt, maer dePrac¾jkc
heeft dit point tot noch toe m¾ onfëecker gelaten , tot geen kleine
•onvolfnaektheit van dit beneficie; tot dat nu laeft by refolutie der Staten van den 21. Februarij 1685". is vaftgeftelt , dat het verfoek van
beneficie van Inventaris fàl moeten gefchieden binnen drie maenden , nae
'•'dat de verpieter der felver kenniffe fal hebben bekoomen , van dat d' erveniffe
aen hem vervullen is; fonder dat hy nae verloop van voorfi: tijt, tot fiodatúg beneficie fal worden toegelaten. Doch ingevalle d'' erfgenaem buiten deji
Frovintie gez.eeten of anderzjns uitlandig mocht e- zijn, fal hy dit verfoek^mogen doen, binnen z,es maenden te reeckenen als vooren.
--'•'.
-•12. H e t Inventaris moet jfecialijk^ mei die intentie van dit beneficie

'te verfoeken, worden gemaekt, fonder dat een Inventaris te vooren
by Commiflâris van den Hove gemaekt , eer noch het beneficie ver-focht wierde, daer toe genoeg is> of>de Crediteuren moeften 'eralmede
te vreeden zijn; want de Ordonnantie wil. dát het Tnvëntáris: weerde ge¾naëkt- by '• een Deürwaërdër of yem¾ft' anders Hier toe geeo¾mittëeit,
•én foo'is afgeflagen het verfoek van N. Nol, Curator over het naegelatett
'weeskint van Catharina Nol, -weduwe Sixti , ten eynde de Deurwaerder mochte worden geordonneert, het Inventaris, te vooren by ComjSiflaris van 'deii Hove gemaekt, t-ë houden als wel gemaekt j totvol•dade van fijn Cômtniffie y en dë twee perfo©rien die by het ïriakën
¾leflë¾¾ 'peèfëht w-arerï geweèft, cë houden àls getuigen by'hem daer
toe genoòmèn, den -2/ Maert 1680. 'Doch wierdeverftaèh wel te konnen gefchieden, dat de Deurwaerder het Inventaris te vooren gemaekt
föude volgen, en by twee getuigen zich informeren, of datgoedt'er
rnochiwasfj'én of ¾r ook meer was,1 eri daer-dp-fiju befoignes te fim•itáft'i^nèn/wèr&rt^oege/tavHï'K-,3

:

-;''"-£'' Ï.: -'"i 1

'ü... "".:,::.. -

- ig. 'S¾lká gedaën? / wórden dé' 'roerlijke' goederen door geëdigde
perfooneri, by de Oyerighek der plaetfe daer toe geftelt, getaxeert,
en alfoo den erfgenaem toegeftaen, mits dat hy borge ftelle voor d«
prijs der getaxeerde goëdeFenj'Edoeh foo hy de goederen niet en begeert te aenyaerden , maer by boelgoedt, met'eonfent der Gjed¾ëü•fèïi" láèt vëfkoopëh,- 'leò ¾-gëeh'; taxatie iva¾inooden, ¾lfoò -d^-ördônL
' nantie
~(s)l.H!t,^z.&î,C,dejurJelib.
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jnantie het yerliès van 't beneficie, alleenlijk vaft ftelt , indien de goederen fonJcr prijfeeringe aenvaerdet werden, (h) Ende lbo weete by
'tHoffwel te zijn ged'.fponeert,
14. De nieuwe refolutie van den a i . Februarij iöSy. wil, dat een
erfgenaem verkreegen hebbende beneficie van Inventaris , gehouden
fal zijn niet alleen genoegfame borge te Hellen voor de roerhjke goederen alleen, maer generaelijk voor de confervatie ende goede admimfiratie van den geheelen boedel, voor dat hy yets daer van lal mogen aenvaerden, by peene in 't voorjz.: a. artik. uitgedrukt , welke akte
van borgtochte in behoorlijke forme (al moeten worden geregiltreert
.ten reces-boeke van den Hove , ende lal daer af kopie by de befiignes
van de Deurwaerder gevoegt, ende te zamen met de fèlve ten dage
.dienende oyergelegt worden, ten eynde de Krediteuyen ende legatarieri haer grieven ofte verklaringe daer op mogen inbrengen, by peene
al vooren ,, te weten, van gehouden te worden voor z.mvtr erfgenaem,
15-. Voor-ts moeten wettelijk geroepen worden, alle de Kreditettren
ende Legatarien , mitfgaders alle die eenig recht op de ervenifle gefchapen is, aliòo anders hei recht van Inventaris, ten aenzjen van de ongeroepene niet en geit. (»)
16. Dit foo op't nauwfte waergenoomen 'zijnde , lbo moeten de
Krediteuren en Legatarien, of die zich daer voor draegen, worden geciteert om de brieven van Inventaris te zien intenneeren, dat is, voor
Commilîàris, die op de rolle zit, beveiligen.
-.ij..-. Welke iòo fy daer yets tegen hebben , kander een plejdoy
over worden gevoert , doch niet;verder ajstot duplijk te befcbnjyen.
ï8. De nieuwe Ordonnantie 'van den%x. Febr. 1685-. wil, ingevaile
van oppofitie tegen het veribchte interinement , dat de erfgenaem binnen veertien dagen nae dato dies lal moeten bezorgen , dat een Curator met overroepinge van partijen of haer Advocaten , by den Hove
werde geftelt, die den boedel , hangende de proçeduren/admimfirere,
mits vernieuwende 't Inventaris te yporen gemaekl,

ifiigelijks by peene- als

vooren, dit gaet zeer verre af van't oogemer k der Keyferlijke wetten.
, ' 19. Hangende welk pleidoy,-en"alienthalven, voor't interinement
vermoogen de verioekers haer des boedels faken niet aen te matigen-,
anders verheien fy het beneficie , Ichoon de brieven i¾l verlbcht zijn
ceweeft ; want het interineroent verwacht moet worden. En is foo
meermalen by den Hove yerftaen. ,
'., ;!'.
2,0 Dit alles. ftaet > begreepen ia/t eerfte boek van de Ordonnantien
(h) 4tn.%.

(0 Sandcq, 12.4.
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ïîen ïk.'iB. waer van, by aldien 'er yets mochte naegelateözijn, is de
iftrafFe, dat de erfgenaem verlieft het voordeel Van inventaris, en wort
(gehouden
voor zuiver erfgenaem, gelijk^reede gezjegt is.
f
; i i . Niet foo nochtans, dât'alshyèénige Crediteüitnh¾ddèvergeeten, daferom het ganfche werk foûde te niete zijn, maer alleen foudc
(het de ongeroepéne Crediteuren niet konnen Schaden, (k)
r 2,2. De voordeden die de erfgenaem, "iftet 'het wettelijk nlaken van
iînventaris verkrijgt, zijn drie in getale, ten eéHten, dat hy niet meer
gehouden is te betalen, aen de fchult-eyfchers, als uit d'ervénijfe kan worden

ïgimaekt, daer hy anders fònder einde,' ook van hét zijne hadde moeten betalen. (1)
. •
2.3. Ten tweeden , dat hy ook nevens andere fijn fchulr, die hem
van d'overleedene ftont te eyfchen, kan bekoomen, daèr'anderzints
fijn fchult, nae rechten hadde verfmòlteft, en vernietigt geweeft. (m)
2.4. Ten derden, hy kan van de legaten, enfideicommiflenaftrecken de vierde part in plaétfe dat hy buiten, inventaris alles ten vollen
fcad'de moeten betale'n. (n)
zjr. Defè Voordèelen verlieft hy, (ôô wanneer hy de goederen aentáft,
ïbnder inventaris; by gevolge, foo moet hy in fuiken gevalle den Schulden alle betalen, ionder aenzien, of de goederen des boedels, daer toe
peftànt zijn of niet. (0)
\ i6. Ten tweeden, hy verlieft, het geene de overleedene hem fchuldig'was , alfoo hy dan geen ander aenzien heeft, als een erfgenaem
toebehoort, welke is, dát hy vertrout den perfoqn van d'overleedene,
ënde èeii is niet de feive-, dies
hy geen debiteur of krediteur van hem
felfktnzijh. (f)'"''
- c ,'
. -Tzj* Ten derden, hy moet ook aen de legatarien, hun volle legaten
betalen , fònder af koftinge van de vierde part die anders uit de wet
'Talcidïa, Icán afget-rocken worden, als het vierdendeel der crvenifFe niét
y'ry gehouden is voor den erfgenaem. (<j)
' '2.8.; Het fèlve is ook te verftaéh , van de byfòndère fideicimmiffen-,
Sie een "én defèlve"natüir hebben met de legaten, gelijk^ wy fefieedenjutIcn' teérën ,"ïhièï hét "is niet "biiiteil twijvely óf door hétriaelatenvan
inventaris ook verloörenwort de Trebellianyke çonie. de Wetten fpreèi
ken alleen van de Falcidia nevens de legaten; edoch veelemeiiien, dat
Öe felve reeden is in de Trebelliànyke; het welk mooglijk waer is tén'aen-

i '-.

..-•.•.!. Ui,''.'i-J'-.'.'"'" : '.-..":-:" QjL

% j(k) Sana. â. tit. déf. 4.
&9.add,Noy>,i.c,%.
4. & 9.

f 1) d. I. uit. § 4,
(°) d.I. uit. §.4.
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(f) d.lult.§.9.
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zien van- àefidekommifle»» die terftont moeten overgelèevert wordçn\
maer in die, welke nae verfterven eerft worden gereftitueert, gelijk
heedenïdaegs Schier alle fidekommiffen, Schijnt de fàek' anders geleegeiïi
te zijn. Neemt y dat 'er is een rijcke boedel, die den erfgenaem belaft
is nae Jfijn doodt aen anderen over te laten. Sal hy defweegen »'om dat
hy in t begin van dien rijken boedel, geen beneficie vanInventansverfocht heeft, fijn recht van Trebellianyke verliefenj dit Schijnt geenzints
met de reeden overeen te. komen j. en nademael de Wet,, vandeTrebellianica en van fideicommiffake ervenifien in dat ftuk niet Ipreektj.,
foo is't ook niet van nooden ,v dat wy deftraffen.van 't, niet maker*,
¾an Inventaris foo verre iòuden uitflrecken. (r)
z<).. Minder twijvei i*s 'er ten a.enzien van de legitimaiWelke de kindere»,
van haex ouders met' legaten zijnde befwaert niet konnen verhelen doos.
verzuim van Inventaris, en dat die niet anders,,.-als. om oorfâeken van
©ndankbaerheir,by de Wet voor goedt gekeurt,, de kinderen kan wordea;
onthouden, als mede, om dat in de Wet daer van in delen geen meldinge
wort gemaekt. Immers heeft dit geen opzicht op dekrediteuren, want.
die moeten eerft af betaelt zyn, eer van de Ugüima, foude konnen gerept worden ; 't is alleen noopens de legatarien K dat. bet. vooreii-vef»
haelde.gebruik kan hebben..
¾o.~ Dit is dan de vrucht van dit beneficie, dat een erfgenaem fija
konditie door 't aengaen niet kan verergeren, en dat hy de gemeinéweldaden der Wetten mag genieten, fonder hem te branden door 't
¾envaerden van .een onvermoogende boedel. Waer v,oor de' Keylèrs
met goede reeden hebben zorge gedragen , op dat de goederen niet
verlaten en ten proije gegeven worden , gelijk doorgaens gelghiedç,
met geabandonneerde boedels.
. . .
51. 0it echter heeft foo moeten gelchieden, datookden-Cfediteuiren en andere geinterefl'eerde geen ongelijk wierde gedaen. totdé/èn
einde moet een erfgenaem ojt beneficie gebruickende voor eerft uit de
gereedfte penningen de doodtfchulden rechts en andere nootwendigs
fterfhuis onkoften hoeden en betalen. Vervolgens de andere Crediteuren nae ordere ,vaix rechte , foo veel bekent en buiten beden-,
ken is
3 2. Twijvei dàer over vallende, wat krediteuren voor moeten gae¾
«n niet konnende worden geaçcordeert *. lbo moet daer over Rechtelijk,
geprocedeert worden en ondertuffchen; het geit by den erfgenaem blijven, indien hy daer cautie..voor geftelt heeft»,. of anders onder den Rechte
i(f) Gail. IA, z, caf. j¾.
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-èlt wórden gectmfgneert, en gebeurt wel dikwils, dat in fuiken gevalle de geheeie boedel raekt in handen van Gnwnttfaris en onder uitfpraek
van preferentie, dat echter is tegen het oogemerk^vandeWet^ enbeiioo
verhoedt te worden, foo veel moegelijk.
33. Zijn de fehulden iUiquijd, dat is, onfêecker of hetfchuldenhoe
¾roòt het is, foo moet d'ertgeraem, indien hy *t niet kan liquijd maken» folx door den Rechter en by proceslatengefchieden; ondertut
fçhen moet hy andere liquijde fehulden betalen, onder kautie, van te
lullen weder geven, foo verre naderhandt mochte bevonden worden
de boedel niet te konnen uitdragen j fonder dat de ordonnantie wil»
dat de liquijde fehulden [Men hebben te wachten ttae de decijte der praceàuren, om iüiqmjde fehulden hangende. (1)

- 34. Indien mochte gebeuren, dat nae alle of de meefire fehulden te
hebhen betaelt ter goeder trouwe , énde foo dat behoort, eenige ande
krediteuren , beeter recht hebbende haer op d'eeden, de Keyferlijcke
Wet laet niet toe, dat den erfgenaem daer over eenige moijelijkhcit
lòude wedervaren; maer defîèlfs oogemerk is, om de naefte vrienden
«e noodigen tot het redden van defolaete boedels^ tot minfte quetfinge
lbo van d' eere des overleedenen , als van de krediteuren , foo veel
Jfiilx in acht gerioomen kan worden. {')
¾y. Tot welken einde, fohoon de felve Keyïèrlijke Wet, niet uit*
<Jruckelijk beveelt, dat d¾rfgenaem borgeiàleyfchen, vand'eerftekomende krediteuren , dien hy mag ¾n moet betalen , behoudens de
¾hjckelijcke ordêre van recht -, (u) foo wil echter de reeden dat hy
¾oige moet eylchen, dewijl 'er een algemeine regel is-, dat in alle handelingen van goede trouwe om gewichtige reedenen borge kan ge«yfcht worden, (w) hœdanige reeden alhier oogenfcbijnelijk gevonden wort.
36. Soö moet dan de naekomende en beeter recht hebbende Credi'teur* de volgende Crediteuren foecken, ten einde àiegecondemneert wer
den;, om hun genqotehe penningen wederomme te refiitueeren , daer
toe ïy gehouden zijn* Ichoon geen cautie mochte zijngeftelt, omdat
de Wét in delen gevalle fpecialijk actie geeft, (x) daer anders een achterfte krediteur geit hebbende ontfàngen, door d'eerfle omfijngenooten geit niet kan aengefproocken worden, (y)
Qq 2
57- Maer

. £1) ~tit.?0Mf. 4rt 3.
(*} d. L uk. $. etfiprtefytam.
(«) i. §. *«*. q*fi prim
ytniantt? §. fed nee ady>crfus%. infin.d.lult.
( w ) [,$i.ff,defudic-I. 5 infinff.
ÊcTrïbut. aEl.
(xj d. I. uk. §.fm Vero creditores &> feqq.
~ (y) l, 24»ff>de
fU* infiaud,credit.
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57. Mâer a¾bo gebeuren kan, dat de achterfte krediteüren gelt.ont¾
fangen hebbende naderhant onmachtig worden, om het fèlve wedero¾(
op te brengen, foo blijkt hoe noodig het is, dat fodanige borge ftel,len by het ontfangen van hun penningen.
, g¾. De erfgenaero fulx hebbende bezorgt, is., gelijk gezegt, naderhant niet aenipreeckelijk, Schoon de borge foo welalsdekrediteur
die 't geit ontfangen heeft, onverwacht in ftaçç van niet te betalen»
inochte geraekt zijn.
:
29. Ook konnen de koopers van goederen, des. boedels, die van de.
erfgenamen gekocht en betaelt hebben, by de voorfte krediteurs, na*
derhant als vooren, opgekomen zijnde, niet worden aengefproockea
met hypothekaire aftie, maer zijn djenteneyens vry.enonbe¾orgt. (z);
40. 'T^ is waer,_ datjwel' erfgenamen dele beneficien meermalen heljben misbruikt; dies by de jongfte refòluue van den 21 Febr. dit bének

ficiezeer is ingetoomt, voornamentlijk in vier pointen, waer van twes
niets afneemen van 'tgeene by Keyfers, recht tep yoordeele der erfgenamen in dit geyal is beraemt,., maer alleen dienen tot voorkominge:
van misbruijc j D'andere twee pointen ftreçken wel ten felven einde»
maer, verminderen zeer het weelên van 't beneficie.
41. De twee eerfte zijn defc; ten eerften Alle de-goederen en eïïkk
i¾ep ,„liet. zy rperjijcke en onroerlijcke ju¾ien, geen uitgeiondert, die buiten eenige.betwif¾nge zijn, lullen^binnen 's. jaers naebekoomeninterièy
nement geinnetende.de goederenden meeftenpnjiè, by openbare opye¾ljpge verkopht worden; lullende de termijnen van betalinge der ve¾kochte yafticheden niet langer mogen uitgeftelt worden, als drie aen
een volgende jaerdagen. end' ingevalle nae't voltreckeP van 'tJnvetu
tyris yets nade*s ten profijte van de bœ-del hem mochte opdoen , f¾d'erfgenaem gehouden zijn , binnen's jaers , nae dát daer af kennifl¾
¾ h e b b e n bekomen Jjet fely e te innen ende in voegen yoorf te gelde
piaken %, by pœne meermalen verhaelt.
42. T e n tweeden ^ de erfgenamen, o^âer-beneficie van Mvemarü JaU
k n ten minften binnen zes maenden nae het verval des laeftenteraïijns
van de verkochte vafticheden , ofte,foo in d'ervenifle geen vaftic-v
beden zijn , . binnen 't jaer, nae bekoipen interinementaenalledegeip-?
terefTëerde doen reeckenjngeyan hun adminifiratie, meç-aenwijfipge y ^at
aopens de illiquijde en que¾iejafè effeóten van de boedel behoorlijke vlijt,
nae tijds geleegentheit is aengewent, bypœne als vooren, ingevalle de erfg^enaem in hçü doen van reeckeninge nçelatig mochtö blijven. èade;foo
verre,
z
( ) di$.JïtiVero çredjîores ár/ëff»,
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¾rérre.by deJèlve reeckeninge mochte geblijcken,, daZ.âc-Rendant den
bpedel jiïèt nae beHopren hadde geadminiftreert, ,fàl hy daer afhetin-,
tereft; moeten betalen.
,
; ;
43. De twee andere polnten, die dit beneficie meer in fijn weelèn
Keffen, zijn ten eerfien,, dat ingevali' 'er eenigecp^faie tegen het verfochte interinement mochte geichieden, de erfgenaem binnen •veertien.
dagen nae ^4/0 ^'«..moet.beforgen, dat een Cwatf., met overroepin-.
ás van pártijé aivers oFhaer z^dvocaten, by"den'Hòvewerdegefteic,
die de boedel, hangende proceduren admmjtrëerè, ~mits:vem,iêüwetide,'i
inventaris te. vooren gemaekt.
;
•44'. Ten tweeden, dat de fèlve erfgenaem gehouden falzijn, debetalinge binnen-den voorgemelden rijt. van zes maenden nae denlaeftea
termijn der verkochte yaft-ichfiden, o£ anders binnen 't jaer ,iige,b«ko^
men interinement te doen hebbenaen de gêfijterelîeerde.j/dîè'v^cjgën^
regiftratie en de Wetten van àefen lande eèrftzijn gevoegt^ïdegetëhc-,
ügt, om dç penningen uit den boedel te.trecken, M-ueriies^vjm- 't fa*
nejîcie enie^beéterïnge.vun.dle

fehade...

, ... .. •..-,

45. Soo verre dit anders te verftaen föùdo zijh,- als wanneerüe erf-,
genaem den eenen voor den anderen -opzettelijk' heeft getrocken ende
beÈae¾?, of waeae¾r hf véraairat heeft borge ia -ëylchen ;'•'. dáè^iåie
geeyicht moefte worden, lòo iòude het .wel zeer gevaeriijk voor dew
felven erfgenaem mogen zijn, met dien laft den boedel aen te gaen ? ,,
ook wel befwaerlijk borge te krijgen voor een adminiflratü van loo
grooten uitzicht, gelijk by de felve Refolutie de borgtocht e. voor ' t ,
geheele regiment van't.fterfhuisp
'46. Dit is altoo&,feeckery,dat d'ërfgënaem geen profijt uit den boedel kan treeken ;,, dies. hy ook volgens gemeke jongfte refolutie , by
v^rkoopinge; der vafte, goederen en. anderzins den. Crediteuren niet :
meer in reeckeninge kan brengen als het geene by 's lands ordonnantie voor iòdanige dienften ende koften wort vergunt, blijvende •:
het verder profijt van deftuivergèldenJn den boedel ende voor der
geintereû¾erde.
47. E n is meergemelte refolutie fpeeialijK gecldufukèrt met uitftreckinge tQt^alle^die voor deeièn het beneficie van Inventaris hebben ver*
kfeegen, voor &o veel op haer applicabel kan zijn.
48. Uit dit alles is wel te bemerken, dát het beneficie va» Inventaris, foo men't noemt, veel ongemacken onderworpen is, endaerom
foo veel doenlijk behoort voorgekomen te worden-, delwecgen is by
«©s. ordonnantie vaftgeftelt, dat, foo lang' yemant van den geilachte

" . Qaa^ *
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des overleedenen gereedt is, hem fuiver oftefimpeKjkerFgesaemtcf
dragen, fôo gaet hy voor den rechten erfgenaem, het ty van bloei
de of by teftament, die het beneficium Jnventarij onderlegt te verfoeken, (a)
49. Des moet de verdere bloetverwant lijn verfòek ende pfefèntatie doen, eer de rechte erfgenaem fijn beneficie heeft laten interineeren',
naderhatit mâg het niet gelchiedénj lelf niet als het interinement by
twee verkreegeii is, en d'eene dafir nae prefènteert d'erveniiiê zm*
ver aen te neemen, het wort te laet geoordeelt, gelijk geweefen is ïâ
de fake van Barbara Reen, tegen Figlim Ajta voor valtelavoflt, 16z8. (b)
In tegendeel, als een verdere bloetverwant fich aen prefènteert tot
feivere aenvaerdinge, naC dat de rechte erfgenaem fijn verfoek reede
gedata en d'oopene brieven van inventarh al heeft verkreegen, te
Weetæn voor het interineinent^ fòo mag dele nochtans te fugge treeden,
én té vreeden zijnde om het interinement achter te laten ende fimpeïijk erfgenaem te blijven , hy gaet voor den verderen , indien hy ¾
raedfåem vint, alfoo geweefen tuffchen Haring van Burmania en Bartold van Douma 1607. (c)
(*) Ord. tit. ymrf, art. ij
mas.ibtstem.

|b) mt. m. ss. ad d. tit. ordnart. l.
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KAPITTEL.

Vim Itg&ten Qfiebéfprei^enr en eer/l njanfaken^
die gemaefyjonnenVeerden.

Bejchriftinge \an een.legaet enàè Verdeilinge \an defijtoffh. ^lderbandé goedtmdg'
"frorden gekgateert, dat maer nae Hgchte niet is*ï>erbooden. Ook "toet des erjgenaem
goederen. Ook Vrous goedt. niet des Legataris eygen en \>ry Ook, ferYituimeth
à&ten , "toaer \>an in ¾ breede. Legaet- t>an "bwchtgebruik »., tan jasrlijxe renten^
y>an otvdefhmiAt,imifiAtdt, kkedetentnuublea}gmtátendeJtfoer
endemeeranders
foorten,
" "

\

.

"

-

-

•

.

î, X * " ^ E¾rookeri van dè ervenifle fùllen wy nu van makingen î-,
• M •w-in'tj^'» gpnaemt legatjen .", handelen, foo..die recht uit,,
";'•• V ^ J t als idië.yover de, haat naegdláteû worden ,, mitfgaders van.
¾herikingen ttó'ïâké djEs dbòdts.'~
.'"/';'
%. EeiiJlegaet/is een Ibòrté van "Icherikingebytiitterfte wille gedaen»,
die de érfgçnaem. moet vervullen. ( a )
5. W y zeggen dat het is een foorte van fchenkinge-, dat is yetsaende
nature der fcheqkinge ten naeften komende, maer echter geen fchenkinge
om eygentlîjk te fprëeken,,, hademael een legaet gemaekt wort door
"vè'rltlarîrige van'de Teftateur'alléén ^ in plaetlè. dat fchenkinge niet
beftaet ais door toeftemmingè en aenneeminge van de gene dien ge*
ichonkén w o r t , foo ah op fijn plaetfe geleert fal worden.

4. Het 'gebeurt ook wel, dat een Teftateur by fijn leven het be"ïpròpkene goedt overleevert, aen den legataris, foo dat het echter de
eygènfchap ván een legaet behoudt,, en dienifvolgens ook kan wederroepen wórden j (b) maer lüli gebeurt fèer. ¾elden.
5-. Doorgaens wort het befpröokene goedt of geit vaivde erfgenaem
geleevert en betaeltjinvoegen dat debezittinge van de erfgenaem koomt,.
maer de eigendom gaet onmiddelijk over,,, van den Teftateur, foahaeit,
öie gefturven is, op den legataris. ( c )
.".':. :
;• :
6. "V¾tv1. ¾) f:i-lnfi,deleg*ti
> ) :l'%x,fcàelegat,%i. (¾ /,8öff.'delegat.z../.,%.
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6. Vorders fûllen wy aenmerken , tm eerften, wat faken gemaekt
s en befprooken konnen worden, tent-w e eden, aen wat perfoonen, end»
ten derden , by wat middelen het_genot van 't gelegateerde goedt kan
worden bekomen.
7. Wat de faken aengaet ; alderhande dingen konnen gelegœteert wo
den , roerlijke,, onroerlijke, lichamelijke, onlichamelijke, ook daden,
aótiea ± en gerechtigheden, en al wat yemant eenigen nüt kan aenbrengen.
. . .
8. Doch voor al moet vaft ftaen , dat het gelegateerde goedt dier
natuire zy , .dat het vervreernt mach -worden.
[ 9. Want als een TDé¾tateur aen yemant befprepkt, eefti^ goedt,'
,*dat door de wetten verbooden is , te vervreemden , gelijk Lándts,
.Stadts, en Kerke.goederen,~foo is het.befprek van geener waerdeïi,
¾feo zeer dat ook de prijs daer van niet kan worden geè'yfcbt ; hoedanige zijn ook.de materialen van huifen bandt,fpijcker ennagehaft
zijnde, die niet mogen vermaekt worden, om daer van afgefcheiden
te worden ; ten ware het gefchiede om-aen een ander huis wederom
t é befteeden, ende forider dat daer door een hüis'koomt te vervallen, (d)
. 10. H e t . felve recht heeft plaets foo wanneer de wet., of de'gewòonte van eenig Landt, ó£ Stadt, het befprookene goedt niet toelaer. om vervreemdet te worden», pp den geenen dien het gemaekt
'is, gelijk of ook een Fries gemaëkcwierdt een SatheLandtsind'Omknden , alwaer het verbooden is aen'iïüîanders vafte goederen by
jteftamente te maken. ,(e).
-."-••-.'•..
..• .11. Soo wanneer ook het gemaekte ^oedt , niet is in dé werelt
.noch ook te verwachten ftaet, dat het. zijn fal-, volgtvan. felfs dat
het befprek van geender weerden is.. (,f) '.'..'
. .. " " • . ' " .
12. Van-¾elijcken als'er foodanig goedt befprooken Wort, d «
die¾elijke in de werelt niet is ; gelijk of'er gemaekt wierde hondert
loof en koorens yeder van duyfent font, (g) ten foude niet deugen ; hpe,wel anders de onmoogelijkheit van de Vöorw¾erden, ten aènzienvari
de legatarien, hem niet en krenkt , maer. gehouden wort , als niét
pijnde gefchreeven. (h)
.-•....13. Voor de.reft mag een Tefhteur niet alleen "fijn eygen goedel e n vermaken,., maer ool^die van den erfgenaem ; want defè moet ver•_
vullen,
~~: -<¾) $• 4- Inft. de hgdt. I 39, f 8. & jètff. & $• "h. I. \t- & fiqi deLegat. l.
fc) Sanàeinpjn^boektit.^def.^.
> {()§.7.\LdeLegatJ*4.injir,.ff.de-his<}u#
pro nonfcript.
"'" (g) /. 7. §'. I. ff. de Trtt'.VmMol.Leg.
(hj /.. 14» ff «|
Cendït. injtitf
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•S¾j¾efli-J ál wat hem by den Teftafceuf, wortopgéleidt, wil hy anders
«rfgenaem zijn* (»)
. ,
.,
14. Hier toe behoort dit exempel, een Teftatrice haer goederen in
.haer Teftament deilende tuflehen haer erfgenamen , en daer in willens beklemmende een Saté Landts der Ënderen vader toebehoort
hebbende j (mits Sy verklaerde den kinderen haer vaders goedt , in
;elde bétaelt te hebben ) befwaerde alle de toegedeelde goederen met
dekommisy het welke-in delen van legaet niet en verfc¾.eelt , (k) is
•verftaen4 dat ook de vaderlijke plaetsder kinderen, onder het fidei•commis begreepen was , in faken van Rien^Donwes, contra P. en S. H,
cum focus, den 17. February 1680. E n noch eens wegens het felve
Teftament, -tuflehen Dirk^Hem in qualiteit , contra Dr.Hüarius Fogek
fang., en £ erfgenamen van P. Doma, voerAllerheiligen }6%Q.
. 15. Wel te weten , d'erfgenaem lijdt daer geen meer fchade aen,
als aengaende.fijn erfgedeeke , de reft moeten d'andere erfgenamen
voor hun gedeelten goedt doen. (•)
iö. Jae de Teftateur kan ook andere lieden goederen Iveg raafcen,indien hy wel geweeten heeft dat het andere lieden goedt was, want
anders wort gelooft, dat hy het niet ibûde weg gemaekt, hebben indien hy geweeten hadde, dat het vrèemdt goédt was. r(*n)
. 17. îÆochtans f als de perfòon dien hy het belprookén hçeft hena
nae beftaende is , foo is het legaet beftendig', finder mderfiheidt, of
hy veweeten heeft of niet, dat het oneygen was,
18. Wel te weten, ée Teftateur kan met een ander mans goedt
te befbreeçken den eygenaer geen naedeel aenbrengen, maer hy belaft alleen f¾n erfgenaem, om dat goedt te koopen ende. den legataris
t e d o e n hebben, ofte, fòo't niet voor, de prijs gekocht kan worden,
foo geeft by aen den felven legataris de waerdije van het befprookene
goedt, ( n )
. "
.
ia.-VçeL meer kan .gelegateeit worden het eygen goedt van de
'Teftatçuç,; dat by «e^; ander vje¾pandç is, maeç de legataris moet het

J

lofleni ten ware hy konde ie wijfin , dat dèTejl-ateur de' verpandinge wel

hekentware geweefl'••, hoedanig bewijs ook hierboven, .-van'de. legataris vereyient woyt, om d¾t allentnalven den eyfcher het bewijs toekomt.,(o) ••-;,: ,% -.
.'..*-,
. . . . . . i.v'ï •..:>•
:

:

t

... ..(:.
,i

R r
H

_.' ;

2.O. IS

'£JÏÏJ'ë?: §. &jF:ie ké£âSz:
(*)%iïînjt:deïégzt.
p)'quia pariter ai
*Wràftandum Legatum teneniur perl 7. C.deliber. cauf. I. 14. C de I{. V. /.7. Ct&t&P< .--•(»)&$4rh&'Z%*t,( n ) d.$.$.\d.t.k>Ji.
(«) ^.£ 4',ô*
Inft.jie Legat.
'
J' • *•.

f
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;•• ao. Is het verpande gœdt verkocht, foo moet de erfgenaem defwaes-.
dije van dien betaelen aen de legataris , ten zj bewijsmochtè gjjn ,d*&
de Teftatettr anders ge wilt hadde. ( p )

•:.:.•

i i , Maer des legataris eygen goedt kan hem geenzints worden gemaekt , alfchoon het ook nae dato van het teltament by hem verkocht , of anders vervreemdet was ; want in delen heeft plaets de
regel van Cato , foo men die n o e m t , ee» tegaet dat van aenbegin niet
heeft gedocht , kart door vervolg van tijt niet worden goedt gemaekt. (q).

2.1. By àldien echter aen de vrije eygendom , die de legataris op het
goedt heeft yets ontbreekt, foó beftaet het legaet, foo verre , dat
dy erfgenaem aen de legataris , moet goedt doen het geene hem ontbreekt
diensvolgens i s ' t verpandt, foo moet hy het lollen , heeft hy het niet
geheel betaeit, foo moet het de erfgenaem hem voort betalen, (r)
Ende foò vervolgens i by gevolge is het voor een gedeelte des L e gataris eygen ende hoort het ten deele een ander toe , foo moet dé
erfgenaem hem het ander gedeelte doen hebben.
a¾. Hier toe behoort naevolgende exempel, een vrouw maekt haer
man twee Sathen Landts by haer te zamen aengekocht j indien fy
betaek zijn, kan niet meer gemaekt welen als-de heM¾e van de vrouw »
om dat fijn eygen helftê4hèm niet kan worden gemaekt j Maer noch
ónbetaelt zijnde , moeten des vrouws erfgenamen , dë geheele prijs
betalen, en den man het goedt alleen laten toekomen > ten ware $
gezjegt hadde, dat by den man ende haer erfgenamen dé fehulden, half', en
kalf fiftdm betaeit worden ; dan moet de mán de have prijs betalen.»
e a cie gedateerde ftucfcen alleen behouden , mâer lbo d'eene váá
Äe gemaekté plàÊt%ï by den man bloets-wegen geaaert was, allo©
die koop niet gemeen , en de prijs geen gemêene fchult was , lbo
moefte d? onbetaelde prijs, by des vrouws erfgenamen, alleen betaeit
worden, en de geheele plaets den man als gelegateertvrygeworden»
het welk' is de reeden, waer nae by groot revijs geoor-deelt is tuffchen pib* van Jhnta y revident\ en $ erfgenamen van pjma van Ayfma
revideerden, inden Jare %66g.
.
• S4. Een Teftateur maekt aen yemant fêeckérj^»
Huis,$#Landt;
¾et welke bevonden, wort hem gemein te zijn met eenander, de L e gataris kan niet meer eyfchen als het deel van de Teftateur , want
het woordeken mijn teeckent eert bepalinge voor foo veel het mij»
k- {0 W¾s'er gezggt j Ik make hem dat huis, dal; landt ½ de..Lo
t".' =
;•• ' w v . " '
&&31*
fâ ^rg.i.4 4»ér*f.
Cq) $• io.d.tit.InJt.l.4t.§'<2.ffd*LtSat.i.
(*) l. y£
f. 7.ff.de Legtt, 1.1, 84 §.y. /. 86. in fr, tod.
(Q i. 5. $. uil.f. dtpzat.«,
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gftfâris' foo ¼et fchijttt , had degéheele ftuckeòkoànen eyfchen, het
«ene gedeelte,, om «dat het eygè» was àen den Teftateur , endc het
ander; om dat het vreemd goedt ook kán borden gdegáteert.
^ . j . Dat is te zeggen, de erfgenæm moet hem het ander gedeelte koof¾n, of iôo d'eygenaér het niet verkoópen wil, foo moet hy de rechte
prijs, en waerdge, daer van betalen, het welke dan ook foo te ver*
itaen. K » van geheel vrèemdt goédt, foo als gezq*t is , want het
reekt van felft, dat de Tefiateur vermakende een ander mans goede*
lk$ niet heeft konnen doen niet krenkinge van het recht des waren
cygênaers, maer alleen tot befwaringe van fijn erfgenæm.
. 26. Staet noch te letten, dat foo de erfgenaem het vreemde goedt,;
hem beforooken , mochte hebben gekocht , het zy voor het overlij».
derides' maekers, of daer nac , ' h y nochtans de prijs van het beforooken goedt k^i eyfehea; van,^lijkeiî ,j foo liet Kem in betiinge;
mochte zijn gegeevea., ofte anders riiet eeilen làftigen titel verkregen ;
maer fooAt hein geïchonken mochte zijn > of dóór eenig ander profijtelijke titel verkregen , foo kan hy der niet. van eyfchen , om dat

t

twee profijtelijk* titeà, in eznfaei^, en ap een petfefé .» niet konhëp tezAmen
kgomm^ ( t ) . ç {-,,:-:'iXi '?-•• 'i': v '"•.•'> • . '•''.::. :...: 'VTJ V : .
:' ;.. .. r_ 'v .. ; .

vj. ^¾n gdijçkeü,.als een ftak góedtâ vak twee,verfcheiieneTçi
¾téurs^ J .Ka:eettpeirfoonrgemáekt is j rfo© w«ttf,c¾ ondericheidt ge»
m a e k t , indien de Legataris uit het eerfte teftament de prijs van'e
goedt heeft ontf¾ngen , foo kan hy uit het volgende het goedt fèlvc
noch vorderen , maer heeft hy i¾ithet eerfte teftament het eygenftc
gemaekte ftük ¾oedts verkregen , foo heeft hy¾îaefnae geen eyfc¾
cp defprijy-, deireedeirji.j.j; 'om dat die kep.gaedt heeftlAs prijs :o'oX,heef
moerde de pmjf^beeft, ôb heeft. bet gaedtniet., (&) z' '• •
,;•; ,
-<
,
2,8. W y hebben; hier boven gezegt¾ dat allerhande goedt kan wor*
den gelegàteert ½ -niet alléén lichamelijk;. , footîlbaer, áls ontilbaer.'„
maêr ook onlichamelijke dingen , . gelijk a&ien , ïfópkomftea , jen.aüerv.
bmåe:geàeefoigbbieti;-, vc&ê^ «ajde£.de<wooikieiî srápttlbsife éîi.ontilbare! gpçdsrsgi in;defëi» iiiet' w^dm ; bégreepeárî;;W.dat. dg thk&m
Ixgaet &jpMtimlier.jBtta&:åat'i.md&dtâ:àj dm-lerfgenaem niets fo'udepefa
blijven, áocbihier, ?wn hfiåedé'n. ! / -::A • ,
v a^. Soo kc¾irt«7¾n r öak^®^.be^öòken worden., ftáks dateert
Teftamiî Miaektv ende:be%reefctl aefl/yemant foodsnigigpeöt, óf gêlt
als hén.£a¾spce.d.:^eoiptfâek-tegÉia.eet» ander;^gefçh¾jejwi¾ (*) i
¾^--"j.v
R n
30. Dé

wumkes.nl

½JA
Heedenfdaegfe T^echugéleertleyt.
30. De Legataris, die fuik een aétiegemaekt wort, möetverfòekei¾
van de erfgenaem , die altoos het grondtrecht van de aBie , fchoon wegb,

gemaekt zJjnde, behoudt, dat hy hem defelve overdrage, en alfoo heirt
machtig make, om de fchult tot fijn eygen profijt in te vorderen, (x)
31. Het kan echter ook gefchieden, dat de Legataris fònter overdrachte de fchuldenaer aenfpreekt, 't welk nuts halven alfoo by de.
wet is toegeftaen , (y) ende heeft infonderheit gebruik >. als. het een
fchult.is,daer van geen handtfchrift of blijk tén fterfhuife gevonden
wort; want fulx daer zijnde, kan de Legataris den fchuldenaer qualik
aenipreecken fonder eerft het handtfchrift met cesfie van den erfgenaem te. hebben ontfangen , hoewel àe^esfie niet t'eenemael nootfâkelijk is,
..;.':•
..
¾ii 'Den Legafcari? kan ook gemaekt worden , het-geene hy ièlfsaen deii maker Iclïuldig is v. 't-wélk¾enoemt wort eeaJegaetrvan be~
vrijdmge, door kracht' van ¾ welke hy van den erfgenaem acngefprooken zijnde,. behoeft niet te betalen r ook niet fijn erfgenaem, nochtc
fijn b o r g e ; ten ware de bevrijdinge op hem alleene fioeg. (z).

33-.: d' Erfgenaem kan pok ten eerften om. qmtantie. aengefprookent
vvorden> het zy voor een gedeelte, of voor het geheel,- nae dat het
belpf¾k-¾ j -teVL *'wáiïéi defif bémqdwge » moor 'eenfeeckerèntijdt gema
7&arr:p gelijk gefchieden kah # t e believen, van den maker , (a) of
dat'er mee;r fchültgenoöten waren!, die elk m fàlidum> dat is,,voor't
geheel verbonden Waren , dan foud de erfgenaem niet meer gehouden wefefi-als. e«w,a,k£e té pafl¾ren v ván dat! hy den petfoon van.de
Lègataris-rnóyc^ fbudeaénfpreeokêh -r naedemael door¾uirantie de.geJ¾elé Johulf wêchgeàoomen énd© alfoo d' andere medebevrijdt fouden
Worden, 't welk is tegçft het odgemerk vandeZ^«*t.erindefen, maer
föo, de Legataris het gelt.in maetfchappije met een ander fchuldig is,
foo kan. hy niettemin quitantie van den. erfgenaem tot wechneemingc
van* de geheele verb/intçnifiè eyfchejn. ,(b),
>
.;..-.
-:'' %q. f'Ddb beviijding& kan gepaft. wordeDL op allerhande ichulden,
«sseè-fy.fegrijjÆî¾een::bcpa3Jdingevan des Teftàtors eygen goçdt wederom te geveifi ¾By¾exempeL;yemant.heeft aen u.gem¾ekt bevrijdinge van alles wat gy hem fchuldig zjjt; onder u is. een peert, een
boek of yets anders van. des erflaters eygen goedt ,; gy kont dat
fii¾ behouden;: op '::•voorgeven van het. voorfv. Legaet yan bevrijdingq. (c) By gev¾olge'ïligajaiEn een,momber of voogd.is^gemaekthe*
sCï ",c
*
•: • ,.-i
'
*
' vrijdinge:
^Kk>d.§.li\, (y),kt8.C.teZeg. (¾f %$.d.Ht.Iiift.1.3.i-¾.H^%,ffdetö&ato
£¾. M l - 8 - *• M-tò; (b) /• 3- § 3-ƒ• àt Ijberat.teg-Jf) l. 28. §.4.^'. deliktmp^
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Vrijdmge .v¾n reeckeninge te doen, lbo moet hy, des niettegenftaende, de penningen die noch van h wees kennelijk onder hem zijn, w e derom keeren ende betalen , forider dat hy echter gehouden kan
Worden , om aen te wijlen , dat onder hem" geen penningen zijn als
hy 't ontkent; want dat is reeckeninge te doen, waer van hy is bevrijdt, (d)
35. Maer onder fchulden kan wel gereeckent worden pretenjîe van
fêhade en onrecht den Teftáteur van yemant aengedaen ; maer niet
eygentlijk van hoon oî injurie, om dat de aófcie daer van met de doodt
te niete gaet, ende lbo niets overblijfe , waer van bevrijdinge foude
konnen gemaekt worden j ten ware daer reede proces van opgeheeven

was; in welken gevalle het legaet van bevrijdinge dien te nevens fijn
gebruik lòude hebben.. Soodanig legaet hebbe gezien in het teftamenc
van Pieter van Cammmga, d'-oude Heer van Amelandt, gemaekt den'
2,5. Oiïober 154.1. ten profijte van fijn fufter Grets; aldus, Ik bejpreeckeGrets Camminga mijn fùfier,, honder-t gout guldens aen geit', en fchelde h
qmjt en remittere haer alle het ongelijker onrecht ,- fihade ,, moeylijkheit
wrdriet , die Jj[ my- aengedaen heeft. Hoewel dit ook kan genoomen
Worden voor. een'Chriftelijke betuiginge van een verfoent gemoedt,
tèjï eyniJke'wy[elf fterfiijk^pijnde geen onflerjlijki vyantfehappen voeren j ge-

Kjk daer van in onfe dagsrt wel boofë exempelen bekent zijn.
*
36. Wanneer de Teftáteur belaft aen fijn erfgenaem den Ichuldbrief wederom te geven , Ichoon geen meldinge van bevrijdinge is
gemaekt, lbo verftaet zich dat echter van felf, (e) maer wedergevinge ván pandt voor feeckere fchuldt verbonden ende overgeleevert
brengt geen ander bevrijdinge mede,, als van hét pandtrecht op dat
goêd¾iggènde. (f). '
:
' 37. Het fehijnt meer onverwacht, dat een fchuldenàer aen fijn Krediteur ook kan maken wat hy hem Ichuldig is ; te weeten, indien het
legaet profijtelijker is als de fihult-eyfchinge fonde zájn , by exempel, lbo de

fchult met V¾orwaerde ©f tijt belemmert en de makinge lui ver was*.
^àfttindien: by de m.atónge geen profijt Was , lbo moefte het legaet
4potceîijk endë nietig Zijn, (%}•
';- ;•
- 38. Een nuttig legaet van die Iborte wort gereeckent, als een man
aen fijn vrou haer houwelijx of ingebracht goedt , dat haer nae geeyndigt houwelijk moet wedergegeven worden, uytwijft; fooomdat
«Ue -feeckere aenwijfinge beter is , als wanneer de vrou op den ruwen
... <
_ . , .
-,,
. R r 3,
. boedel
•£W^-8.f4,
ÏÏLLegat,

(*)/.$.§..M.fi/.
•

• -

{£)l.l,§,ud,tit.

-
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boedel moet g¾en * als om dat d'aktie uit Tefiament Voordeeliger iå naè
Rechten, ais die van de wedereyfeh der houwelijks goederen, (h)
39. Maèr of een man fijn vrou haer ingebrachte goedt badde belaft.
wederom te geven , enáe fy niet konde toonen jets ingebracht te heb
gelijk d' echtelieden hier te lande dikwils haer in tijts niet voorzie»
van foodanige bewijlen als daer toe van nooden zijn ? Als hy fimpe»
lijk gezegt heeft van haer weder te geven het geéne fy ten houwelijke ingebracht heeft, fonder te zeggen, wat énde hoe veel, foó ver»
valt het legaet by gebrek van bewijs , maer ah hy feecker goedt of een
ftimme geks heeft uitgedrukt, fchoon de erfgenaem bewijlen kan , dat;
fy niets gehadt heelt , foo móet hy echter aen haer dat goedt , ofte;
die fumma geks laten volgen j om dat de wet gelooft, dat de ma»
dat goedt of dat geldt aen fijn vrou heeft willen maken , en de byvoegtnge van houwelijx goedt, om welftaenshalven heeft wille»
melden, (i)
_•• :
40. Het felve is ongeveer te verftaen , van andere diergeîijke Le*
gaten , van 't geene de Teftateur aen de Legataris , of defe aen de»
eerften fchuldig foudezijn, desallenthalvenüomltafltdighedenneefftelijk in acht genoomen worden. (K)
- 41. Tot onlichamelijke dingen, worden ook gebracht de diefiftbacr-*
heden ofte fervituten, lbo die perfomel zijn , als ook huis ende landts
diënftbaerheden, by exempel, yemant maekt fijn buirman het recht
urn een balke in fijn muir te mogen leggen, ofoverfijn landtte mogen gaén ,

afrijden; d' erfgenaem is gehouden fiilx te lijden 5 En d' dienfibaerbeit blijft voorts op het goedt leggen , wie dat ook eygenaer dæè
yan mag worden. (1)
.,
42. Legaet van pandtrecht kan ook fijn gebruik hebben , als een
debiteur tot verfeeckéringe van fijn krediteur of om hem te beneemen
het pretext van fijn fchult nae debiteurs verderf te laten regiftreeren,
hem feecker ftuk goedts belaft te pande te geven het zy met verbandt
alleen ofte met overleeyeringe of inruiminge van dien. (ra);
: 43. Doch het maken vsm vruchtgebruik^ is gemeiner * het zy vm
alle goederen, ofte van eenig byfönder goedt, maer als't van alle goe?
deren is, en eenige der félver over de bant s uit kracht van eenig voorwende Teftament, op den erfgenaem moeiten komen >ibo moet hy
jEjden, dat den geenen die het vrucht-gebruik gemáekt is,ookgeno$;
. -•,. i \;..JL::U .::;.. . - hebbe
(fa) $-lC.lnft.deLegdt.l.un.$.7.C.dereiUxer.a8.
(i) d.§.jç,
$, t.ff. deTegdt. 1. l,i$;infià,jf.åetikr. Leg,\ ' ( $ $ . * / £ trip. åsfetyit.
ff.dtVignerat.art,
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àebbe van de eygenfte goederen, dié op hem dog anders hadden moeten komen, om dat &y te vreden moet zijn, met al wat den Teftaïeuf heeft geordonneert.
- 44. Exempel hier van: Meekema faadde fijn fiifter Luts erfgenaem
gemaekt ende fijn huifvrouwe Lifk^ van Eysjînga d' eigendom van alle
*oerïijko goederen ende het vruchtgebruik van alle d'onroerlijcke, maer
ender dele waren goederen , die op de (ûfter erfgenaem by hem gefchjreven ziende wegens oud fideicommis moeiten komen, des de leitje fefter in 't aenvaerden der ervenilîè frotefieerde die goederen w y te
willen hebben ende Ibnder laft van vruchtgebruik voor de vrou , alfeo de Teftateur geen macht om daer van te disponeren hadde gehadt.
Maer is by 't H o u verftaen, dat alfoo de Teftateur niet alleen macht
heeft om van fijn eygen , nemaer ook van des erfgenaems goedt te
dijponeren, dat in defen de fufter moefte lijden, ,dat het vrucht-gebruik fèlf van de fideicommiflaire goederen by de vrouwe te lijfftonde
iòude blijven, (n)
45*. Weete echter anders by den Hove naderhant geweefen te zijn
in dufdanigen fake, vrou A. hadde gemaekt aen haer tweede man B.
het vracht-gebruik van alle hare goederen, behoudens de kinderen
van 't eerftè bedt haer Ugitima j onder de goederen waren veeîe die
<óp de kinderen uit kracht van oud fideieommis moeiten komen. D e
Curator van de kinderen fuflineerde, dat defe goedei-en onder het generale vrucht-gebruik niet waren begreepen', niet, om dat de Teftatriçe die macht niet fòude hebben gehaat , behoudens der kindere»
jLegitima , maer om dat men niet behoorde te prefumeeren , dat een
¾oedeï- haer eygene kinderen fòude willen onthooden het genot va»
goederen, die fy van haer niet ontfingen, mær uit hun eygen hoofde
moeften hebben , ende by akfien fy dat hadde g e w ü t , dat fy fiilx
uitdruckelijk fòude hebben verklært* Het Hoff heeft geoordgelt>
dat' defe pr-efitmprii in een moeder nevens h.s*ekindere& immejsp¾àetfè
moefte hebben, nademaêl ook in andere Teftateuren geen ^ijn-vaä
reeden ontbreekt, om te zeggen, d » wel de macht des erf&ters te->9
om fijn erfgenaem te verbinden van t vruchtgebruik fijner eygeneir
goederen æ n een ander te lasten -3 maer dat hier toe fijn uitgedrukte
verklaringe van noodenis, en dat hy met generale woorden van jtll*
mijn naetelatene goederen niet febijnt te hebben gezien op goederen, die
-by maer 4e, lijfftondg hadde epde die aenftonts nae fijn overlijden- fòuî$8n ophouden tot fijn ervemflè te behooren,

46. Het
l"), Sonde4.4.3,
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. 46. Het'vrucht-gebruik duirt niet langer als voor het leven vaá
den Legataris, gelijk bekent is, en foodamg zijn ook de jaerlijxe legoten, wanneer yemant een ièecker ftük geks, of yets anders in getal»
tnaet, of gewichte beftaende jaerlijx gemaekt w o r t , 'twelk^mede nief
langer als voor des makelings leven duin. (o)
47. Dit is noch byfonder in de jaerlijxe legaten, datfè niet eenvoudig zija , maer datter foo meenig legaten verflaen worden te zijn 9 als het
jaren komt te dairen, wefende het eerfte jaer liiiver , en kunnende geeyfcht -worden terftont nae het overlijden van de Teftateur , en de
tweede penfa datelijk in het begin van het volgende jaer. (p)
48. Dit heeft ook fijn gebruik in't verjaren van dit flag van legaten i want in pketfe dat anders een legaet ia deftig jaren niet gevordert zijnde verlooren w o r t , foo gaet van jaerlijxe legaten , nae verloop van dertig jaren niet meer als een penfie verlooren , om dat het
tweede noch geen dertig , maer negen en twintig jaren verleeden is ,, wordende yder jaer op Gch felfs, en als nieu aengemerkt. (q)
49. In jaerlijxe renten, die onder leevendeby wijfe van mdt eigen
of ander .contract geftigt worden is het lbo niet, maer die zijn vaa
eevendrachtige natuire, niette lyfftonde, maer eeuwig, wordende ge-»
houden ende verlooren, gelijk alle andere gerechtigheden, (r)
50. Die aldus fpreekt, ik_ maek^ Griffie hondert guldens tot dat jy
trouwt, of aen Petrus hondert daelders tot dat hy Dottor , of Pr&dikant
wort, die wort ve.rfl.aen jaerlijx hondert gulden , of hondert daelders
gemaekt te hebben.
5¾. Aen een Sçadt, Kerk of School, yets jáerlijx zijnde gemaekt ¾
iubc wort verftaen voor altoos te moeten duiren, en uit de naelatenIchap van den maker te moeten worden getrocken. ( 0
ya. Een maendelijk of een weeckelijkbelprek, heeft delêlveeygenfchap met het jaerlijxe. (t)
.
5%. Een jáerlijx legaet gemaekt aen de Paftoor ende Kofter van
fceckere Kerke of aen de Meefter van eenfchool, is;ook geduirig ende moet uiteekeert worden aen alle Paftoren , Koflers ende Schoolmeefters daer van tijt tot tijt wordende bevonden ; ten ware niet de
paem van bedieninge , maer de eygen .name verhaelt mochte zijn. (a)
ƒ4. Is ook iiiet vreemt van jaerlijxe kgaten , wanneer yemant fijn
•"'-..•
, :
onder'

{<•}' / 8 Jf.¾ 'jfm. Lègat. (p) 14. eoå, tït.
(9) Ter /. 7 §• 4. 6. & uit, C.
ie.fr*fcript 30.Vel40. ann.junclad.l 4. & iz. §. 1. eîr*? Quand. dies leg, eed. (t
* 6 % -*Æ de VerHr. obl. (f) /. 6. &pen. d.tit. de jtnn. leg. (0 h«¾• á. üt
$tjînn,\eg*
(») /. 20. §. 1, d, tit.
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ihderhoftidt gemaekt wort, want het ïèlve duirt oòicYoor het leven, en
begrijpt niet alleen de ksfi, maer ook àc kleding* en woninge ; maer
aiet hetfihool ende leergelt, ten ware uit de geneegentheit van den maker, ten aenzien van de legatarien, en de conditie der fèlver , anders
fconde worden afgenomen., gelijk of een vader aen een van fijn kindeken fijn onderhoudt voor uit hadde gemaekt. (w)
ff. Hoe veel d'erfgenaem moet uitkeeren, als het ten teftamemeniet
àt begroot^ tot het onderhoudt, en"hoe ruim' dat genoömen mag worden, fùlx moet uit de geleegentheit van de lieden en van de goederen
en uit de waerlchijnelijke wille des makers afgenomen ende by den
Rechter gematigt worden, (x)
f6. Voorts worden defè legaten van onderhoudt ¾ecr begunftigt, en
door-uitlegginge.geholpen j deiwegen, het onderhoudt, iònder tijt geî¾aekt wefende, wort verftaen voor het leven lang te zijn; (y) ende
4'erfgen: belaft zijnde yemant op te voeden., moet ook al de. koften tot
het onderhout van noden zijnde dragen, (z)
ff. Gemaekt ^ n d e het onderhoudt tot buikveft, anders manbaerheit
óî trouwens bequaémheit toe, hoewel dit.anders op de twakf jaren in
4fè meiges, en op de veertien op' de jongelingen wort gènoomen, foo
j¾rekt het zich in delen verder uit; te weten tot volle veertien jaer ia
de meiijes, en volle fèventien in de jongmans.
• 58. Een late landts, of yets anders, yemant tot fijn onderhoudt gemaekt zijnde-, foo wort niet verftaen, dat dit is een makinge van onderhoudt alleena maer van eigendom, met bygevoegdeoogmerlc, om tot
fnderhqûdt te ftrecken. -{a)i;
.<- fp.-; Een jaerlijxe opkomfte van feeckere fbmma gemaekt zijnde,
uk eeiiig vaft ftuk goedts , lbo moet de erfgenaem aen den legataris
dat inkomen'keverenj¾? verre, en wanneer het uh dut goet voortkomt,
ipnder wijders; want hy gehouden is het legaet te leeveren, ibe het
germekt isar çn.verder niet. wel te weten nochtans, foo in het eene
jaer niét foo veel uit dat landt voort quam, alsjaerlijxdaeruitgemaekt
is', dat het gebrek uit andere jaren ibûde moeten vèfvult worden,
niet alleen uit de toekomende, maer ook uit de verleedene jaren, in
¾velke meer uit dat gojedtis of fal voortkomen, (b)
• .
. 60. Maer als d'opkomfte fimpelijk gemaekt is, en daer by gevoegr,
dat zy betaelt fil wprden uit een ièçcljer goedt, foo wort verftaen
ï.. .,
•
S f
dat

v («/) <pg. 1.6.§. $.ff.deC4tbon._ed.l,4.ff^ukipupill.educ.l. t2.pr ffJe^lim. legat
tx)^.ix.pr:ff,de^l'tmie%at.
,(y) l. ifyinpr. „&§,i eod.
(z) l.tét.d.iit.d.,
*i4.pr. &§. 1.
(a) i. 4. \>erf, quaro irl.lt24.ulu b,t.
(t>) /. ij.§ uff-de
*4tm.Leg,J.ç,l.i$.ff
detrit.Vin.el.Leg.
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dat de Teftatëur het jærgelt in alle manieren aert den legataris heefe
toegewilt', en het goedt, tot meerder veriëekeringe der betalinge heefë
genoemt, (b) en is lbo by den Hove verftaen, ineen fake vmSibriçfc.
Folkerts, tegen Liettwe Pijters, voor allerheyligen - 6 7 9 .

61. Daer vallen noch byfondere aenmerkingen , over bet makerft
van hms-geraed, vankkedereiir
van Gottd, tüàejtlver,. v a n granen, Vaïft.
gereetfihap, e n diergdijke;
62. Onder het woordt huBgeraéd:, wort verftaen,, al het htrifîèlijfc.
ereetfchap behalven de kleedinge, en buiten 't gemaekt goudt end©
Iver, (c) des nochtans het filver », dagelijx gebruikt, wordende onder*
het huisgeraed mede moet worden gereeekent. (d)
- 63. Wel te weten, dai niet alleen het geene binnen s'huis,-enitt
de huishoudinge gebruikt wort hmsraed is; maer ook dat tot'••cir-/te&
dient; gelijk fchilderijen., en wat meer tot oplchicken van't huis behoort ; maer dingen die geen oplicht op't huifèlijk gebruik hebberig
gelijk de boeckeri en wapens,, worden ook onder de hmsgeraden niet ver-*
ftaen, maer moeten bylònderlijk gemelt worden,, g^ijk dê eygenfehag
van yder tale medebrengt, (ej
*
; '•'•
64» Boekkaften zijn ook geen hniLgeraiedt^ noch kaften dáer men dô:
wapens in bewaart,-, ende £7 gevolge mede geen kaften en kiften daei
kleederen in bewaert worden , Volgens het latijnfe r e c h t , (f) dat
nopens de boekkaften gènoeg&em met ons gebruik overeenkoomt.; maer
Wapens-en kleder-kaften ende kiften Schijnen eer onder huiigeraed naer
©nfe tael ende; manier begreepen te worden; hoewel ándersde reeden
fcheen te willen , dat het geene gebruikt Wött , tot yets dat géeiï
huisraed fa, ook daer voor niet behoorde te worden gehouden, (g) mogelijk foude men onderlcheidt konnen maken tüffchen kaften en koffers,
die nergens anders toe ftrecken, als tot bewaringe van wapens ende.
Meederen, dat die geen huiftaedt mochten zijn, maer wel die gefchikt
zijn , om het huis mede te verciefen>, gelijk van bddé ffech gevc-H*
iT :
den worden.
;
- \
-.. 6y. Onder kleedinge-wort in'tktijn verftaen., alleswatmenitemrehfi.
mthangt, voordoet, fpreidt, opwerp,, en onder xig legt. (h)
' ••
66. Maer in onfe tale behooren defè drie laefte beteeckeöingen eer
I p t h u i s g e r a e d t , gelijk daer zijn,, tapeeten, bedt, entafeljpreedeni deekcns%,
ookçkgjfem, eedden en ntatrafm,want
o f m e n , h e t Wöéiïvvrnbedts-kk-i
"•'• '"
' ' " ' . . "
deren
'&)t.iz,tf.i?^meaHl,eg%
(<•) l.t,ff.deS~üpè&Zeg. (4) Sdnd.%>ç,$i
Q Li.§.i.ff.dèSupell.Leg.
(f) dj.3»§„a,. 1.6,inp^eoi,
¾ <U,tó.|¾
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¾m» wél gebruikt * loo wort nogtans het bedt-gereetfchap, onder het
jgemeine woort van kkeSwz geerrfints verftaen.
^ 67^-Hët linrien tot het ¾chaem behorende móet tot kleedingeworden gebracht , maer het vordere linnen ichijnt ook al huisgeraedt te
zijn j want men het onder kleedinge by ons niet pleegt te verftaen, en
•het is ongetwijvelt huiflijk gereetfchap, hoewel veiliger is, bet linnen byfinderlijkjttit te. drukken. '
, 68. JÖecdàige is dan at .wat men aentrekt^ foo onder als boven, gelijki broek en w¾mbes , hoofen , hembden 5 en hembt-rocken , en
& o voorts in ,de Mannen ; tabbaerts, mantelties, rocken, en watter
meer is, foo wel eigen aen de vrouwen, als met de mannen gemein j
ten tweeden al wat men opzet, gelijk de mutfèn, van mans en vrouw e n , ten derden al wat mea. omhangt y gelijk mantels, nacht-rocken,
allerhande halfloecken, eftdaflên; ten vierden, al wat men voordoet,
gelijk fchórteldoecken , ©ok banden , en linten , en al wat vorder
tot het opfchicken van kieederen noodig is.
'- 69. Hoeden eft Schoenen, fccken ende muilen worden in't latijns
recht voor geen kieederen gehouden ; hoeden niet, om datmen die
niet droeg, fchoe¾eâ énde înuilea mkîgaders focken hadden ook hun
byföndere otaetrten î («) Van fulke byfondere henaminge fchijnt ons
tael ende gebruik mede niet vreemt. evenwel, alfoo men de Schoenen
•áentrektî dat lbo by den ouden niet was, ende de hoeden dagelijks gebruikt'worden om't hooft te decken, men fottde qualijk het woon van.
kleedinge foo nau konnen bepalen, dat hoeden ende fchoenen, fampt muilen en*
Üe focken 4nder fidánig Legaet niet fiuden begreepen zjtjn;

"' JQ. Mans kleédêrea - konnen wel aen vrouwen ; en wederzijts gemaekt wôráen, máe.p)iiet<)m gedragen te worden, al was het voor
een korten tijt* om dát fulks nae goddelijke, en menfcbelijke ordere.
is onbetamelijk, (k)
71. Alle défè foorten worden verftaen onder het gemein woort r a »
kkfdingt'foo Wel dâgely¾¾efa¾àsrf«de werk kieederen, als merken fondaegs. gewaet, of anders befte kieederen. (-) •"
. . •;.- ,
72,.- MáCT'ftoAe¾ot maken.ván nieuwekieederen," weggeleyt,\kati
onder b©fpi?©oken kieederen niet Worden verftaen , noch ook onder
feuifgeraeåt, maer behoort tot de geraeene foórte van rOeriijk of tilbaer goedt. •• >' ,.,: •'•-„ • •'• ^----.•; . - ----- i. ;••.. : .•-:•:
,.•:-_•,.
- -75. Het woort meublen is geen duits maer frans, ende beduidt iòo
-Veel als'tühäer goeçij•$. $£$m by on.s.¾fort het foo br-eedt niet genoo•5 •;';-." •;/-

" '•'-;•=.-• -ò -e- i '• . : S*| «J... : . ;
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men ; doch indien yemant alfijn.,meublen weg maekte ^ «ien fbucfë
moogelijk daer onder konnen verftaen de huiigeraden , gemaekt f¾
ver , eride gout, juweelen, fàmpt linnen ende wollen kleederen»,
en,boeken van dagelijks gebruik in het huis, maer geen biblioteek,
ook geen geit, loo het fchijnt, nae de kracht van het, woort by ons
gebruikelijk..
.
74. Alhoewel anders onder het woort van roerlij^egoedexen, ook
buiten twijvel de biblioteeken, ende het liggende geit Begreepen z¾n,
ook fèlf dat de Teftateur om uit te zetten , of tot aenkoop van landen hadde gefchikt, ook de waren die hy om te verkoopen hadde vergadert ende geheele winkels., (¾n)
.
75. Maer als yemant de tilbare goederen, dieopeenfèeckerepîaetfè
zijn, heeft wechgemaekt , dan worden de koopmans waren,. de gelderen wechgeleidt tot koop of rentleenen , of om by noodt te gebrui*
ken, daer onder niet begreepen , maer aüeenlijk^het geen opzicht hee
op het gebruik^ des makers ten aenzjen van die plaetfi, (oj

•j6. Als de Teftateur fijn gout ende filver aen yemant maekt, lbo
wort daer onder verftaen (o) het gemaekte ende ongemaekte , maer
niet het gemunte gout ende filver , 't welk met de eygen naem van
geit beteekent wort , of het moet uitgedrukt worden , gemunt filver
of gout, .
77. Het felve is te verftaen vanyfei?, tin, l¾oper, mefçk ende dier*
gelijke , te weten , à&t foa^wel hetgemaekte als het ongemaekte, ka
eyfcbt worden.
78. Onder legateerde juweelen fehijnt te worden verftaen oiet alleen
deeedele gefteenten ende peerlen , maer ook al het goufc ende filver
dar.tot yemants lichaem behoort, als ringen,.goudenekeetens, brafe».
letten, knoopen, filveren kayfels ende keetens, en voorts alle moije
dingen, die men by zich draegt; want foodanig is deoorfpronkelijke
eygenfchap van het woört (jocalia, joyaux) ende foo wort het in de
Ordonnantien genoomen (p) alwaer gordels ende riemen ook onder ju-weelen worden geftelt.
79: Doch als de Teftateur of Teftatrice maekt al wat tot fijn of
haer lichaem behoort, lbo worden daer alle foorten onder begreepen,
-linnen, wollen, fijde», gout, filver,.peerlen, gefteenten, cndefoo
voorts, ook het nacht goedt ende dattotoptoijen (q) van het lichaem
>
,
,
vereyfcht
" fm)./.74'§.'I.jfc".fe.E¾^
Zïyi.f.ult.d.Leg. %.l $z.§.z.d,Ujujr.LegJ.

l.&t.C,def.S.

C*} <•./.iç. §^j.'
(°) h 19.$.!«'

h *7>½ - • d* 0r,& fffZ-. i¾- W •*• boek til. - - • »w/'*4« {<*) Mnnjius & a
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Vâfëyfåft'Wort, als kammen, borfels, fpiegels, p©ë¾er ende poeijerdoQleti-, ook de toeften , ende Scheeren, die de Teftateur by hem
dfroeg , v fèlfook uirwerken » ende wat hy meer by hem te draegenj
plach.
. 80. In- die defe dingen- heeft men een reegel , dat hetaenhangfel
volgtfijnprincipael, ende aehhangfel wort niet gereeckent naedeweerdije van-¾ goedtr - maer toen'ziet, tvelk^van beiden het voornaemjie ge~
bmil^heeft,©f liever welk van beiden is gemaekt, om't'ander te dienen.
ende ïe-verderen, (t)
* '
81. ïn diervoegen een flêcht Heeften kannemet een gouden of filveren dekfel, volgt niet den geenen dien hetfilverof gout, maer dier*
het fteenwerk gemaekt- is-, fonder dat da erfgenaem het dekfel of
hangfel daer van mach Icheiden, de reeden i* klaer, om dat het dekjèl
ende bandfel is om de kan te doengebrmken•, ende niét dèké^om bet dekfel.
8a. Een gouden ring , met een zeer koftelijk gefteente mach ge-*
eyfcht worden vandegeene, dien het gout ende niet dien de gefteentenr
gemaekt zijn, om darde fteen is om de ring te vergieren, ende niet
de ring om de fteen. ( f )
83, Maeráls- eedele gefteenten of peerlën, (want gefteenten ende
peerien wörtten, onder <malkanderen niet. begfeepen ) ¾» een boot van
gom gezM worden, fbo behoonenfe toe den geenen, dien de-gefteente»
of de peerien, ende niet dien het gout gemaekt is, om dat de gefteenten niet zijn om dat gout te verçieren, maer het gout om de gefteen-'
ten tot çieraedt tezamen te kouden, (t)
84,. Ontrent graen ende wijnen is niets byfòndeïs op te letten,-als
een nauwkeurige aenmerkinge van de eygenfchap der woorden,. ende
dat een Teftateur makende aen yemant fijn granen , fijn wijn , fijn
Olije , ende lbo voorts verftaen wort alles te maken wat hy in eygendom heeft, ende niet wat andere van die foorten hem fchuldig
zijn. (v)
8 j . Maer mat defe woorden-, ik^make-hèm. mijn granen, mijn -wijnl
mijnboeken, mijn klederen,,fòo kan alleen geëyfeht. worden het geene
de Teftateur heeft gehadr,.; ten tijde van het maken des Teftaments,
ende niet wat daer nae is aengekomen r indien iûlks niet wort uitgedrukt, (w)
86t Onderhetwoort van wijn , van koorn en djergelijke wil hes.
Sf3
Keyfer*-

(r) 1.19.$ \5.&fin.tuml.fëtiftA:ût.à<atii.&arg.Xeg. ' (f) 7.ig.$.if.&'
*& eedait.
(t) pr. d. I. 10. eed. iit*
(*}:/, %7, $, s* de aur. is" ««£
l*)~!-7*d*W,dearg.&auuLegat*
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Keyfêrlijk Becht,, dat alles begreepep is wat de 7*^.Ä;voör ½iji
of koorn pleegt te houden,, fop dat onder wij¾op¾nieéd, JWe^,, appel,
drank end' al wat mefl drinkt kpÆ½begreepenzijn, dienffpigens («)
foude ook by ons te landewaerts, karnemelk ende wey daer onçler álT
föo konnen verftaen worden ; maer in onfe tael .gaet dat fooniet aen,
als in de landen daer de wijn ordinaire drank zijnde lichtelijk alderhande drink-¾rarep kan bevatten, .derhalyen die de wijn gemaekt is ¾i
geea bier konnen eyfchen ,, ¾l J¾¾nde hy ¾ewyfen dat de; Teftateur
(food'er yemant fôo zeldiâem onder ons gevonden mochte worden)
het felve 'wijn plach te noemè¾ want men volgt de willevan de Tefta¾epr wel in,. foo veel men, éenjgfins kan.; des echter dat,mengeen mt~
teggingen aepneemt., die reegel, rechtftri$ig újn met het gerneinenon
^elbap' gehmk^AerrwQfir(^ni,i^^
8 p \ Mis ¾yenaantfijngereedtftbftp wech gemaekt heeft¾ indien het eea
hanc¾werk¾iman isi Xoo worden daer onder,verftaen alle 'mfiruntenten
van de konft , diergelijk is te verftaen van het huifmanne ^ereedt*
fchap. X¾)
88. Ende als yemant een Sathe Landts befprooken wort met des
delft gereedtfchap, foo wort daer onder begreepen ¾l watter ¾ànnooden is ,»'• om de vruchten te zjifijen ., te winnen , te vergaderen ¾
. end
kewnrefuA*)
,
.;
. 89. Evenwel geen leevende have nóch Mifi¾edt-,: (h) ten ware ye*
anant gemaekt wierde een Sathe Landts ten vollen voorzien oftoegemft, (c
•Want danfoudehy die dingen, fophetfohijnt, ook bellach van heeften
ik¾i¾Den eyfchen, mbogelijk ook watermolens,, ende huifgeraden. (d)
90. JBeter is't, dat men yder lòorte met lijn naem uitdrukt, boere
•gmedtfthaf,, èeflaçh, hmfraedt,,zijnby ons al té Zamen vam verfchei?
.den beteeckeniflê. Gereedtfchap anders huifmanne rem, te landewaerts
.genœmt» is het felve ,, dat wy Jhier hoven gezegt.hebben te behoojren , tot de vruchten in d' aerde te brengen , te vergaderen ende te
¾ewaren. Beflach begrijpt fob wel het gereedtfehap , als de leevende
have naer ons gebruik alhier; maer geen hmfraedt, 't welk; tot het
'binnen-huis behoort", de andere foorten zijn in't buiten huis.y welke
•door een middelmuir in de landt-huiiën pndericheiden worden, (e)
91. In Keyferlijke rechten is bekent een Legaet van ai wMin de
fyifikgmer is, of de keuken frovifie j Sulk' eenfoude:konnen eyfchen
':/_ .v
, ', '.. "
.
al
^hs.f.åetét.Ym.el.Xeg.
\ (y).fc-#£.ïv.Æ/&#£A.Z.¾:* : ^-) atj.UtZ.
ftefÜe, lnfh$i&* i&Iaftrw:. Leg.
(a) l, g. eed. tii. . (b) /. 9. /. 12 §. i j ; eei.
Cc) fitn&tsinftruilHs. (d) /. ia. §• 17. & î5.eoà» (e) Qrás t,boektii,$.art, %.-• •
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û fiet'éeté» é¾áé drinken ,J êså. m Kb'fterfhuis betondenWîeîde, i¾et:
á¾ vateö âáér het'eëtën éiide driákën in is-';, röáéFönfetaèl lijdt niet
ëát men daèr onder begrijpë, tOrf ende hokt, dagelijks papier, erkie ah-"
3ere dingen Ván geöeœ gébraift *• fo© als de Roemfché rechten willen , of de T^a^Är aioéft aHÖi¾re- woorden gebruiken ; het kekkçüi
gereedtfihap behoort: hier ook niet toe r m a e r tot het huifgèraedtv\£) •'
• 'ö¾ E y « d e l p d ¾ ¾ : | ^ v T . d A : ¾ ^ Ä n % f ö h c M e ¾ihgén
GOK wéleeh ^^eeléfij^eà-M£e i,-1>£Wt Sú^Jh''î klghtàwy étiåè'dxt 'ép
meeï als* eenderïëijë wijfe gëm¾ëkt :\¥6n:'f' wantfö¾¾Qtswort'ër ry¾tsbfeQrfoò¾ent;, dat'Uît vëeî liiéhámeri bèftaét., gëlij¾-âls hieà een biblio-theek^, eenkgâde febnpen ,. óf fiuijrienmàêkt:'j, föòd¾ïige zijn Ijegatëá
van een d i ½ , . ende daëiiöfû hëezy; de bibliotheekêhde de kuddeVerînèerdert of ivèririåidert wort,- fy moetfòó¾¾gp%ordengeleëvèrt»»
als ly ten tijde van't verfter¾en bevonden woit# v en& het geèh'èráli
dan Vari overig is. hét ie&e fe tevèrftáënVàû¾iffâèdt»'gefeédtslBiàp,
geit, fîlver^ ende diéfgeh|cke: (g)>.
93. T e n tweeden., • wort'er eeft fÓörte in"tr algemeih gemaekt»,,
Water Vàrï- de tóeihi¾gs ½j-'-dat-de Ii.e¾áÉafis ö¾atèf ëëri hë¾bërï firl,': .ge*
lijk aîfinen zegt:,, ik^make hem een péà-f'î eètf^ktrè ,-rUffet ètâr^eM fîhipi
een Jtlveren beeker ende diergelijke. (hj
94. T o t lulke Legaten worden twee dingenvereylcht, teneerften*
dat van de gemaekte forteeringen in't-fierfhuiis yep gevonden werdeT(\) ende tenvweeden ,_ dåt het ¾lk ëeft'fòrfeerihgezy^ die men niet kan*
brengen tot een zeer geringe fake j want indien yemant een beeft gemaekt. wiçrde ,* dat foude niet gelden , npeh .pok, foo mçn eeriftttk^
landê-iëä "ye¾aht. t¾lpral ^ n^éntàal¾fcèffgénaëfià îáa¾à^è¾b¾eedt
aerde foude konnen yolftaen (k)
9<, Evenwel dient beides aengemerkt met een burgerlijçketoegeeyinge,. invoegen men' altoos fòo veel ï¾öögëHj¾ V. 'dé woorden ván dé
BigkjavhelpÄ,,^
t Ende¾oo; by aldien
de.TtelHteur.ieeffi.fe
verá¾idenftùckën
lofTe landen in d'ervenifle wierden gevoi^CT-, r ïdèir«I^ataris fòude,
buiten bedenken een daer van toekomen.
96. Soo ook, indien hy een huis aen fijn fufber of nicht hadde ge-*
maekt j/mefl foüdé; konften;¾eggën', dat het Legaet wel beftaen koiide , fchqön geen huis in.dëftboedel' V^îéasde^gevonden,. en dat d'erf—
* ,.

'•'"

""*-":

'"'

'

;

-"'"v'i".

" '•'.•'

,(f)l.î-&feqq.ff:depenuLegaf,„ (g); l.z. ff.de Legat.t,
't*gàt,
(i) /, <¾. f. 4. ff$ejiff,doïJtji, de½egat. t,
Mtf&t

'.--,-•-•-••

-
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Metâenfdaegfe T^chtsgèleeftheyt.
genaem gehouden foude zijn een bequaeme wooninge voor denX<g¾
- taris te kopen. Van gelijcken , aen een jongman wort gemaekt een.
paert ende ruiters monteeringe , wie foude twijvelen, of deJmeininge
van de maker was., dat de erfgenaem fulx aen den Legataris moeite
doen hebben, Schoon niets daer van ,ten/fterfhuife wordende bevonden? ,(l)
ï . ' . . ; ; : : . .;• •
97. Wel te weten, de keur van een Legaet inforteerinjebefprooken, ikoüit toe-den Legataris,, mits dat hy het befte niet enmachkiefen, maerfîch binnen de palen van de middelmaet dient te houden, (m)
g8. Somtijts komt ook de keur den erfgenaem toe , als de woorden des Teftateurs op den felven gerichtet zijn , .gelijk of hy zeide,
il^&èla/fe mijn erfgenaemeen*peerf te geven,, vàzex âls hy Zegt j ik^m
Pieter_een geert,, 4an îs Je,keur by J¾eter., beide, geiyk gezegt is, ie
hoiidem•-dé middelmàet. in)-

i

'*• ••

99. Als van .twee of drie byfôndei-e dingen een ¾elprooken wort*
în deler voegen, of dit, of dat, lbo komt de keur ook den Legataris
toe; (o) van gelijcken iònder twijvel, als de Tefiatenr uitdruckelijk de
keur van een forteeringe aen yemant belpteekt; en mach -hy dan ¾et
befte vap allen xrJjelijk kiefen..|¾) -V ,' J- . .
;

XXVII.

KAPITTÏÏ,

fàpfyljKeckt^ylLcgútmxtin:Mnû^

vm de perfiom^,:

i¾geJ, aen 'fyitnieg&ttn'konmngtmåékt 'teorden. Kkt aen onjeeclereptrfonin, die
yerbooden hotCtoelijcken dengegaen hébben , niet aen Verbooden gemeenten
faulgezintk geetiélijeke, aen boogden en betointbebbers enanderemeer, miijgadà
måerfckeidt tnffchen de geene, die incapabel ende die orfttaerdig çijn, dik ££, .noemt ende "verhandelt "toerden.

3. AC JT Olgt nu te ïpreecken van de ferfenen,,- zen wie de Legaten
¾ / konnen worden gemaekt, waer van de regel is, alle die erf•

genaem kan worden gemaekt,

die magh oo\Legaten ontfangen,

ende
. J p ^intt. ad $.22. Inft. deiegat. fa) 4 #«**•?• 10& '§.*t'dekgdT.f.l.1l7.dr
ibii. (nj/, 5^,. f.uit,delegat. 2. (o) /. 19.ff.deoption.leg, (p)eod.tit.perfat, totk
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t n d e itl t e g e n d e e l , die geen ervetiijjè mach genieten, kan ooh^geen legaten
trecken. (a)

2. Wie nu van de erVeniiîên uitgeflooten wort , is hier boven
aengeweefèn, waer by noch gevöegt moet worden, dat een beiprek
aen onlêeckere perfoonen onnut is , by «xemp: ik make mijn juweelen
Oen den geenen, die ik^by mijn handtfchrift naderhandt pil noemen, luiken

handtfchrift niet wordende gevonden, foo vervalt het Legaet ofte Legaten, (b)
- ¾. Van gelijcken, als'er een befprek van yemant met naeme gemaekt
is , ende daer zijn twee vrienden van de Teftateur , de lèlve naem
hebbende, foo krijgt het geen van beiden, (c)
- 4 Veel meer , als hy een legaet aen fan gemaekt heeft ende het
blijkt, dat de Tefîateur het Pijter heeft toegewilt, foo krijgt het geen
van'beiden , hebbende als dan plaets defè regel , die anders fpreekt ah
hy wil, -verkrijgt noch het geene hy z.egt, noch het geen hy wil, om dat h
geene hy gejprooken heeft, fijn -wille niet en is, en om -dat het geene hy gewift heeft, by hem niet gefproocken is. (d)
- f: Doch voor onlêeckere perlbonen worden niet gereeckent die tegenwoordig wel onlèecker zijn, maer die naderhandt feekerlijk^jullen kpn••nen 'bekent worden, • by exempel: ile^ maek^ hondert kroonen aen die. geene
•die- te nieuw jaer burgemeefler fal of fuilen worden , die mijn nicht [al koomen te trouwen, of die uit fuik een vrouwe fal gebooren worden.

t>. Eertijcs maekte luik een onfèeckerheir de legaten ook ydel, maer
heedenfdaegs ift geneech dat de uitkoomfte een feeckereperfoon lal ko•jnen aen te wijfen, (e).
7. Onnut zijnde Legaten ook, die yemant voorzjch fklve in het Tefta^menfheeft gefchrèevén, ofte doenlchrijven; zijn ook te niet, de legaten
-gemaekt zewperfinen, die redegeflurven waren, (f) In onfe ordonnantien wor•denyinoeh eénige andere peflòonen daer by gedaen , ende daer is ook
-yets by tedoen tot het geene te vooren gezecht is, uit het Keilers Recht.«
•-•«'•#:•-'J¾n' eerden•',. wieeen dochter onder de twintig jaren buiten kon-ferit van-©ûdêrseä Voogden trout > of wie æ n een jongman onder
de vijf en twintig jaren buiten konfènt, als vooren , getroat is, die
•mag van dè felve geen Legaten noch ook^erveniffen ontfangen, al hadden f
•nae het byfàpen-het veretfchte konjènt hekomen. (g) ende is van delen by
•ens gehandelt in ket éerfte boek^ ¾. Kap,17'. verf.
- , . v r . ., ••;/*•''v-j-.u. , v,...... '•. A a a
^
9. Het
fa) §. 24. Inji. de Legat. . (b).l ^.ff.Äerdj.dnh. l,\%,.ff.deufufy'uCufr.legtSanA.
' , 4 4 . 1 . ' Cc)•/. 10, de reb,dub: .üfyJ-i:dereb.dub.l. 9. in prin.de bered.injlituend.
Xe) §'• *f; ù"i.7-l"ft pr-t.
(0' Li.&l-^dehif
qutipronon firiptù. (g) Ördotm
••'t. boek. tit, 1. art. 6- 7. IQ.
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9. Met felveheeft me Keiferlijk recht pîaetfe, ttn.ftm^e» vm dl?
wgeoorlofde houwelijken wegens bloedtverwantfchap ende andere in JReeh»
ten bekende oor&ken.
10. Edoch met dit onderfeheidt tuflèhen defe ende de voorgaendg
verbooden, dat als aen perfoonen om defeiaefte reden verboden, yeçs»
wort gemaekt, fulx wegens de Fifkœet van't Undt kan worden inge-*
vordert., om d/U dié by Keyferlijke rechten worden geftplt onder de perfane
die onweerdig verkjaert worden tot het gêene haer gemaekt is.
i i . Maer in 't voorige getal blijven de legaten by den erfgenaem»
daer toe by Teftaraent of uit de Wet zijnde gerecbtigt; omdat die Legaten by de Ordonnantien van.aenbegin worden verboden ende van geener
weerden verkeert," boedanige van reebts wegen »#/worden geacht, endegehouden als waren fy nietgefehreven noehtegemaekt. (h)
ix. Van onreehtfinnige in de Leere, tewe¾n, vanfulke Gemein-ten ende der fel ver armen is hier vœren geiprooken ende gezecht, dat
nopens de Gemeinten het verhodt ahnoch infwangis, met onderfeheidt
nochtans van verbooden, gedtddene ende toegel^tene Gerneinten , derfelv
plaetfèn, daer aen het gemaekt is, hoewel'er voorde gemeine armen
ook geen reeden Ichijnt te ontbreeeken.
i § . Het geene dan gemaekt is aen verboodene Gesxeinten, alsSoct
manen, Papillen wortbeJseertaende¾inenvaade.GerefornieeEcieG-er
meinten..
14. Nopens de Gemeinten der geener , diemen alhier duit, hoewel
met byStaets refiJMtie* gelijk de Mmnifim snàeRemenftranten, valt mee?
twijvel', wort echter foo recht geiprooken, dat het aen de reehtjåiiÆige armen wort bekeert..
••'.'.---.
:•.- 15. Nopens Particuliere ©nrechtfînnjge wort by ons foonaeuwniet
gezien, hoewel niet ioude deryen Zeggen, indien yemant tep Teftaanente wierde geroepen tot een L,egaet, van welke aienwifte» dêthy
loochende de emuvicbeit vw de Zone Gods ofte des heUigtn G.eeftes» 4e
doeninge van Gbriftm worde zjwden en Andere• leerfiueken by degen$ein
Krifienheity ah nodig ter zjilkheit pengenomen y dat fuik een tot het JLé*¾aet vreedeî^k fbude worden toegelaten.
16. Tegen de Paus-gezinden om hyfòndere burgerlijke reisden is eea
Plackaet van den io. Ifecemh. xéff. waer by verboden wort,geen Legaten of eenigerhande bejpreeken te maken een etide, tg» behoeve van een
geeftelifke perfinen, Kloppen , nonnen of andere Paus-gezjnde geordende ftr
:pen, weh den eenige Fattfelijks armegeftigteh. " u •"•
- 1 7 . En dat de voorff. goederen niet JMen ftccederen wegensfidamge<
(h)tit,?oorJj:arl.6.cniQ,
- •
*
fötjj^
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fpéfîtiè' ï/titttUittérfié willen,- rtiàéi'dat - defèlvë goederéti fitlléû móeten volgen
ken den gëenm , die ridé kgft&me ende rechten van den Landt• by verftérf
$à&r• tot• fottden- magen wefèn gerëchiigt.
i%. G y fefc vragen> âen wiè faoeten dsrï fòdanigé Legaten lîöôiéa,
aen den erfgenaem teri Téflâmeötógefehreven, oi'âettdenae-ftéblo¾*Vriënden? Dient tot àntWöort, *?»den'erfgenaemtenTeftamentegeftelt,
om.
åài îiáe geôie¾ï recht al wat openffîjk aeà vèrbooden perfonen gemaekt
# o f t by déîî gefc¾févénérfgenaënïblijft, endenaeftt-van't bloedtkánnen
geen recht hebhén , foó. latig', ais rer een is of gehoopt wort uit het Teddment, (i)
19. T e n w a r e de Woorden ván dé W e t in het byfönder anders zei*
den , dat Mi idèfen niet gefehiedt; want de woorden nae koftume ende
rechten van den Lande zien foo wet op Teftamentfe erfgenamen als die
van den bloede, e n h e t w ò o t d b y verftérf, ziet op de doodt van de erflater
ënde op de gfcene, dié by deffe¾s overlijden bet h¾efte ende befliê" recht
Sullen hebben.
ï o . H e t tweede in het v'ooïzeide l ¾ c k a é t is, dát Pkm-gezinde Ouders een of méér Kinderen hebbende , die niet fowàen mogen weféh van de
Pâttfelijké religie , h'aëf Kindt of Kinderen Paeps gezind wefeWde niét meer
fkllétt maken ofriálatéÈop eentgerhande wijfà, als dé reebzinnigë Kindéren,
krijgen, de welke foo veel fstllen moeten hebben als die genieten', welke hei
mee/Ie krijgètt; tèn ware andere wettige reedenen van- oniàékbaérhêit of on~
weerdigheit Mochten zJjät die d'Ouders béwoogén.
a r . T e i l derdeff, Kinderen die haer tot eehige PawfelijkegeefteHjkeflaet
begeven, worden befwaert met een ftilfwijgeride Wettig fidecOmmis,- uit wélkers kracht Jj de góéderen den haer naefte bkétvrienden nat haer doodt moeten tivèrlaiéh, Plack^ vdofjf. vers ende belangende.
2,2. Notbt is dit byfönder in het Pïackaet, dat als een Paiis-gezjride by
ïeftám'éfit is eeràepen tot een ervénijfe 'of éen Legaet ± onder één héimelijkjidecommis, van het goedtte bekeérenien béhoeveva» Papiftè Geritéiriten, Arnfeh of geëftëlijke Pérfonen, dat hét alfdan blijft by den erfgenaem iritdeWet^
üè†f'Welken dé gevéinfde'erfgenaem moet leveren Inventaris met eédëgéflérkt
van. alle des jlerfhuis góéderen ? bértejfénsalle brieven- en mflrtmténtentbt deh
boedel'béhoó†ende , by pene ván wiervottt Tiópens hét geene achtergehouden
mochtë iijH ; wétk^viervöM gèdeetï wort onder de Armen,
dé kènbrenger
ende hét Landt élk\ één derdéndeét, boven noch eerlóosheit .ende extraordinarife ftraffe , nde vereifch van faken; behälven dat ook hetgéene den felven
"vërcierdèn érfgeftaer» in eigener nitme mach zijn gemaekt, mede by deh a>aréff ëftde ndeftefi vM' biitède'^ér'blijft", må grachten\ éndeintéfejfen. Kers. om
Hllé aridere quaedt enf.

(0 I-Wff'fcjfccük.hèreit.

'A-*a>%'
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2,3. Nae Keyferlijk recht anders-, het geene door hamelijk fideicörn*
mis aen yemant die by de Wet verbooden is wort naegelaten ,-koomt
aen het Landt, ende dat opentlijk aen fuik een is gemaekt, blijft hj%
den waren erfgenaem; 't welfcby ons ook alfoo moet gelden, al waes
het tegendeel in' byfonder niet is geordonneert.,
24., Noch is. 'er een Plackaet. van den 4. Oétobris 1540. ter Ordonnantie gebracht,, (k) luidende , dat.alle.giften by Tefiamente, Legaten*
Giften by levende lijve,of ingevalle des doodtsgedaenbj mindere dan 25jaren v
ènroerlijkegoederen y.ofte van eeuwige of lijfrenten op,vdftichedtn tenprofijte
hare Curateurs, Bewaerders ,ofte andere heure, syidmimflrateursjifte van heu
hinder'en, ofte van heure Concubijnen, fttllen wejen nul en van onweerden.
r 25. Inftellinge van erfgenamen wort hier niet uitgedrukt, maer is.
echter niet te t wij velen, of de woorden, ,«ll<? giften by Tefiamente fluimen
ook dien titel in, foo verre in den boedel vaftegoedererynochtenzija
begreepen.
26. De reeden van deiè W e t is , dat julke dijpojitien ende giften niet
fihijnen voort te komen uit vrije wille, maer uit ontzach tot die verboodene perfoonen, ende op dat de auótoriteit, die fodanige lieden hebben
over de minderjarige, niet:en werde.misbruikt, tot liftige afwendinge
van der Weefèn goederen..
.. 27. Deiè reedenen hebben geen plaets in een Moeder die Voogdeflê of
Curaterfe over hare Kinderen is, ende daerom kan fy onder de naeme,
van Curateurs alhier niet worden begreepen , behalven dat het iclve
woordt op Vrouwen niet en paft.
... 2,8. Onder het woordt. bewaerders,. worden gemeenlijk verftaen de
Leermeefters, te weten niet alle, maer die ook den dagelijkfèn opzicht
in het byfonder over een jongeling hebben, infonderheit als hy d'er by
in de koft is ». maer niet de Profefforen ende Schoolmeefters, die veel
Jcinderen te gelijk op de Academie of in een Schole leeren.
29. Ofte. anders: heure <tsfdminiflràteurs; worden verftaen die by T&
ftament geftelt zijn over het bewint. van een gedeelte der goederen ,
die van yemant aen de minderjarige zijn gemaekt.
30. Of ook die geftek zijn by de geene, die haer mondig hebben
laten maken onder de 25. jaren; want 00^ fulke ten aenzien van fodanige verbooden der Wetten, waer in van 25 jaren wort gemelt, niet voor
•voljarig kennen worden gereeckept. (1)
. 3,1. Ofte van heure Kinderen ; moet geen onderiêheidt worden ge"Hiaekt, tuflchen Kinderen in Vaders macht zijnde en die daer uit zijn
gegaen¾.
<*), M 't *• ^oek tit.ff. art, 6,
(i\ arg.l,uit.Q, ie.bùrqtti?tn. at.
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gegaen; màe? Kintsfenderen fchijnen hier niet te kennen -u/orden verflae
Qm dat die van Kinderen- in onfe .tale worden onderlcheiden ; iùlx te
meer in een W e t , daerde vryheitvan Teftàment te maken wort
befnoeit.
,
«•.
2X. Ofte hemt' Coneubijnen. Wonder is 't, dat.de Wet van Concttbijne
rept,,, die foo weinig in't Landt zijn; te weeten ,- Vrouüedm daer een
vry Mansperfoon mede leeft, als met Jîjn Vrou,. fonder haer-te geven de na
van Vroui T e a ware men wilde zeggen, dat de Priéfters in dientijdeYan den jare 1540. zeer veel zijn gekoòièn geweeifc tot Voogden, Adminiftrateurs , ende Bewaerders van jongelieden,: en dat. die veelüjts.
Concubijnen hadden..
23, Maer Wat reeden is 'er, dat de Vrouwen zijn verbygegaen, vanwelke meer vrede moeite zijn , dat harenthalven of ook wel door¾aer,, den minderjarigen lagen Souden worden geleidt, om tot haren,
voordeel Teftàment te rrïaken? dat is lbo licht niet^qm zeggen , als
bet klaer is , dat de minderjarige'niet belet -worden aen de Vrouwen van
hare Voogden,, &Adminiftratetir$ ende Bewaerders te maken onroerlijke g
deren door kracht van defe Wet, 34. Eindelijk ftaet 'er;j¾//<?»• wefin nul ende van onweerden. By gevolge foo heeft de Fifkael geen recht óp defe goederen, maer fy blij~
ven by den erfgenaem of uit de Wet of ten T'eftamente geroepen ; gelijk ge
Ichiedt met alle de Legaten ende dilpofitien, die nae Rechte gehouden
worden als of fy niet waren gelchreven.
35-. Voorts aeneen baftaert, mach by den vader ook niet meer toegemaekt worden , als de twalefde part , van de erveniffe bedraegt,
(in) Een moeder, gelijk elders gezegt is, maekt geen baftaert;
_ 36. Noch worden eenige als onwaerdigvan de legaten berooft, om reeden, die of op den Teftateur, of op het Teftàment, of op eenige andere mifdaedt zien. Die om reden den Teftateur rakende berooft worden, zijn de navolgende, {n) eerftelijt^àie den Teftateur gevloekt, ofte
zeer qualijk van hem gefprooken heeft, die des Teftateurs goederen,,,
by fijn leven verhandelt heeft, die niet gewrooken heeft de moortvaa
de overîeedene, die den ielven niet heeft verloft uit de gevangenii¾ ,
ende eyndelijk die vyantlchap met de.Teftateur , nae het maken.des
legaets opgenomen heeft
Â'aa 3«
37. Op

Cm) Sani. 4. 4. 5. /. s. /.8. C. de mtural l'tb.
(n) /, 10. C. de hu quœu
indien. I. 3. ff. tod. à. I. 3. §. 1.7 1. $. 9. ibid. I. x- §, 17 & 21, /. 5. §. z.jun
I:Uit. ff,de.fc.fyllanj. j.w^r.d. t,deindign, jfuthent.fteaçtti, C. de. Egifc. &r
cke,
~'.
'
'";'
/
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^eehtsgéééfÛeyK
57. Op hei Teftament üèfi dé"navolgende gevallen* als' ¾ét feîvé*§ë-'
roaefct is door bedwang en gewelf Van dé éiigënáeft of. vàri àèLegüï
txtès i als de LegaurU •• a£tîe makende op de érvènifïë, hef Tefenïeiîg
heeft befchuldicht van falsheidt ofte van onheusheidt, maer k¾ehtévan dat het niet riaé de veréyfèntei wijle gëMáekt is ftáefcvry; (o) ten
Jd-éfien als in hét laefte Telîàrrient béqaáöie erfgenamen zijn, endé M
het tweede onbêqtiamè; foo heeft wel fcçt tweede geenkfâeht, maët
echter die in het eérl¼ bëgünfåp zijn, foo wel ër¾érïamëri áls leg*-1
tàrien , die worden- <¾ü'¾é§ ván-het gèenë hàër' riagefótèa is , òrâ daï
Kfet blijkt-dàt de Tettátëurhëi ¾aër niëf hëëft tóëgew¾t. (p)
38. Andere mifdaden , om welke de legaten worden áfgêfiéöiëft^
ZÎJTV, als yëöhánt' gét¥ö#îv£ BeÉft een perföbà met Welke Hy'tevoôf¾n
óvërfpel heeft bedreven, eS gMij¾-te vore¾î gezécht is, ûlèåïëeëáóü-i
wettig houwelijfc hébben &ëâgégaé¾y ëfifâe eyndelifk ~ álle die t¾ïdoödé

vérooïdeèîi zijn. (q) .
39V In alle dk gevallen,- hêhákjén: hét latflê, WöMèn-de legäMO verbeurt getiiáekt aerr hét randt, want de goederen, van de gëene die
ter doodt veroordeelt zijn, komen heeden'fdaegs ophaernáèlteblöedti
uitgenomen, dié mifiteet Van ge¾úeïftë ntetjeïïèiî hebben begaën, foo
als elàe†s gëzecht is'.•••(':)•
'
40. Dáeris rioeh een geval, in Welke den LëgaVarüftëïwortbeAo¾
ihën hét géené hëm gëmáékt is * irîáëï hëï bïip by áen eF¾enáe#i^
te weten, als een voogdt met ëeri îégáët bégunfîigt is , om' hém tot
dë vooghdifé aërï ie moédigëö , eride hy nôëhtân¾r dë fëîvé kòorM te
weigeren, (j)
41. Dë Röomfêhe rechten hebben noen eën gèvâl y oifi wéïke héf
lëgaet benomen wort j te weten áls een vry' gelaten k-hèëht- fijn oude heef heeft áengéklaëgt van torreridr aijëry * ölilc¾kerîjëëöd¾dierge^
lij'ke mifdaden , fchóon hy daer voor ùüt dëâ Landts-kifte vereert zy
geworden* ofte fal worden. (0
42. ' T welk heedënl¾aegs mëdë pfeetfe fålhébben in któdéfën tegens fråer ouders* mogelijk ook tegen aerigehoudén otidersy doof gelykheidt vin fëdefteri tuflchën de eeáë endé de ander.
43. Màer fulx kan aîf¾fï het krîdt niet aën zich' treekëö , om dat
fodanige ontdeckers van verbooden handel by't landfëftäp fëîvë vereert
wórden, (u)
'

• • . • . - •

:• - '

<•/..:•-

4 4 -

^

s

(o)l.l.ff.Z-C-ftqttif
dliij.teJl;])rohib.1>eicoeg l $.tl- frdthts qit£ tiiindïgn àA
' ^ §:"-".
.00'/••:»-• eod.tit.
; (9)' l. 2, § r /• 15.. eod, iiu
{') Ko%
1^4. c. uit.
({) l. 2. §. 5 d. i. de hisqúie üt'indigri.
(£j l, 1*. eoL tti,
(u) dd' - • jftnBà l, 2, in, pr.
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44. Aîs de geeae die ápk OJWeerdig gernaekt ¾ieeft voor den Teftttteur fterft,. lâo kçygt.^è Eifcps niets, ï¾aer het blijft by deneifge-

4$- Mogelijk OQ^J .áîs'¾r yprçt&feap gereefei) is tulTehen demaker
ejûde deo JLeg$ta,ris fmMropg£yQlg4&*mrioming£s blijft hettegaet'm
de bydenerTgenaein, (w)
46. E:y^dehjà)iRQet;ge2.e.ehit:: worden ,:,dat ¾lle genielde,oorfaken van
onwaerdicheit, foo wel plaetfe lj.ej¾i¾en in ,de jcrveniffen als in de Legaten , vQ$rfio meel ie gelegenth.eip d*rfelyerda,er ep kan paffen.
47. By y.eele yglkej-ep is ,d,e iCQïl£f.kâtie o » 4jçr oor¾ken willein
onbruik, (x) by ons is ly niet afgefchaft endeyerhaeltSande, (y),4%t
het Hof in diergelijk, geval by feoientje aen het Landtfijnrecht voorbehouden heeft, te koonen geyende, dat het; niet was ¾Fgefçbaft \gelijkdaer
toe gtm reeden isi evenwel.zküaesjniet.,. jfôt,de ;Fifl¾él ben fijlx van
weegen den landfchappe is aentreckendé,. dies het ftiîfwijgénde in onbruik Ccb¾nt te xakea.

WèTtgtktrtt Wanneer½eelperfonen tot. mirlcgdttgerêëptu?ijtt ^Æeettef
of' ám^tt deel ilijft byden etfgeuaem, jian-af hetikwmf •?«» d'giiderptp
. Jpe&oejk&ef9ejfcn«4e:felteltrage
l^.iV^¾TL¾., verre van perfonen „ dîe befprek kontien.ontvangeaof
' "m 'M^^ »• Aàet onsnu te be^ieny hóe het gèleegetïis ^ ¾anneer
'"•* '-"^ yerfchejdehe. pfofonen m e t t p i endè¾èt¾élveliegaet bejïunftigt ¾|nj ötttreiit de welke, is t e lettèil op tWee gevallen/:if« eeï'Ifen y Wa¾aeer:|dîe de perfonen. hët Legaét erkennen ofte verkrijgen ,
ten tweeden. Wanneer een of meer der lëlver het Legaet komen te miffen ende niet te verkrijgen.
, a. In het eerfte" geval deylett fy de goederen nae de hoofden, gelijk
van de erveniflen hier boven is gezecht.
.••.-.'.;••

'.

\

• , :•:•.

3.

On-

(fw) I. uit, infin.tod.
(-) t. 9ff.eêd.$erh.petinonpoUfi,jimft. Vert-w^
Ififi.dejeremr.
(y) lik. ^.ùt.^dtf.5, '
.
,
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g. Ontrent het ander geval moeten w y eerft weten op hoemeenîgerleije manieren een Legataris koomt te faljeren , loo dat hy het legaet niet en krijgt.
4. Sulx g e b e u r t , of by 't leven ván de Teftateur, of. nae fijn doodt,'
B y (ijn leven op tweederleije manier, ten eerften als het legaet ten aenzien van een der legatarien van aenbegin ondeugend is, 't welk gefchiedc
in voegen als hier boven gezeeht is, ten tweeden als. een der legataricn
voor den Teftateur koomt te fterven. (a)
f. N a e des Teftateurs doodt ten i.als een der legatarienhetbelprek
Verwerpt , mits Verklarende het felve niet te willen h e b b e n , ende ten
2 . als hy door verjaringe is uitgefloten, (b)
• 6. 'Want als hy verfterft nae den Teftateur, fonder fodanige verklaririge van té verwerpen te hebben gedaen y- dan wort hy verftaen
het legûét t e bebben verkreegen ende dienlvolgens koomt fijn gedeelte
op fijn erfgenamen, (c)
7. Dit alles en het geene wy verders rullen zeggen-, heeft lbo w e l
* ,plaets in de erveniflen, als in de legaten, behoudens altoos het onderfchéit
dat de fake felve aen de handt geeft.
8, By exemp: Trijntje Simons, .hadde haet vier kinderen erfgenaemen
g e m a e k t , ende aen hàer vier kmtskmderen elk een Legaet of de legitima; fy kolen 't legaet; maer alfbo een der kinders voor de Teftatrice nae het gemaekçe Tçftament was overieeden,, foo verftonden de
ü n t s k i n d e r e n , dat fy tot de vierde" part mede gerechtigt waren, maer
zijn afgeweefèn, om dat de vierdepart den anderen erfgenaem was aen•gewaffè» D r . S.îî.pftm fiç. jReqnfen ± vopM-Adel^.ct/mföe. fc&qmreerden,
" 9. Wanneer by een van de gemelte perfoneo die tot het Nee» ende
het felve legaet- geroepen zijn, k o m t te faljeren, foo moet 'er onderfcheidt worden g e m a e k t , of'die perfinen tot het Legaet geroepen zijnde,
elk^affonderltjk^-0J l>)'ZAmenvoegingt\zJ§.n.geroepen, ,(d)
- ~>— „
-. 10. Een legaet wort aen yerl¾heidene perfonen, elk aflQiïderhj^ gc„maekt op drieerle¾ç maniere; teh eërften, a k t w e e erfgenamen ¾peif T e -ftament bevolen worden een ding aen.vérfcheiden legatarien te.¾eyen. (e)
, a i . T e n tweeden ? als aenverféheidëne perfòneri élk een gedeelte van
'.een ende de felve ^fàek wort gemaekt in verfcheidene uitlpràkeh, by
exemp: Ik_ make 'aen fan een gedeelte van die fate landts,, ende daer nae
:ë%_mœ,k£ aen Cla/s. eçiî.gedeefye yan\die;felv6< fate landts. (f)
,.
*• • - > . / "" .-: -".;'"..: . '' i ¾ . T e p
( a ) hun. §.i. 2. &* I¾,C. de cadttc, tol.
^ ) /. 43. in f. delnoff.teji.l.4:
•d;Bon. pvjf; :'
(c)/, un. §. r.¾r ^C.àecaåuc-toll.
(d) ConjunElim mt fe<;
fartfim.
(e)l pen ffjetifufr acçtefç,
(*) Ui.ff.de ufufi.accr.ef.
_\
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; tl. T e n derden-, áls een ende de felve faekaen verfcheidené perfboffien in een uitfpraek diervoegen wort gemaekt, dat yder fijn deel daef
in wort onderlcheiden ende àengeweefen , by exemp: Jk^make fan
het eene àèel van die plaets, ende Claes het ander deel, of elk^Jijn gedeelte
,ofklaerder, fan het Ooïi-ende Claes hei Weftelijke deel. (g)
i q. Als nu een van die perfoonen koomt te faljeren, foo blijft fijn gedeelte by den erfgenaem , doch Jodanige affcheidinge kan in de ervemjfe
niet vallen, maer in de felve worden alle erfgenamen, hoedanig fy ook
jgeplaetft mogen zijn, voor zamen gevoegt gehouden, ende dienfvolgens heeft altoos onder de iêlve plaets, het recht van àenwas , waer
jdoor altoos de overgeblevene, trekt het gedeelte des genen die gefaljeert is , (h) het welk dan ook in de legaten allbo geichiedt tuflchen~
de geene, die op een fake zijn te zamen gevoegt, maer niet tuffchen
jle geene die off onderlij k_tot een faek geroepen zijn, waer van lbo even
gefproken is.
» 14. Staet dan te weten, om defe zàmen voeginge te kennen, op hoeinenigerleije wijfè de felve geFchiedt, dat'er dne loorten zijn van zamea
-voegrnge.
15. Ten eerften met woorden en metter daedt, wanneer twee of meer
tot een fàek ongedëilt in een uitlpraek geroepen worden; by exemp.
ik^make fan ende Claes mijn fate• landts in fuiken dorp geteegen. (1.)
, 1 6 , Tot dele zamenvoeginge behoort ook, alfmen veel perfoonen
onder een gemeine naem begrijpt, exemp: i¾_ maek^die fate landts aen.
mijn broeders foons, of aen mijn.kmtskinderen. (k)
.'• ,17. Ten tweeden, metter daedt alleen, wanneer een faek aen verjcheidene perfoonen in verfcheidené uitfpraken ongedëilt gemaekt wort,
jexemp: Ik^make fan mijn huü dat ik^hewoon, ende wederom, ik^make
--Claes jnijn huis dat ik^ bewoon, het zy dat fùlx terftont achter malkan<3eren komt, of in verfcheidené plaetfèn van het Teftament. (l)
; ,,i$. Ten „derden, met woorden alleen, wanneer een faek aen verfcheijdene , in een uitfpjaek, -doch met gelijke gedeelten gemaekt wort,
exemp: ik^makefanden Cláe$ fulkjoffitlkjeenhuis in gelijke gedeelten , oîby hae
gelijkclijk^te deilen, w ant; de,, gedeelten op die manier geflelt zijnde maekt
geen fcheidinge, ingevdle dat een faljeert; het zijn ook geen gedeelten
• . ..
Bbb
*
**•
in

1 (g) à.l.ti
,.{£.) $'. S-/& 7. Jnft.debered.injl.
(i) ConjunBirefyterlis
T::$6- §.%, ff de legat. V.l îpid^f^:S.l--fg He legat. 3.
(k)pefl.-7.&fi
W^Vfiifr. accr. I. 13. pr.& 1. 59. de hered. inftit.
0) ConjunBire tan
!%?*,$*, % 'ffl-àilegat, d.1.142., & ¾ . /.• 33. ff.de legat. I, /. m.$. 11.C.t&w-

duc.toll.

'
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Heedmfdaegfe T(echtsgeîeertbeytt
in der daet, maer alleenlijk voor af met betverftaindtbegreepétt, ©tri
fijn gebruik te hebben, als alle de legatarien tot het legaet komen %
geraken, (m)
ia. Te weten, in alle voorverhaelde gevallen krijgt yder legataris
fijn gedeelte, maer bet gedeelte des genen die faljeert, kan eerftelijki*
niet komen tot fijn erfgenaem om dat niemant aenfijnerven kan overl
ten dat bj felve niet verkregen heeft; foo moefte dán het gedeelte des fa
jerenden of Wijven by den erfgenaem ten Teftamente geftelt, of he£
.moeite aenwaflen aen den genen, die met hem was zamen gevœgç,
2,0. Dit laefte heeft de meefte reeden, om dat dé Teftateur, reede te kennen heeft gegeven , dat hy fijn erfgenaem het befprokene
g-oedt niet toe en wilde, maer detijegatarien; dienfvolgenseen van dele ftervende, lbo heeft, naede wille des makers, de geene, die hy met
de verfturvene op het IHve goede te zamen gevoegt hadd', het meefte
recht op het geheele goedt.
ai. Maer als aen veelen een dink, by afgefcheidene deelen befprev
ken is, lòo hebben fy niet gemeins met malkanderen,endedeeeneal
verftervende kan de ander zich fijn part niet aentrecken , om dat hy
daer toe geenfins van de Tefiatettr geroepen is.,
%%, Doch in de erveniflè moet altoos het gedeelte des fàljerendenby
aenwas komen op de overgeblevene erfgenamen, konnende het fèlve.
niet komen op yemant anders» immers niet op de naeftebloedtvrienden, ter ooriake van de bekende regel, niemant kan te gelijk^ hebbe
erfgenamen by Tefiament, ende nae de wet. (n)
a¾. En moet dit altoos mdœrvoegeazijfl-.ak¾E niet meer als twee erf.
enamen zqn gemaekt, gelijk gelchiedt is in het geval by Nattta vetael¾ , (o) Stijntje Lanting hadde haer man Dr. Lens erfgenaem gemaakt uit de goederen in Frieflandt geleegen, ende haer J¾y¾r Brechtje
Lanting, uit de goederen in Overijflèï. De man Lens ftervende voor
de Teftatriee , lòo qaam Bauk^Lanting haer broeders dochter, ende
eyfehte een zeftepart van haer mœijes Stijntje goederen, afeof.fy.wfc.
tefiaet overleden was, ende dat om twee reeden> ten eerfien, om dat
%t$i de goederen in Overijflèï geleegen geen teftament tot nadeel van
broeders kinderen konde worden gemaekt , v#lgens landtreeht aldaer
©ade ten tweeden , om dat de goederen van Frieflandt haer niet waren gemaekt» maer aen Dr. Lens» fònder dat het recht van aenwas int
dfe iejve plaets konde hebben» om dat V geen zaffiènvcegbge konde
i:,
.
~'
' ' S¾¾
n
(m) ConfunWperêft tantum i. L142, ÓC 89.
( X h JfJP. de jfeqm, b
(°) w /ïf» i¾o. áec^e.

f
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¾jfl tufïchen erfgenamen, die uit verfeheidene ftucken goedts met ond e r e n áfgefcheidene woorden waren ge'mftitueert j temeer, omdat, als
meer gezecht is , erfgenamen uit feeckere ftucken goedts voor legatarien gehouden worden, maer is echter by den Hove geoordeelt, dat
het part van Dr.Lens, zijnde de Friefche goederen, Stijntje erven aengewoflen was, om dat erfgenamen altoos verftaen worden, zamen gevoegt te ¾jn, ende die uit feeckere ftucken erfgenamen zijngemaekt
worden voor Legatarien gehouden, als 'er een ander erfgenaem is nevens h e m , maer by gebreeke van fulx, gelijk hier, is het anders. Nopens,
4e goederen van overijflèl zecht Nanta by den Hove niet geoordeelt
te zijn, maer al was het foo, dat Stijntje de Overijflellè goederen niet
hadde konnen krijgen, fôo hielde fy daerom niet op erfgenaem te zijn,
foo ten aenzien van roerende en andere goederen, als nopens het verhoopte recht van aenwas: den derden Februar: 1643. mogelijk foude htier
van wel yets meer te zeggen vallen, als wefende zeer juridyk.
24. Maer ingevalle van meer erfgenamen, ift niet even veel in wat
maniere de erfgenamen worden te zamen gevoegt, want het gedeeU
te des faljerenden,het z y , erfgenaem of Legataris, komt niet by aenwas op alle de zamen gevoegde te gelijk, maer op de geene alleen, die
in het eygenfte zamenvoegfèl met de falierende was beklemt.
25. Laet ons by exempel de drie vooren verhaelde zamenvoegièlen eens by malkander Hellen, op dele wijfe, ik^make fan endeKlaes
die Sathe Landts, Pieter maek^ik^de felve, facob [al de felve hebben t Hen~
drillende Robert maek^ik^de felve plaetfe in gelijcke deelenj als nu van het

eerfte ende laefte paer een falieert, te weten , Jan of Hendrik , foo
komt fijn deel op de ander, van het felve paer, te weten, Jans part
op Klaes alleen , ende Hendriks deel op Robert alleen , maer een
van het tweede paer falierende , te weten Pieter, lbo komt fijn deel
niet op Jacob alleen, maer op alle de vijf overgeblevene ; de reeden
is, om dat jy alle metter daedt zjjn zjtmetigevoegt of een jaek. , want Pieter niet dichter beklemt was met Jacob als met de andere vier. (p)
26. He¾-recht van aenwas heeft niet alleen plaets in de ervenin¾
ende in de Legaten, maer ook in de Schenkingen terfèkedesdoodts,
£q) ende in het. geene twee of meer ontfangen van yemant, die fulks,
in het Teftament belaft is te geven, (r)
27. Veele willen, dat het recht van aenwas geen plaetfe heeft, in
een fomma geks of in dingen die in maet, t a l , ende gewichte be- ••
Bbb 2
ftaen,
(P) eir.l.un.4.10./.S9.JM. Ltgat.%, (¾) Ifiii.C.demort.C.donat. (j) mortu
caufaca]>iol.M.§,iç.de<:adM.toft.
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ftaen , maer het heeft meer reeden , dat men ook hier in dë waerfchijnelijke wille des makers plaetiê geeve , ( I ) die even de fclve is,
met de voorige gevallen. By exempel, mijn vrou zy erfgenaem; aeft.
mijn broeders kinders,' Jan» Pieter ende Griet, make, nae mijn huisvrouwen doodt, de fumma van duifent (îlveren dueatons ; Jan ende.
Pieter Sterven voor de vrouw; haer erfgenaem wil aen Griet niet meer.
geven als een derdepart van duifent dueatons, hebbe geadvifèert, dat
Griet de volle duiiènt dueatons koomt door recht van aenwas. (t)
z8. Staet ook te letten dit onderfcheidt , dat de erfgenamen het
récht van aenwas genieten, nae proportie der gedeelten , die haer in de
erfftellinge zijn toegekent, maer de Legatarien waft het faiierende gedeelte aen nae de hoofden gelijckelijk ; mits dat veel onder een gemeine naem begreepen voor een perfoon gehouden worden, foo als, te
"vooren gez.egt is.

29. Staet noch te letten ,. dat de zamengevoegde metter daedt alken , haer aenwaflende parten genieten ,, finder de belafiinge, die de
Teflateur daer op mach gezet hebben, te draegen , maer de andere
moeten het aenwas genieten, foo als het is, met laft ende profijt..
. go. E n heeft dit onderfcheidt plaets in de Legaten ; maer in de
erveniflen moet altoos die het aenwas geniet de lallen voldoen : Sijnde foo ook by den Hove geweefèn m de lâke boven gemelt, van
Baukjen Lanting ,. contra Brechtie Lanting , de Gedaegde heeft moeten
betalen het Legaet van duifent guldens aen den Impetrant gemaekt, in
' gevolge van het aenwas recht haer toegekent. de reeden is wat te lang
om te verhalen, weegens het- onderfcheidt. (u)
31.. Dit recht van aenwas heeft geen plaets,, lbo wanneer de falierende heeft een onder-erfgenaem t of een onder-Legataris die fijn deel by
gebreeke van hem fòude hebben y want de uitgedrukte wille, des makers doet verdwijnen het recht,. 'twelk^alleen oj> de JHlfwijgende endewaer
fchijnelijke wille foude gefieunt hebben, (w)
31. Het felve recht houdt op in het Leg.aet van onderhoudt ende van
gebruik^, om dat die haer Opzicht hebben op de eygenlte perfoon des
geenen die het ten eerften gemaekt is, ende niet kan gaen buiten die
perfoon. (x)
33. Van gelijken houdt het, op in de erveniflen ende legaten., die
Weegens mifdaedt of andere onweerdigheit,. yr&sx van hier boven,
aen
' (0 l.un §» II. & i6-C.de Cad. tolt.
(t) V'td. Sana.4.4.7. ïer/? Vtocedamu
{a}d.l.#n. §. 1*.
,{n) p.l.z f. %.ff,delenor.pejr,fec.tah. (x) in Lt&ttodb*
WMt.erum&uJùsl,$7.§,i,ff,deUfuJr.Ttrtz.adAj.Mc.n,i$.
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aen*t gemeine Landt worden verbeurt gemaekt , gelijk "uit het bovenverhaelde in 't voorige Kapittel heeft konnen afgenoomen worden.
- 34. Eyndelijk het aenwas. der erveniffen heeft geen plaets in de
Teftamenten der krijgflieden , om dat die wel konnen hebben een
naevolger by Teftament ende nae de Wet te gelijk, (y)
gj. In de verbinteniflen ende. overeenkomingen ofte contraéïe»
heeft aenwas mede geen plaets , om dat aldaer ophouden de reedenen ten aenzien van de uiterfte willen boven verhaelt , uitgenootiien lbo het Ichijnt de fchenkinge die van de hoogeOverigheitonder
leevende æn yemant gefchiedt. (z)

XXIX.

KAPITTEL

Op Toat üpijfe de Legaten gemaekt "toorden.
pnderfcbeidt †>an malingen op kondîtie , iach ende ?uiver. Van de namen der gt^
. legateerde faken of ferfoonen. Van aen^fingen.
Van betoeegende oorfaken.
• Van d'ordere der "boorden in het teftament,. mitfgadèxs y>anfirafea.

't. ~W "X LJs verre van lâeken die befprooken konnen worden ende
5 J van het recht der Legaten ten aenzien van de perfoonen,
" "-^ volgt nu dat wy bezien op wat wijfe de makingen gelchieden;
'. a.. Eerftelijk wordenfè of zuiver of onder voorwaerde % of op dkch
gemaekt.
3. Suiver, ak'er noch voorwaerde noch rijdt wort bygefïelt
4. Van de voorwaerden hebben wy gefprooken in 't Kapittel van de
erfjtellinge ,. ende ook eenigfins van de tijt 5 maer alhier moeten WTy
aenmerken het onderfcheidt dat dele. byvoeglèls. in der daedt zijn
hebbende.
5*. Als een Legaet zuiver gemae¾ wort, dan verlchijnt het terftont nae¾ overlijden van den Teftateur, fulks dat de Legataris ftervende, fijn recht over'aet aen fijn erfgenaem. (a)
,- 6. Nademael de eygendom van't befprookene goedt den felven
'©ogenblik als de maker fijn- adem geeft door kracht van de wet op
- . Bbb 3
den
'.. fa) !-6-ff-deTeftam.ntilitan(z)
pr,.l,iio.ff,de\ierb.obligJ,m,C.filiberál„
Impfic.fa.her.
(-J /,5.5.1.ff, Quewdo dies feg.au soá.
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den Legataris overgedragen wort , hoewel bj het nieteynde^j^kan tùr*
deren, eer dat de ervenijjè aengegaen ij. (b)

.

7. Maer een Legataris ûervende voor den Tef½teur» lbo komt het
Legaet te falieren, gelijk hier boven gezegt is, ad ftöndt inhetteftament, dat hy het, hebben foude voor hem ende fijn erfgenamen, (c)
Want fulks niet meer te zeggen is , als (kt hy het befprek eeuwiglijk.
ende erfiijk, foude hebben , wel te weten , als hy daer toe quam te
geraeken.
" 8. Mær indien de maker de kinderen van de Legataris ©ndergeftete
heeft aen den felven zeggende - ik. make fan honden krcomn of a&den
fijn kindt of kinderen in fijn plaetfe, dan hebben de kinderen recht op het
legaet in boven verhaelde gevalle.
9. Een befprek onder voorwaerde gemaekt zijnde vervalt niet eer,
als de voorwaerde vervult is , fiilks de Legataris eerder ftervende,
fijn erfgenaem niet kan krijgen ; Edoch dat onder een onmoogelijke
voorwaerde gemaekt is, wort voor zuiver gehouden, (d)
10. Maer als het Legaet op dach gemaekt is , lbo vervalt het ook
terftont nae 't overlijden des makers, doch de Legataris moet wachten
met invorderinge, foo lange de dach verfcheenen is. (e)
11... Maer fiaet te letten , dat de dach is of fèecker of onièecker,
het geene gezegt is behoort tot den fèeckeren tijt, want een onfeeckere gek even lbo veel als een voorwaerde , by exempel, ik. make
aen Titia mijn nicht duifentguldens , of of tegens den dach van haer trouwen, 't welk is immers lbo veel als of hy zeide, indien mijn nicht Titia
fal trouwen, niaek, ik^ haer duifent guldens, (f)
ia. Het is ook een onfèeckere tijdt , die wel fèecker is, wanneer
hy fal .komen, maer onleecker of hy fàl komen, by exempel, als mijn
nicht veertien jaren out wort , foo fal mijn erfgenaem haer duifent guldenï
geeven , dit heeft ook al voorwaerdens kracht, om dat het onièecker
is, of Titia oyt de veertien jaren fal halen ; foo ook als hy zegt, ik
make haer duifent ducatons, als mijn erfgenaem fierft, want fterft fy voor
den erfgenaem , lbo krijgt fy niets, om dat de onfèeckere uitkomfte
Wie langft leven fal, kracht van kondirie heeft, (g)
13. Maer als'er gezegt is, ik maek haer foo veel gelts , foo wanneer fy fal komen te fterven, fulx niet konnende miflen , kan gewiflelijk van de erfgenaem gee'yfcht worden, (h)
14. Edoch
(b) /.80 ff deLegdt ï.!.6çff.deFurt.
(<0 Sand.4.4. ir.
("d)rf./.4 § 4.
/.'2i. è" î2- ff.Quand. dies Legat. eed, 1.1, §-2 d.C.&D.l. ^.§.^.eod tit. (e) l..7.
<á, 4. eo4 'tit.
(t) i, \. §. i. /.74, ff, de Cond. & Mmonfir.
(g) L4.inpr.ff.
: - •*."f d,Legat,eed.
{} l.-• 79. ff.de C. eb* -5-• >•> *&• § •• #. demanum tefiam*
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14. Edoch moet wél gelet worden , of de tijdt op liet legaet feifs
is gevoegt, dan of fy alleenlijk ziet op de betaling© ende het uitkeeren van het legaet, (j) het welke moet afgenoomen worden nae de
hoédanigfteit der Woorden by deft Teftateur gebruikt.
15-. Hier toe behoort dit exempel, Een Teftateur hadde fijn vroa
het vruchtgebruik van de ovcrgtwonnen goederen gemaèkt, ende gelegateert aen een aöder 4.0G guldens nste de doodt van fijn vrou'mt de
conqùeflen , wàer van fraet het vruchtgebruik^ was teegelegt. de Legatar
Voor de vrouwe gefturven zijnde, is verftaen, dat fijn erfgenaem niets
konde eyfchen y fòo om dat het woort van betalen of uitkeeren niet
gebruikt was , als om dat het Legaet in een eenvoudig context van
reeden beftont; in welken gevalle ook die woorden van betalen ehf
«iet anders Souden medebrengen : by exempel; Ik wil dat àen Jan
•400 guldens Sullen betaelt worden nae mijn vrouwen doodt, 't is een
conditioneel Legaet j maer, ik^maekl aen fan 4,00 guldens, die nae mijn
•vrouwen doodt uit de conqueflen fullen betaelt worden , is een zuiver L e
gaet , endegaet over tot de erfgenamen, alsjan voor de vrouwe fterft,.
• om dát de woorden behelfcnde het legaet, zijn gefcbeiden v¾n de woorden
. dié de betaîinge tepperr.. S00 geootdeelt in dé làké van Albert Woîtets
Impetrante, ccmtraTrijntáeFTiefmagetiaegdév denzj.ÖBròbitS^j. (k)
16. De reeden van het onderfcheidt is , dat als dé tijt ziet op der
•betaîinge ; ibo vervalt het echter nae de doodt van de Tefiàteur terftont, invoegen de Legataris ftervende laet het over aen fijn erfgenamen r recht contrarij als van't ander geval gezegt is.
17. Indien de Legataris aen wien onder voorwaerde yers gemaekt
is , het belprookene goedt van de erfgenaem voor het vervuSen van
dé vòorwaerde mochte hebben gekocht, fihoon hy wel geweeten heeft
dat het hem bejprookgnwas , kan hy echter de prijs ,. lbo wanneer de
voorwaerde vervult is , wederom eyfchen , gelijk by het HofF va»
Friefiandt nae het gemein gevoelen wel is geoordee¾, -fëhtm de Beer
i^aH, Sondein een ander gevoelen was, Q)
' r8. Behaîven dach ende tijdt komeii: ook in bedenken ontrent de
legaten , de uitdrackinge van namen, van aenwijfingen, ende van beweegreedenen , hier van zijn dele* regels.
19. Eerftelijk, doolinge in eygen namen van déperfconen ,ofte vata
Bet Defprookene goedt, fchaedt niet , ds maer bekent nr, wie ende wat
i
dé Teftateur heeft gemeent. (m)"
2Q..Teïi
(>) /. »6. §. 1. ff, Qgani. dies Legfl. eed. I. $en. €. eoi. Sana. 4.4.7. \erf.feàhk
"nnmafoenenanm.
(k) &auta dst¾P Î I ^
Q) B, 4. áteif. io, út. i^depMtlU
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2,0.'Ten tweeden , een falfche aenwijfinge maekt.'een Iegaet-niet
Jcrachteloos , als maer de meininge des Teitateurs van gelijcken bekent is , gelijk of hy zeide , ik^mael^dat.peert , 't welk^ik^in de laefit
mer\ gekocht hebbe, of dat fio ende foo geteeckent is, aen die ende die, wa
alfchoon het peert op een ander tijdt gekocht of anders geteeckent is,
liet moet evenwel aen de Legataris geleevert worden, (n)
a i . Ten derden, een falfche beweegreeden kan ook hetIegaetniet
àeeren, om dat doorgaens die reedenen meer om den fchijn worden
bygebracht, als dat de Teftateur het Iegaet daer van foude willen
doen afhangen , gelijk of hy zeyde, mijn oudtfiefitfier,om dat die rijck$r is, mael^ik^een dmfent guldens, ende mijn jongste, om dat Jj het beeter
i/an doen is, of om- dat jy my Jklkg endefitlkg dienjien gedaen heeft, maek
twee dmfent guldens, alfchoon het de oudtfte bewijfèn kan, dat ly het
béeter van nooden heeft als de Jongfle ,, of dat iy meer dienften gedaen heeft als de ander, fòo blijven echter de legaten, foo als fy gé. maekt zijn. (o)
11. Edoch foo de erfgenaem konde bewijfen, dat de Teftateur het
Jegaet anders niet fpude gemaekt hebben, ten ware hy hadde gelooft,
- dat die reedenen in der daedt.fop waren, foq kan hy de eyfch van de
Legataris «ontkomen , met antwoort van quader trouwen , gelijk of
een Teftateur gezegt haddë, ik^make mijn winkel-knecht., om dat hy my
foo getrouwelijk^daer in heeft aedient, dmfent guldens, aen geit , ende het
.wort daer^ nae^bevonden , dat die knecht fijn Heer grootelijks bekort
heeft, foo behoeft de erfgenaem hem het, Iegaet, niet te betalen j maer
^als de ander het eyfçht- Kan hy hem antwoorden,, ,gy 'gak ter quader
trwweft, enf (p)
. ..". '. •-.-.-- , , , , ' " . . ,
.*.,.-"
2,3. Tot defe wijiè vaft Ipreeclcen behoort o ò k d é vrage , of een
Iegaet in het Teftament wel kan geftelt worden voor de' erfftellinge;
-eertijts. konde fulks niet gefchieden , om dat de erfftçllinge is de
..grondtfteen van het Teftament, die .volgens dien eerft' moeftegeleidt
worden , maèr dît wort nu foo nauw niet genoomen., en kannen de
Jeguun, foo-wel voor als. naetde etffteUinge. gemej^et- worden .5 h œ w e l g è
,Voeglijcker ende fchikîijckerjs,. dat de eiffteliinge voor af gaèt,, "ende
de legaten achter aen gevoegt worden., niet tegenjlasnde onfë Notarien
„doorgjtens hei tegendeel in -hel geémik^ hebben, (q)

.

¾4. Eertijdts konde men ook niet yermaeken nae.'de, doodt van de
..effgeriaem o:f van' de Legataris ,"'of*öp- een feeckçren tijdt vóór hger
....'.
,
. ' - • • " , • doodt5,
(f) §• %o. 'eed, tit.
(»)' ¾3 1, 'eed. (?) Ijj2.§ 6-ff.de Cotid.fy'demah
c
H.xu-f>tto cloti maïi,
(1) §-3$.d,tii.Inji.
" '
„ . _ ' ...
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doodt, maer wel op de eygenfte tijdt van haer fterven , doch nu
mach het eene lbo wel als 't ander geichieden , is het niet tot profijt
Van de Legataris, liet mach voor fijn erfgenaem weefèn. (r)
!ƒ. Eertijts plachte ook geen legaet te gelden, dat by maniere van
'ftrafïe den erfgenaem wierde opgeleidt, als by exempel , Indien mijn
erfgenaem dit of dat doet of niet en doet , fio fal hy aen Titia geven duifint
guldens , fiilk eeii legaet was niet goedt, om dat de eygenlchap van de
legaten is, goedt te doen aen den Legataris, ende niet, om te ftraffen
•den erfgenaem. { f)
2.6. Maer nu zijn falke legaten al mede goedt, als maer de epgelejde
firaffe niet mmvogelijk^-of oneerlijt^is , want als-dan het legaet van geender weerden is , ter oorfaeke defe ftraffë allenthalven den erfgenaem
Wordt opgeleidt , ende de onmoogelijkheit wort altoos gedmdt tot voorde
pan de geeue, tot wien fy haer ofzjkht heeft, gelijk -elders isgezegt. . . i
2.7. Onder de ongeoorlofde ftraffen ende voorwaerden, fchijnt ook
te moeten werden gebracht -dit of diergeüjcke, als de Teftateurzegt,
Indien mijn dochter of mijn nicht trout of niet en trout aen defe of geene, fio
fal fy tien dttifènt guldens geeven aen Klaes , of fio veel minder hebben j
îjnlgelijks als fy trout buiten raedt van mijn huifvrouwe of jemantanders;
want de wetten niet lijden, dat het houwelijk, fòo met ftraffen ende
voorwaerden fal bepaelt worden, (c)
2.8. Eertijts was't ook foo met het verbodt en voorwaerde van het
tweede houwelijk , maer naderhandt is goedt gekeurt, dat een man
het tweede houwelijk van fijn vrouw in diervoegen wel foude mogen
¼epalen. ( u )

(r) §. ¾5. Inft. de Legat. (f) §. tilt. eod. (t) /. 5.8. inpr. I jz. §. 4.ff.d. C
&V.I. i.C. deináiB.Viduit.tolL (a) Lii.&6ï-junBJ.6i,ff.deC.&D,2sLoTf.
ai. c, 44. j£wh. etúrelicïum C-. de lndiéï. Vid.

Ccc
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KAPITTEJE..

Van het recht om Legaten te eyjchen.

Wanneer het recht om Legaten te eyfchen gebooren Wort, en dat fulx afhangt \atP
aengaen der erVeniJfe, uitgenoomen eenige gevallen > die Verbaelt Worden,
vens de Verdere eygenfchappen \an Legaten te eyfchen ende poorten \an acJien
toe in rechte bekent ende gebruikelijk,

i. • ^ En Legaet kan geeyfcht worden, lbo haefî het vervallen ¾.
•*H ende het vervalt, terftont nae 't overlijden van de maker, in1 „,. é dien 't zuiver ende niet van een Indien oftekonditie afhangt,
gelijk meermalen hier vooren is gdeert.
2. Wel te weeten, foo verre de erveniflê uithetTeftamentaengevaerdet zy , alfoo eerder niemant is, die aengeforooken kan worden, (a)
g. Invoegen , aüs de ervenüTe uit het teftament ganfch niet wort
aengegaen, de Legaten komen te vervallen, (b) uitgenomen defi volgende fiellingen.
4. Ten Eerfien, als de Teftateur heeft gewilt, dat Jtjn erfgenaem uit
de wet, by gebreke van de geene, die, hyten Teftamentegeroepen
hadd' het lefprek^fiude voldoen, het zy uitdruckelijk, of met lùlke woorden , waer uit het afgenomen konde worden, (c)
f. Ten tweeden , als de gefchrevene erfgenaem ook de naefte van
het bloedt zijnde, de ervenifl¾ uit het Teftament verwerpt, ende de:
goederen uit kracht van de Wet komt te aenvaerden, om van de L e gaten bevrijdt te zijn, foo moet hy de fèlve niet te min betalen, (d)
6. Ten derden, het felve heeft plaets, als de gefchreveneerfgenaem r
Van de wettige bekocht ofte verbeeden zijnde, de erveniflê afflaet, opdat
de legatarien niet fouden hebben te eyfchen. (e)
7. Ten vierden r als de erveniffe niet recht uit by Teflamenteisgemaekt, maer foo nagelaten, datlè van de naeftebloedtvriendenfoude:
moeten ge vordert ende overgenomen worden -y 'twelkgefchiedt, foa
dikC) §-7.?nfi.deheredit.abinteJL f(b) /, 181. ff de 2¾. I. /.9. ff.deTeftam.tuè.
(f) Sand.4. 4.10./.88.$.9. ff. delegat.2.
(¾ tit.ff.figuts omiffacmtf,tefiam
(e) l.z.S.M.ffideJUiS&leg.hertd,
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«¾kwils de Teftateur te kennen geeft fijn meininge te zijn, dat hy in alle manieren de goederen nae verfterven des eerften erfgenaems op eert
•ajtider wil hebben overgeleevert. (f)
8. T e n vijften, als de gefchfévene erfgenaem Inventaris wil maken
ende een ander van het bloedt heterfîchapfuiveraenneemt, foo moeten by de felve de Legaten ook worden betaelt. (g)
9. Ten zjften, wanneer een Teftament anders ondeugende zijnde,
Wort onderfteunt door een Codicil-flot; want alfbo indien gevalle de
wettige erfgenamen moeten vervullen het geene ten Teftamente gefchreven is, lbo volgt dat de Legaten ook by de ièlve moeten worden vold-aen. (b)
10. E n nademael het Codicil-flot heedenfdaegs altoos in de Teftamenten geftelt , of uitgelaten zijnde niettemin ftilfwijgende verilaen
wort, foo blijkt, dat de Legaten ter nauwer noodt, door't niet aengaen
der erveniflè uit het teftament, t'eenemael konnen vervallen, behoudens
alleenlijk de vierdepart voor den erfgenaem uk de W e t , lbo verre hy
boven de drie vierdeparten befwaert loude mogen zijn.
11. Dient ook gezegt , dat als de eerfte erfgenaem ten Teftamente genoemt, koomt te faljeren, ende alfbo de tweede of ondergeftelde
te volgen, dat alfîian defe tweede de Legaten ook moet goedt doen,
al waren jj de eerfte met namen opgeleidt. (i)

/

ia. De erfgenaem zich te ibek makende, om fijn verklaringe te
doen, of hy de goederen aenvaerden wil of niet, kan daer toe werden
gehouden, om ttjdt van beraedt te nemen, gelijk^hier boven isaengewefin.
13. Of indien hy een jaer lang wagt fonder de Legatarien te vreeden te ftellen, foo konnen fy verfoecken, dat haer de goederen mogen
toegeweelèn worden, om hun felfs daer uit te voldoen, (k)
14. Veere erfgenamen zijnde , moet de Legataris, yder van dien
aenipreecken voor fijn gedeelte , nae proportie van yder fijn erfdeel,
ten ware yder erfgenaem met name bevolen was van de Teftateur,
wat legaet elk fbude betalen. (1}
ij - . Somtijts kan yder voort geheel Worden aengefprooken, indien
•de Teftateur dier rneininge is geweeft ende het feèvige blijkt, of ook
indien het geene befproken is van natuiren ondeilbaer is. (m) gelijk
offer een huis-dienftbaerheidt ofeenigedaet, die niet wel,, als van e e n ,
konde begaen worden, ware belprooken. (n)
Ccc 2
16. Som-

( 0 •". i^.C.defidek.
(8) arg N.i.Herbaj.rer.quot.cap.iy.
( h ) Gail 3.
elf. i%$.n.2,.Sand.d,def. 10. (i) /.74. ff.de Legat- 1J.61.ff d kgat. 4. (k) Ho\>.
i.^pr.
{!) I. 17.ff.de àuob: reis, l,124, d. leg, 1.
(m) l. 9 ff. de duob. reis i/tp
(«)/• I I . f 2%.ff.dehgat, 3.
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i«6. Somtij ts moeten ook de erfgenamen het Legaet hooft voor lioeïtr
betalen , fchoon het profijt, dat fy uit het Teftament genieten vee¾
verfcheelt, te weten, wanneer fy geen erfportien, als vûor e-en darde **
ef vierde part hebben, maer als de Teftateur haer gelijckelijk heeft îngeftelt ende genoemt tot erfgenamen , echter de goederen onge-.
lijk gedeilt heeft, want dan moeten fy de laften alle te z¾nen gelijc--keîijk dragen, (o) foo als hier boven rede is âengewefén^
ÏJ. Als het befprokene goedt toebehoort eenen der erfgenamen R>&,
moet hy het gehele ftuk volgen laten, maer fijn mede erfgenamen moeten hem haer aenparten van de prijs ofte weerdije goedt doen.
18. Een Legaet gelijk dikwils gezeidt is,moetgeeyfchtworden vat>.
den erfgenaem, dies kan niemant te gelijk, *& een oplicht erfgenaem, end
Legataris zjjn,

.' .

19. Derhalven als de erfgenaem yets voor uit gemaekt wort , iòö
kan hy het Legaet, niet verder eylchen,_ als voor lbo veel hy geen
erfgenaem is, ende voor het gedeelte van fijn mede'erven.
zo. By gevolge als yemant alleen erfgenaem is, ende de Teftateur
maekt hem benevens een ander fëeckere Saté landts, foo is de geheele
late voor die andere ende de erfgenaem krijgt 'er niet een kluic
van. (p)
ai. Wederom, daer zijn twee erfgenamen, de eene voor ellef deelen \
de andere yoor een deel, ende haer beyden is gezamentlijk een ftuk
hndts in het fèlve Teftament gemaekt; die de ellef deelen heeft in de
erveniflè , krijgt een deel van't landt, ende die een erfdeel hadde ,
krijgt ellef in het landt, (q)
ai.' Stel, dat 'er veel erfgenamen zijn» een uit een zefte part j ëea
uit een darde part, noch zes, elk uit een twaelfde part, detweeeerjfte die te zamen de halve erveniflè hebben wort een legaet gemaekt,
de helfte van dit legaet deilenfè indiervoegen, dat die voor een darde
part te erf ftaet, krijgt helfte minder , als die voor een zeftè part',
maer de andere helfte deilen fy gelijckelijk, om dat fy voor die heMtc
geen erfgenamen zijn. (f)
a¾. De Legatariîèn hebben drie'erleije aenfpraek , dé eerfte is uk
het Teftament, tegen de perfoon van d'erfgenaem ofte fijn erve, waerdooj*
een Legataris eyfcht alderhande béfpokene dingen, lichamelijk, onlichamelijk, tilbare, ontilbare, daden, gerechtiehedéa, ende al wat
Weçh gemaekt kan worden, en moet de erfgenaem, of het goedt fclfs
info) Sdnd.4..vi.é>4. (p)/.¾4.$. juff.dekgdt.u (g)á,/.34.|.la, ( r ) ^ ^
§,i-ff,delegat.i.junBJ,z.ff,demftmB. (? inftmmJeg.
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ïhdten hy k a n r of de weerdije ¾J¾ier' vaü betalen, indieri< hy het goedt
f¾lve; niet kan bekomen ende keveren. (•)
• 2,4. De twede aenfpraek is niet op deperfòon,maeropt goedt, waer
áoor de Legataris het befprokene ftuk kan eyfchen van aidcrhande bezitters , onder wien het mach gevonden worden, ende fuîks uit kracht
van de eygendom, die hy met het overlijden van de Teflateur onmiddelijk heelt verkreege». (¾)
." zf. De derde aenfpraek is, uit kracht van pant-recht , waer dcoir
de Legataris kan taften op alderhande goedt, dat by denTeftateur is
nagelaten , ten einde men htm dat goedt ontwijhe oftefijnLegaet bet (de. (u)
26. ' T welk moet gefchieden met de vruchten ende renten ontvangen van die tijdt af, dat de erfgenaem in mora, dat is, in gêbreefce is gebleeven van te betalen, ende niet alleen van de tijdt der rechtelijcke aenfprake af, gelijk in andere aénfpraken op het goedt pleecht
te gefchieden, ende wort lbo allenthalven by den Hoverecht gefproken. (w)
2,7. Wanneer yemantin mora of inge¾reeke begint te ¾jn, fàl
hier beneden geleert worden, te weten of door aenmaninge of door
trage betalinge, dat is wanneer de fake felve fpreekt dat yemant behoorde t e tellen; een erfgenaem moe¾ dan intereffen hoeden van de tijt
af, dat hy is aengemaent geworden, ende alfoo de minderjarige recht
hebben,, dat hare fcbuldenaren fonder aenmaninge worden in mora geftelt, (x) het welke mede wort vergunt aen Steden, Dorpen, Kerken armen en andere'Gemeinfchappen, fy) lbo volgt, dat die alle, interefTen
konnen eyfèhenvan de tijt af, dat d'erveniOe isaengegaènended'erfgenaem kennifl¾ van- het Legaet heeft gehactr , het welke als datehjk
by de uitvaert is gefchiedt, foo wort hec wel van de doodt af genomen,
om de fêeckerheidt van dat termijn, en om dat foo weinige dagen geen
verfchîl maken. En is foo geweefen in de fake van åtDiakontje tot Pîngmm,
contra de erfgenamen van Abé Meilfma cam (vc.den a i . feptemb. l68ó.
De erfgenamen waren gedoemt, den 27.öclöb.1677. het Legaet te
betalen met intereflen van de tijdt der Mora. 'm de eyfch was genoemt ,
de tijdt van.mors y of doodt, in de feritentie fïont mora , het zy die vefanderinge met voerdacht, of by verfinninge ware gefchiedt, het Hof
in
{f)^BhperfonalfsexteJlamema§.2fit^ffiu.Jiilhdelegät.
ft.)jiWis inrem
1.16$. infin.d.FziYt'd§ 2. in f, (o) Hypothecaria d. §. 2. Ipft. delegat fubfin
*Cornm. d. legat. & fiåeU.\ {yi)L% in fr.l. v^juncla.l.^J.ty. fi.dekfiïr
87. $.1. /. 78. §x i jf.de legat- a /. 2 C. 'de tifur, leg. Vid. Wijjenbach-ad tit. de
th.uk.
( ) I,%.wquib.cauf,rejlà&wt.necefitwneft, (y) l. 4,C,Exquis
eauf. maj.
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¼i defen heeft mors en mora op een genomen , om reden als voren»
maer indien het aengaen der erveniflè, of de wetenfchap van het legaet,
merkelijk van de doodt hadde verfcheelt, foo foude de erfgenaem tot
geen intereffen, als van de tijt fijner kenniffe, of van het aenvaerdea
des boedels verbonden zijn geweeft , en andere Legatarifen , buiten
minderjarige Gemeenten, en Armen, fouden geen mtereflèn konnen
vorderen, als na de aenmaninge, by haer gedaen , ten zy buiten rechte,
(f er textusfitpracitatoj ) of in rechte, («) ten ware de erfgenaem wel kenniffe van het legaet hadde gehaat, en de Legataris niet, gelijk zeer lichtelijk: kan gefehieden, want hy alfdan niet recht in mora, dat is in gebreeke van betalinge foude moéten worden geftelt. (a)
• a8. Alle defè acliengaen over tot den erfgenaem van de Legataris , ingevalle dele fterft, nae den tijt van het vervallen des Legaets\
dat is, indien hy, den Teflateur heeft overleeft, al was het maer een
uir, of minder, om dat, gelijkjneermalen gezegt is, de eygendom van't
gelegateerde goedt terftontdoor kracht van de Wet onmiddelijk op den
Legataris overgaet, Ibnder eenige leeveringe, of eenige andere daedt
van menfehen.
2,9. Behalven , áls het Legaet is gemaekt onder konditie, want indien alfdan de Legataris fterft , voor het vervallen van die konditie
foo heeft fijn erfgenaem geen recht, om yets te eyfchen, maer het
gelegateerde blijft by den erfgenaem tot wiens laft het weebgemaekt
.was. ,(b)
20. Behalven ook het Legaet van vruçht-gebrták. ende van wooninge,
„welke by de erfgenamen van de Legatarien niet konnen geeyfcht worden ., of.de Legataris moetgeleeft hebben ten tijde van't aengaen -der
efveniflè {<-')
2-7, Ook om werkelijk de aktie aen te ftellen, moet een Legataris ofte fijn erfgenaem altoos wachten , rot dat d'erveniflè daedelijk
aengegaen zy , om dat eerder niemant is., tegen wien eyfch kan
gemaekt worden, in't latyns recht gebruikt hier toe defe fpreekwijien , de dach vervalt«, de dach koomt (d) fy vervalt , als 't recht
„van d'eyfch gebooren is, ende tot den erfgenaem des Legataris overgaet, lchoon hy mochte fterven eer de boedel aengegaen isj endede
4ach koomt) als de eyfch werkelijk en metter daedt kan aengeftelt wor. . , : ' -

• • - . . - •
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• •'(*) 't !•••& Z.C-.deuJar.&frnci.Ugat.
f1) &Jiccape(if, L4.0.ff.deJfc<pth.
rer.áom adquam Fabery. conjeBur.%, refponâsri pojje negaf tdemque fViJJenbacbJ
49.$ iff.th.uk.
(t') / 4. in pr. /. †.§. 2.ff.Quand 'di. kgat.ccd.Sand 4.4. 7.
yèrfintertb.
(c) l.% fftQuandJi. legat.sei.Lm $.6 Q. deCaductoll (¾ dia
iiSt, áits \>enit,
"""
*
'
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den. waer uit dan gezien kan worden, waerom de legaten, als de erveniffe verlaten ende niet aengegaen wort, te niete gaen; van welke
endc verdere dingen hier toe behoorende rede genoegfaem is gehandelt.

XXXI.

KAPITTEL.

Van Legaten over de handt, o/'byfondere fîdeicommijjbn.

Wat door Legaten oVer de baadt Verjtœen "ftort s dat bet niet anders %ijn als by
àerefidekommtffen,die teel met de Legaten fijn Vereffent, maer foo, dat fy noch
ftel byfondere aenwerkinge \erdknen ende ook "Hel eenig onderfcbeidt hebben. W

noch ycts geftelt tot bepalinge Yan 't geene voor defen is geleert gevveeft,

1. T T E r wy fpreecken van het recht waer door de Legaten ver« H mindert ende herroepen worden , fullen wy zeggen , wat
• m.téåvan de Legaten over de handt, of van byfondere Fideicommijfen, dient aengfemerkt,
a. Want of Ie wel met de Legaten zijn vereffent ten aenzJen van
de uitwerking* , gelijk hiei? vooren is gezegt , lbo valt echter van elk
noch al yets te zeggen, en daer blijft noch ook al eenig onderfeheidt,
foo veel de natuirlijke zin der woorden aengaee.
¾. Befondere Fideicommijfen of Legaten over de handt worden dan g e -

noemt, wanneer een Teftateur fijn erfgenaem verfoekt ofte beîaft een
of eenige ftuckcn goedts ofte fùmnien geks aen dele ofte geene te geeven ende te doen hebben, fa)
4. Het fêlve kan ook verfòeht wórden van een Legataris, dat hy
een groot Legaet krijgende -wederom een klein aen een ander [al geeven-^

het welke ¾ert¾ts niet mochte gefchieden. (b)
5. Of hem ka& belaft worden * dat hy het fëlve- Legaet aen hem
gemaekt, aae lêeekeren tijt, ofte nae fijn doodt weder aen een ander
of aen het naefte bloedt lal overlaten.
6. Jae een enkel verbodt y van het goedt niet te vervreemden buiten de Familie of het Geflachte, maekt een ftilfwijgend fideicommifr,
dat het goedt altoos moet worden gelaten aen yemant van het Geflachte, ionder. eeven aen de. naefte in dien gevalle verbonden te zijn..
Maar
&} pr.lnJl.defMgttl.rcb.pcrJtdeic.

(b) d.p.in£n*
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7. Maer geen difpofitic van de laefte bezitter zijnde gemaekt, foo
gaet het t elkens op den geenen,dienaeftaen de laefte bezitter» doeb
van den bloede:des œrften Teftatmrs, wort bevonden.
>
8. Maer als hetfideuommis gemaekt is by den eerften Stichter, om
t elkens op dejiaefte van fijnen bloede te komen, of ook als het enkelijk aen fijn Gejlachte ts naegelaten , foo moet het altoos keeren op de
naefte van de eerfte Tefiatew.
A 9r' W y . h e b ^ e n v a n defe dingen hier vooren gefprooken, maer om
datie, meelt in befondere ftucken te paflè
komen, hebben wyfe alhier
r
ook moeten melden, (c)
10. Gelijk w y ook voor defen hebben gezegt, dat vreemd goedt
-en des er¾enæms eygen goedt kan worden gelegateert , foo kan¾
lelve geschieden by wyfe van befònder fidekommu, gelijk dan ook een
-.Legataris lelt kan worden verfocht ende belaft fiin eygen goedt àen
een ander te geven, (d)
• •
11 Maer noopens foodanigefideicommijfenwort in rechte vermaent,
( tmetk^ echter ook m de Legaten plaetfe moet hebhen) dat yemant zijnde
veiiocnt, net zy .Legataris of crfgenaem , om aen een ander te doen
nebben yets van meer waerdije, als hy uit het nftament koomt te genieten, die meerdere belaftinge van geen deugt is endeby den erfgemem olte Legauru met behoeft te worden goedt gedæn , fcbom hy
d ervemjjeende de Legaten aen hem gemaekt , mag hebben erkent ende ge
ia. Somtijts worden feeckere ftucken goedts opgericht tot Voor†*Un voor feeckere perfoonen van den bloede , ten cynde om op te
houden den naem ende luifter van àe Tefiatexr ofte fijn Geflachre.
13. ^ulke Voordeelen worden meerendeels aen de outfte Zoons
gemaekt ; Jae het meefte gevoelen is, dat, als'er ftont, bet outfte
-Kindt, nochtans in voordeelen van fulke natuir, een Zoon vooreen
Dochter behoorde te gaen. (f)
r
14. Eyndehjk is aen te merken , dat in alle fideiammiMn ende ''-Legaten bmten ieftament gemaekt , ten minften vijf çetttiirénVaXX .nooden zijn , behalven m fulke fideicommiffen , het zy van erveniflen of
beiondere ltucken goedts , waer mede de erfgenaem felf in tegenwoomigheit van de Teftateur is befwaert ende belaft , om aen een
.ander uit te keeren.
.
"
f j / 1 Tfnt

h

l"üt"Sfndin^eprohib,rer.alknai.pkrt:
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Hf. In fuiken gevalle is het genoeg, dàt beweelên Werde, denerfgenaem verfocht ende belaft te zijn om het goedt over te laten, 't welk
gefchieden kan niet twee getuigen , of, als½ - nièmant by geweeft
ïs^r die tuigen kan, foo moet het -den erfgenaem op fijneedt.gegeeveû
Werden; die bekennende verlbcht of belaft te zijn, foo moet hy betalen , al zijn 'er geen folemniteitén waergenoomen ; Des moet de eyfcher eerft den eedt van kalumnie doen , dat hy niet beter weet, of
de belaftinge is waerlijk by den Teftateur tot fijnen voordeele ge-.
fchiedt. (g)
ï6. "Dit wort alleen van defideicommijfenin Rechte vefhaelt, ende
fòo veel dat ook buiten bedenken paft op de befondere fideicommijfen,
lbo kan niet fònder reeden getwijvelt worden , ef dat ook^plaets heeft
in de Legaten, By exempel, een vrouwe zegt op haer doodbedde ten aenhooren van haer broeder, wefende haer naefte erfgenaem, ende twee
andere buiren , dat fy het huilgeraedt maekt aen haer man , fònder
haer woorden aen den broeder toe te eigerien , ofte den felven tot
dien eynde te verfòeken of te belafteïi , is gevraegt, of de broeder
gehouden is dat legaet goedt te doen. Hebbe geantwoort van neen ,
ten eerfien-, om dat de Wet lulx alleen van defideicommijfenfoogenerael als jpeciael vermeit, fèlf nae dat de vergelijckinge van de Legaten
ende defideicommijfenal was gelchiedr. (h) Ten tweeden, om dat de
reeden , waer door een fideicommis fonder eenige folemniteit kan gelden, \s„ om dat het niet te dulden was,'dat yemant zijnde in perfoon
verfocht ofte belaft van de Teftateur , van welken hy gebeneficieert is,
o m eenig goedt aen yemant anders over te laten, fulx onbefchaêïndelijk foude weigeren. Maer als defelve Tefiateur in't wilde ge'fprooken heeft, fonder opduidinge ten aenzien van de Legataris of erfgeaiaem , foo is daer die lèlve reeden van ontweerdinge niet meer, ende foo heeft men niet anders aen te merken als een belprek, dat buiten ordere der Wetten is gemaekt. (i)
-7«. W y fullen hier noch byvoegen eçn aenmerkingé, behoorende
tot de fideicommijfen in't gemein, en lullende ftfecken tot bepalingè
van't geene, geftelt is hier boven in't ia. Kapitt. ».103. te weeten,
als daer zijn drie ofte meer befwaerde erfgenamen , die belaft zijn de
goederen van de Tefiateur afgekomen aen den langftleevenden te refiitueren , dat fy dan niet alleen moeten reftiuteren het geene fy ten eer-

Ddd

ften

(g) §.uk. hifi. àefideicommiff-hered. Luk. C.dejideicomm.junB.UuluC.dejur.
.CedieilL Sand. 4. 5. 18.
(fj d. i.-ult- & l uit,
(ij Vix, ad fit. Infi. defingul,
r<$.perfideic.po(it,ult.à'm]>r<tleft.i,edit.
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fteti ván cfe Téftateur hebben bèkoömén , maer de pártehEàef ½Î¾
hun me.de erfgehamen aengefturvén , zegge , foo wanneer iy beïa¾
¾ij¾ wederom te doen kjséreft îil hergeeft e háer van de Tefiateur is áfgekg'a-.

min ende niet als iy in haer erfportie zijn befwaert. En is dat lòofc
Wanneer álle de erfgenamen ih nael- refpeâive portien zijn befwaert
ten teftamenre, maer als eéri alleen is befwaert ënde d'andere vry zijn
géweeft , een van de bèfwaenlé ftervende.» fob fcoornt fijn part ooit
o¾béfwâ'ert opdieneeiïenbèïwaerdenmede-érfgeriaém, even'fobVélaH
op de andere vrije medcerfgenamen ,. om dát des verfhirvënen part:
^an 'aénbegin vry ¾jrîde¾ev/eeJlnaderhandtirietgeen/áe/Vo^^¾ fondetkieuw e ooriàek heeft konhen beïwaert worden, gelijk in fuiken gc¾i¾Jle 'geadvileeït hebbeden 1$. April 168j..

XXXIÎ.

KABITTÜ»

Vwn mnfffmk^4'**%* ét tygendômmdé erfrecht.

ge^* Voer• :eén ik fijrt goedt "toil opeyfchen, om 'eerfileçjen, offcy depojjesjïenktKa
Jfeiòmên by.inïérditi. J^edtioor een diefijngo edt *S>/7 opeyfiheh , ende\pjn êe'yiïjs'niet klaér heeft, mitfgadérs; \>ah de atlk publiáana. Wederom "vanaÈlie op
'beifgo'edi'òfle^ei\iindkatio'eride "kracht Van dien. Jteh"ff'ten ende tegen '^hnfy
'½rr¾¾fe¾¾.' J^'in. nútfelîjd^ Vindicatie, Vaneyfih "Van srYeniJJe, enuitfireckittg

y-Trandieaïehfc: _'-. •

*..••.-.

.-

'Äé dat wijdlüftig Ván deeygèödom ende erfrecht gehandelt
is ¾ "fal't 'dorbaërzijn, dàtwy bezien ,~yrat aenfpraek of aftiej
• uit Geferbeide rechten gefchapen is , want hoewel wy na¾ç;rhanât;-'\^
is het
¾cBt'èr 'onmogelijk, Öift'Aaeif'alles ÉëVèïhanâeïen , wát tot yderfoorte
¾ehöoTt.
V " ; . . , '
\.\ i. Wie'a¾tëëfi aënlpràek üiteygèndom Wil maken, omlîjngoedt
¾t/by. een ander is, weder machtig te worden, dient eeïft bedacht te
Z¾'rj, †a) oF¾y dé bezittihge van het göëdt niét k'áïs. bekoóien door
eeh¾ pojfe.ijòir.middel van rechte, want», om dat de pofleffie ofte be¾tti¾é'½el ¾¾ter'yeiiiant wort. tpègewèfèh, als d¾igêhdom, fdois
U) i.tf. ff.de ¾¾
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¾gfc profijtç¾çjier d$et yan. eeflj.ïneelfcer te W-Prdgp, pnad^fcdiê de b¾
-¾tti¾ge-¾gfj;-, dit yperçjggl gepiprj iá/ het gò'edt by het,
', fio lam

ke lïu dele popjjòire middelen zyia, moet tot opîijjipl¾prfe worden ge^ae¾
.
r. 'V
, 3. Wiegde,, dgt me» van de Cefstttipge vexfeeckerus, fpq dient éerf£
lyekgejeu. oi Jigt gqejfc'd¾iç dé-gcflpop- dien "wy"^en¾^ç^^ilJefî.,
½¾f 1: j90¾ ¾et:j¾|ye is, d¾ wy/veriben qps e^gent£¾ij i n,'#medeq|'
Jigt Gpk, j*èhêçh! is aen eej» ander djng- invoegen het daer een gedeelde van geworden zy. •
.
'
" 4. Want dit foo zijpde, of aen het eerfte twijvelen.de, fop kan men
cebru¾ea aStie tgf vertçtminge ( ad exhibendtt.w ) wa£r dpor men verhàel¾,
ons daer aen gglegeiue¾ijn, dathe^gûe^tonsw½dé¾çFfhpQnt, 'diëriijvolgens eyfchende, dat party werde gëco¾dcmriëért^¾mhetgoêåti'çL
^ugftie aen ons te daep zien pm tje onderfoecken, of te Scheiden vaft
het geene daer \ aen vaft is. laet, de vruchten zeedert delitiscontefiatie^
benevens Schaden ende inferefl. door't weigeren dies gehadtendé geleien, noch te hebben ende te'lijden''_£fr. ,(b). ,'.*.„'"" J
. \.f. ¾£en kan ook de/e a^ie wet>vppgen met de eyfçh vaneyj|endotá
jn efen fçhnftuif , ofte in ^en iijbej, om veelvoudigJicit van pioceflen
•je fchuwen. nae dat het proces is aéngefteit, heeft delg aeiifprakè geen
pîaets 3 want de pylicher hem de fake betròut hebbende, kan de gedaegdè
niet dwingen to.t vertoninge van faken of inftrumenten (c) ten ware
.oiji byfbndere porfaken n¾e genomen kenmflê van ïàken, gelijk bydeti
Hove toegeftaen is, den Heere D.B. van S. tegen Júffr.J. ván J . O T
Jèntenjtiç •vppr JverJ¾ijdt 1681, nopens een fnoerpeerjen, dat de lîripgtraht
iuftine erdefijndoch ter te hebben toebehoort, ende'dé Gedaegdè ontkende ondes haer te zijn, edoch met twijyekchtige'antwoorden.'
6, Isjer geen twijvel aen het goedt , ende is het niet vaft aen yets
anders, foo (dient gelet, of het .bejvys van eygëndpm k ¾ r ënde foor
•déhandtas, w_a.rj.tjhapert dagr yets aen, fpo J,S ù.jbel¾ âèiiteftëîjende
^.ftie v^.ngpei¾ tr^^^
ke gy zëcht, dat gy het goedt» ¾w^kp^ïyo¾dwzicrihëçft, meteen
goedep; titel é§úe ter goeder U'°VW?^ bfkomen hebbende , het felveappk een ger¾itnen tijdt bezeetço hebt, tot dat het in handen vande*G,e->
.4aegde gekomen is, van wien gy het'felve te vergeefs hebbende Wè4ergeyfcht bent genootlàekt defen eyfch te nemen > ten einde gy mocht
""''/'' •','. --.„" '-•> ' ; '"':" •.•"'• lÖdd a '"-' '
wofder*
.;. -Cb) f.,3 • I'lft- d? of-jtid. & t. fit. ff. ad exhibendtim l $. '<& LJèq,
t ¾ .§,••+,'lnfi.de ''^föo£&t*. fade public. aëK'
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(c) l. C, dl Éd
'' ' i '

jiz
Meedenfdaegfè J^echtsgeîee†thyf. "
worden verkîaeit prafiimtijf: eygemer of bezitter van goede trotr,ettde party gedoemt het goed* aen u te reftitueeren ende weder te doei*,
hebben, met de vruchten van de litiscontefiatieaf', mitlgadersallefcha^
de ende intereft &c.
7. Als gy in defè aótie bewijft den goeden tijtel ende van quade trou*
we niet kont overtuigt worden , foo krijgt gy het goedt weder,
mits u party geen beeter of foo goedt recht enhebbealsgy; wantindien hy eygenaer of vrucht-bruiker, of het goedt hem verpandt ende
gèleevert was geweeft, of ook fop by het goedt met een bequame titel
van een ander , als gy, hadde bekomen , foo heeft plaetfe de regel,
dier beidertiyts gelijk recht is y gaet. de bezitter voor: maer indien hy h
'ván een ende de felve perfòon gekreegen hadde, doch aen udeeerfte
leeveringe ware gelchiedt x foo moefte by het u evenwel weder geven, (d)
8. Gy kont de pttbliciana ook wel met den principalen eyfch van eygendom in een Libel beklemmen, op dat gyin't bewijs van eygendom
te kort fchietende , ten minften als deugdelijke bezitter of prælumtijt
eygenaer het goedt moogt bekoomen.. (e)
9. Volgt dan de volle eyfch van eygendom, (in 't 1'atijn Rei vindi'catip ) by welke gy eyfch neemt, ten einde gy lult worden verklaert
eygenaer van fodanig goedt , ende party gedoemt het lêlve aen u te
reflitnerm ende weder te doen hebben, met de vruchten zedert de litis
eontefiatie ontfangen, ende die doen in wefen waren , benevens Jchaden en intereft gehadt ende geleeden ft noch te hebben ende te Jij—
den. &c. (f)
10. Defe aenforaek koomt voort, gelijk wygezegt hebben, uitwa«.
re eygendom fchoon wederroepelijk zijnde (g) gelijk daer is de eygendom van een goedt dat ten houweliJK gegeven wort , en het is genoeg, als.de eyfcher zegt, dat hem de eygendom toebehoort, fchoon
by niet ntetdet, door wat oorfaek. hy eygenaer is geworden, (h)

" .

11... Het wort echter beft geacht , dat hy de oorfàek in fijn eilch
uitdrukt, ds te weten, dat hy het goedt door koop* fchenkinge r veïjaringe, kgaet, of anderzjns heeft bekomen.
i%. Want als hy de eygejtidom Hechts in 't gemein uitdrukt, ende
hy met fijn eyfch wort afgeflagen, foo kan hy naderhandt (•) irtgeender{&)lfen.&iih.à.tit.ff.l.ult. ff.de jîcquir.foff.l.q. §. 4 . / . */?.#.
00 We~
finw. mparat.pr. de ¾ V. Oldendorp. claff. atl. 3. maffin.remed. (f) Schâtan exam*
g.àe^r.*trf.Qupm*do^Bio.
Sand. 3.15. 1.
(g) l,&.ff.AiV^r,
( h ) /. 14.
§.l,(3'i,$,deexcegt.reiindk.
(fj d. 1.14. §. ¾
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¾erleije manieren tot nieuwen aenfpraek worden toegelaten , Ichoorj
hy een andere oorlâek of titel wilde bybrengen, als hy in fijn bewijs
te vöoren mochte bygebracht hebben, (k)
12. Maer als hy in fijn eylch ende conclufie de "tijtel van eygendom.
heeft uitgedrukt, ¾>o fèhijnt hy naderhandt wederom met den nieuwen
cyfch gegrondt op een ander tijtel fchoon ouder als fijn eerden eyfch,
t e mogen worden toegelaten. (¾
14. De gedaegden in defe aeniprake, zijn alle de bezitters, het zy
Van goede of van quader trouwen, foo die in eygener name, als die voor
anderen in de bezittinge zijn, gelijk huirders, leenbruikers ende diergelijcke. (m)
15. Die het goedt voor haer geit gekocht hebben, moeten dat échter aen d'eygenaers wederomme geven , (n) ook al hadden fy niet
konnen weten, dat het geftoolen of oneygen was, lèlf dè Lombarts
zijn dit onderworpen r gelijk by den Hove verllaen is in de fake àen
byzitters van't Linnenweevers gildt tot Leeuwarden, tegen Nicolam
Z,ennid}r Bankhouder tot Franeker, die van de Ouderman des Gildts,
hadde in pandt" aengenoomen hetfilver, toebehoorende gedachte Gildt,
daer de Ouderman mede was deurgegaen, gewefen by Apoftidle van den
ï6> feptemb. i66j, Diergelijcke làke is voorgevallen, tulîêhen, Chriftina
Jurjens Suppliante, tegen Ifâac vander Hellen Bankhouder tot Leuwarden den xfttl. 1680. wordende evenwel de bezitter , om dat hy van
goeder trouwe was ende ten eerften niet hadde geween of het waerEjk des Suppliantes goedt was , van de korten by de Suppliante g&daen vry gehouden.- contrarie als in het voorgaende exempel, om dat
aldaer ioo goede reeden van onweetenheit niet hadde geweeft. De
Lombart van Leeuwarden hadde noch voor hem een Oótroy van de
Magiftraet der Stadt; maeris doen verftaen, dat het felve in defen geen
plaets of kracht immers nietTfonder hooger macht, konde hebben, hetièlve is wederom geoordeelt tegen N . Vormholt Bankhouder buiten de Veilen van Leuwarden, aen wien lêecker vrouwmenfèh haer werk makende, om van alderhande lieden goedt te ontfangen,, als om te verkopen , hadde verfcheiden ende veel ftueken gebracht by diep Lombardt,.
die nae haer zegges, kennifie van haer bedroch, hoewel h y ' t ontkende
hadde gchadt, is hem geordonneert all'het goedt aen de eygenaers koft
en fchadeloos te reftimeren^ in de rechtdagen van Kerftijdt 1680.
16. Wel te weten, die voor andere bezitten, wort tijt gegunt % om
¾aer meefters van de aenfpraek te verwittigen ,. welke niet verfchijDdd 5
rende
(¾ d. I, ifr

(•} ScbotanMà. utfupi

(•*) /. 9.ff. d, ï¾ V,
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¾t^
Ueedenfäatgfe Tfgch'tsgeUerthypi,
¾ n d e , op den behoorlijcken tijt; föo wpr£ ïiae K¾¾ljjk ree¼t ¾ç
eyfcher in de bezittinge gewefen , mks de qu¾ftie ten principale, uitf
geftelt wordende, ter tijdt de meefter felf ziph uüfteltj maer heedensf
daegs, wort ook de fake ten principalen tegen.? den gecontumaceerden,
dat is, hertneckigen uitblijver afgedaen ¾ .gn evenwel iòtide oqk den
eyfcher de voorfli inwijfioge fpo.aae K.eyfçrlijc¾e rechten, in^içn hy
het foo liever begeerde, konnen worden toegeftaen. Mitsdeprincipaf
Ie quæftie dan blijvende hangen bnafgedaen.
17. Indien zich yernant voor een ander inftelt ende de faek aîs¾>e->
atter op zich neemt, fchosm hy niet es bezit-, die kan ook wordea
^gedoemt , ten zy den eyfcher wel bekent is , dat hy hçt goedt
niet en bezat •, want dan fòude hy geen executie der Sententie bekomen, (o)
v
18. Die ter quadep trouwen vaar of n¾e de rechts-vorderinge ,. de
bezittinge heeft verlaten , die ro^ch ook worden aéngeiprooken met
ade nuttelijke ac¾e in defen , niet anders als of hy nóch bezat ; kati
hy het goedt niet leveren , lbo is hy gehouden tot -den intereft ea
Æe fchade dien te neffens. (p)
19. Die fönder bedroch de bezittinge voor den eyfch verlooren
heeft is vry, nae den eylch indien hy féhult heeft, moethy noch betalen , mits de eyfcher hem al vporens overdrage fijn recht dat hy
heeft op den tegenwoordigen bezitter"., (<j) maer lbo hy ter quader
trouwen zich het goedt heeft quijtgemaekt, foo kan hy fonder fbodanige ceffie ofte overdrachte niet eyfcben, jae hy moet betalen (op veel
•de eyfcher wil fweeren dat 'er hem aen geléegen is. (r)
zo. Ook altoos, wanneer de eifcher van de geene dien het dadelijk
bezit,het zijne niet bekomen kan, foo heeft hy altoos %a aenipraek
behouden op den tegenwoordigen bezitter, (f)
i i . De eyfcher moet zich al vooren wel bewifl'en, dat de gedaegdc
waerlijk bezitter is, of opgehouden heeft te bezitten; Invoegen als gezegt is j want als partye de bezittinge ofte v_erlatinge ontkent, ende
hy die niet bewijfen kan, foo wort hy met de koften afgeftgen -, in
tegendeel overtuigt hy de gedaegde, fòo wort de fèlve om fijn reukeloofe ontkenninge terftont van de bezittinge berooft , en die
wort den eyfcher overgelaten , ichoon defelve noch niets beweefen
heeft, (t)
%%. Defè ¾Aie fpreekt alleenlijk van tilbaer ende ontübaer goedt, das
•

{*yil>).&feqq,ff.ead,tit.
J.6%&fiiU.jf.JemYmd,

.

(f) l XJ.& % tolùt.
(<]) -"• 63 d tit.
(f) Lult, f. god.
(1) dl. uit.
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¾êfigeWegfâî, getâft ende géVôelt kan worden, niet van onlichamelijfc
_ 'goedt, want daër van byfendere àenfprâken worden gegeeven. (t)
±3; Wel te weten, die geeti volle eygendom heeft, maerbeheêrft'¾eit over een lichamelijk goedt, wort defe Æie mttelijk., dat is, 011¾ygentlijk toegeftaen , gelijk aen erfpachters, aen huirders van lange
jaren ende aen de geene <å& huilen hebben op ander mans grondt, (n)
'maer pandt-fecht heeft fijn eygen aéfa'e", waer van hier beneeden.
, 24. Alhoewel de eyïcher het goedt moet konnen aenwijftn , fòo
"is echter niet te Verftaen dat vindicatie niet foude konnen aengeftelt.
"worden op een gedeelte van een ftuk goedts dat mandeeîig is met eenander. (»'),
if. Maer wel is te weten, dat defè aétieniet goedt is op geit r dat
" uit verkoopinge van ons goedt gemaekt is , noch ook op goedt,, dat
met ons geit gekocht is ,, om dat noch dat geit ncch dat goedt efts;
eygen is, maer wy hebben aenfpraek op de perfoon die dat goedt of
dat geit-uit het onfê verkreegen heeft „ zijnde alken uitgefcndert de;
weeskinders, die met dele a£tie konnen gaen op het goedt, dat voor
haer geit gekocht is. (x}Edoch de Crediteuren, die pandt-réchtheb,bëa ,- konnen 'met een nutiijk© àü¾ie taften op bet gek -r dat uit h e t
verpande goedt ¾emaektis r. foo lang' het 'fel Ve geit in weefen endelîiet elders bekeert is : gelijk^ beneeden faî worâen cjsngeiv'eefen.

z6. De gedaegde kan nae gevelde Sententie d' executie niet ophouden met voorwenden, dat hy pandt of eenig ander recht op het goedt
heeft , want dat moeft hy in tijts hebben bygebracht ende beweefen,,.
nti moet hy dies niet tegenflàende het'goedt ruimen ende overgeeven r, en fijn
vermeinde recht by rauwe actie op nieuw vervolgen, (v),
1 27. De gedaegde tot wedergeevinge van het goedt zijnde.-gedoemr,,
moet ook betalen de vruchten , profijten ende alle denaenkleef van
het goedt , mitigaders alle de Schaden die nae den eyfch van rechte 3 ,
en ook te vcoren door bedroch zijn gevallen, (zj
18.' Van öc vrucntçn is voor dcicn gefpïooken,., daerom fullen V:y
over gaen tot den eyfch van èrVênûïê , by welke naeverhaci van.de:
geîeegentheit der fake geëyfclit ende' contùideert , dat gy fait wordt»verklaert erfgenaem by Teflamente of ab mteftato van fuik een die over-îeedeii is r dienfyolgens.dat de bezitter fal werden gecondemneerr,.
aen.

0) tx. •§. i.'&> uït.l 1 f,¾../.6.e«4 w ... ,(«)./.73. îf.i.o 3 Lfcqtj.eoiJ. \-, f. i.A-

. l.ag.VeBig, l, 1. f. 3, ]J defuperfic.
( ) /.76 §. I. d ï{ V.
(-) 1.6.1. %-eoè,
Lz$*'ff. dereb.cred.Lil ff,debered.\elaB:tedJ.2 ff.QU'máoexfaBatUt. (yjKefe
l&CIö.
(z) l, i j j . 17 §,
ij.j^gioi».
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Ileedenfdaegfe fythtsgeleertheytw
"ken u te keveren- perfecte ftaet ende Inventaris met eedegefterktvaä
alle de goederen, foo roerende als onroerende , actieh ende crediten.
niets mtgefondert, foo veel daer van by de gedaegde verbleeven mach
zijn, of nae de Mnfcontefiatte ontfangen fel • zijn , mitfgaders de vruchten , profijten ende emolumenten , met alle den aenkleef van dien,'"
ook te boeten alle de fchaden ende intereft by onthoudinge der ervenifle gehadt ende geleeden , noch te hebben ende te lijden &c. (a)
Daer zijn ook Pojjêjjòire middelen voor d'erfgenamen, om debezittinge der goederen by korter weege te bekomen > ende daer nae af te
wachten dat partije den eyfch van ervenifle kome te maken ; Maer
van defe remedie, fullen wy op een by fondere plaetfê handelen.
aa. Het blijkt dat defe auctie gefchapen is., aen alle de erfgenamen
die of by Teftament of door, de W e t het ïèlve bekomen hebben ,
edoch lbo yemant den titel van het Teftament hebbende gebruikt, naderhandt verftont , dat het Teftament niet en dochte , iòo fbude hy
zich wel tot den titel van den wet of ah intefiato mogen wenden, (b)
30. De gedaegden alhier zijn alle de bezitters der ervenifle, het zy
de lèlve in quaüteit als erfgenamen of als bloote bezitters hun dragen ,
iònder te zeggen op wat titel fy de goederen houden, (c)
31. Die niet bezit x kan niet worden aengefprooken, fchoonhyhem
mochte vermeeten, dat hy erfgenaem was; want hy alfdan uit de wet diffamari moet aengefprooken worden. Was derhalven informeel de eyfch
genoomen by EL. T . erfgenaem volgens teftament van A. A. fijn huisvrou^ wiens* goederen hy bezat, op ende tegens j . B . cum foc.hen
Zeggende ab inteftatoerfgenamen j ten eynde hy fbude worden verklaert
erfgenaem ende fy gedoemt hem de goederen ruftig ende vreedig te laten bezitten. Partije daer tegens ftelde reconventie, die waerlijk was
de rechte eyfch van ervenifle; die fy ook wonnen, hadden ook anders
exceptie konnen ftellen, voor Kerftijdt 1680.
gz. Een koper van de ervenifle kan ook met nuttelijke actie in deJèn aengefprooken worden, indien fulks op de verkoper niet wel kan
gefchieden, want anders eygentlijk een koper moet geroepen worden
met de rei vindicatie, waer van foo even gefprooken is. (d)
33. Die ter quader trouwen de bezittinge hebben verlaten, konnen
even foo wel als dadelijke bezitters aengefprooken worden , (e) om
de ervenifle te herftellen in den felven ftant, daer in fy was vanaenbegin

(a) Schotan. Exam. ff. de hereà. f et. Verf. ita forma.
(ï>) l.l.d. tit. ff. I. 8, eod
/.¾. l.eod.tit.
(cj / 11. ff. & Jeipt,d.tJ.7,Cod.
(d) /. 13. §,4.&fegç.-eod.
fit.
(e) i, 13, f. 13. &>l 45, ibid.
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begin: ende. hy. moet gedoemtwoi'deri tot reftitutieim de goederen
ièlve, Schoon verkocht ofte verteert zijnde, (f) mits het lèlve naderbaitt, foo: verre de làke niet in't geheel is, wort verandert in betalirige
v¾n het intereft ende is de condemnatie foo genoomen by hetHoff,
m de fake tuflchen Anna Agnes , Baronnefle toe Swartfenborg wed;
Hautevile, op ende tegens A.vanR ; wed:S. Anno 1679. v o o r Allerheiligen, daer was de conclufie ook by den eyfcherfe genoomen totherftellinge van het fterf buis , foo dat geweelt was , niet tegenftaende
men wifte, dat het goedt by boelgoedt was verkocht ende onmoogetjk konde herftelt worden; Is echter geoordeelt, dat de\ conchijfevjA.
ende juridijk genoomen was , wefênde niets gewiiler in Rechten, als
dat een die ter quader trouwen heeft opgehouden te bezitten ,_ moet
gedoemt worden , als of hy noch bezat, als ook die zich hebben ingeftelt, ende den aenlpraek op haer genoomen , als maer de eyfcher
niet beter weet of hy is bezitter, gelij kohier boven getegt is.
34. De gedaegde moet weder geven alles wat onder de ervenilfe wort
begreepen, tilbaer, ontiîbaer, lichamelijk en onlichamelijk, ook het geenc
de overleedene ter goeder trouwe bezat, of dat hem was verhuirt,
geleent, verpandt, en daer hy eenig ander recht op hadde , hoe het
©ok mach genoemt zijn , behMven lijftocht , dat met de doodt uit is :
om alle dele laken mach d' erfgenaem fpreeken , om dat hy die alle
verantwoorden moet , ende heeft hy het felve recht in alles, dat de overleedene hadde. (g)
-

35*. Geduirende het pleit mach de gedaegde niet verkopen, nochte
verpanden , als goedt dat niet duiren kan , of daer anders het erffehap nadeel by foude lijden, of immers onder borgtochte van te lullen goedt doen. (h) .
. 36. Als yemant een gedeelte der ervenifle bezit , foo moet de eyfcher nochtans conclndeeren , dat hy fal verklaert worden erfgenaem
voor fuik een gedeelte, als hem toekoomt, ende niet voor foo veel de
gedaegde bezit, mits echter de gedaegde niet verder werde gedoemt als voor
foo'peelhj/ in der daedi betit. (f) . '

37. Dienfvolgens een fchuldenaer van de ervenis, zich dequaliteit
van erfgenaem of bezitter des lèlfs, aenmatigende, kan ook met defè
ac¾ie worden aengeiprooken, invoegen als gezegt is, van een die een
gedeelte bezit , (k) anderzins heeft de erfgenaem tegens den fchulde»
•, •
E ee naer
;

if) 1.20 § 6 if 1,2.ff-fahèreå pet't.
(s) 1.14 f uit. I. io. I. aC §. 18". d d. IL
(¾ •'• 5-ff- todÓ) l 1. §. 1. ff, ¾. 1 pers hsreàit. fit.
(kj /. 13. §. tilt. cum IL
ftéfrl \1.ff.dehered.pait.
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uaer een ende defèive aófcie die den overleedene y tegens hein gesl¾¾i.
pen is geweeft.
•':'-:,:
¾8, Van de vmsktm is alhier hetÆlve te verftaea , dat dde»H¾.
het gemein daer van is gezegt, met dit onderfcbeidt,. nochtans;, CSK.
ervenis-beaåtter is o@k gehouden voor de vrachöaa, die voor de»,
rechtelyken eyfch zijn verteert ,. voor fio veel het profijt •daer van noc
by het» is verbkevm ,, maer van een byfondetüuk goedts », wort geeö¾
cMîderiòek gedaen op de vruchten, voor de UHs contefimie verteert; de
leeden is .,. om dat de eryeniffe een algemein recht is alles bektem-.
¾iende wat'er mach ¾tjn » iùlks dat ook de prijs van verkochte goede-.¾ea in plaets.van het goedt lèMs wort gereeckeot, maer de ra vmdU
eatio is particiáiejv $ )
39. Daerom worden dé vruchten ia d'eyfch van ervemfiè verftaes¾:
feegåpepen te zijn , al waren jy niet ge-vordert ;, in de rei vindicatio k o men fy ook wei, ftilfwijgende ,.,. edoch niet uit kracht van de eyfch t ,

maer de Rechter kan fe plichtshalven en om de billijkhèit mede inde
condemnatie beklemmen, als de eyfcher die niet uitdrukkelijk mocht
hebben gevordert,. het welke nochtans veiligft is ende doorgaens ge-;
fchiedt. (m)
*
- '
4,0, Daer is voor dèfen gezegt, dat een bezitter van goeder trouwe
de vruchten nae de ütis contefiatie moet wedergeven ; te weten van de
•çeïfte rec½ts-vorderinge af, fchoon de antwoort lange mochtegevolgg.
zijn ,, ook alfchoon fake door appel, ofte revijs lange jaren mochtezijtv
opgehouden , gelijk beneeden Kaf. van revijs fâl gezegt worden 5; jae
fchoon de fententiè by appel ofte revijs ïnochte zijn vernietig, ende aiübo de appeEeèrde uit kracht van de fententiè het goedt hadde bezee»
ten ; Maer als yemant eerft met een poflifoke aUie aengefprooken i$.
ende verlooren heeft ^ ende daer nae met-het petkoirof eyfch van eyendomjbeeft gewonnen,, fòo kan hy de vruchten niet krijgen-, als van
e laefte rechts-v¾orderinge af. Reeden van onderfcheidt i& dele. Als
by appel of'revijs reformatie gefèhiedt , iòo doet de laefte Rechter het
geene de eerfte hadde behooren te doen ende het is een en de felve
aâie ; Maer het pofefoir ende petitoir zijn verlcheideneæn%raeken;,
die in't potfejfiir gemainteneert is, blijft bezitter van goeder trouwe, en
de verheft die qualiteit niet,» eer de nieuwe rechts-vorderinge isaen-»
•bangig gemaekt,. ende is alfòo by den Hove geweefèn in de fakevm
Scheite van Paffenrode Impetrantende Trmmphant , contra fffffr. Ho
HiüsmA
l;
0) t' -*>• f' $• *9< §• "•l<4°' §< -•ff-& beni. pr,l. 1, C. eed, Satld, ¾
(m) d. I. 20. §, i-ff, l. JE. C, eod. 1.35, §. i.g.d. % r .
" "' ~"

t
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MBemA weduwe< Bewkius> efïm Jkiit geiaegdm,; den2.6*. Q&obns
|>y iV¾sr¾».
4,1. De gedaegde heeft de o¾koften ook mede tekorten,, foo vette
4ie meerder mochten zijn , afe de genootene vruchten , doch hief vm
w-mede og een anderpùetfi gehandelt.

4a. Die een e.tveaifle over <te handt offideieonmiffiúrheeft te ey.ichen, kan de aenfeaek inaken tegens de bezitter, edoch niet tegens
dea befwaerden erfgenaesi, ofte fijn erfgenaem > maer tegens delen
kaahy fijnaenlprake doea, uit fcet Se. TreiéUdnum , ten eynde hy
werde gedœmt, om -aen hem te reftitueren, foodamge érveniiïê, als
hem va» die of dié is aengekome» , met lafty om de feWe aae fijn
>4oodt of anders aen den eyiëher te laten toekomen , erven efidedeyolveren &c met^ de vruchten &c .fempt fchaden ende intereflèM-,
invoegen hier boven is verbaek. (e)
43. De klachte over onheufch Téftamerit,. is mede een eyfch vaa
frveniflè-, waer van ten vollen hier boven is gehandelt.

XXXIIL

KAPITTEL.

¥M de befnoijtnge der Legaten, door de Wet Falcidiagenaemt*

fnheudt Vdn de Wet Fttlcidia. Maniere †uan de \ierdej><trt tut ie Legaten af te tre
ken , infonderbeit in jacrljjxe op- end' inkomfien ,- mitjgaàers geValïen , in ifelh
- & geen fiatu heeft endeoghmát,

'f, T ^ ¾ Y ouds kondefflen foo veel legaten maken als men wilde i
¾¾feîS roet uitpuctinge van de geheele erveniiî¾ ; Maer nader*
M," *-* handt;tó ingevoert > dac een Tefiatettr ten miaften de vierde
'part by den erfgenaem moet laten, ende niet boven de drie gedeelten a
î*eg?ten kan wech maken, waer van een Wet isgeweeft, Falcidia
geaaemt.
- % En is dit te verftaen vm yder erfgenaem, die de vierdepart van
fijn portie moet vry behouden, ten wà*e de geette, wiens erfdeel met
ijbegaten verydelt was,, door recht van aenwas de andere gedeelten
Eee a
mede
¾
( J /. uit. §. i,ff, dtl 1$, %7, d.hmdi pufiàekommiff,bered. ftt.
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mede bekoomen hadde, die moet dan fijn Legaten vol betalen. Maeé
fòo een erfgenaem , die fijn deel vry hadde door het felve recht ook
het befvvaerde gedeelte gekreegen hadde, die kan daer van niettemin,
de vierdepart uit de Wet Falcidia aftrecken. (a)
3. Het oordeel , of de vierdepart der erveniflè vry ende behouden
is of hièt, moet afgenoomen worden* uit de begrootinge der-goederen y die geweeil is ten tijde des afftervens van oen erflater , lònder
dat de verminderinge r of vermeerderinge des boedels naderhant 2¾nde voorgevallen in achtinge koomt. By exempel; Jematit hebbende
hondert duifent guldens aen goedt, maekt 75 duifènt weeh aen Legaten ,- ende laet alfoo de vierdepart vry. nae fijn doodt, eer noch
d^ erveniflè was aengevaerdet , vermindert de boedel door brandt; of
Schipbreuk iòodanig , dat 'er niet meer als 75"duifent guldens behouden zijn , ende foo niets vry -, Evenwel kan de erfgenaem niets aftrecken van de Legaten, om dat de vierdepart ten tijde des afftervens
vry ende behouden is geweeft , ten ware hy dien ràedt gebruikte.,,
van zich te houden , als of hy d' erveniflè wilde met voeten ftooten ; want alfoö de Legaten in dien gevalle fòuden te niete gaen,,
foo moeten de Legatarien met lief of leedt met den erfgenaem wel
ackorderen, om hem een bekoorlijks te laten aftrecken, om alfoo h u a
Legaten machtig te worden, (b)
4. Defè vierdepart wort afgetrocken van allerhande Legaten; maer
ifet vak befwaerhjk ,. als 'er een Legaet te lijfftonde bevonden wort,
hoe men daer de vierdepart lal van aftrecken. Drieërley manier wort
daer van in Rechten gevonden, het eerfte gelchiedt aldus ; De wetten prerameren, dat yemant fal leven ten minften tot fijn 60 jaren,, laet de
Legataris dan zijn van 30 jaren. Men neemt de optomáen van ¾o jaren ende multipliceert die , ftelt hondert guldens s' Jaers maekt gcogx
guldens, hier voor trekt d' erfgenaem uit den boedel voor fijn Falci•diâ de vierdepartr, dat is 750 guldens, (c) De tweede manier'is , dat
men ds opkomfien. foo lange laet volgen , tot dat d'erfgenaem ]niet
meer als de vierdepart vry beeft,, dan houdt hy de handen t'huis ende geeft niet meer, '(el) ten derden, men taxeert de opkomfte, vooir
boe veel die foude konnen. verkocht worden, ende devierdepaitd¾er
yan kan ingehouden worden voor de Falcidia. (e)
5- -Qp e e n ¾nder wijfe gefchiedt het , als aen een Stadt ofte -Gejneittjchap e^jaerlip¾e opkomfte gemaekt is,i laet het zijn.van duilènt
4*) §.i. Inft. del.g Falcid. L7t.ff.e0d.
(b) §,2,d.lit.It$,
úit,.Falcid.
{d) 1,^-j, eod. til,
(e) l.fö.eedk
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'guldens. D d ê jaeflijxe ©pkomfte neemtmen als: zijnde renten tegens
vier ten hondert, ende ftélt alfoo een kapitáel vanz^ooo guldens, en
éaervan wort de viérdepart eens: voor al afgetrocken. (f).
6. Men gebruikt dele Falcidifè aftreckingen ook in Schenkingen
Ier fåke des doodts. (g) Edoch..vdaer zijn. verfcheMene gevallen, in
welke fy ook in de Legaten ophoudt, fòo ten aenzien van de Teftá-v
teur, als van de erfgenaem en'van't gelegateerde goedt.
7. T e n aenzien van de Teftateur zijn defè drie gevallen. Een
krijgfmans teftament is vry van defe aftreckinge» wanneer het op de Velttocht gemaekt is, (b) ten 2. als dè Teftateur de Falcidifcheaftreckinge verbiedt, hét welke by't oud recht niet mochtegefchieden, roaer
wel nae't nieuwe ^recht, (ij ten 3. als de Teftateur den erfgenaem in
fijn leven noopens fijn viérdepart heeft tè vreeden 'gefcelt. (k)
8. Ten aenzien van de aigenaem , ten 1. Als hy niet onbewuft van
de macht des boedels aen eenige Legatarien de volle Legaten heeft be-„
taelt, foo moet hy met d* anderen op gelijcke manieren handelen, (I)
iftaer is het door onweetenheit van't 'vermoogeri der ervenille gefchiedt? dat.fchaedt hem niet, alhoewel onweetenheit van.rècht, in-,
dieiihy iïietnádde géweeten ,' dât¾f een vyet'FalçidiawaS^ foude;
hem niet veffchoonen. (m)
9 . ' T e n z. Als de erfgenaem* geen Beneficie vàfl Inventaris heeft ver-5
focht, foo moet hy de volle Legaten fònder eenige aftreckinge betalen, (n). Eyndelijk endé ten ¾. Als hy daer op uit geweeftis, dat het
fideicommis, waer mede hy.¾efwaert w á s , foude te niet e gaen , hy
verheft'het beneficie van dé Wet.' (o).
* ió. "Ten âènzien van't gelegateerde goedt;, défe: Wet heeft geen
plaets in Legaten aen den Armen ende tot andere Godtvruchtige
oogemerken gemaekt. (p) Ten 2. in goederen, di&verbooden zijn, om
vervreemt te, worden. (¾)
.....-,..
" i i C î J i t Verffiaef¾rch yaôfelf;; Als de gefieele viérdepart niet is uitgeput máer'eëö gedeelte"behoüderi,.dàt de^èrrgenaem;nietMetrhfeé¾;
r^r&in¾f^te trecken; als* hem varifîjfiViérdepart ontbreekt. '(ï)
iz. Defweegcn moeten niet alleen dé goederen nauk'eüriglijk wori'
den gewardeert, maer ook de fcîmlden,afgetrocken ende alvoorens a£fcetaelt¾ om vervolgens te zien, wat ¾ óver foude înogen fchieten. (fj
" - ' '
¾ e e 3 --,.
15. Wort
<,:Cf)Jv%. f.uit t.tie,.
is) A-r.Cep^xr :(?$ /,7 €,h.f.
(i) Nol>.1,C.2.
& ) l-Sfi' §« «•*• h. t.

(Ij d.îvZoV. 1. C, 3 .

Ca) d. koV. 1.C. a.
j¾ &oï>. l i^C. lx.

(o) /. 57.inpr j f ¾ t ,
{r) §,«//. dak, Inji.

(">) L 9. §. %.ff. de jut. ér fat. ignor*
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(p) KoV. 17. C. 12,$mà. % 7,10*
(Q d, § «ik.'

, i¾; Wort hy gemoeit, om de legaten te betafei- eer noéh de ft¾dl
des boedels volkomen heeft konnen bekent zijn., lbo mag de effge½
naem borg' eyfchen voor de vergoedinge van de Falcidia, indien beî
vonden mochte worden , dat het vierdendeel niet vry was , of anders hy kan het .gelegateerde goedt weder eyfchei½ en de aftreckingç
daer van doen. (ÏJ
.,

X X X I V . KftPITtEL.'
"Boe de Legatea herroepen ende benoemen worden*

i. Tf1* M de Contracten ende handelingen onder leevende beeft pïaeti.
• defe regel, dat eerftiswilkg,urig, wortnaderbantnootwendtg^ ma
•-*- in de laefte willen is dele les½ menfchelijke wilt is eenwandelae
tot den uitterften adem des levens toe j dies met de felve vryheit"
daer mede de legaten worden gëmaekt ende belprooken» konnen lyj
ook worden hermaektendegebrooken.
z. Sulx gefchiedt uitdruckelijk of AiUwijgende, beydes met Woor->
den of met der daedt.
s>. Uitdruckelijk met woorden» als de Tefiateur zegt,. het belprek
dat i\.aen-Khebbégemaekt,' dat herroepeende'beneeme it^hem» ffilfwi
de in deler voegen j watik^aen A hebbegemaekt% dat befpree!^ i^aen'
\yant daer uit volgt, dåthy.'t aen Â met gunt.
4. Ook door een volgende Teftamênt wort hetgèaiaektellillwijgende wederroepen, nademael het geheele voorige Teftament alfdan te niet e
gaet; maer dit gefchiedt niet door een volgende codicil,, ook niet de legaten* die te vooren in een codicil waren belprooken, oq¾ dat Còdwfen
TeJtament te gelijk wel konnen beftaen, maer geen twee^TefiaDiiettf
ten, lbo als voor delen geleert is.
~ 5*. Met der daedt worden de legaten benoomea ftitdmdgljjkjy ^oof
het willens uitdoen, of uitkrabben en deurhalen van't legaet, ofte fcheu*
ren ende vernielen van het gefchrifte, daer het in vermeit is , door
dèh Maker felf gedaen. (a)
6. Süllwijgtendebeneeœihge.înetterdáedtgefchieete,docr vervreemd
dinge^
* *<¾ 'ft*, tit.ffïfïcuïptystptamper l, Fdleïi, OJ y^£¾/¾ ad-tti, Infi. åeàam
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•áinge vau het belprookene goédt by den maker gedaen buiten noodt;
Want als. h y ' t gedaen heeft, daer toe geperft van fijne Crediteuren, oî
anders „ foo wort fijn w:ü¼ tea ænzien vaft het legaet met v: rftaen
ie zijn verandert (b)
7. Behoort hier oòk toe iware vyantfchap, opgekomen ende ui¾eBorften,. tnffchenden ¾ej¾aûenr ende den Legataris "¾ londer onucrfcheidt, of defe ichult heeft of niet. want de òorfàek hangt van de
¾eranderde wille des makers, die niet mindergepr,ejkmeert wort, als
hy de vymtlchap door; eygen bitterheit opneemt, áls; wanneer hy fc>efeedigtwort.
7.¾"och behoort Kier toe de veranderinge van't gelegateerde goedts.
fediervoegen , dat het tot fijn vorige gedaente niet kan weder gebracht
worden,, en dat het ook daer mede niet meer overeenkoomt. B¾-exempd j daer is gensaebt een groote parrije houts, edoch de TCefta¾eur heeft 5 er naderhaadt een fchio ván gemaekt ; of van' gelegateerde wolle laken, of doek» zijn naderhaadt Ideederen gemaekt, de Legataris kaa oiet ey&hen,- (c) in tegendeel, indien van ongemaekt filver ,.. aen yemant: belprooken ,. Schotels of vaten zijn gemaekt, het
£*egaet kan eveimd. geeyfcht worden , om dat die ftucken tót haer
^oorige gedaente konnen herftelt ende wedergebracht worden, (d)
• 8. Een «rfgenaein, aen wien ook een legaet is gemaekt, byaldien
Iiy d'ervenifle met voeten ftoot,. kan hy dan het iegaet evenwel eyfehen'?; Schijnt van jae. (e)
; (¾ £ .«.Infl. deLegat, ( c ; /.88.f Ué1 %, i.deUg-at.3.
j½\l.%7>cum%,ll.ftq(iff*deLeg.i.

<¾) dl 88,$.ulu
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Vtnfchenkingm ter fake-des doodts.

Cnderfcheidt ttijfihen de Legaten en.defi fchenkirigen meenigerley. \yfisw>kdeöïe*
komften derfeher. Jfenmerkinwn' omdèfe fchenfcngén "tiel te onderjcheiden ï>an
fibenkingen onder leeyendigen t dat te met twijfelachtig is, Hoe defe fcbenkingen
te akte gaea.

'-• ^ t ƒ An een Legaet verlcheelt eeniger maten de fehenkinge ter
% ƒ fake des doodfs,die gefchiedtmet voorwaerde, ingevMlede)
• fihtnkgr koomt te verfterven > het zy dat hy meint in gevaer
des doodts te.zijn, ofte te zullen koomen, of ook anders, omtterven
denkende, (a)
2. Want defe beftaet niet alleen in de verklàringe van de Schenker*
gelijk de legaten, die by Teftamente gemaektworden, maerooh^indeaenneemingen desgeenen dien yets gefchonken wort,

het welkeganfchftrij-

dîg is, met de natuire van een Teftament. (b)
3. Waer uit dan ook volgt, dat de fchenkinge ter lake des doodts,
hoewel een Iboorte van laelte wille zijnde , nochtans by Teftament
niet k a n gelchieden, immers fio niet, dat de aenneeminge, ofte tegen ver~
klaringe des Jchenkneemers te gelijke fouàe gefihieden. (c)

4. Maer indien de Teftateur fijn verklàringe flechts dedeby Teftament, en de fchenkneemer, naderhant fijn aenneeminge verklaerde,
fulx foude mogen beftaen , het zy door hem felven, of door een ander
fijnent-wegen, het zy ook geduirende het leven, ofte nae verfterven
des Teftateurs; maer de erfgenaem , des geenes, die de fchenkinge
niet heeft aengenoomen, heeft naderhandt niet te zeggen, noch te eyfchen. (d)
5. Sy verfchedt ook hier in van de legaten , dat alfchoon d'ervenifle niet aengegaen mochte zijn, de fchenkinge nochtans beftaet. (e)
6. Ten tweeden, dat jaerlijkfè Ichenkingen niet veelvoudige gelijk

(-*)• i. %.ff.de donat- mort. e, (b) Sande •£. 1.1. /. 4. /. IQ.ff- de donat. (<•) Vigl.
§ \, lnft.de Teftam.n. 3.
(d) Sar.d. d, defînJiifin(e) / 5> §• 17. ff- de Hi$
guœ ut indign*
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îijk van de legaten hier bovengehoort is, meter eenvoudig zijn) (f)
ten derden, dat fehenkinge nae 't verfterven des fchenkers niet te leur
gaen kan, noch den fchenkneemer afgenomen worden, (g)
7. Anderzints komen de legaten en defe Schenkingen zeer over een,
Want in beyde worden vereyfcht , ten minften vijf getuigen, gelijk in
alderhande laefte willen, (h) t-en tweeden, in beiden heeft plaets,de
¾ftreckinge der vierde part, die menfalcidia noemt. (•)
8. Gelijk in de Schenkingen mede plaets heeft de aftreckinge van
de Trebellianique vierde part, foo wanneer de fchenkneemer beiaft is,
het gefchonkene goedt over de handt, aen een ander over te laten, want
ook defè fchenkingen met fòdanige herftellingen over de handt konpen worden befwaert. (k)
o. Ook komenfe hier in over een, dat al wie legaten maken magh,
ook fchenkingen ter fake des doodts kan maken , en in tegendeel;
itëhalven dat een zoon in vaders macht zijnde 9 met fijn confint du/Hanige
fehenkinge wel kan doen, maer niet legateeren. (l)
10. Ook die verbooden is contraóten aen te gaen, gelijk getroude
vrouwen, die mach wel legateren, maer niet ter zake des doodts Schenk e n , te weten, om terftont de keveren, maerwel foo, dat hetnae varfierven werde gekevert* (jn)
11. Ook komenfe hier in over een, dat de eygendom terftont nae het
overlijden van de Schenker , foo wel als van de Teftateur overgaet
aen den geenen, die het goedt gemaekt ofte gefchònken wort. (n)
12. "Wel te weten, als de leeveringe van het gefchonkene goedt,
niet dadelijk by het Schenken is gefchiedt, want ook in diervoegen
4e fchenkingen ter fake des doodts konnen gefchieden-; blijvende niet
te min waerlijk fchenkingen, ter fake des doodts: zegge de leeveringe
pleegt gemeinelijk eerft te gefchieden nae des fchenkers doodt; maer
hy kan't ook wel terftont doen, en 't gefchiedt dikwils , als 't gevaer
nae by en dringende is: echter kan't gefchonkene weder geeyfcht worden , om de felve reedenen, als men herroepen kan een dood-fchenkagie die fònder leeveringe is gefchiedt. (°)
15. Ten ware daer by ftonde, dat de fchenker fijn wille noyt fòude mogen wederroepen, want het alfdan inder daedt een fehenkinge
Fff
tufTchen

(0 *• 35- §• *tlt.ff.åe donot. m. t. (g) d. 1.5. §.17. (•») /, tdt. C. de dondt
f») t 5.C. de l.Falcid..
(k) Sand. 5. i.2.
(l) /. aç. §. i.ff,d>. àonat. m. c
(fa) Herhaj. rer. quotid. c. 13. §. 17.
(„) /. t. ff. dt-Vublic. <&.
(°) á,/.
.jf.Medea4t.m.c.l.zg.&l,$oJ. 35.£3.eod.tit.
1
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tuflchen levende gehouden wort, niettegenfiaendehetgefçhieS, metmtk
'dinge des doodt/, (p)

'•

14. Echter foo der noch by ftondt, dat de eygendom der gefchon-kene goederen, lòude weder keeren aen den fchenker , ingevalle de
ichenkneemer voor hem ftierf, Joo Joude het noch een fchenkinge ter fak
des doodts gehouden worden , gelijk mede foo dikwils blijkt , dat de
Schenker de eygendom van het goedt, aen de ander niet tóe wil, -al$
aaé zijn doodt, (q)
15. Staèt echter te letten, dat de Schenkingen onder leevende, meerEQael loo gefchieden, dat de Schenker het vrucht-gebruik fijn leven lang
voor fich behoudt j alwaer dan wel by ge voegt wort, dat de fchenker het
goedt t terwijl hy leeft uit name van de fchenkpeemerfalbezjtteny hetwelk©
genoemt w o r t , clmfila conftituti; (r)
16. Jae dit beding, van hei vrucht-gebruikte behouden , doet geloòi

ven, dat het is een fchenkinge onder leevende, wanneer de woorden,
twijvelachtig zijn. (f)
17. ' T is nochtans geen onfeilbaer teeken; want indien de woordent
mede brengen meldinge des doodts, lbo als boven gefêbreeven is , foo.
kan noch beding van vrucht-gebruik, noch de gemelte claufula confti*
wti maken, dat het een fchenkinge onder leevende lòude zijn.
i8i Alhoewel anders, indien fulx niet geblijkt, ingevalle vantwijveîinge men gewent is de fchenkingen te houden, als onder keven»
de gelchiedt. (t)
19. T'is niet te vergeefs, dat dien te nevens meermalen getwij velt
worp, want een fchenkinge ter fake des doodts , behoeft niet geregi^
flreert t e worden > fchoon over de duifent Rijxdaelders zjjndey

gelijk mett

fchenkingen onder leevende moet gefchieden. (u)
zo. Ten tweeden, die ter fake des doodts gelchiedt, gaet te niete
om drie oorfalcen, ten 1 als de fchenker ontkoomt het gevær, om't
Welke hy de fchenkagie gedaen hadde. ten aaîs de Donataris voor den
fchenker fterft. ten 3 lbo dikwils de fchenker van zin verandert, n¾àg
hy de begiftinge weder-roepen ; de twee laefte manieren z¾ngemeia
met de Ëegaten, maer d'eerfte reeden is eygen aen dele fenènkingen
ter. fake van fterven. (w)
21. De weder-roepinge der fchenkinge by aldiendèleeveringenoch
¾içt-gsfçhiedt-i$r%. blijkt uit de blote verklaringe, - maer nae gedane lee»
veringe

%è) l-2>f• <•• tit.de don.m.c. (<t) Sana.C, 1.5.Mri.claujhiaenirtt.&c. (r) l. 2&
'• ?5- fiàfiquid (f) Sana. ibidem
(t) Sana. d, defi 3, Ver-5. den'ttfie ia duüm
(a) Li^Cdedawi*
[•#)§. 1,lap.dedonatán.
"'
-
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yerkge, J ò ö kan de fcfeènker den anderen aenlpreeken , om het gefchonkene goedt wederom te geven, gelijk^hier boven gerept is: van de
¾enkingen onder de leevende, iùllen wy op een ander plaetfè ipreeken.

XXXTï. KAPITTEL.
Ván halve• 0/ mtiijke eygendom, ende teen-recht,

%ten-ttchî ftoeederley. ¾ terfie in Frie/Ianât Geinig gebruikelijk, intlatijnf
. fYort echter een proef Van hefihryVinge daer Van gegeeVen, ook Van de
Verkrijginge dejjelfs. 't ander Leen-recht, çiende op yemant ter jiudie te h
ftort hefchreeVen.

I. 1 *V Us verre van eyge¾dom en Erfrecht; Volgen nu de ande•
W re foor ten van beheeringe, waer van gemelt is in 't 1. Ka• 'T' ^ pin.-van dit boekj, op het loeft. Welke zijn halve tygendom,
Dienfibaerhelt, Pand ende llemrecht, fâmpt eeuwige renten.
2. Van halve eygendom zijn verfcheidenè foorten; in Frieflandt zijn
defè bekent, Leen-recht, Hms-recht, Erf-pacht.
3. W y noemen dele gerechtigheden met de naem van halve eygendom, om datïè naer eygemlom gelijcken, immers hier in, dat menfè
kan vervolgen enåt ejfchen van alle ende een jder bezitter. Men noemt het
ook nntli]ken eygendom.
4. Leen-recht is tvVeederley, het eenè» waer door men heeft het bezit ende profijt van eenig goedt onder konditie van dienfi- aen een ande
te doen; in 'c Latijn wordeniê genoemt fe>Ma.
5. Sodanige is in Frieflandt niet meer ais een, by den Hertog van
Saxen uit het oude Bildt aen't huis vox\.Hernrtiemagegeven; waer
van dê opper-eygendom tegenwoordig aêtt<le Previniie tóekoomt, hebbende de ¾loüde" vryheit der Friefèn niét koniien lijden , datmen op
haer goedt de name van Dienjï fòude leggen , gelijk de Hertog van
Saxen, tot Lands-furft by de Friefèn aengenoomen zijnde, wel heeft
getracht door te dringen. lAmelandt hebben de Keyferfë willen zeggen,
dat ook- een-Rijx-leen was, maer het tegendeel is aengeweeiên in een
^boek daer van uitgegeven, (a)
Ca) Pmdiciœ jimüanàkce,
F ff 2
6. Van
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6. Van dit recht ibude veel te zeggen vallen, maeralfood'er geert
meer Leenen zijn, als dat een in't geheele Landt, ende dat daeront
ook dit. felve nu niet veel anders als een Adslijk Voordeel wort gehouden , lbo is 't de moeite niet weert, om daer lang op te ftaen,
te meer, dit met weinig woorden niet is te doen, aifoo dit leen-rechç
een konft pp haer felv' is, daer van geheele groote boeken gefchreeven zijn.
7. Laet ons echter de deilinge by de befchrijvinge voegen, omeerü
gemeine fchets van de lâlce foo gebruikelijk by alle Volkeren van Eu~
ropa te bekoomen. Een leen is dan of mannelijk, of vrouwelijk Mannelijk , dat eeril aen een manfperfoon is begeeven geweeft, ende vrouwelijk
dat van een vrouwe fijn begin heeft genoomen; wèetmen niet, wie ende
wat d'eerftc bezitten is geweeft, man. ofte vrouw, foo valt de giflinge y dat het een mannelijk leen is, om dat firlx beft met de eygenfchap
van een L e e n , dat is, de dienft daer aen de houders voor het genot
des leens aen den opperheer verplicht zijn , overeenkoomt.
a. Ten tweeden , een leen wort gezecht te zijn mdt ofte niest. OWf,
dat van een ander is afgekoomen, daerom ook genoemt vaderlijk leen,,
nieu ,, dat bezeeten wost van die , aen welken, het eerft is opgedragen.
9. Ten derden, een leen is of eedel of oneedel,. 't eerfte., dat vergunt is van yemant, die macht ende wille van eedel te maken heeft:
oneedel, in tegendeel, en ' t eedel wort wederom genaemt, Kaninklijk.
of niet fodanig. Koninklijk , dat. begeeven is door de macht van een
finverain Prince , met de weerdigheit van Koninkr Hertog , Furfi,
Mark. graef, Lantgraef, enkel Graef', Baron, ofte Vryheer. niet Koninklijk , dat een bezitter niet verheft boven den ftaet van een geimein eedelman. Oneedel is dan , al't goedt dat alleen onder konditie
van dienft, fonder hoogen titel of Aedel wort begeeven.
10. Ten vierden, Wort een Leen genaemt of Ligium, of niet fodanig.
Ligium .y welkers bezitter aen den Heer dienft en trouwe fchuldig is tegens alle ende een yder ,, niemant uitgefondert -t het welke niemant
kan begeeven- of het moet een foaverain Prince zijn,, ende kan niemant door fuik Leen-recht aen twee heeren verbonden welen.
1.1. Ten j.een leen is of ervelijk, of met voorzorge enöplêekere
voorwaerden geftigtj (b) het ervelijcke, datvererftendeverfterft,gelijk andere goederen, het ander erft nae byfondere ordere by't Leenïecht, of by den Stichter des leens daer op geftelt»\
1.3^ Tem
C¾ Vulgo ex çaïïo tf poYdmûK.
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tl. Ten 6. een ken is of deilbaer of ondeilbaer , doorgaens zijnfc
deilbaer, nitgenomen een Koningrijk of een Keurfbrftendom ; edoch,
veel Furftehjke huifen dragen zorge , dat haer leenen ondeilbaer by
den Keyfèr ende 't Rijk mogen worden gemaekt, om de luilter vart
de gellachten door Imal-deelingen niet te vernietigen.
13. Eindelijk is een Leen, eygentlijk of oneygentlijk genoomen, en?
van dele zijn vericheidene foorten, alhier te lang om te verhalen.
14. Men ziet dan r dat in leenen is een Heer ende een bezitter,
ofte genieter van onroeriijk goedt ,. die int Leen-recht vafallen genoemt worden, ende die voor't Leen-genot dienft en trouwe fcbuldig zjjn,
1 ƒ. De oorfpronkelijke dienften T om welke de leenen zijn gefticht,
zijn geweeft Ridderlijke krijgsdienften ; want het de gewoonte geweeft is van de oude Furften der Duitfche natie, aen baer overliet
ende wel verdienende kriegflieden te geven, in d'overgewonnene Volkeren, Landtfchappen, Steden, Kalteelen,, Dorpen, en andere goederen , om daer van te leven, ende haer altijt gereedt te houden, omvoor't genot van die goederen den Furftte volgen in den.krijg, ea
dienft te doen. en door dien de Duitfche natie haer door alle gedeelten van Eiwopà met overwinningen hebben verfpreidt,, de Franfehen'm
Vrankrijk , de Engelfchen in Engellandt,. de Lombarden, Gotten ende
Nbrmans in Italien, de Vandalen ende Gotten in Spangien, welke alle Duitfchen waren , lbo is defê Duitfche gewoonte, lchier algemein»
in Europa geworden, hoewel ook de: Turken, het felve inhaer Ruiterije onderhouden ende wel andere natiën meer , om het groot gerief
van altoos een leeger met geen of zeer geringe, koften te.konnen.heb~
bén.
16*. In't eerft waren defê goederen t¾enemaeî ende altoos in machs
van de Furften, daerom leen-goederen genaemt, diefè namen ende w e derom gaven, aen wien fy wilden; naderhandt wierdeniè. voor een jaejr
©f (êekeren langeren rijt. gegeeven ; met der tijt voor't leeven lang*,,
eindelijk ook voor de zoons,.ende ten keften tot die van't mannelijk
gedachte-; • welke ontbreekends- de goederen wederom keeren tot denHeer.
17. Door lankheit van rijt is het daer toe gekoomen, dat het oor-fijronkelijk gebruik van krijgsdienften daer voor op eygen koften te
doen, in onbruik is geraektyliet z.y daar de verfivakte amhoriteitder Opperheeren, gelijk in' de Keylèren van't Roomfche Rijkj, of dat de Princen
hebben bevonden, dat fy gehuirde fbldaten bet tot haer gelieven kondeiv hebben „ ais de lesn-mamen, die op haer groote erfgoederen, ftout:
Fff ¾ "
""
«£fc.
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en weeldrig zijnde, niet te houden waren in fuiken nanwen gehoorlàemheit; te meer, het getal der knechten, dat ydernae,demachtl¾.
ner goederen moeft houden ende keveren meer van die leen-mannen,
als van de Opper-furften afhingen.
18. Hier door is wel gebeurt, dat die Furften hun onderdanenge-1
mackelijker hebben konnen verdrucken ende belaften ; maer is ook
hier uit gevolgt het verval van de militie, die nu , wat aengaet de
meenichte, beftaet uit de gift ende het ichuim van 't menfchelijk geflacht.
19. ' T is dan foo, dat de Opperheeren heedeniclaegs zelden meer genieten als de trouwe en huldiginge.en de hoope van het verval der goederen , door gebrek van mannelijke neergaende graed.
• 2,0. Tot welken einde de fkccesfee gereguleert is, dat die fòo breedt
niet en gaet, als in alioMale goederen (foo worden genaemt alle goederen , die niet te leen verheeven worden.)
%Ï. Want voor eerft, heeftmen hier geen fùceeffie van ouders of
verdere adfcendmten, ten ware fulx fpeciael uitgedrukt was; ten tweeden , geen aengenoomene kinderen , ten derden , geen baftaerden ,
fchoon wettig gemaekt: ten vierden, geen uitfinnige, ftpmme, doove ,
blinde, geen vroulieden doorgaens; ende daer fy.toegelaten worden,
gefchiedt het niet, als by gebrek van mannelijk erf.
2fi. End' alhoewel de fiicceslle foo verre afgaet vandegemeineerfvolginge, foo kan echter een zoon het leen by fijn vader op hem naegelaten niet bekoomen, of hy moet hem erfgenaem van fijn vader dragen, ende betalen fijne fchulden, ten minften onder beneficie van Inventaris ,- gelijk by't Hof van Frieflandt ten aenzien van Hemmema Saté
geweefen is. (a) maer broeders en andere collateralen konnen het leen
verheffen ook fonder hen erfgenaemen van de laefte bezitters te dragen.
2.3. Vervreemden of verkoopen by leeven of fterven , mag de
vafalhet leen geenzins ; maer hy mag wel een ander Lcen-man onder hem neemen ende ftellen, dat men achter-leenen noemt, buiten nadeel, te weeren,, van den Heer.
~ * •.
2.4. Een leen gaet verlooren , niet alleen door iâeks ondergang,
maer ook door verfterven des Leen-mans lònder erfgenaem , die tot
de fucceilie geregtigt is, ootavan den Heer, fonder wettige futeellèurs,
door ackoort, door verjaringe, ende door ondankbaerheit van de Leenman tegen den Heer. Waer van ende de, verdere ftoffe tot de leenen
bshoorende, moeten gezien worden d'Auteuren» die van't leen-recht
in meenigte gefchreeven hebben/ (b)
25. Daer
(?.) /.4 *i/.9. de/, 2,

Q>) yid. WiJenb,comj>.jur.feud.
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Sjf. Daér Z¾h noch andere Leenen meer gebruikelijk, waer vanonfe Ordonnantie Spreekt int 4. é<¾?^«>. 2. Sijnde vaftigheeden by oude
eyoenaers meelt door Teftamenten geordonneert, om altoos in lèecker
eeUlachte te verblijven, ten eynde daer op yemant terfiudiemag worden gehouden,; of eenig andef goedt gebruik daer van werde gemaekt,
ten- beften van Kerk, of Staet,
26. Het recht van Sulke Leenen te begeeven is gemeinelijk by de
naeftë vm des eerfterr Stichters gefláïht, ©f by .feecker ordre vanperfoo¾efi daer toe bj den dm [elven Stichter genoemt.
27. I>efe zijn verplicht op fuiken Leen te kiefen ende aen te fteL
Jen een bequaem fçhoher ten minûen out zeven jaren , om daer op
teftudeeren, niet laögef <& totfijn%f jaren, waer van jaerlijx atteftatie
aen den Officier behoort te worden geleevem
- 28; By gebreeckedies. mogen de Heefen Gedeputeerden op het fëlv
Leen ftellen een beqüMîüfihoUer•>Van welken ook, foo dikwils êea
nieu fçholier daer toe Wort aettgenöomeH, brievenvm'placet, alfoo genoemt, moeten wordeü-veifaeegën,
- 29. Ete Öppjer+eigéndài» van dël¾ Leen-goede-reny is dan by hetG
jfläehte van^^ de" Stieten* enáe'de•mtlîjk* by de' geënë• tficf bet goèîâfe
ffëlkens - bezitten»

XXXV IL
;

KAMTTEL.

. '°

Fan Hmi-mht ende afkovftèfi. ;

'WafRitfonctit enåè affoop zf- pe man'hiervanmm? gehaelé.TmienluîtXey^
• fers reeht , Oüter Van de1 eeifteis s dal de grindt -nat %iiHmeml al ^ai däer op
- ftäetï* Des:dtt grondtheeraem âèto bpifim drkoftm ende materialen-by taxatie
"toederom goedi doe, V'erjtheiden Vragen en antwoorden defen aengaende"too
Yetbandeü»
, "

¾T ¾f"\-E tweede lborte Van' halve df nutlijke eygendom is Hkè½
a g recht f het welke niet anders' is , als d' eygendom van ee
«---*"ká-op' een-andermum• goèdt¾, waer van wy een weinig;
breeder moetenhandekn, om'dat'dit recht in Frieflândt zeergemeii¾
¾, byfonderlijk ten platten Lande».
"
2; W y

wumkes.nl

33t
Heedenftlaegfe fycbtsgeîeertbeyt,
a. W y hebben hier boven in 't 6. Kap. verftaen , dat al wat vpM
grondt geTLet wort, in't latijn met een woort, fuperficies genaemt, -vol
m eigendom ds grondt ende des felfs{&) ejgenaer, het Zy een huis of fchuir ,

ook boomen ende plantagie, of koorn en al het gezaeide- Maer die
ter goeder trouwe gebout, geplant ofte gezaeit heeft, dien wort de
halve of nutlijke eygendom van het geene op de grondt ftaet, toegefchreeven.
•g. Weshalven die een huis timmert op een ander mans grondt î
lieeft rdaer van geen rechte eygendom ; maer de Heer van de grondt
Jcan fijn aerde met het geene daer op ftaet, van de bouwer wederom
"xyfchen;.. en dele, by aldien hy niet geweeten heeft , dat het ten vreemd*
grondt was, heeft recht, om taxatie te eyfchen van de materialen ende
onkoften by hem in't bouwen, planten, zaeijen gedaen.
.4. In Fneflandt, gelijk ook elders., gebeurt het dikwils ( meer echter eertijts, als heeienfdaegs) dat huis-lieden hebbende landen voor lan-ge jaren gehuirt, daar op zetten huilen, fchuiren, ftallingen, hoybergen , boomen ende andere dingen tot den landbouw van nooden
zijnde , met kennijfe van de Landtheer. De rechte eygendom van't
eboude, volgens den gemeinen regel, is by den heer van de grondt;
e huirs-lieden hebbende nae geëyndigde huir hetrechtomteeyfehen
taxatie van 't gebouw, gelijk allenthalven gefchiedt.
5. Dele gebouwen op Landtheers grondt, worden by ons Afkoopt»
g e n œ m t , om dat de huis-lieden foodanige huilen geduh-ende hun huirjaren dikwils aen andere verkoopen, of ook^ wel van de grondt-eygenaan
Mfkoopen , als die de ¾uifen ie'ïïs gebout , of de taxatie aen de voorige
Meijers betaelt hebben.
6. Het Schijnt wel , dat dit recht* van Afkoopen- een byfonder recht
-alhier in Frieflandtis, ende nergens op die maniere gebruikt wort, als

S

by «ons ; evenwel nademael wy niets hier van hebben in d' Ordonnantien ,

foo is 't van n'oöden , dat het recht hier van uit 's Keilers wetten gereguleert werde , of uit gewoonten, die daer van aengenoomen mogen zijn.
7. 't Is dan alfoo., gelijk gezegt is , dat de Landtheer niet alleen
behoudt de volle eygendom van de grondt, die door't gebou beflaeen
i s , maer ook den rechten eygendom van 't gebou daer op ftaende ^
de materialen blijven ook in rechten eygendom aen den huilman,
maer aen 't huis heeft hy geen eygendom., alfoo dat felve.de grondt volgt,
gelijk, àe Keyfer fnfiinianm alfoo onderfcheidt het gebou van de materialen t
daer het mt' befiaet, (b)
8. Die
£*) Sçnde$.<).?*
(b) ia§.¾p,(f
io.lnfi.de^fcquir.rer.dom.
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8. Dieniyolgens kaft de huiiman, als het huis vervallen is, de materialen als fijn eygen aentaften , hy kan ook het gebou felf van een
derde bezitter als eygen eyfchen , uit kracht van de nutlijke eigendom , die de Wetten hem geven, om te hebben actie op het goedt
tegens yder bezitter, (c) .
9. Maer ten aenzien van dé Landtheer heeft hy nae Keylèrs recht
met anders als retentie of bezittinge, tot dat hem de taxatie van het gebou zy goedtgedaen, lbo verre het gebou met kennilîè van de Landtheer op de landen is gezet, (d)
10. Maer hoe veel de Landtheer àen den Meijer moet goedtdoen
is Hae Rechte niet buiten twijvel. het fòude moeten zijn of van alle
d' onkoften rïutlijk gedaen , ofte foo veel de landen daer door verbeetert waren, ofte den waren ende tegenwoordigen prijs.
11. Tot alle d'onkoften is de Landtheer niet gehouden , om dat
geen eygenaers wegens onkoften aen haer landen gedaen verder verplicht zijn , als voor foo veel de landen daer door bevonden wordea
dadelijk verbeetert te zijn. (e)
ia. Met de melioratie behoeft de huiftnan niet te vreeden te zijn,
om dat hy niet Hechts bezitter van goeder trouwen is:, maer ook met
goedtvinden van de Landtheer gebout heeft ; ende lbo is de ongetwijvelde Praófcijke , dat de huis-lieden de taxatie wort goedtgedaen ,
fchoon de huilen meer weerdt mochten zijn als de gronden van alle
de landen daer toe behoorende , gelijk in defc laefte jaren door afval
van de prijs der landen meermalen is bevonden.
15. Het koomt hier dan op u i t , dat de Landtheer betalen moet
de prijs van de materialen ende de arbeids-loonen, onder kortinge van
de verergeringe door verloop van'tijt veroorfaekt, volgens plackaet daer
'ván zjjnde, waer op de Taxateurs haren eedt pleegen af te leggen.
14. -Maer in Keylèrs recht wort den bouwer taxatie vergunt , loo
Verre hy in bezittinge zijnde , de Landtheer fijn grondt met het huis
daer op ftaende op-eyfcht, (f) waer uit dan twee vragen voortkoomen, d' eerfie, of de nuifman, de bezittinge overgegeeven hebbende,
naderhant taxatie kan eyfchen, ende by wat aftie. de tweede, in gevalle de Landtheer het huis niet begeert, ofby't tegen fijn dank moet
aenneemen ende taxatie betalen.
15:. Wat het eerfte aengaet, het is lèecker nae Keylèrs recht, dat
yemant ter goeder trouwen een huis hebbende gezet op een vreemde
Ggg
grondt
( c ) i- -.#• de Superfickb.
('') d. §, 30« Is/?,
a. en 3.
(f) d. §. 30. Injî, de JC, l{ D.
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grondt ende het ièlve aen dën öroi¾itbeer hebbende wederom gegèe.:
yen , daer nae geen vereyfch op het huis noch pp de onkoffcen ctf
taxatie kan maken, (g)
. 16, Maer dit heeft in. de Meijers of huirs-lieden van landen hy or»
geen plaets ; nademael kennelijk is , dat fy niet alleen het huis
konnen behouden , foo lange fy mpens de taxatie niet te vreeden zijn. gefielt , maer dat fy den .Landtheer ook konnen aenlpreeken ©m bèta*
linge nae dat fy het landt al hebben gequiteert, jae wat meer is ^ fy
konnen op de landen felf gaen met dlie hypotekair ook tegen een der*
de bezitter, gelijk, de ontwijvelbare praBijke is.
17. Wat aengaet de perfonele ¾enfpraek, die kan uit het Keyfera
recht felfs wel goedt gemaekt worden, lbo, omdatdebillijkheital te
gewichtig is , om geen wedereyfch van onkoften te geven, als m e a
de bezittinge -quijt is, als, om dat het confênt van de Landtheer in
defen genoeg is om perfonele aenlpraek te geven ¾ als wefende eeiv
aenhang van de huir ende verhuiringe.
18. 't Is dan klaer , in wat voegen de Meijer ende bouwer heeft
het recht van retentie op het huis, ook den eyfch van het huis lèlf, als
hy de bezittinge quijt is,, als mede de wedereyfch van onkoften.
19. Maer alfoo de Landtheeren dikwils onmachtig zijn » om u¾
haer beurs de taxatien goedt te doen y foo is het zeer gerieflijk ende
profijtelijk voor de Meijers of huirs-lieden , dat fy op de landen niet alken y waer Qp hetiwûLfiaeti maér alle die onder het felve behooren konne
taften, als op hare Jpeçiale hypotee\,v<x>v de taxatie der huifen verbonden
2,0. 't Is wel waer , dat geen lpedale hypoteek anders als uit een
hyi½dere Wet kan voortkoomen , en dat in deiên geen Wet noch
Ordonnantie bevonden, w o r t ; maer het is echter in prac¾jke, ea,
reede foo dikwils geoordeelt in gevolge van dien , dat nu niet meer
is te twijvelen , of de Meijers hebben wettige hjpoteek^ op de landen beho
rende onder de. hmfen, waer van haer de taxatien koomen. Des niet verder ftreckende als tot het lichaem van de landen , niet tot dé vruchten daer uit voortgekoomen, noch op de huiren daer uit te goede zijnde , en beide by andere lieden als de debiteur felf wordende bevon-áea , foo gsweefen is tuftchen de Crediteuren van facob Qbbes mde facoh
Sickes voor Kerftij dt 1681.

a i . 't Is wel gebeurt, dat een Meijer nae gedane taxatie ende verlatinge der landen geen betalinge krijgende, het z y , om dat de Landtheer niet gereedt was , of om opgekoome queftie. tuflchen beide,,
- ,.
'
"
d'oudç
{$)
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wumkes.nl

I ï. B o c k , X X X V ï I. • Kapittel.
y3 *
cPe¾ide Meijer onderlegt heeft t öta cte landen w¾déïò¾î âèrt te tàftéö
iCOdeïftîèt fijn beeftett te beflaétîr-«ïaer is fuik niettoegelaten, foö om
laat het Wás hëfflrfelf te richten e® tonfüfie v½i'feitelijkheden rnoëlîé
*eroorïàkeii > als olü dat het psritthiiònis of recht vän't beúi te behouden, verdwijnt, föowannéér het goedt éèi» is verlaten, eiide dé
kjpotékairè a&ie, die hém immers genoeg behoort te zijn, niet anders
eeft, als dát hy fijn aé¾e mach aenftellétt, om het beat wéáéroni te
ekööipéîï eridè geeözins om dát n¾èt géwelt in té neemen. ...
2,2. Jae fchoon de Meijer het huis en landt noch bezit* naëgedane
taxatie eö evenwel doof opgekoome queftie énde proces daer over met
dëö Landtbeer , de prijs niet wort bétaëît , lòö is wel gëvraëgt, of
de oude Meijer het huis ende landt daër onder bêhoörënde dadelijk
mach inhouden, endë den nieuwen huiffman by den Landtbeer aéngénoomen daer máeh uithouden endé verdrijven. Schijnt nae reeden v¾n
'&ehtevati Neen, áls maer càMie voor 't gëwijile wort geftëlt»om dat hét
recht ván retentie Weëgens énfeëkêrhek ván hangende pröcedurenVërJcnooven ende weggenéomen kan wöfdén' door de gézeide.«««?, gelijk allenthalvën de praé¾ijké hae Rechten is, (b) waéf by köomt dé
-áénmefkinge Van defordere ertde fèiteMjkhe'déti daêruit lullende onÉftäën, als déoude Mëijëi? den niéuwen énde 'défî Lártdthéëfdé bézittinge van hun gehuirt ende e^géti göedt fekelijfe foùde willen onthouden om onfeeckëre prétënfièn van Recht , daef voor hem cautie
"Wort geprelênteert.
23. Hebben dan de Meijërs ook het recht van retentie op de landen
Göder de hüifën, waër van hun de taxatie toebehoort, wordende ^gebruikt ? S00 wil de PráUijke, hoewel- Keyfërs réebt ende reeden Van
dien niet meet irt éenigër wijft geeft* als retentie ván de hùiferi. Maér
nae dat dé hjpàteekjs ingeVòêrt énde aérigéhööïftén op de landen, foo
is mede niét vfeérat, dat het récht van retentie 4 dat aen de hfyohèkeh
vaftis, (i) daer-nevens in gebruik is géköómén.
44. Pus verre vaö d'eeffte voorgerteldë quelîîe , volgt de tweede,
óf öök een Landthéeï' génootfàekt is', dé huffinge aéri te neemen ende
taxatie te beta¾ö tégen fijn dáiîiki endë als hy géén opzegginge doet.
By ons is dé- p#aâijke van jag * wanneer maer de huir-járen zijn géeindigt ; maer in andere naebuirige Provintien wort verftaen j dat eén
Landtbeer ópZëggiftgé doende aen fijri Meijer én dien willende verdrijven., gehouden is hem de taxatie der huifingë te vofcfoen; maer als de
•Meijer van felf de landen opgeeft ende taxatie der huifingë vordert,
....-..''•
ö g g 2-' '
'
lbo

g

(b) Sándtl.3.út. 1 5 , ^ / 3 .

'(î) 1.1.iifpr.ff.depîznòr.
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foo is daer't gebruik, om te zeggen, Gy kont u hhk behouden sfimèih
neemen,. wy-feilen met de landen raden,, endemeinen, orareedelijkseiijn^
dat fy gedwongen fou¾en worden de; boeren.haer huifen tegen hun
dank te betalen. En dit gevoelen gaet nae Keyfers recht valt * atwaeir yemant een huis op een ander mans landt hebbende gebout geen
taxatie kan eyfchen , ais wanneer de Grondtheer fijn aerde met het
huis daer op ftaende wil aentaften en op-eyféht, anders niet. (k) wefende geen ander middel , om de gedaene onkoften aen het gebou,
•ais het recht van retentie. (1)
z$. 't Is waer, dat dit is een TraÜijhe van grooten verlange voor de
Landtheeren, die in dele kefte tijden bovenmaten zijn befwaert ende
veele geruineert, door het veelvoudig opgeeven der landen en daer op
gevolgde taxatien, waer door de landen dikwils te Schande gemaekt,
jae wei t'eenemael verlooren zijn gegaen ; wefende exempelen, dat
alle de landen onder de getaxeerde huifinge behoorende tot voldade
van de taxatie zijn verkocht, ende om het overfchot de verdere goederen der Landtheeren zijn aengetaft geworden ; ook dát yemant een
paer duifent guldens of meer voor de taxatie heeft moeten betalen ,
ende naderhant geen intereffen van die fumma alleen tegen drie jae tegens twee ten hondert ende wel minder , fuit de huir van de geheele
Saté der landen heeft konnen maken.. •
z6. Maer't is ook waer ,.. dat uit de verhaelde Praftijke van geen
taxatie «"e betalen, als wanneer de Landtheer opzegginge doet, de huislieden doorgaens anders geen patriwmijhebbende, geruineert fouden
worden, het welke dan mede voor't Gemein niet min nadeelig fòude
zijn ; dies de reeden van recht de reeden van interefi moet feheiden;
É n dit is voor de huis-lieden ; om dat in onlè afkóopen niet alleen
is de aenmerkinge van gebou ter goeder trouwen gefticht op een ander mans grondt, maer ook het conjent van de Landtheer ende de huir,
waer van de taxatie is een aenhangfel ende gevolg. Nademael dan
de Meijers of huis-lieden recht hebben om de landen, nae'teyndevan
de huir , op te zeggen ende den Landtheere te doen aenneemen,
lbo volgt , dat hy de landen aenneemende ook het gebou daer op
.ftaende en met fijn kennifle gezet, ook moet aenneemen ende
betalen.
2.7. Waer uit dan vloeit, dat de Meijers voor het eyndigen der huir,jaren geen recht hebben in eeniger maniere» , om taxatie van haer
huifin(*•) ^^o.lnlî.de^f.T^V.
ubifiâominnsfetat> àomumfitamtge.
fin.ff.deCo/idiîl.lndeh.Lål.$.ff,dsK£iKui<L
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hüifingen te eyfehèn , noch ook¾are JkcceJJèœrs ,
dat mede .Zijn particuliere fiiccejfettrs. -;

$i7-

of hare crediteuren,

: z8. Ten aenzien van deie laefte is hier over wel twijvelinge ende
difpuit gevallen ; zeggende de Crediteuren, dat fy uit hoofde van de
Meijers hun debiteuren zijnde j recht hadden, om taxatie te eylchen,
ende dat de Landtheeren daer wel tegen hadden het recht van tot geen
taxatie gehouden te zijn, eer de huir-jaren uit waren; maer dat fy met
dit hun recht moeften in preferentie komen met de Crediteuren, die
haer' fòuden overtreffen, om dat het felve recht van de Landtheeren
Was Perfeneei, voortkoomende Hechts uit een CantraÜ, dat tegens haer
hypoteeclien niet op Ibude komen.
zg. Maer behalven dat dele reeden al te 'diep is uitgehaelt , en
dat dit recht der Landtneeren niet foo kan gefcheiden worden
van de eyfch der taxatie , maer veel eer het ièlve ren eerften aenzien
foude verfticken, foo is nóch uit het gezeide klaer, dat de Meijer geen
recht in eenigen deele kan hebben, om dm Landtheer tegen fijn dank^ ende
buiten fijn opzegginge de taxatie te doen aenneemen ende op te dringen , als

nit kracht van dehuir; welke niet zijnde geëindigt , foo kan weegens
de Meijer geen opzegginge , by gevolge geen eyfch van taxatie gefchieden, fonder dat hier tegen doet, dat de Meijer tot nadeel van lijn
Crediteuren geen nieu contraót van inhuiringe hadde konnen maken;
want flilx niet als een contract zijnde, wel heeft konnen gefchiedenby
een debiteur, zijnde noch in lijn geheel, gelijk^kennelijk^ rechtens is. Vol
gens dele reeden is meermalen geoordeelt, dat de Crediteuren voor 't
Æyndigen der huir-jaren geen taxatie hebben te eyfchen, niet meer als
de Meijers fouden konnen doen.
.
. 50. By aldien de, Meijer tegen dank ende verbodt van de Landtheer bout op fijn grondt of bet out gebou vergroot ende veriwaert,
foo is het iëecker , dat hy geen taxatie daer van kan eyfchen, ook
niet , als nae 't eynde van de huir-jaren de Landtheer hem doet vertrecken, om dat foodanigen Meijer geen ander aenzien kan hebben,
als alle de geene , die willens en weetens op een ander mans- grondt
bouwen i van welke de Rechten leeren , dat fy alle onkoften ende
materialen verhelen, foo dat fy die ook niet konnen wech ende mede
neemen. (ra)
31. Heeft hy wel niet gebout tegen uitdruckelijk verbodt , maer
echter buiten kenniflè van de Landtheer, lbo moetonderfcheidt worden gemaekt, of hy een nieu huis gebout heeft daer te vooren "geen
Ggg 3
huis
(m) ei §."30. Infi, de jîcquh, ter. dom. I, J}-ff. ds ConduB. initb».
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huis cftm étnnexls geweeft is , dan of-hy een vervallen ofte verbrandt
huis heeft gerepareert ende weder opgebout. In 't eerfte geval moet
hy gehouden worden voor een bouwer van quader trouwen, om dat
hy geweeten heeft, geen bouvens recht te hebben ; ende lülx, û
hadd' hy niet gebout dan ter noodt van de landbouw, hy foud' ech-ter geen taxatie konnen eyichen; nadernael hy fialxhadde moeten bedingen , of naderhant van de Landtheer rechtelijk eyfchen, dat hy 't
hem foude toeftaen, gelijk hy hadde moeten doen.
32. In het tweede geval moetmen zeggen, dat hy te rechte gebout
heeft, om dat hy de landen foo als fy met de huififlge waren befwaert
heeft gehuirt, ende de fake felve fprak, dat het vervallene weder opgebout moefte worden ; des hy dé huifioge niet grooter noch koftelijcker make , dan fy te vooren was geweeft , lònder nieü konfent
van de Landtheer.
* 33. In oude af koopen valt dikwils twijvelinge en dûpuit , of de
hdîïnge met kennifle van de Landtheeren zijn befwaert of niet , als
geen befcheiden daer van gevonden worden. Ende fchijnt de pre~
fitmptie in geval van twijvel te zijn, dat het met kennifle gefchiedt is,
om dat het anders zeer zelden gefchiedt * infònderheit als 'er geen proteffien in tegendeel zijn voorgevallen. Des echter ook wel prefumptien
ter contrarie konnen zijn, gelijk als nevens gemeine boef e hüifen gevonden worden oude Stinfen , die eertijts voor fterkten hebben gedient, ende niet konnen gedacht worden van huis-lieden gebout ofte
van de Landtheeren te zijn afgekocht.
34. Nevens de huilen worden ook de hooven, böomen ende plan*
tagien getaxeert , altoos foo wel naë de eerfte plantinge als nae de
tegenwoordige prijs ; de huifmgen, lchüifén, hoybergen, watermoolens, en diergelijke dingen alleen nae den tegenwoordigen ftant;
om dat fy allenthalven daer nae moeten worden betaelt; maer de böomen worden gemeinelijk gewardeert ende voldaen iiaé de koften van
d' eerfte zetting e , behalven mis de JMeijer de afkoop ende de plantinge van

de Landtheer [elf gekoekt heeft ; want alfoo hy dan van aenbegin eygenaer van de boomen is geweeft ende die allòo tot fijn profijt ende laft
verbeetert ende verergert worden , foo blijkt datmen in het taxeren
der felver niet als op den tegenwoordigen ftant kan zien. (n)
Cn) Sonde üb. 3. tk. 6 áef.8. in fin.

XXXVÏII. KA.
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KAPITTEL.

Van Erfpacht.

Wät erfpacht ?y en mderjcheidl des filfi Van ha'tr. \4en "teien ende boe het "tooi
gcftkht emie wgeftaen , en foo Van prefumptk des felfs. Hoe het gebruikt moet
fforden ende Van de ¾c¾fë» ende middelen ftaer door bet Verhoren "Vtort,

ï . k " \ E derde fôorte van halve eygendom is Erfpacht, in Friesi
1 landt wel foo gebruikelijk niet, als in andere Landen, even«-«—**^ wel eok niet onbekent.
z. H e t is een Recht r waer door men het gebrttik^ ende het ganJche genot van fijn vafie goederen toefiaet aen een ander voor een jaerlijxe
pacht , e-m het goedt te onderhouden ende te verbeeteren y eek, te behouden r
fio lange de pacht-penningen betaett worden,

3. Het is een recht , dat wel geen eygendom kan genoemt worden , om dar een Erfpachter een ander moet kennen voor eygenœrY
het is echter een recht daer nae gelijckende > men noemt het halven
©f nutlijcken eygendom , ende het recbt van de Heer wort niet qualijk genoemt in andere Provintien beheerfchtheit.
4. Erfpachters hebben dan meer ak huirs-lieden , foo wel van lafl
als profijt. Sy konnen de gedaente der landen veranderen, van greide bouw ende van bouw vveidlanden te maken , fy moeten ook hoeden alle ichaden-, die buiten ondergang van't geneele goedt mogen
voorvallen; ende konnen geen afîkch van pacht weegens onnatuurlijke onvruchtbaerheit bekoomen. (a)
f. Dit recht wort op vafte goederen alleen gelegt, ende wel meert
op landen, hoeweVt ook op huifen kan worden geftelt (b)
6. Het wort toegeftaen, aen een ander fimpelijk of aen lëekere familie. Als't fimpelijk wort gegunt , foo gaet het over tot allerhande,
erfgenamen, behalven in Kerke-goederen, welkers erf-pachtenfimpel¾k geftelt, verftaen worden alleen te zijn, vergunt aen de kinderen
. . .
*
eni
U) t. 4. C. dejur. emphyt. I. i£. §. 4. jf, Locati.
H*¾ 7. c, z. §. 3. xov, i i o , c. i. in§n.
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en verdere defcendenten, (c) Aîs aen een fèeker familie toegeftaen is 9
foo gaet het niet buiten <kt geflacht , evenwel tot vrouwen foo wel
aîs tot mans. (d)
7. Dit recht wort verkreegen gemeinelijk door overeenkomfte ende
contraâ:, ook wel byTeftament, gelijk vrucht-gebruik en pandt-recht by Teftament kan gemaekt worden, (e)
8. Men kan 't ook door verjaringe bekoomen, niet alleen van dertig jaren,' maer ook, lbo het Schijnt, van tien jaren, als beide partijen in de provintie woonen, ofte van twintig, als d'eene buiten da
provintie woont , om reeden, dat eygendom en pandt-recht in dien
tijt kan worden verjaert, gelifk^op Jijn plaetfe geleert wort.
9. Wel te weeten , als men't doet niet beeter weet , of wy hebben,
erf-pacht , want anders weetende , foo is men dertig jaren van doen,
om dit recht door verjaringe machtig te worden, (f)
10. E n dat dan ook anders niet , als wanneer een den tijtel van
erf-pacht zich opentlijk heeft aengematigt; want indien men de landen
voor een evendrachtige huir, in qualiteit, als huirder heeft gebruikt,
Schoon vijftig en hondert jaren lang, men blijft evenwel huirder. (g)
11. En daer mede 7ijn wel huiflieden voor defênbedroogengeweeft,
die landen in afkoop of in huir hebbende gehadt, van Kerken, Predicanten ende Gods-huilen veel lange jaren, gelijk mede haer ouders
ende voorouders onder betalinge van een jaerhjxe evendrachtige huir.
naderhandt by de Predicanten ende voogden in de huir opgehaelt zijnde, klaegden ende hielden haer als Erf-pachters, uit prefenptie, die niet
konnen opgehaelt ende verhoogt worden. Maer alfoo in haer brie ven
allenthalven ftont, dat ly waren huirders ende bruikers, foo is te rechte verftaen, dat iy huirders waren gebleeven, fchoon fy ende hun Voorouders hun recht op ds land.en, dikwils aen anderen hadden verkocht , 0
fonder kgnniffe, foo veel blec\_van de Landtheeren, want fulx in gewoonlijke huiren ende Hechte afkoopen ook wel mag gefchieden ; als niet
anders bedongen is.
iz. Anderzins, indien van de tijtel van huir ende afkoop geen blijk
Was, maer alleen konde getoont worden, dat in de tijt van dertig jaren was betaelt een evendrachtige huir of pacht, men fòude konnen
ftaende houden, dat het recht van erfpacht was verjaert en verkreegen. (h)
13. De
(c) N0V.7. C\3,m/>r.
(ày arg.I.i.d.V.S 1.6r.ff.de legat.2. .(«) Ll6ff.de pïgnerctrt. (f) ps*l, 5. C. deprafir. 30. Ve/40. 4««.
(g) per l. a. C.d
pœfcr.iQ.yelyz.dnn.
(h) Sand. Iib,$.tit. 6-def. IO.Verf.fanejidetitulo.
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i5. t)e plicht van d'erf-pacht is verder, naeanfebefchrijvitige, om
het goedt ½ onderhouden, fonder de onkoftcn te mogen brengen in ver•minderinge van de pacht, fonder dat hy ook om de grootheit der onkoften het goedt foude mogen verlaten, gelijk een Vrucht-gebruiker
doen mag. (i)
14. Het oogemerk is ook, dat het goedt falverbeetertworden, om
•welke reeden het oorfpronkehjk is ingeftelt geweeft; maer liet foude
echter wel konnen erf-pacht zijn, fchoon dat niet bedongen was, ende fòdanig bedingt - kan ende pleegt ook wel in huireq endeverhuiringen te worden geftelt. (k)
15. Defweegen is ook de pacht gemeinelijk veel kleiner als iy in
huir pleegt te zijn , om de lalt van't onderhout ende verbeeteringe,
ende kan de fèlve huir of pacht-penningen nok verhoogt of vermeerdert worden. (I)
16. En dit, benevens het recht van erf-pacht te behouden, lbo lange
de pacht-penningen betaelt worden, is het feekerfte onderich'eidt tulfchen dit recht ende gemeitte huir.
17. Erf-pacht wort verloorea om verfcheiden oorfàken, ten eerften,als>
de,pacht in drie geheele jaren niet is betaelt, (m) of als iy van Kerke
goederen is, in twee jaren, (n)
18. En dit verlies gaet fijn gang , onmiddelijk uit de W e t , niet
tegenftaende de pachter nae verloop van de jaren , de huir of pacht
prefenteerde te willen betalen, foo wanneer de Heer fijn recht gebruiben wil. (°)
19. Al hadd' ook de Heer de betalinge nae de jaren fonder^ro/.?/? (dat
echter veiliger is te doen ) aengenomen , hy foude niettemin 't erfachts-recht aen zich konnen trecken, om dat aenneeminge van't geen
ejn koomt niet kan wechneemen, fijn recht aireede verkreegen. (p)
zo. Altoos zijnde te verftaen , dat d'efpaebter niet kan verdreeven
worden, als by rechtfweegen ende gewoonelijke middelen van executie.
ar. Behalven gebrek van betalinge in.lbo langentijt, verheftd'erfpachter fijn recht, als hy dat lelve voor't geheel oftendeèle vervreemdt
ende overdraegt op een ander, door tijtel van koop; anderetijtelsende middelen zijn. niet verbooden; om dat den Heer toekoomt de vijftig/fe
penning van de prijs, mitjgaders het recht van niaer of naeîiinge, dat beide niet als in koop plaetfe kan hebben.
H hh
x%. T e n

E

f"1) per /. 1, in fin. &' l. 2. C. ie jut. Empbyt l. 64. ff. de nfufr.
(k) Sand.
•d. def. V. 11. opponunt Biltani,
(ij §. 3. Infi. de locat. cond. & l. j . ff.dejur, E
phyt.
(m) 1.2. C-de jur. emphyt, (n)\Auth. QuiremC.de SS,Ecckj. (o) d,U
2. &l.%.C<defund,patrim,infin.
(l') NoV.lio.c.8,
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de betalinge der Schattingen ende landts laften op het goedt liggende
(q) hoe lange defe draUnge moet zijn ftaet in de Wet niet uitgedrukt*
foude moogelijk^foo lange kontien genooms» worden , als het goedt
ninge van dien wort aengetafi.
2,2. Eindelijk wort erf-pacht verlooren met het goedt qualijk te ge>
bruiken , het welke t'eeneroael ftrijdig is met de plicht van een erf»
pachter en't oogemerk van dit reebt, dat om verbeeteringedergoed¾
ren doorgaens gefticht wo.«k

XXXIX.

KAPITTEL.

Ván Lijftocht.

Wat dienftbaerbeit \M goedt %y > en hoemeeniierlef'. $erfoneele dienfibaerheidth
Tneelderky. Ván Vrucht-gebruikt byjonderlijk Van goedt'dat VergaetJ; "Van d
cautie in defen. Laften des Vrucbtbmikers. VeUinge in eygen of oneygentlfå
y Uruffht-gtbnttk enf.

f. "¾T *y*.01gt in ons ordere de dienfibaerheidt van goederen, diebe»^Lf
lèhre ven wort te zijn een recht, liggende op een andermans goedt,
¾f
w&er door de eygénaerjets in hetfîjne moet lijden, ofte verboden wort
Ie doen, tot voordeel van een ander.

2. Sy is tweederley, perloneele, ende erf-dienftbaerheit; pèrlbneeî^
dienftbaerbeit is, als yemants goedt dient, om een andermenlchprofijt te geven, ende wort genoemt lijftocht.
3. Hier van zijn 'm de rechten drie foorten, wHcht-gebruikj, gebruik^
.çnde wonings-recht,

4. Vrucht-gebruik is een dienftbaerheidt, waer dbår men rechtheeft,
al het profijt ende opkgmften, van een ander mans goedt fijn leven lang tegesmeten , mits dat het goedt felve behouden blijve. (a/

f

.->

f. Het woort dienfibaerheit, geeft te kennen, dat niemant vruchtebruik op fijn eygen goedt heeft, om dat niemant fijn eygen dienftnecht kan zijn, hoewel het genot van eygen goedt cÜkwiïs inde rech•

^) d,l.Z..C,deJm.Emphl,

"''

(f)

fr.înft.deu^SruBi
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t e n , met hét woort vrucht-gebruik beteekent wort. (b) mâer dan is't
een gedeelte van eygendom , met de welke het genot natuüiijk vergezellchapt is.
6. Soo zeer , dat ingévalle een huis of Saté landts aen een, endc
het vruchtgebruik van ¾en aen een ander gemaekt wierde, fio fiude
die het huis of landt hadde, het vruchtgebruik^ mede parten, om dat onder

het woort huis of landt volle eygendom te zâmen met het vrucht-gebruik. verftaen Wort * invoegen het vruchtgebruik aen beyde gemaekt is. (c)
7. Dies, wil een Teftatéur het vrucht-gebruik by den eenen ende
de bloote eygendom by den anderen hebben, fòo moet hy fûlx met
klare woorden uitdrueken.
8. Edoch in de erveniflên wort iûrx niet vereyicht» maeraîsdeeene wort erfgenæm gemaekt ende dç andere het vruchtgebruik belpro.
ken, foo- krijgt de kefte het geheels vruchtgebruik alleen, (d)
9. Daer is gezegt in de befchrijvinge van hèt vrucht-gebruik, dat
het begrijpt alk profijten ende inkomfien, heedanig die [ouden mogen zijn,
het zy dat de vrucht-bruiker het goedt lèlfs , of door een ánder gebruike; behoorendeook aen*t vrucht-gebruik, het geene naderhandt
by aenwas of anderzins het goedt mpehte bygevoegt worden; ookfodanige rechten koomen hem toe die æn het goedt vaftzijn, fihoonmet
de vruchten niets gemein hebbende $ gelijk by ons het recht van ftemminge ten platten lande, (e)
10. Alleenlijk moet hy zorgen, dat het goedt inweefenblijve, fòo
veel. de natuire der fake lijden kan, volgens de laefie woorden der be-,
fihrijvinge, want indiea het luik goet i s , dat metter tijt veroudert of
flijt, daer voor is hy niet gehouden, ende dierdvolgens, als een vruchtgebruiks peert of koe fterft, daer is niet van te zeggen, (f)
11. H y kan ook gebruiken de fteen-houwerijen ende fandt-gravingen, die in het landt mogen zijn . wel te weten, indien fy niet ganfeh
konnm uitgehouwen of uitgegraven < werden , want indien ly niet wederom vervult worden , ioo kattjdientenevens geen eygeçithjk vruchtgebruik zijn, (¾) 't welk ook te verftaen is van de feenen daer men
turf tot brandinge uitgraeft» waer vaa terftönt iâl geiprooken worden.
Hh.h ¾
ia. Als

- ;(b) l.ç.mpr,ff./fufusfi.pet.l.4.ffJeufufr.
(c) l.ig,ff.deufufr.leg.l.6.ff.
ieuju.ear. rer. Grafllrecept.fentent., §. legatum qu. a5.w. 3. Mantic. 1.9. de conjeEl. ú
iïolànt tit.6 n.f†.&feqq.
($)\iideälatot^u&ores&texttif.
(«) l.jéffJeufufr*

ƒ.$,$•*•«&.*. (f;/,j£.j.pen,$oi, (g)/.7.$,13. jf.jò/¾f.nuftwn.Sand.lib,s.ta.^
defin.i.
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12. Als'er vruchtgebruik gemaekt wort van yets, dat uit veel lichamen beftaet, gelijk een kudde of een boomgaert, lòomoetdevruchtbruiker in plaets van de gedoode of gefturvene Schapen, ende bomen»
andere fchapen tot de kudde aenvoeden, (\\) ende nieuwe bomen aenplanten, mix dat het altoos een Kudde ende een boomgaert kan blijven.
13. Het felve is ongereet te verftaen; van andere diergelijke dingen.
Exempel^de vader van T.T- huifvrouwe van de Heere SS. Grietman over
D. hadde, onder ándere,fijndochter¾emaekt het vrucht-gebruik van een
lijnbaen tot Stavoren , benevens de tocht van'fijn andere goederen,
boven de kgkima; edoch om de lijnbaen in neeringe te houden , hadde hy feecker getal van fcheeps-parten geordonneert , om daer by te
• blijven; welke met der tijt vergaerde, foo moeften 'er andere worden, aehgekocht, alfoò de lijnbaen anders niet kondebeftaen; de Executeurs van het Teftament wilden, dat de dochter fiilx uit het vruchtgebruik foude doen, om dat ly moefte maken, dat de lijnbaen in weefèn konde blijven, ly daer en tegen wilde, dat fùix uit de andere goederen
foude gefchieden. bet Hof heeft de middelwech genomen, datdeaenkoop wel foude gefchieden tot lafte des. boedels, maer dat T; T . de
interefleh daer van foude hoeden, den x^fulij 1641. Nauta decif 71. .;
•14. Eer de vrucht-gebruiker genot van fijn vruchten kan bekoomen, foo moet hy borge. dellen, dat hy de goederen, waer van eigentîijk vrucht-gebruik is , als een vroom, neerftig huis-vader lal gebruiken ende onderhouden, ende ten tweeden, dat hy de felve goederen het vrucht-gebruik geeindigt zijnde, fal wederom keveren, (i)
if. I n t óneigèntlijke vrucht-gebruik (waervanterftont } moethy
mede ónder borghtochte belooven, dat by de getaxeerde prijs of de felve
quantiteit fal betalen ende wedergeven.
16. Dele Borgtochte wort ver¾aen, fôo eigen te zijn aen het vruchtgebruik, dat de Teftateur aen yemant vrucht-gebruik makendeliem
van de borgtochte niet en kan bevrijden , (k) hoewel de erfgenaem
nader handt de felve ^ foo hy het niet begeert,-wel kan achter /laten,
want föo lange ly niet gévordert wort , mag de tochtenaer de profijten ontvangen , waér van hy anders foo men hem borg af eifchte,
voor het keveren des lèlfs, niet hadde konnen trecken.
17. Wort echter den eigenaer niet verboden , om naderhant noch
*
borg. (h) Li&l.iv. §.1, de uffifmiï. f 38.I«/ï.rf.^.R E.
V) l \\.ff. àeufufr.L^
7.úfufr.qnematlmic&ï
(k) l.pnXMmfoff,leg4U.l.l.§,i-S.utin$o$.leg<ii{
F4chitite5,controyf
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borgtochtè te eyfchen» ten ware hy de cautie uitdruckelijk hadde
quijtgefcholden; want generale woorden niet lichtelijk genoeg zijn;
gelijk of hy aengenoomen hadde om het Teftament, waer in de cau'tie quijtgefcholden was, in alle fointen ende deelen nae te komen; fòo als
gefchiedt was by R . B. cum foc: contra A v M wed: van N . W . de
Gedaegde is wel bevrijdt van de cautie, doch niet om defê reeden by
haer voortgebragt , maer om dat haer macht van verminderen ter nooit
Was gegeven , nademael de \ macht van * verminderen, maekt dat
de cautie niet nootfakelijk i s , gelijk, volgen fal, vooorgevallen den
19 ƒ«». 1680.
18. Want lbo de Teftateur aen den lijftochter macht geeft om het
goedt te verminderen , gelijk dikwils gefchiedt , dan is het foo zeer
geen vrucht-gebruik als eigendom, met laft om over de handt wederom te keeren; dies als dan de tochtenaer niet'meer borge behoeft te
Hellen, als voor de vierde part der goederen, ende noch kan de borgtochte voor dit vierde part hem by den Teftateur worden quijtgefcholden, als mede het maken van Inventaris, hoewel hy echter niet kan
weigeren in luiken gevalle eenige verklaringe ende befchrijvinge van
goederen, waer uit de eigenaer weeten mach, wat hy in tijden ende
wijlen fal hebben te eyfchen. (1)
. 1 9 . Is echter wel eer verflaen,dat,als de verteeringe ende verminderinge niet als ter noodt is toegeflaen, de leeveringe van't inventaris, fchoon
ten Teftamente quijtgefcholden, niet kan worden geweigert, noch de
taxatie der goederen, die door het gebruik verteert worden, in de fake
van W . H. fòc: Requirant contra Trijntje Andries wed: van Gerrijt
Buma Requireerde den Z4 Maert 164c. Nauta decif. 6j.
.
ao. Het moet niet vreemt fchijnen , dat wy gezegt hebben, door
het woort van vrucht-gebrujk, in boven gefchreven gevalle de eigendom verftaen te worden, want fulx wel meer gebeurt, dat het geene
in eigendom gemaekt wort, om over de handt wederom te keeren,
.gezegt wort ten lijfftonde of tot vruchtgebruik gemaekt te worden»
by exemp: ik^make fan het gebruik, of den tocht van dttifent guldens, mits
dat hj fe nae verf erven wederom fal keren aen Pijter. (ra)
a i . Van gelijcken, ik^maek, aen mijn man tot fijn gebruikten de lij ff end
die of die plaett, des dat jy nae fijn doot mijn kinderen eigen fal zjjn j w e derom het go ut, endefilver, dat ikjhijn man gemaekt, hebbe, falhj mijne ktnderett
wederom keeren , ende zjch met het vrucht-gebrmkgenoegen, endefoo voorts, (n)
H hh 5
Tt. G y
0) Sana. 5. 5. :$.
(m) Sande%.i.n
(n) l.ult.ff.d.ufttfr earumrerumLl^§. jr. d. leg, z, /, i j . d, aur. &arg.kg, adde l. 4. /. fe«. f. 7. d, dam,legato
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%%. G y lult zeggen, wat onderfcheit is'er, ofyemant het vmeht*gebmi1^
heeft, of de eigendom te lijfflonde, met -wtâergevinge vver de handt, nae-

'demael het vruchtgebruik al het genot van de eigendom in fich begrijpt ? Ik antwoorde eerftelijk, die de eigendom heeft, kan het
goedt verkoopen ende vervreemden, lbo lang het fideicommis vervallen is , ende de voorwaerde , die op het fideicommis geftelt is,
niet komende te verfchijnen, foo blijft de koop beftendig, ten tweeden^ hy mach de vierde part vrijelijk verkopen of niet verkopende
voor hem altoos behouden, ten derden, hem kan de borgtochte ende
Inventaris leeveringe quijt gefcholden worden , ende ten vierden,
vruchtgebruik wort lichter verlooren als eygendom in diervoegen gera aekt.
zg. Evenwel een enkel vrucht-bruiker kan noch buiten het voorgaende
fomtijts van de borgtochte ontflagen worden , eerftelijk als't gemaekt
wort aen't gemeine landt, ten tweeden, als yemant fijn goedt, aen
een ander Schenkt, behoudende voor bem het vrucht-gebruik , ten
derden , een vader fielt geen borg aen fijn zoon voor het vniGht-gebruik, dat hy heeft in fijn moeders goederen, ten vierden, als de eigendom aen yemant tegens Icekeren tijdt ende het vrucht-gebruik terftont
gemaekt wort, Soo is'er ook geen borge van noden, (o)
a¾. Ten vijfden, ende ten laeften, als de vrucht-bruiker wegens armoede geen borge kan vinden , het foude hard zijn, dat hy daerom
fijn recht verloor; dieshalven indien het een eerlijk ende vroom man
is, lbo wort hy toegelaten onder eede, (p) van het goedt wel te rullen gebruiken ende wederom te leeveren, maer lbo het een perfoon
is, op wiens eedt men niet veel ftaet kan maken , foo mag de eigeilaer te zamen met de vrucht-bruiker het goedt verhuiren, ende laten
hem de huir treeken, of de eigenaer kan met hem felf over den huir
ackordeeren.
24. Een vrucht-bruiker kan ook geen weelentlijke veranderinge in
de fake brengen, al wierde fy verbeetert; foo maeh de vrucht-bruiker
van een huis geen kamers veranderen, verdeelen ofte te zamen voegen , geen deuren verfetten , ofte gangen aen of af doen , hy mach
van geen plaifier-tuin maken een keuken tuin enf. (q)
25. Ingevolge van de profijten moet de vrucht-bruiker ook dragen
de

foj- /. t,§ 18.utlegai.ferï,eaufiarg. 118.d.¾l.l,ult,§finautemC.àelon.qutt
îib. I.y,§.z ufufmH, quemad. cay, SQhotan.exam.adtit.ff.uSitfruB.qaemadm.cdy.
(?) arg. HoV. 11 ¾. e. _ in fin, l. 7, §. uit. QuiCatiCd. cog,G*iL ¾^¾T 47,». 8, ér" J½¾
(ù l<7<infinJ.'è,l,i\.§t+.(?fetiq,fl'deufufîuël.
-' • '
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de îaften f als daer zijn de gemeine landts fchattingen, gewoonelijcke
of oogewoonelijcke, al ftont'er in een plackaet, dat de eygenaer de fihattinge hoeden (oude-% van gelijcken hy moet ook de koften van de reparatien hoeden, indien fy niet groot zijn, of niet behooren tot den geduirigen ftant van beeterfch¾p; want die fodaniggekeurtworden,kan
de vrucht-bmiker naderhandt van den eigenaer wederom eyfchen; foo
daer getwijvelt wort, of fy voor groot of klein behooren te worden gehouden » lbo moet de rechter haer fêheiden. En foo. yerre de
vrucht-bruiker gereedt is het goedt Uever te verlaten als de koften te
hoeden, hy kan daer allenthalven mede vry, (r)
zó. Aengænde de pleits koften, wort onderfcheidt gemaekt, tuflchen
een vader die het vruchtgebruik van de Wet heeft, endetuflchen andere vrucht-bruikers by contracl: of laefte wille geftelt. De eerfte
moet de onkoften van pleiten fbnder onderfcheidt uit fijn vrucht-gebruik
hoeden , (f) ende is foo by den Hove geweefen in de fake van Johannes Walrich Impetrant tegen de Curatoren van fijn kinderen Gedaegden, den z i May 1636. maer andere vruchtbruikers moeten wejk
hoeden de pleits onkoften over het vruchtgebruik gevallen, maer niet
over den eigendom, (t) edoch moet de vruch-gebrmker den uitfchot
doen , om van de eigenaer wederomme te eyfchen , gelijk by den.

H o v e verftaen is, tuflchen Lucas Brink^Deurwaerder (pecijicant ende oppofierde , contra fajf. <z/l. van O. specificeerde ende oppofante r anno 16804 voor
Vafielavont.

17. Het vrucht-gebruik kan geftelt worden in alderhande goederen, lbo roerlijke als onroerîijke, ook onlichamelijke, ende eyndelijk »
£00 wel in al het goedt te gelijk, als in belbndere ftucken.
2,8. Mits den kinderen haer Legiiima , dat is, wet-noodige portie
niet werde vermindert; mits ook het vrucht-gebruik niet meer weer-,
dig fy , als de twee .dardeparten van het geheele goedt , het welke
fomtijts kan gefchieden, endefiilxomdatde Falcidia, waer van hier boven moet behouden blijven. (-)
19. In defen gevalle moeten de fchulden, die daer zijn, van het kapitael der goederen eerft af betaelt worden, ende het overige blijft voor
het vrucht-gebruik, (w)
30. Alhier moet gezegt worden, dat het vrucht-gebruik eygentlijk.
genoomen, beftaet in goederen , die door het gebrmk. niet worden ver-

teert , volgens de kefte woorden der boven geftelde belchrijvingey,
maer

(V) l. 7- §. z. 1.48. ff. d UfiifruB, l. 7. C. de Vfufr»
(f) /• ï. C. de ion. maîem*
¾) "È'mdl, de bon. mutrtu (a) KoV. i%,cap. 3. /, : § ff. d* Vfafr. (V) Sand. 5. ¾
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maer oneigentlijk beftaet ook het vrucht-gebruik in goederen die men
niet kan gebruiken , fonder t' elkens te verminderen ende te verteeren, gelijk daer zijn alderhande vruchten, als kooren, weit, olij, meel,
•Wolf kruiderijen, voorts alderhande eet-endedrink^waren ; ende eyndeîijk

geit, voorts alles wat door het gebruik verteeit wort , hoedanig ook
zijn de berg-werken van alderhande metalen, ende by ons de feenen
die uitgegraven zijnde niet wederom volwaflèn, ten ware de vruchtbruiker iaodanige metalene graverijen ofte feenen door fijn arbeidt of
koften hadde te nutte gemaekt, in welken gevalle het vrucht-gebruik
vol ende eygentlijk is. ( x )
.
51. Het onderfcheidt in defen is , dat in het eygentlijke vruchtgebruik nae het eynde des felfs de eygenfte goederen herftelt worden
aen den eygenaer , maer in het oneigentlijke wort even fio veel van
de felve fiórte wedergegeeven , ofte de waerdije van 't geene verteert is ,

fulks de vrucht-bruiker alldan de renten alleen profiteert, (y)
32. Edoch in het beeftiael, ende in kleederen, lbo linnen als wollen , mitfgaders andere huis-geraden, beftaet het vrucht-gebruik eygentlijk , fulks de vrucht-bruiker de beeften ende de kleederen kan
gebruiken , foo lange fy bequaem zijn, ende gevenfè verfleeten wederom , of fterven de beeften, de eygenaer heeft niet te zeggen, maer
de vrucht-bruiker kan ook_ de beeften niet Jlmchten noch verkoof en , end
kleederen niet veranderen, (z)
53. Defweegen is men gewent het beeftiael, kleederen ende ander
bederflijk huis-gcraet, waer van het vrucht-gebruik weg gemaekt is,
in het begin te wardeeren, (a) invoegen de vrucht-bruiker aenneemt,
nàe geëjndigt vrucht-gebruik^de getaxeerde prijs felfs , of door Jtjn erfgenaem
te betalen.

34. Echter hy kan daer toe niet worden gedwongen, dienfvolgens,
als hy tot onderling gerief, de taxatie, gelijk meeftendeels gefchiedt,
aenneemt, foo is 't billijk, dat de prijs der goederen verre beneeden de
rechte waerdije genoomen , om dat de eygenaer by de taxatie veel .
profijteert.
35-. Ten eerften, om dat de vrucht-bruiker nae uitwijfinge der rechten het goedt tot het uiterfte toe ibuden mogen gebruiken, fonder yets
te betalen , ten tweeden, om dat de vrucht-bruiker door taxatie de
noed of het gevaer der goederen op zich neemt , fulks hy de taxatie
moet

(*) §. 2 Inft. de Ufufr. Sand. C.%.%. (?) d §. 1. Sand. ibii.
(z) /. 15. § 4.'
JflAe, Ujufi l.t}.§.pen. Ufufr. quemadm ca>. FachitiœS.fontro"». c.^i.Dix. inaufpic.
Colat, prima
(a) /. á l $. i.d. Ufufr.
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moet goedt doen, fchoon veel, jae alle beeften ontijdig mochten zijn
geftorven, of de kleederen verongelukt , hoedanige Jchaden anders naer
rechten tot koften van den vrucht-bruikgr niet [ouden zjjn gekoomen. (b)

36. Is ook te weeten , als de vrucht-bruiker by lòodanig accoort
een feeckere lümma heeft uitgelooft, fchoon hy daer mede eygenaer
is geworden, dat hy daer door echter niet af en gaet het verder recht
hem by teftamente gefchapen , als of het was een novatie van teftamentair recht, in en tot verbinteniffë onder leevende ; Nademael het
niet anders is, als veranderinge van waer en eygen vrucht-gebruik in oney^entlijk , dat ook immers ten aenzien van een teftament wel kan
beftaen , ende is foo geweefên tuiTchen R . B. cum loc. Impetrant ?
ende A . M Gedaegde, den 9. /W/1680.

XL.

KAPITTEL.

Moe 'PTUcbt'gehmk^ gemaekt ende verkoren Teort - Van
flecht gebruikt ende "iïoomnge.
Middelen y>an Vrucht-gebruik te eynàigen door de Wet, door Teftament, door Contract 1 Trefiripie , T-^cbters uitfpraek. Het "toon Verhoren door Verfierf, door
Verkeert gebruik, Verfloffinge en oVeràrachte op den eygenaer, doorfaeks ondergang
ende "fteefentlijke Veranderinge , mitfgaders allerhande Vereeniginge met d'eygen• âont- Wat gebruik ende Veoonings recht Verfcbeelen Van Vrwht-gebruik.

t, °\Ï\[T
Y moeten noch weeten , hoe vrucht-gebruik gemaekt
% / Y / wort. hetgefchiedtofdoordewet, of door de menlch, de
- . * " wet geeft vrucht-gebruik teneerften, aen een vader op fijn
kinderen ¾aer. moederlijke ende van ckler aengekoomene goederen, ten
tweeden , aèrt de ouders , die tot het tweede houweljjk overgaen,
Welke het vrucht-gebruik hebben der goederen, die van haer eerfte •
man ofte vrouw haer in eygendom waren aengekoornen. waer van in
bet eerfte boek gehandelt is. (aj
%. t>Q menlch maekt vrucht-gebruik by laefte wille of onder leeIii
• '
Vende,
' (b) l.io.C.dejur dot.l.gC.depignoribttsl.ii.ff.dereb.cred,
ff,debM,quœlibJ,$,§,i,C,defecMd,2iuj>t.
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vende. laefte wille wort wel meeftendeel in defen gebruikt, maerheC
kan ook gefchieden door fchenkinge, door koop, ende andere overdrachten, waer op dan volgt de dadelijke inleidinge, welke is in-plaetfe
van leeveringe , gelijk^ wj elders hebben genegt , ende eyndelijk wort
vrucht-gebruik verkreegen by de geene, die het goedt tien jaren lang
als vrucht-bruiker bezeeten heeft , of drie jaren, lbo het fchijnt, indien het tilbaer goedt is. (h)
3. Somtijts ftelt ook de Rechter vrucht-gebruik , als het goedt tuffchen erfgenamen , of die gemein goedt hebben , niet kan gedeilt
worden; dan foo krijgt fomtijts d' eerie den blooten eygendom, d' ander het vrucht-gebruik, (c)
4. Volgt hoe vrucht-gebruik geè'yndigt wort , 't welk gefchiedt of
ten aenzien van de bruiker, of van de fake fèlfs,
•f. Van de bruiker, ten eerften, wanneer die fterft; ten ware een
zoon in fijn vaders macht zijnde het vrucht-gebruik gemaekt was,
want om dat een zoon al wat hy verkrijgt, voor fijn vader verkrijgt, ende
fy voor een en de felve perfoon gehouden worden, foo blijft het vruchtgebruik by den vader, ofte liever het wort van hem niet afeenoomen j
Edoch het vrucht-gebruik aen den vader gemaekt, koomt niet we¾erzijdts, nae fijn verfterven, op den zoon. (d)
6. De vruchten die noch op den velde ftaen ten tijde des afftervens
van de vrucht-bruiker, komen niet toe fijn erfgenaem, maer den eygenáer, behoudens de onkoften, maer de onverfcheenen huiren worden gedeelt, nae proportie des tijdts. (e)
7. Ten tweeden , als de tochtenaer het goedt op een ander wijfe
gebruikt, als by het maken van't vrucht-gebruik, bedongen ende vaftgeftelt was, foo wort het ook geëyndigt. by exempel, indien bedongen was, dat hy van^greide geen bouwlandt, of van een boogaert geen tmn
foitde mogen maken , indien hy het felve nochtans deede , lbo was het"
vrucht-gebruik verlooren. (f)
8. Ten derden, wort het verlooren door verfloÆnge, wanneer hy
het vrucht-gebruik van ontilbaer goedt, in tien jaren , of vaft tilbaer
in driejaren zich niet heeft àengetrocken. - (g)
:
9. Door e-ualijk te gebruiken wort de tocht niet verlooren , maer
áe vrucht-gebruiker ofte fijn borge moeten de fchade vergoeden, (h)
10. Het
<&} l.ult. ff,âeSeMtyhpm.^i,in†:C.deVfitff. - (e)l,6'§.i.ff deUfufr.
C¾ §'<&?>• Inft'.à. Vfufr, l, uit. C.eod. I;^pr. Cd t,
(e) f 36. Inft.d.RD.l
ff de Vfufr.
(f) d. f pen 1.10 §, 1 1.11 Quemadm. fexYtt- amitt. (g) l.
ft.t. C.deUfitfr. . fb; i, i$ <f %ff.de Vfufr. 1.1. §.5, ' Vfufr, Quemadm. ca
r
ziet echter Zutphentit. van Lijftocht. H. 22.
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io. Het. wort ook niet verlooren , wanneer de vrucht-bruiker fijn
geheel recht overdraegt aen een ander , maer foodanige overdrachte
Wort gehouden van geender weerden ende 'als niet gedaen. (i)
i i . Maer het en is hem niet verbooden, de macht om de vruchten
ende opkomften te genieten, lbo als hy die heeft, aen een ander over
.te draegen, blijvende als dan de tocht felfs by hem , ende wordende
met fijn doodt geëypdigt. (k)
IÀ. Ten aenzien van de fake wort vrucht-gebruik geëyndigt , ten
eeriîen , door vereeniginge van het vrucht-gebruik met het goedt,
•het zy dat de eygenaer dat verkrijge van den bruiker , of dat de eygendom aen den bruiker koomt. (1)
13. Ten tweeden ; door bet vernietigen van de fàek gaet ook het
vrucht-gebruik te niet, maer als het goedt ten deele vergaen ofte vernietigt is , foo blijft het vrucht-gebruik op het geene daer overig is,
by foo verre dat overige van eenderleije naem is met het geheel , maer als
het overgebleeven deel de felve naem niet kan houden, foo blijft ook
het vrucht-gebruik niet in dat deel. (m)
14. By exempel, een Saté Landts gaet voor een gedeelte verlooren
by water-vloedt of anders, het vrucht-gebruik blijft op het geene behouden is, om dat een deel van het landt ook landt is. Maer als een
huis verbrandt, blijvende overig de bloote plaets met eenige muiren,
foo kan de vrucht-bruiker de plaets niet behouden, om dat een huisfteede geen huis is ; in tegendeel een Saté Landts gemaekt ende het
huis verbrandt zijnde , foo blijft echter de tocht van de Saté Landts
in zijn geheel, ook van de grondt daer het huis op geftaenheeft, (n)
ij. T e n derden , eyndigt het vrucht-gebruik door veranderinge
der fake, fòodanig, dat de fake niet meer is het geene fy te vooren
"Was. by exempel , het vrucht-gebrmk^van eenjilveren lampet of Jchootel
gemaekt , ende haderhandt de felve verandert zijnde in tafelborden of kan
delaers, lbo heeft de tochtenaer niet te eyfchen; van gelijcken in kleederen , ook in gefteenten die felfs te pande verzet zijnde de tocht
ontrocken worden- (°)
16. De tocht van een gemaekt bofch , in greid of bouwlandt verandert zijnde gaet ook verlooren , maer greidlandt te lijfftonde geI i i 2,
maekt

(>.) §-pe». ï. de Ufufr. Ver/ itemfinit. Tinell. i. i.part. 3. de bon. mat. n. 38. Sänd.
de aêl.ceJJ.c.†. n %$. ziet nochtans Groenweg. op de Inleid, van de Groot 2. boek
39. deel n. iS. diff; multi, (kj /. ra. $. 2 l. 38. /. 67. h t. pr. lnft. de Ufufr. (1) d. §
pen.lnfl.
(m) l.$,§ z.ufquead1.13. ff.Qtfib.mod.Ufufr. amitt.
(D) 1.8-&
9. ff. Quib, mod, Ufufr. amitt.
(o) /. 1 o', f 4.5.6-#. Qùb. moå, Ufuf, amitt.
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roaekt ende in bouwlandt of een tuin of boomgaert verandert zijnde l
blijft de tocht, (p)
17. Een gefpan van twee , vier , of zes peerden gemaekt zijnde ,
een daer van ftervende, te weet en by't leeven van de maker, gelijk^ in allen
defen , foo is het vrucht-gebruik van de reft mede te niete, anders als
wanneer de tocht van drie, vier, of z.espeerden Jîœpelijk^getnaektis, want
dan het vrucht-gebruik blijft, foo lang als'er een peert overig is. (q)
18. Vrucht-gebruik in't geheel geëyndigt zijnde keert weder tot
den eygenaer , mäer voor een gedeelte niet altoos , want als het by
teftament gemaekt is, foo koomt het verlooren gedeelte by aenwas aen
den geenen, die het ander gedeelte heeft; maer tocht by acte onder
leevende opgericht zijnde, heeft aenwas geen plaets, ende daerom koomt
ook het gedeelte, dat geëyndigt is, aen den eygenaei•,gelijkhierboven
gez.egt is. (r)
19. Dus verre van het vrucht-gebruikj wy hebben gezegt, dat de
tweede perfoneele dienftbaerheit is- gebruik, zijnde een recht om een
ander mans goedt tot nootdruft te gebruiken , behoudens het goedt
felfs. ( f )
20. Het verfcheelt van vrucht-gebruik door het woort nootdruft,
want die, gebruik heeft kan niet meer trecken van het geene uit het
goedt voort komt, (<Q als wat hy tot fijn eygenlevens onderhoudt van
nooden heeft.
. 21. Wooninge wort ook van huis-gebruik in de rechten onderfcheiden, lbo verre, dat die het gebruik heeft, het huis niet kan verhuiren , als wanneer hy daer felfs voor een gedeelte in blijft woonen ; maer
die recht van wooninge heeft mach het geheele huis verhuiren. (u)
22. Edoch dit onderfcheidt van gebruik ende wooninge nevens
vrucht-gebruik is heedenfdaegs weinig in't gebruik , en foude ook
ongemackelijk zijn om in 't werk te ftcllen.
23. Want de mate van nootdruft zeer verfcheidentlijk kan worden
genoomen, en moeflen daer ove? nootfakelijk\ kibbelerijen vallen.
24. Wooninge fcheelt heedenfdaegs ook weinig of niet van vruchtgebruik op een huis gemaekt ; hoewel niet fonde derven zeggen, dat het
geene by Kejferltjk\ recht voor onderfcheidt gejlelt is , nu geen flaetfi foud
kpnnen hebben , indien yemant de finnehjkheit hadde , van dat recht
foo te ftichten.
XU. KA.
(p)Ubidem. (q) l.io.§,ult.
(f) ltult.lnfi.deüfitfr. (t) th.lnft.&ff.de
Ufur. I.12. §. 1. Groot inleid, %. boek 43, deel. (') ibidem, (»; 1.10,ff,i
urufr,&b#bit.§,i.lnJi.eod,
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KAPITTEL.

Van affle noopens halve eygendom ende vrucht igehwik*
I. TT "T' Yt het geene verhaelt is, kan ongeveerlijk worden afge•
J noomen, wat aenrpraek of a£Ke uit balven eygendom ende
^-»*^ vrucht-gebruik voort koomt en aengeftelt moet worden,
a, In 't gemein uit allen delen koomt voort tweederley aétie , d'eene
tegen den geenen, die ons bet recht van halve eygendom heeft overgedragen ende toegeftaen, ofte des iêlfs erfgenaem; "de andere tegen
een derde bezitter van het goedt.
3. De eerfte is wederom of perfòneel of op het goedt. De perfoJîeele heeft plaets , als de halve eygendom maer is belooft ofte gelegateert, fonder leeveringe of dadelijke verkrijginge tot noch toe, en
dele ibrekt, ten eynde de gedaegde fal worden gecondemneert aen den Impetrant te doen hebben ende genieten hét Leen-recht of Erfpacht aen hem
ij contraiï ofte by tefiament door den gedaegden ofte fijn erflaters gegunt ende
toegeftaen ; of in cas van afkoop te betalen de waerdije der huifingeftaende
op des gedaegdens landen, by taxatie enf.

4. De andere aclie op het goedt heeft plaets, als het recht van halve
eygendom is dadelijk verkreegen ende in bezittinge genoom en, maer
dé bezittinge wederom verlooren is, ende die ielve geit ook tegen een
derde bezitter wie het ook lòude mogen zijn , en door defcn concludeert de impetrant, dat hy lal verklaért worden te hebben Afkoop, Leenrecht^ of E-f pacht op het goedt, dat de ander bezit, en dat hy dienfvolgens
fal worden gecondemneert het fclve goedt te ontruimen ende den Impetrant

te doen hebben met de vruchten, profijten €nde emolumenten enf
y. Soo is't ook geîeegen met de actie, die uit vrucht-gebruik gefchapen is \ als het reede ten vollen verkreegen is door bruik-lijdinge, {»)
die plaets van leeveringe heeft , lbo is 'er actie op het goedt tegens
yder bezitter, confejforia genoemt; waer door de eyicher zegt, dat hy
recht van vmchugebmïk^ verkreegen heeft op fuik, of fulk\ een goedt ; het zy

door verjaeringe of door een andere titel, waer op bruik-lijdinge van
de eygenaers gevolgt is , fulx dat hy in het dadelijk genot van dat

Iii 3
(*,) Tatiemia ufits.
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recht al is geweeft , ook de behoorlijke cautie daer voor al gepræfteerc, of bereidt is te præfteeren.
6. E n nademael het voorfchreevert recht » hem nu belet ende geweigert w o r t , het zy -van den eygenaer ofte van een derde bezitter,
wie hy ook foude mogen zijn, foo mach hy eyïcben, dat hy Impetrant
fal worden verklaert , te hebben het ware vrucht-gebruik^ , op die en die
goederen , dienfuolgens de gedaegde gecondernneert, hem de pofiesjîe ende genot der felver goederen te doen hebben ende in te ruimen , •voorts de vruchten
- of huiren daer van te laten ontfangen , ende voorts daer mede te doen pnde
te laten, foo als een Vrucht-bruiker nae rechtegeoorloft is, finder eenige turbe
ende hinder, ook^hem te boeten alle fchaden en interefi door het weigeren of
beletten van 't geene voorfihreeven is , gehadt ende geleeden, noch te hebben
ende te lijden &c,
j : Als het vrucht-gebruik noch niet dadelijk vefkreegen, maer al¾lleen belooft ofte gemaekt is, lbo valt de eyfch alleen tegen den geenen s , die het felve by contraót heeft toegeftaen ende overgedragen, ofte
fijn erfgenaem, anders by tefiament tegen den erfgenaem uit het felve j
ten ejnde de Gedaegde fal worden gecondernneert, aen den Impetrant te pmfteeren ende te doen hebben het vrucht-gebruik^van fulk^en fiodaniggoedt,
liet felve geruftelijk te laten genieten ; met alle vruchten, huiren,
pro¾jten ende privilegiën tiit het goedt Suilende voortkoomen ofte
daer op leggende , voorts daer mede te doen ende te laten Sec. met
alle koften , Schaden £cc. D e eySch van het gebruik ende wooninge
volgt van Self.
8. Als y e m a n t , in het dadelijk bezit van vracht-gebruik op mijn
goedt is , dat ik verffcae , hem niet toe te béhooren , lbo is my geichapen tot weigeringe of verfâkinge ablio negatoria, waer door ik eyfche,"
¾lat .mijn goedt fal verklaert worden vry van vrucht-gebruik^, en dienjvolgens
de'gedaegdegedoemt, om het goedt te relaxeeren ende te ruimen, finder eenige
vruchten , huiren ofte genot daer van te pretendeer en , ook^ aen my te rejlitueeren alle vruchten , ende profijten by hem nae bekoomen kennijfe van eyfchers recht , genooten enîte 'ontfangen, voorts met alle koften, Schaden

ende intereflen Sec.

XLII. KA*
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KAPITTEL.

Van Erf-dienftbaerheden.

Onderfcbe'tdt Van d'erf-dienftbaerheden tuffchen die Van 't Velt ende Van buife
. fampt befchrijv'mge Van yeder der feher , met hun gebruik ende eygenfcbap
pen.
*

f

ï. ^ S ƒ Olgt de Erf-dienftbaerheidt die met het fimpele wooîf dienft¾ / baerheit getneinelijk alleen verftaen wort.
•
i. Sy is tweederley, velt, of huif-dienftbaerheidt.
3. Yelt-dienftbaerheit is , wanneer het eene Landt of landt-huù aen
het anüer dienftbaef is, én hüis-dienftbaerheidt heeft plaets, tuffchen aen
malkanderftaendehtiifen, het %y in het velt of in Steden.
4. De lborten van velt^dienftbaerhedén. zijn voornamentlijk dele,
voet-padt , drift, reedt t watefleidinge, waterlojfinge , recht ván water te
•putten , beeften te doen drinken, defilve te weiden, van kalh^branden, fandtgraven, vruchten te verfaemlen, ende te bewaren r fteenen te houwen , of

uit te halen, ende op te werpen, hout te houwen , hutten te zetten ,.
te varen , ende te yiflche» in een ander mans water , ende foo
y; :
v o o r t s . - ^ • -"
-: '" - ; :
- -•- 5". Vöet-padt is, wanneer yernant- moet hjden y dat die van't naefte
erf dagelijx gaen ende komen over fijn grondt meeftendeel te voet, of
foo de gdegentheit het toeket, ook wet te peerde of met een draegfèetel. (b) . _. _...'. : -;
'
• :
\
~ 6. Tteih is het i-echt pôvaGp beefen te-mogen drijven door fijn
(•e) buirmans Imât: 'm'-t Ut'ijúï--reeU?',<is dr¾©olrtéchtxjm-tnet wagens
te rijde»,.';.:: .-•':. '". / à ¾ v < • =. .'-'•'.,'. •-•" •'• ---""'-•'- • •-'';
7. Een reed is het recht van te rijden met wagens, overeen anders
erf, beftandé het ¾erfchil van defe beide, niet ïn de breete van de plaets,
maer in de ho0danighe.it wtp de pvereenkominge ende gebraik der dienftbaerheit.
..

.. , -.

•

•

•- -

•-...•

,,"

•

•

•- .

;

•

•-: ' .* '

- (i) per tot, tit, In/l. de ferVit. &'tit ff.âeferVit. urb. & 2¾/î.
fihmfiic,/.7./.ia.
eed.
{*) jicïus.prjnfije ferVit.
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8. Is het gezecht, dat men alleen rijden of alleen drijven mach, ïòo
is het een reed of een drift alleen, ook wordenfe dikwils by malkanderen gevoegt, zijnde aliclan reed en drift te zamen een jervimit.
9. Die beides of een der felver heeft, mach ook te voet gaen, lbo
verre by het oprechten der dienftbaerheit niet'anders is bedongen, om
dat die recht van't meerder heeft, ook verftaen wort, recht tot hejt
minder te hebben, (d)
10. Waterleiàinge is het recht, om water door een ander mans landt
ten behoeve van't onfè te leiden , en w^w-loofinge is, om het water
uit ons landt af te leiden ende te lollen door een ander mans landt. (e>
11. Recht van water te putten is , wanneer men uit een ander
mans born, of eenig ander water, dat nok of £.eer zjelden uitgeput worty
water mach putten of fcheppen. (f)
ia. Diergelijk water moet het dok zijn, dáer wy ons beeflen uit Iaten drinken , want indien ons bmrmans -water lichtelijk^ uitgeput ofte -verdroogt wort, foo kan 'er geen dienftbaerheit opgeflelt worden , om reeden a
als terftont [al volgen,
m

15. De andere dienftbaerheden, boven genoemt, verftaen zien fêlf,
te weeten, dat men recht heeft fijn beeften te weiden in een ander mans
landt, kalk te branden op een ander fijn gront, fant te graven, ook
floek ende ried te halen uit een ander fijn landt, fijn vruchten te
verlamden, ende verlàmelt zijnde te bewaren op een anders erf, ook
uir een vreemde fteenhouwerije fteen te. houwen, de felve op te werpen, ende voorts opflach van andere dingen te hebben op een anders
grondt , daer een hutte of tente op te flaen tot bewaringe van fijn
goedt, voorts het recht van te mogen varen ende viflehen in een ander fijn Water, en eindelijk recht van hout te houwen uit een ánder
fijn bolch. (g)
. 14. Wel te weten , lùlx moet alleen dienen ten behoeve van des
buirmans erf, ende de geene die'r op zijn, maergeenjins om daer andere
mede te verften, want fulx overtreft de aert ende mate van dienftbaerheidt, het welke niet alleen van het hout , maer ook van het kalkbranden, fteen-houwen, fand-graven, varen, viflehen ende dicrgelijkc
te verftaen is.
15. De foorten van huis-dienftbaerheden zijn defê, recht van opbouw,
tan infihieten, drup-val, ende drup-vang, regen-vangt goot-val, recht
. van
{d) dl, 1. ff.de fertit. ruft.
( e ) ^dquœduBus pr.lnft.de fer\it. in fin. d. Groot
Inleiding, xboek, 35. deel.n. 14.
{*) §. a, eed, tit. Jfquœ haffius,
(g) d. £,
>. I. 3. k6. 'K *3- §• l'ff, deftrVit. ruj.
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Vàft niet te betimmeren, geen licht of'uitzicht tebenamen,

venfiewechtt

van over te bouwen,, van over te Schieten', vangooten, vangootgats
Van rook ende foo voorts.
16. Recht van optimmeren is , als mijn buifman lijden moet, dat
ik mijn gebouw zette op lijn muir ofte pijlaer. de Groot noemt het
muirbefwttringe,

(fa)

•

17. Recht van infdiicten, als ik mijn balken Schieten mach in mijn
buirmans huis, of een anker hechten ende wat dies meer is, dit wort
by de Gfoot genoemt, inbalking of inankering. (i)
*:
18. Drup-val i s , als mijn buirman lijden m o e t , dat het water
van mijn dak mach druppen , op fijn erf, (k) daer ik het anders
volgens ordre van Landt of Stadt niet loude mogen doen , gemeinelijk moet men voor den drup-val feeker ruimte vry laten onbetimmert; ende foo yemant dat heeft bebout, die moet dan fijn oyfdruip
elders heen leiden.
19. Drup-vang zegge , 't welk is , als mijn buirmah het water,
dat hgpanders van .fijn dak op mijn gront foude konnen laten druppen , nae ordre van Landt of Stadt, moet vangen ende elders henen leiden , foo dat het niet kan druppen op mijn erf; de Groot
noemt drup-vang , het recht om te vangen hét hemelwater komende
-van een ander fijn huis en erf , beide kan't gebruik hebben. (1)
10. Goot-val, ende regen-vangverfcheelt van de vorige niet anders,
als in de menichte des waters , want goot-val is als ik het water van
mijn dak door een goote mach loopen ende vallen laten op mijn buirmans erf, die het anders volgens ordre van Landt of Stadt, niet foude behoeven te lijden, (m) ende regen-vang is in tegendeel, als iknaegemeine ordre foude moeten lijden , dat de reegen door een goote van
mijn buirmans huis viel op mijn erf, ende ik hem verbind , om de
xçegen door fijn goote op tevangen, ende elders heen te leiden, (n)
.- a i . Recht om niet te betimmeren is.-., als mijn buirman verbooden is, op fijn eigen gront te timmeren tot mijn ongerijf, het'welke hf buiten Senftboerheit foude mogen doen , Want anders een yeder ge-

oorloft is , op fijn erf te bouwen , foo veel ende foo hoog als hy
Wil , fihoon fijn buirman daer door wierde gekrenkt ,

ende fijn huis

verdonkert , ten ware fulx gefchiede uit dertelheidt of om te quelKkk
len,

fh) z.boek 35. deel. n. ^. Oneris ferendi l. 33. ff, d, ferYit. urh §. ulnfl.de ferVtt.
(i) Tigni immittendid, §. 1. I. zâfZ. ff, d. V. S.
(kj Stillicidy recipiendi d. §. t
l'.Z.ff. de fer\>. urb, Stillicidi) non recipiendi d. §. 1.
(1) cap. 35. Voorf, (m) F
mmis recipiendi. (nj pinminis non recipiendi. d, §. 1. lnfi.
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len , in welken gevalle de Overighek¼ door baer ge¾ach het feueté
mogen verbieden en ook wel ftrafFeUi (q)
2,2. Noch verder ftrekt zich uit de dienftbaerheidt van geen lichtfej
beneemen, want daer door wort mijn buirman-verbooden niet aîleeii
met timmeren* maer ook met bouwen., planken of yets anders mija
licht te belemmeren, ende -wort fulx niet alleen van de lichten na^ijnde^
maer ook^van de toekomende verftaen. (p)
2,2. VitzSeht vericheelt van licht.,gelijk een yegelijk weet, want licht
van boven ende van n æ by koomt, uitzicht is naer beneeden of recht
'uit, ende ftrekt zich Verder, iùlx dat ook yemant, die tamelijk verre
van my afwoont, my defe dienftbaerheit kan Schuldig zijn. (q)
24. Venfter-recht wort by eenige verftaen , als ik een venfter ia
mijn muir zettende mach zien in mijn buirmans hof, op fijn plaets of
in fijn huis, maer e/ttalijk^ want.dat recht heeft yeder een, fonder dat
hy daër ván dienftbaerheit behoeft te verkrijgen , gelijk dan ook de
buirman die daer ongerief van heeft , voor mijn venfters zetten kan
Wat hy wil j mits hy mijn erf niet kome te raken,

(r) ten w a r e ¾ d e or-

dre van Landt of Stadt lbo lach dat men fijn venfter ftaende naeftfijn
buirmans erf eenige voeten van de vloer af moefte zetten,, want indien
ik mijn licht dan leeger wilde brengen, fulx moefte gefchieden doo.r
over-eenkorafte van dienftbaerheidt, maer by ons is fulke gewoonte nie t
bekent
24. ¾ der'daec¾ dan is ½ t venfter recht tweederley, eerftelijk, ah
i\ een ofjlaenât,[<v#nfter,'mach hebben, boven.eenander Jijn grondt, Vwelk

.anderfins n½t m¾çh gefchiede-n, ojm dat de Heer van de grondt ook
.Heer van de lue-bt is. ten tweedee, is venfter-recht, als mijn buirman
lijden moet, dat ik in fijn gmir of ook in ons gemeine muir een venJ
fter make, om licht voor mijn huis te fcheppen. (f)
;
af. Recht van over te bouwen is, als yemant een gedeelte van fija
huis fòo mach bouwen, dat.hçt koomt over fijn buirmans erf, .het zy>
.dof het met fylaren de grondt raeht, of dat: het daer alleenlijk^ overhofigt. •• (I)

26. Récht van pverfçhieten is hét voorige Ichier gelijk, behalven »
dat het te verftaen is van gooteu, balken en diergelijke &kea, die met
het woort overfihieten en met met bm wen heteekent worden.
ZJ. Goot-'

foj jfltius non toliendi d. $. i. Inft. I. % d. S.ttrb l. 8, C. deferYtt. 1.9. & l. 14.ff-d
fefj»ft. urb. 18 §. 9. f. ferVti Vind. Yid. Vigrejjl meat lib. 4. cap uit.
(p; / 15.L17
gdefmkv-rh
(q) l iS
ff4efeiYit,Vrbdn.
(¾ Iftn $ 1 C deadific.
priy>. /. x. C. deferlMt. 1,11,$. 1, ff.de Jemt. urb. (f) de,Groot. 2 beek 3$ deel n, zç
ii pw. ff. de feriïjt Wrban.
ft) ferbitttfpotegendifrsjkiendi, L 2,ff. de JetYa. Htk
i.%^x.$.l.å.r.S.lvlt,$.vit.eàå,
...
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Mp êstti-ëeefa i s , áls Ik hetwater ende.de yuib'gheit van mijn huis
door een goote in de grondt ^over mijn buirmans erf mach uitgieten* (u)
-.¾S. Een weinig verfcheelt bier van bet recht van goot-gat, als ik het
Water- of vuilighëit van mijn. buis , door een gat onder in mijn buirmans muir mach gieten ende werpen op fijn plaets. (y) ,
- xty,. Het reebt; van feltóftcén of Took is,- aisik dé rook van mijn
heeïGÉfceedt mach doen loopen in de nabuir fijn fchorfteenftaendedigt
ae¾-ffiijttnraif" of daer over hangende T of oòk ai't bóvenfte gedeelte
ym het huis een ;andertoebehoort, (x)

XLIII. KAPITTEL,
Van de gêmsinètygenfibappén*vmiVelî-ëiïdåhfàs~

Peyde dienfibaerheden onlichamelijk ende gevolgen dáer Van. GeenVOft heidfin &
,h$fiaen, j» yets$g doeo r bpyàt moeten fy. een gedtfiefiime aarfitek hebben ende m
It^en ri/n tot nut V<*«¾f fiégrfçhèi)àe erfyii'èt tot yermáek hochte'koophandel, fioe
' Wèljhlké gerechtigheden †eël kónperi Worden gepelt by contra£t. Volgen ande
eygenfihappen meer.

ï. * • ^ Ot het verft¾ndt van defe ende diergelijcke dienftbaerhe'"'•" den behoöreri de navolgende aenmérkingen ende regels, die
•iM» r beide, foorten van hui? ende velt-dienftbaerheden gemein.
g j n .
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2. Eerftelijk , fy zijri beide mlichamtlijk., dienfvolgens ondeiîbaer^
ende dáerom áls twee Schuldig zijn eert dienftbaerheit, foozijnlybeicfe, en rî/^in't belonder ½odr het geheel vetbottden. mede volgt bier uit,dkt eert dienftbaerheit voor een gedeelte niet Káh Wc*denopgerigt,eiî
daerom als Wee perföóritTïeëtt huis oflandt be¾âttea, foo kan de ee-ne fondeï-de ander geen1 cKenftbaerheidt voor het erf verkrijgen nochte4
dàer op leggen. .(*)
*
.''•".
3. Der haïven,, als de eene het goedt by laefte wille met dienftbaer-*
heit êërf¾ belw-aert endeJ de andere'daernae, fulx is onnut, ten mare
hetJoo'ftitviel, dat de ervenijfe van beyden op een en de [elfde tijt wiert aengegaen,
~':'y'~
•'.••"; •-" '.y.'iy-/:•-.-] & k k » •"
'• ': «kaer
†v) B*c ftâtikte juris ftritks. . (.*) I-T- ffidèfeWtt* nonefil ig. £ j¾*«rfc
(*)/.8.ff.Sifer\>it,yind. (-;/.
13.$.Uff,deferyit,ruft,l,2.1,«,_/.i?.ffMfiriïi,yú»d.
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ipaer als de eene by een a&e onder leevende de diehftbaerlieît eerft
vaft ftelt, ende naderhant de ander door gelijke a£te ofte ayereenkominge, joo worden~die beide atien t'[urnen gevoegt, en de dienftbae.pheit ftae
vaft. de reden is , dat handelingen onder leevende kannen op malkander
wachten, maer laefie willen niet, om dat de doodt alles af breekt % endetenie
te maekt. (»)
4. Ten tweeden, beide dienftbaerheden beftaen daer in, dat een eigenaer jets in het fijne moet lijden, ofte verbooden wort te doen, maer de nature van dienftbaerheit laet niet toe, dat een eigenaer verplicht-worde tot jets te doen , want doen is perfoneel en kan 't goedt niet tòegefchreven worden; daerom kan 'er geen dienftbaerheit geftelt worden,
om yets te timmeren ofte te onderhouden voor een ander , nog om eenige
koften te doen, tot fijn buirmans voordeel ofte gerief, (b)
f. Derhalven, als het huis, pomp, brug, of wat meer aen yemants
erf, aen een ander naeftleeger dienftbaer zijnde, vermaektmoetworden%
foo behoeft de eigenaer het niet te doen , als 'er hem niet'aen geleegen is
voor hem fêlf, maer het koomt tot lafte des geenen, die de er£ dienffc
gebruiken wil, of indien fy 't beide gebruiken, foo vallen deTtoften,
gemêin. (c) ~
':
6. Alleenlijk, een dienftbaerheit is'er daer het doen eenigfins mede
gemengt is,, die van op-timmeren, want als, yernant aenneemt dat fijjn
buirmans gebouw fàl mogen ruften op fijn muir oftepylaer, foo neemt
hy gemeinltjk ook. aen, dat hy de muir fal doen beflaen in julk^ een flaet, al
fy tegenwoordig bevonden wort) ende foo verftaet zich van felf, dat die.
muir ofte pilaer ook by hçm ende tot fijn, koften moet worden onderhouden, (d),
-.."/-.
J
7. Ten derden, beyde defe dienftbaerheden moeten hebben, een ge*,
duirige bequaemheit, om tot, den dienft, daer toe ffvçrordineert z.ijn, gebruikt t
kannen worden,_(e) om dat lijden ende niet te doen, 't welk de eygenIchappen van dieftbaerheit zijn, niet anders verftaen konnen worden,,
als om altoos en eevendrachtig te duiren, en om dat een recht op
yafte goederen liggende van een natuire met het goedt felve en alfoo geduirig moet zijn : daerom kan. 'er geen dienftbaerheit van waterfcheppen of drinken mt een bak\, dobbe of put, die geen bom en altijdt,
duirende zy, o-eftelt worden y noch ook recht van vijfchen en varen in ee
meir of poel, die Ucbtelijk^v erdroogt, noch het recht van kley of'.turfuiteen.
ander** («);'/ uit.ff.comm. de ferVttut, (b) /. j y. §. x,ff. defcr1>itut, (c) Ziet auB
t*nty:JgMph"mtv*y>anf&ryitt{t;artiL 15. {á) l,^ff,de^rH.it.mb.^raå. fâ /,£§
ff.áe':fa\iiu}irb<
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"ánder mdnsjanât te graven , om dat het landt uitgegraven ende uitgeput wort.
• ' . . . . ,
8. Soo dat de geduirfáemheit tweefins verftaen wort , ten eerften 9
dat de dienft voor altoos konne duiren, ende ten tweeden y dat de fake finder ophanden tot de dienftbaerheit beqttaem zy; in de eerfte zin is tuflchen
velt ende huis-dienftbaerheit geen onderfcheit, maer op de tweede wijfc « de geduirfáemheit indehms-dienftbaerheden eevendrachtiger ais in die v
het velt; want voet-padt, reedt, drift-,waterfcheppen,drenken, landt
ende kalk-graven en diergelijke kan niet altoos gefchieden, ende daerom
konnen ly wel foo geftelt worden , dat menfe om 't andere jaer of
d¾nderde rnaendt, ook op feekere gezette uiren fal gebruiken, hoewel jy in ftaet moet zijn om altoos te konnen gefchieden , maer huis-dienft
baerheden hebben meeftendeel ook een geduirfáemheit in haer dadelijk^
gebruik^ als te zien is in't recht van optimmeren, infehieten, niet te
timmeren , geen licht of uitlicht te beneemen , ende foo voorts ,
defwegen kan er geen eigentlijcke dienftbaerheit van een gootgat zijn,
daermen de»vmligheit niet als met de hant kan uitwerpen; om dat hetgeene métter handt onmiddelijk moet gedaen worden niet van dien aert is,
dat het 'geduirzam zy. welke fttbtilkeit echter nauwelijx fchijnt over
een te komen met ons beedenfdaegs gebruik, (f)
9. Ten vierden moet de dienftbaerheit zijn , tot nutúgheït van het
heerfchende erf, ende- niet tot enkel vermaek^ van de eygenaer des felfs ,
kan ik geen dienftbaerheit verkrijgen , om te mogen kuijeren, fpeek n , raijen, danfên, maeltijden houden, ©p of in een ander man fijn
huis of landt, noch ook om druiven, appelen, peeren of pruimen te
'pïucken uit mijn buirmans. wijn-of boomgaert. (g).
. 10. De reeden is; om datfulkegebruikenvanplaifîer, perfoneel',ende daerom niet bequaem zijn om op vafte goederen diervoegen gelegt
te worden, dat het een geduirige laft der felver foude zijn. de lelve dingen hebben ook geen lodanige nuttigheit,, die burgerlijk te waerdeeren.
zy, maer beftaèn in de fantafie van yeder menfch.
*
11. Anderzins kanmen voor ujn erf wel een dienftbaerheit tot vermaek„verkrijgen,- als het goedt Aaer door in zich felfs vermal^elijker wort„
(h) gelijk het recht van waterleidinge tot mijn erf, datvruchtbaerheits,
halven geen water noodig heeft, maer het erf lulliger en dieniyolgens
beeter maekt.
,
12. Staet echter te letten in, dit vereyfch* het geene wy ai eens te
ryooren gezegt hebben, dat geen dienftbaerheit zjch verder mach uitftrecken
K i c k 3,
'als
0 dj.2%
(8) /.8. ff.deferVit. (h) /. 5.(r, ff- d« jfquâ ^uotid.
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Ms het gerief van heterf\ voor wdke fy wort opgericht, foòcfeï dattttöO¾
fake des felfs eenige winft of handel kan worden gedaen eade ge»
oeffent. (')
"
13. Ten eyrtde niemant denke, dat dele eygenlcfiappen 4erdienfc
baerheden alleen op fpitfinnigheit gegrondt zijn, is te weten, dat dô
Rechtfgeieerden niet Van meininge zijn geweeft, als of men juikerech*
te» ende gebrmken, niet van een ander fottde mogen bedingen ende verkrijg
maer fy hebben alleenlijk gewilt , dat men fòodanige laften, op de vafle
goederen niet foude leggen, die met de natuire der vaftigheden ftrijdig
waren, Maer als yemant zich verbint tot gerief van fijn bukman, of
aenneemt yets te lijden op het fijne , dat geen gedmrjame oorfaekjoeeft f
of dat geen nuttigheit aen het erf aanbrengt , of dat tot winft ende handel dient, of als hy belooft yets te doen tot fijn buirmans nut» als onder
anderen bet gebruik van eenige dienftb¾erheit tot fijn kaften bequaemte
houden , foo is de geene die liiîks aenseemt voor hem ende fijn erf-.
genaem gehouden fijne beloften n æ te komen, ook voor altoos, ende
m 't eeuwig, foo'er geen tijdt bygevoegt is , maer het is alleenlijk^een
verbintenifjè van hem ende fijn erf genaem , ende geenfins een laft op het e
liggende, (k) dies als het landt of huis daer op fuiken baftaert-dienftbaerheit gelegt is, in handen van eenderåekóoait, die geen erfgenaem
van den eerften beloover is, foo kan defe niet gedwongen worden, om
lbodanige overeenkomfte nae te koomen , maer moet de geene, die "
het recht bedongen hadde, dien te nevens fijn man foeken , om van
hem het belang der làke , of fijn intereft , gelijk men fpreekt, te
bekoomen,
14. Diergeîijk is yets verhandelt den %<;. Septemb: I 6 8 Q . in de fake
Van Elfje furjens Requirante, of ende tegen Anne felderts Lollema reqmreerd
Partijen, naefte buiren zijnde, hare voorgangers hadden een accoort gemaekt , waer by de eygehaer van des requireerdes huifinge verklaerde, dat tot fijn verfoeiende gerief een goote gelegt was tuffehen beide huifèn
welke hy aennam voor hem ende fijn erfgenamen^ tot fijn koften te mderkom
den. defe a<¾e was gepaffeert in den jare 1606. , Over de 70 .jaren
daer nae wierde eyfch genoomen tot onderhout van de goote, by 5' ey*
genaer van het ander huis. De requireerde zçide, dat hem het accoort niet raekte , bewees ook , dat zeedert reparatie tot gemeine •
koften was gevallen; maer van klein belang , beriep zich ook op.de
prefcriptie.' Maer defèn aengáende , wierde verftaen prefcriptie geen

: .:-'-..
(O l.<).ff.fer\it,ruftc.
de jî^u, quotidé

plaetfe

(k) l.z, i^inp.ff. Commun. $r*d, l, i.§. 11, ia, ff.
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pîaetfe te hebben foo lange de goote in de felve ftaet bleef, cm reeden
hier beneeden te fiellen, ten ware fy gereeckent wierde van de tijt, dat de
reparatie tot gemeine koften gefchiedt was. Maer alioo belofte van
een goote te onderhouden geen fervitmt konde zijn , om reeden -vooren
verhaelt, lbo konde het niet als voor een contraü gehouden worden, waer
uit geen aótie tegen een derde bezitter, hoedanig defe requireerde was,
konde gefehapen Zijn , maer alleen tegen de erfgenamen des geenen die
d' acte hadde gepafleert , gelijk^ de brief in de mom hadde. de requireerde is geablblveert , hoewel niet om een , en de felve inuchten van
Rechte allenthalven.
15-, Ten vijfden, een dienftbaerheit zijnde een jaft liggende op het
.goedt, kan finder het goedt niet worden dadelijk, verkreegen , maer jy ka
wel belooft -worden eer een huis noch gekant is, om, als het felve voltrocke
is, gebruikt te worden. (1)
16. Ten zeften j yder dienfibaerheit vereyfcht, al het geen e, finder het
welke fy niet vrijelijk kan gebruikt worden, weshalven , die een voet-padt
heeft over een ander mans landt, mach de grondt daer van lòo verre
die tot de gang onbequaem is effenen, ende by ongemackelijke hoogten, trappen maken, ende wat dies meer kan zijn. (m)
17. Ten zevenden , in alle dienftbáerheden wort naebuirfihap ofte
by geleegentheit, vereyfcht, doch meer in huis als in erf-dienfibaerheden,
want in 't meerendeel van de huiflijke moeten de huifen onmiddelijk
aen malkander ftaen: in die van het velt koomt het foo nauw niet, edoch
moet ingezien worden de eygenfehap van yder dienftbaerheit en van
yder erf in 't byfonder ; foo kan voet-padt, reedt, ende drift, recht
van waterfcheppen, beeften te drenken , en diergelijke geftelt worden , ook daer een Heere-weg tuflehen beiden léopt , maer wateyleidinge kan daer niet heftaen , om dat men de weg met mach doorgraven, wederom reedt ende drift., en alle velt-dienftbaerhedcn konnen niet verkreegen worden , al waer tuflehen het heerfchende ende
dienende erf een ander vry erf lecht , maer wel als V middelfie erf den
felven toekomt, die de dienfibaerheit heeft toegefiaen ; daer en tegen hnitdienftbaerheden kontten fòmtijts indiervoegen wel ingeftelt worden, als
van niet hooger te timmeren, van het licht niet te beneemen , endefoo voorts.. (n)
18. Ten achften, een dienfibarrheh wort verfiacn op het gcheele erf ts
liggen y
(O /.10. ff. de feryit. mfiic.
f») l. 20 ff âe ferYit. Url l 5, $ uit ff. dijinûu
mftic. /.ii. dejerD.Urban. (nJ i.l½§,tüt$.defervit,l,-,.§.tllt,defer\iit.ïi>gk*
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liggen, en op alle deelen des filfs, fïilks die van het heerfchende erf hebbende reedt of voet-padt, konnen het fèlve neemen , door wat deel
van het landt fy willen , doch burgerlijkende (onder nadeel van het dietiende erf, welkers meefter ook vry ftaet een fieker gedeelte aen te wij~
fin, waer door het voet-padt, r e e d t , of water-leidinge lal genoomen Worden, jae hy fchijnt de plaets ook_ wel te konnen veranderen en wijjen aen
tenpadt, daer het hem beet er geleegenkoomt, mits vokjüe van het heerfchende
erf daer van geen merkelijk^ ongerief en hebben, (o)
19. T e n negenden, als eenig landt in het midden van andere fònder uitgang liggende , tot fijn gebruik een reedt of gang of andere
dienftbaerheit van nooden heeft , invoegen het [onder de Jelve niet kan
gebruikt n/orden, lbo zijn de buir-lieden gehouden tot reddinge van de
land-bou 'aen hem foodanige dienftbaerheit, als hy niet mifîèn kan , toe
te ftaeri, ende te laten gebruiken, indien hy.fi anders niet kan krijgen,
mits daer voor behoorlijke vergeldinge, nae zeggen van goede lieden of van
de Rechter genietende, (p)

XLIV. KAPITTEL.
Hoe dimftbtterheit geftigt Tnort , en van de aenjprdel^
daer uit gejcbapen.

Qnderfcheidt \an d"1 eerfte ende naefte oorfaken \an dienftbaerheit. d'Eerfte , C
traSien en Tejlamenten , de naefte Bruik-lydinge ende frefcriptie. ferfche'tdenheit \an ablien uit dienftbaerheit, qae onderftheidt \an die eerfte, en naefte
oorfaken.
I

-. 1 " \ E oorfaken van dienftbaerheeden worden onderfcheiden in
I
B eerfte ende in naefie oorfaken ; tot de eerfte behoort de be—•—-^ lofte eode overeenkominge van dienftbaerheit , (a) dat is,
van te (uilen lijden ofte niet te doen, in of ontrent fijn go edt t daer men anderzjns niet toe gehouden was.
2. D e
(o) / 9. ff. deferYit. /.13. $. 1. l.26-defer\>it. ntftic. ziet Auteuren by Zutphen
t'tt yanferVttut. § 13,
(p) Zutphen d. tit. §, 8. Groot. 2.boek 35. deel n.p
(a) §.ult.In(i.deferyit.
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al De naefte oorfàken zijn defè, eerft de leeveringe oneigentlijk^genoo
wen , ' beflaende in 't gehengen van de dadelijke oejfeninge des dienftes :
Wort voet-padt geleevert, als men die van 't heerfchende erf, deeerfte
înael over ons erf laet gaen. (b)
3. De tweede naefte oorfàek is nae het Roomlche recht de overdrachte voor recht gejchiedende, die by ons foo niet in het gebruik is.
4. De derde naefte oorlàek is verjaringe , wanneer yemant tien jaren lang een recht op of over een ander mans erf niet door gewelfr,
-noch ter beede, noch bedektelijk heeft gebruikt; want nae verloop van
-dien tijdt foodanig gebruik^ maekt volkomen dienfibaerheit , finder dat de
•brniker van nooden heeft te beiyijfen , dat hy van aeobegin een goeden titel

vf o-oede trouwe heeft gehadt, ook fonder onderfcheidt, lbo het fchijnt,
•of de eygenaer van het dienftbaer erf Julks hebbe geweeten of niet, want
de wetenfchap van partij niet wort vereyfcht in bruik-verkrijginge en-de verjaringe van vafte goederen', die toch anderzins meer fwangheit
heeft, als dienftbaerheits verjaringe. (c)
5. Staet derhalven een yeder wel te letten op het geene fijn buirman dpet, en op het geene hy hem by oog-luikinge toeftaet, want als
het fêlve van fùlk een aert is , dat het nae dienfibaerheit fmaekt of dat
een geduirfaem gebruik^heeft, fòo kan hy fijn goedt lichtelijk in een v¾fte
flavernîje inwickelen.
6. Maer fulke vreefè is ydel , wanaeer het geene de buirman doet
geen dienfibaerheit op het erf mede brengt, by exempel , mijn buirman
-heeft glafen in fijn muir fonder uit of opflaende venfiers gezet, waer door
hy zien kan op mijn erf; Nae verloop van tien of meer jaren ftell'
ik daer een fcherm voor fonder echter fijn muir te raken : hy wil dat
beletten, zeggende, vry venfter-recht door præforiptie verkreegen té
•hebben, doch is ydel, om dát het ftellen van fbodanige glas-venfter
in fijn eygen muir geen dienfibaerheit tegens mijn erf is , gelijk hier boven gezegt is. End' is foo by den- Hove, geweefen is tufîchen Sake
Sakes Broerfma Impetrant, contra de erfgenamen van Afr.Dominicns Oedjm
gedaegde, den ij.-Oáob. 1642. D e Impetrant wilde den Gedaegde beletten een fcherm voor foodanig glas-venftér té ftéîlen, maer is afgeflagen, fchoon het felve venfier langer ah tien jaren daer haddegefiaen. JVau
7. Wel te weten , belofte van dienfibaerheit wort eng genoomen
ende moet niet by gevolge foo worden gétrocken. Daerom, als yemant
een venfter zettende in fijn muir nevens fijn buirmans plaets of yets
•diergelijk doende , daer van a<âe geeft , dat hy het té beedé gedaen
'.'•"-.
Lil
>. 5
heeft
b
( ) lult.ff.deferyit.l.luf, 1. ff.àe?ubïtc.acï> ("=) /. 10.ff.fi^erYtuYini,
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heeft ende tot weder-opzegginge van de buirman, die âe¾idaeTmede
geen fervituit op fijn muir ; invoegen de buirman fòude konnen zeg*,
g e n , dat in die muir noit venfter fòude mogen ftaen; maer debeed*
kan alleen verftaen worden ten aenzien van het geene de buirmanoj»
fijn plaetfe tegen het venfter hadde konnen zetten of bouwen, dat hy
fiilx niet fòude doen : het venfier felve mocht vrijelijk londer beecfe
nae believen des huis-heers gemaekt worden : Ook raekt die beede
geen derde bezitter, maer alleen den eerften verloeker ende fijn erfgenaem. Daerom was by de 'Bqlicij van H. in luik een gevalle niet
wel geoordeelt, tuflchen ..
ende Liumme Sapes r dat defe feodanig venfter hebbende grooter gemaekt, als het te vooren was, fulx meefije -veranderen, om dat fijn verkoper foodanigen aó½ hadde gepafleert».
allòo die noch hem noch fijn goedt raekte , als weelende geen overeenkomffce van dienftbaerbeit, aiaer een peribneele bekenmnge, die
geen derde raekte : Maer Liumme Sapes hebbende de fententie ge^
hooffàemt ende den verkoper aenfpreekende om. fijn fchade en intereft, is te rechte afgeflagen ook by appel voor den Hove 1679. voor
Allerheiligen; hy moefte van de fententie desNeder-Rechtershebbea.
geappelleert, ende konde den verkoper niet worden aengereeckent
•fijn verkeerde maniere van Procederen.
8. Het onderfcheidt tuflchen de eerfte ende naefte poriàkeR is aeri»
jnerkelykj voer. [00 veel een Menftiaerheit alleenlijk^&elooft pijnde noch
Ate&Maerheit is, maer een verbinteniflë om 'er een te ftellen ^ waer uit
4 e belooyer ende fijne erfgenamen wel konnen aengefprooken wor4m » indien geblijkt dat haer jneininge is geweeft een dienftbaerheà;
o p haer goedt te leggen,. maer met een derde bezjtter van het erf, daer
•van dedienftbaerheit• geeyfcht wort.
'
. 9. Wanneer echter de belofte ende overeenkominge der dieoftbaer..heit , volkomen is met de uitdrttckinge van het ejnde ende het geprnik^de
felfs , ook overleeveringe van een gefchrift daer uit gem.aekt, feo wort
heedenfdaegs verftaen , dat de dienftbaerheit fijn weefçn heeft, en-op
.het goedt geveftigt i^. ende ioude daer nae w orden geoordeelt (d)
1 o. Van gelijeken, ais_ iy by lœfte wille geftglt is, fòo wil de reedea
;©ok, dat fy ten vollen haer kracht heeft:, want al wat by laefte wille gemaekt is,, wort -ten vollen by den Legataris ofte mjikeling verkreegen ^
gelijk^ op fijn plaetfe gez.egt ü , hoe wel laefte wille ook mach worden
gehoudep vooreen tijtel of eerfte oorf¾ek , ew.di-iîîfvolgens / a S i a
.beiderr^ijfe kan agngeftelt worden, (e)
: (i.
M.Eyià>
: ¾fl.) Ziet jîuteuren by Zutphtn tit^anferVit.artik.ç,
(e) per l.ii & ff.de
j¾r¾ h^LlQif. t, ggemadm.fery/.itwtit. arg. 1.80. #. 4e heg. Z. l,èi- infaffrfcFt
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ï i . Eyndelijk-, alsde Rechter in't deelen der goederen op het eene
Jiuis of een ftuk landts een dienftèatrheit legt, foo is de felve ook terifcoat verkreegem (f)
ii. Volgens het onderfcheidt van defe eerfte ende naefte oorfaken,
îS'Ook Vörlcheiden de aenjprake^ die men uit het Recht van dienftbaerh
hm doen*
„- 13.. W¾nt als-de ftke niec verder is, als tot de eerfte oorfaken, te
çreçeffiiy dat- de dienftbaerheit mj- allesnüj^.belooft is , foo hebbe ik aenjpty&ktPpMn perfoon des beioovers of op fijn erfgenaem, indien hy het
goedt bezit ende onwillig is ; met eyfch , dat hy fal gehengen ende gedeogen, feneynde ik^fiodanige dienftbaerheit als my toegevoegt of ook, gemaekt
*•*> op °fie over fijn erf'geniete, daer van een dadelijke aewvang ntake ende

voorts altoos gebruikt•» invoegen als bet recht ende de eygenfch¾p va
yder dienftbaerheit mede brengt, ende dat hyrmyfelboetenalle koften
ïchTadeîV e¾ide. intereft, by weigeringe dies gehadt ende geleeden, noch
te" hebben ende te lijden , tot de volle præftatie ende genietinge der
geëyfchte dienftbaerheit toe Sce.
141- Bezit hy het goedt niet, foo moet hy my echter dedienftbaerhe¾doen hebben,, ofte mijn intereft betalen , uit kracht van making*
ifysteftament ofte belofte..

.......

. \f. Klaer als de dienftbaerheit reede geleevert ende aengevangen,
¾>fte verjäert is, foo heb ik^aenfpraek^op het goedt r daer de dienftbaer
op ligt, tegens yder bezjtter van dien, ten eynde fijn goedt fál verklaert
gorden foodanige dienftbaerheit onderworpen, ende dat hy gehengen
ende gedoogen lal, dat ik foodane dienftbaerheit als ik hebbe liggende opïfijn erf, vry ende onverhindert gebruike, nae als voofen, met
fehadenöec.
„ 16. Indien de bezitter meint, datmy de dienftbaerheit niet toe en
koomt , foo heeft hy aenjpraek, van ontkenninge (g) tegens yder bezittervanyt erf, wair mt de dienftbaerheit gebruikt tvorf, met eyfoh, dat fijn

erf fel- verklaert 'worden vry ende niet onderworpen foodane dienftbaerheit, endè dienvolgens de bezitter gedoemt , om af te houden
van't dadelijk gebruik desfedfe, mitfgaders fijn erf, ook hem ende de
fijne dien te nevens te laten onbémoeit,- met Schaden &c.
17. Mach men ook feitelijk, belet àoen aen yemant die een recht van
fervituit tot ons^riaedeel'end© fonder recht daer toe te hebben, gebruikt;? Antwoorde, jae, ~foo verre fulx kan gefcbiedëii fonder des
at¾kren fijn goedt te bederven ofte fijn perfoon te beleedigen. Soo
,- ,
. •
- :
Lil %
mag
(f) § uit. lnft.de off. juà. ' \ë) jîBio mgatoru.
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m a g ik een water-leidinge b y mijn buirman door mijn erf geBrachl
wel affnijden of toeftoppen , maer ' t is my niet geoorloft een gebou.,
dat m y te nae k o o m t af te werpen, een venfter uit te lichten foude
wel mogen gefchieden, maer niet af te breecken. (h)
i 8 . A l s ' e r veel perfoonen zijn, die de dienftbaerheit fchuldig zijn,"
of deel a e n ' t dienftbaer erf hebben , lbo k a n j d e r van haer in't geheet
aengelprooken worden ; gelijk mede veel perfoonen het recht h e b bende o f ' t heerlchende erf bezittende yder voor't geheel d e aealpraek
konnen d o e n , om dat dienfibaerheden ondeilbaer zijn, gelijk hier b o v e n
is gezegt. (»)
_
-• -• 19. M e n kan ook o m r e e d e n , van de bezitter des erfs, 't welk d i e n t ,
verlèeckering eyfchen , dat h y ons recht niet fal v e r m i n d e r e n , ende
defe , óf die de dienflbaerheit ontkent , k a n fulx inigelijks eyfchen v a n
de ander , lbo een van haer op ordere van de R e c h t e r fulx niet en
d o e t , die moet de fchade boeten t o t zeggen onder eédë- van fijn
partij, (k)
2.0. D i e beide aótien behooren t o t de volle gerechtigheit , maer
doorgaens wort eerfl over het bezjt ende oeffeninge mjfchen nae-bmren getwift, e n dat eenigzins anders in Huis-als in velt-dienftbaerhederi.
2.1. I n d'eerfte, voornamentlijk in de Steden, als over hetgebruüs
van Servituten queftie valt , lbo w o r t veeltijts de Poltcij daer over g e roepen , dat is , Gecommitteerden by de Stadt daer t o e geftelt , of
in kleine Steden de geheele Magiflraet, die nae gedane bezichtinge ter
plàetfê daer twifl: is , ende nae partijen kortelijk t e hebben verftaen,
een uitlprake doet ; waer van de befwaerde kan appelleren aen de volle
Magiftraet , of als die lèlf d e Poliçije m a e k t , áen het Hoff y 't welk
gemeinelijk gefchiedt, als de geene die in bezittinge van de gerechtigheit was , het heeft verlooren cnde by fijn partije niet geern in't
gebruik foude laten komen.
2.2. Anderzins allbo de Policijs uitfpraken niet dan Provijioned zijn
noopens het g e b r u i k , fonder de gerechtigheit felve te r o e r e n , fookan
d i e ' t by haer verlooren heeft , die uitfprake met het bezit w e i laten
glijden, ende roepen fijn partije voor den ordinaris R e c h t e r , o m aldaer over d e Gerechtigheit felve t e pleiten; het welke indien hy wint,
foo heeft hy het bezjt met een gewonnen.
ag. I n Velt-dienftbaerheden kan m e n o o k lbo doen , t e n aenzien
van het gerechte der plaetfe , gelijk van de Steden is gezegt ; maer
bet
(h) / 29. $. 1. ff. ad Leg. ^îqttil,
Q) /, 4. $. 4. fi ferïit, Vind,
(*) /. J.
l,iz,ff%eod.
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Jet is daerfio gemein niet ; men gebruikt daer dikwüs Maintenu'è , dat
is een zeer kort gerichte pojfejfur ofte van bezit, waer door men Comittijfaris van den Hove bekoomt, die nae gedane bezichtinge ter betwifter plaetfe ende genoomene informatien aldaer, een uitïprake doet,
Waer van niet kan geappelleert worden aen den Hove, maer men kan ordinaris Proces aenvangen , het zy noopens het bezit of de eygendora
van de gerechtigheit fel£
Z4, Somtijts wort ook wel, om kollen te Schuwen, by rekeft geklaegt over indracht in d' eene of d' ander gerechtigheit , ende wort
ook de fake foo wel afgedaen , maer partijen in feiten ftrijdig zijnde
ende niet accordeeren willende, moet het tot ordinarisproces komen.

XLV.

KAPITTEL.

Hoe dienflbaerheit geëyndigt "toort*
Hoor afftant met Veoorden of metier daedt. \rfls beid er\>en in een en de (èlVe handt
komen. Voor onbruik Van tien jaren , met onderscheidt nochtans tujjcben landt'
en huis-dienftbaerhede® Eyndelijh. door ondergang "Van het goedt.

"ï'.JjåT Yn noch overig de manieren om de dienflbaerheit te eyn•^r
digen , welke vier zijn , accoort, t' famen-voeginge, niet
-"•• <4gebruiken, ende lâeks ondergang.
a. Accoort is uitdruckelijk of ftilfwijgende , uitdruckelijk als men
de dienft ons toebehoorende quijtichelt ; ftilfwijgende als de heerïchende aen die van het dienftbaer erf,>, yets voor altoos toeftaet, dat
met het gebruik des dienftes ftrijdig is ; by exempel, foo gy recht
van oys-drup hebbende toeftaet, dat u buirman recht onder u dak
ende hooger als het lelve bout. (a)
3. t' Samen-voeginge is , als het heerfchende ende dienende erf in,
eygendom en in handen, van esn en de felve Heer komen, als wanneer de dienflbaerheit foo zeer te niete gaet , dat fy ook niet weder
vernieuwt w o r t , al wierde een der beide erven wederom verkocht,
Lil 3
maer
fa) /. 8. ff. de feryitl
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maer de Heer van het eene erf krijgende een gedeelte van¾hct andere
foo blijft de dienftbaerheit in haer geheel, (b)
4. Door niet brakken wort de dienftbaerheit verlooren, als ly in tiei¾
jaren niet geoef&nt is^, uit flof-heidt, maer niet door nootval, te •weetem
want foo wanneer de wech,daer yemant reed over hadde,door watervloed?
foo lang onder is geweeft en daer nae berfiek fop moet-fygekeven worden, (c);
f. In dit niet bruiken is echter eenig onderièheit tuflchen landt-en
luiis-dienftbaerheit, want d?eerfte wort door het blootenietbruiken verlooren, maer de huiflijeke niet anders aîs door een' daedt-, van wegen
het dienftbaer erf, ftrijdig met de dienft. By exemp. Regt van dat
mijn büirman niet mag bouwen tegen mijn licht,. verlies ik niet, al)
deed' hy't in geen 50jaren, maer alleenlijk, als hy daer tegen opgebouwt heeft ende dat tien jaren geftaen heeft. Recht van een baike te
fchieten in mijn naeftleegers muir, verlies ik niet, als wanneer mijn
buirman het gat, tot teeken van dat recht in de" muir gelaten, heeft
tien jaren toegeftopt gehadt ende foo voorts, (d)
6. Sijn d'er verfcheiden bezitters in die tijdt van tien jaren geweeft,
foo worden de jaren, die elk van. haer of niet gebruikt of tegen den
dienft gedaen heeft, te zamen gevoegt, ende tot haer voor of nadeel
ten getale van tien opgehoopt, lònder onderfcheidt, volgens het nieuw
recht, van landt of huis- dienftbaerheit in defen. (e)
7. Wie d'eene dienftbaerheit voor d'andere gebruikt heeft, verheft
de rechte ende verkrijgt d'andere ; maer die racer gebruikt als hem
tqeftaet , fonder een geheele veranderinge te maken , verheft niet,
maer kan verboden worden, gelijk of yemant drop-val hebbende fijn
dâfc leeger wilde maken , dat hy niet doen mach , hooger kan hy ¾
wel^trâcken, om dat de dropval dan lichter wort. (f)
8. Wie een dienftbaerheit heeft, om om't anderde jaer of maent te
gebruiken heeft dubbeld tijdt, gelijk mede, die buitenlandtsis, maer
niet, die op fèekere uiren bruicken mach. (g)
9. Eindelijk gaet dienftbaerheit verlooren door ondergank van het
goedt daer fy op ligt, foo nochtans dat als- een huis neeïgeworpemende weder opgebouwt wort,defélve deinftbaerhedenblijven, veelmeer,
als de balk die ik in een muir hadde , verrot is , mag ik een nieuwe
in de plaetfe liggen, (h)
10.c Is

(h) l, t.ff.Quib. mud. amitt.fir\>it l. lo.eorumprad l %cafr d-JerV.mb. ( ) 114.
ff. QgikmpA, firïit.amitt. 1. 34».§,. i,&fe^u. åftr^h'Huft, '•• (ê) l 6. !• 3*. §. ï.de
JerVit urb l, )8 §, X. Quib. mod.amitt fertit.
{=,) /. 18 r. Quib. mod.CerYit. dmit
(/./.31. §. i.junåo§. 8 Inft.detifMdp. (¾/, 10.§. i.Quib. mvd ferï dmitt /.ao.§.$.
jf.defiryit.urb.
(&) l,j,l.io,§. i.d.tit.
(k) I.20. §. i\ff.deferXurbaa. ,
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*o. Is" «och ook aen ¾te merken., dat, als een dienftbaerheit ligt op
ëen goedt, dær de ftichter geen geduirige eygendom aen heeft, als
4m raet bei recht des felven ook de cfenftbaerheit einde neemt, (i)

XLVL
Vm f*nit'ïeihi,

KAPITTEL.
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Peiünge \an pandt-recht in't algemt'm. E erft , dat Van de Wit gefltgt fwt
"varit fvetke negen porten Verhaell ende Verhandelt "toorden,föouit l^ey
als beedenflaegfc praSlijkm mede , dat Van lichters "liegen ftert geftelu

't. " ^ ^ y / ' Y hebben gehandelt van. de-eygendom van erf-recht, e«¾
¾ ^ / ^ a n dienftbáerheden , ook ten deele van de nutiijke ey^ * gendom ; is ovei-ig de vijfte foorte van beheeringe ,,
welke is pandt-recht, 't welk in't algemein befchreeven kan worden, een
recht, dat de crediteur heeft, op het goedt van fîjnlchuldenaer, tot fija
fchults verfeekeringe.
a. W y deilen dit pandt-recht aldus, -het koomt VOOIÆ uit publijk^,c£
ftit byzonder gelach; dat uit het pabüjk^ voort koomt, is wederom of van
de Wet, of van de Overigheidt; by fòndere^, of particuliere panden komen voort uit de wille van een perfoon ofte van twee; vaneen, g e l i j k e
een Tefiatenr by laefle wille,.fijn Crediteur eenfluk^goedtsaenwijjt, dat hem
tot verfeekeringfijnesfchnlts verbonden JàJ zijn; (a) dat door twee of meer
gefticht wort, gelchiedt, of door bloote overeen-kominge, ofte wiet ovërle
veringe ; en dit laetfte wort in't byfonder dikwils met het woort vaii;
;
pandt beteekent.
3. Soo is dan dferfte foorte van pandt-recht of hypoteek , dat by
de Wet is va/i geftelt, waer van wederom veele foorten gevonden worden , welke bequamelijk tot neegen in getale konnen worden gebragt.
4. Ten eerften, .die gèborgt: heeft tot reparatie y of herftellinge van
een huis , het zy aen,den hms-heer filvé, of aen den aenneemm van het
wtrk»
0) l'U-C-i.Quibimod.ferKamitt,
(a) l,26,ff,de'Bignot,aU.
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•werk., heeft ftil-fwijgende hypoteek^ op de huifinge; invoegen als yemanî
den aenneemer al hadde betaelt, de leeveraer niettemin onbetaelt zijnde, fijn pandt-recht op het huis foude gebruiken, endenademaeldele
wettige. hjpoteek^ vereyfcht een byfondere wet , welke in defen alleen
Ipreekt van huilen, foo volgt, dat dit geen plaetfe heeft in nieuwe gebouwen, noch in fcheepen, of aenneeminge van andere groote werken, (b)
f. Het foude ook geen plaetfe hebben, ingevalle het huis, een geruimen tijdt gerepareert zijnde geweeft, naderhandt het geldt wierde opgefchooten, tot voldade, en betalinge van't geene voorf is; ook niet foo
verre de reparatie onnoodig ware: veel min als het geldt nietdadelijkjiaer
toe -was bekeert, (c)
6. Het tweede pandt-recht, uit de Wet ,• koomt toe aen een huisheer op de goederen van den huirder in het huis ingebragt, tot verièekeringe van de huir , foo lange de goederen in het felve huis blijven^
Want daer uit zijnde gebragt, en vervreemdet foo hout de hypoteekjp;
't en ware d,e goederen voor de huiren waren gearrefleert , en verbooder
uit te keeren, in welken gevalle de hypoteek foude duiren felfs
nae de vervreemdinge uk het huis , en de goederen in handen van een
derde wefènde overgebragt. (d)
7. Een Landt-heer heeft diergelijke recht op de vrachten, by den huisman uit fijn landt verkreegen ; maer niet op het ingebragte , ten zjy het
felve bedongen is. (e) Edoch by plackaet van den zx Februar. 1656. hebben de Landt-heeren ftilfwijgende ende wettige hypoteek op alle de
goederen van hare meijers, foo veel aengaet twee jaren huir; het welke
gegrontyeft is op dele reeden , dat een Landt-heer nae gemein recht fijn
meijer niet kan verdrijven., fchoon al geen huir betalende, als nae verloop
en draelinge van twee jaren, indien hy fijn recht gebruiken wil ; als
mede, om dat dikwils geen huir-contracten met hypoteek verzeegelc
worden gemaekt ; waer door veel Landt-heeren van de geregiftreerde Crediteuren wierden uitgeflooten, breeder int plackaet voorf.
8. Soo wanneer de huirs-lieden hare gehuirde landen of huifen w derom aen een ander verhuiren , gelijk ly kunnen, fop blijven de goederen en vruchten van den nieuwen huirfman , niet verder aen den
Jiuis-of landt-heer verbonden , als fy recht hebben , om huir van de fel<vc te eyfehen, waer van elders fal gefprooken worden, (f)
9. De
(b) /. i- ff. Qu'tb. excattf.pign.tac.Sand.%. \i. 7.
(c) ter ea 1Uie
tradit Sa
d
á. lib. 3. tit. ia. áef. 7. çiet Zutfen tit. \anhypoteek ar il.
( ) (-9 '#•-'Quib. cauf.†ign.fac, contrah, ïdtttfen til. Van roerende goederen «• 4. tityan
hu
$ide tarnen Buf ad d, l. 9
(e) /, 4, ƒ. /.« quib, cauf. tacite pign. (fj /• z$
ff, locatil, 11. §. 5. ff de pignar, aB,
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9. Dö derde fòorte van wettig pandt-recht, heeft een vrouw op de
goederen van haer man, voor de bewaringe van haer houwelijx-goedt;
j(g) en-ook om haer andere ingebragte goederen, (h) met dit onderlcheit
nochtans , dat de hjpoteek voor het houwelijx goedt begint van die tijt af

dat de man het bewint daer van ontfangen heeft; maer die van de ingebrachte goederen, heeft eerit fijn begin van die tijt af dat de man het
goedt heeft vervreemdet, en het geldt ontfangen ende verteert , of immers indien het van aenbegin uitftaende geit geweeft: is, van die tijde
af dat hy het heeft ontfangen , hoewel er niet ontbreeken die meinen dat deiè hjpoteek. van het begin des houwelijx mede begint ;
doch het voorige gevoelen fchijnt by ons allenthalven te worden geyolgt, en is noch jongft lbo geweeferi in de làke van Claeske foukes
Oenema cum ficiü in tonaliteit requiranten t contra f. K. requireerde voor.
paefchen 1680. (')

10. Het vierde koomt den kinderen toe in de goederen van haer
vader, voor de bewaringe van haer moederlijk^ goedt , als ook van het
geene de vader of moeder haer tweede echte begaen hebbende, van
haer eer (te echt-genoot, of van de kinderen des eerïien bedts-genooten hebben,

ende ten derden , in de goederen van haer moeder ende ftief-vader,
ten aenzien van het onverreekent momberfchap des moeders , ook
wegens het bewint dat de moeder, en ftief-vader, buiten het momberfchap, mochten hebben gehadt. (k)
11. Ten vijfden , wort wettig hypoteek gegeven aen weefen , en .
minderjarigen op de goederen van hare momberen ende voogden, wegens de be-

dieninge der felver, en ingaende met het begin van dien; ook heeft
het felve plaets in mombers tot bylbndere aóten, jae ook in lòodanige
die geen mombers zijn , maer hen voor fulke dragen ; behoort ook
defè hypoteek, tot verfeekeringe van't geene de momber of voogd, by
flot van reekeninge aen de minderjarige lèhuldig blijft, defe hypoteek
heeft mede plaets in bewinthebbers van Steden, Grietenijen, dorpen en.
andere gemeinichappen. (U
'
12. Ten zeften, heeft de fifim, of het Gemeine landt, wettig hypoteek in de goederen van haer fchuldenaers, ter làke van fchattingen, en

algemeine belâftingen, ook uit alderhande contrac¾en , en handelin-

Mmm

gen>

(g) Votalia.
(h) pardphernalid.
(') per l. un. $. f. C. de T^i ux. dB. I.
tilt. C. de paSl.fitperdot. Sand. 3. 12. ?•
(k) / 6. §. uit. C. de bon qua
lib. I. 8 §. uit, C defecand nupt- l 6. C. in quib. cauf. pign, tac Sand. 3. 12. 1.
({) l. 20 C. de ^tdminiflr. Tut. Zutphen út. \an hypoteek art. 16.17. "Vanontnon-^
Ügen aff, I, Hegufant, depignor. membr, 4. part. z, «, iao. à° feqq.
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gen; maer niet in breuken, noch voor foo veel de Fifcm ïn het récht
van een ander koomt te volgen, (m)
13. De zevende hypoteel^, wort by de Wet gegeven aen de Lêgata*
rien, en al die by îaefte wille yets gèmaekt w o f t , op alle de goederen
des overleedenen, tot bewaringe van hare legaten. (")
14. Het achfle is voor de geene, die gront-pachten en eeuwige renten
uit een huis of landt hebben te ontfangen, op het fehvegoedt daer de ren*
ten uit gaen, het welke meer koomt uit het gevoelen der R.eehts-geleerden beveiligt door het gebruik, als uit het Keyfèrlijke recht, (o)
if. Het negende ende laefte is, dat meijers, eygenaers z.ijndèvanhui~
fin, fchuiren, hoven, moolens, en andere gebouwen, ltâendè op de landen die zy gebruiken, hebben op defilve landen, tot völdáde van fòdanige penningen, als de huilen met haer aenhangfels, op getaxeért zijn,
want alfoo in defe provintie verftaen wort, dat de landen rftet de huifingeii
daer op met kehniffe van de grondt-heeren gebouwt, zijn befwaert, Foo
wort net ook genoomen voor een wettig hypoteek^, gevende preferentie
voor alle jongere hypoteeken, op die felve landen, en is lbo dé öiigetwijvelde praäijke noch jongft beveiligt, met een gewijfde in Cas d'appel *
yoör Paefcnen 1680. in fake van foukje Vlbes in ejAaliteit appellante, contr
Wijbe Piers inqualiteit cum fociis appelleerde: de appellante Was byüitfpra?
ke van Commiflàris van den Hove gepræfereert voor alle Crediteuren»
niet met alle penningen haer nae gedane taxatie eompetefende, maer
alleenlijk op de getaxeerde huifînge, immersfoo het i&ierdeverftaen, die
des Appellantes eygen was, met d'andere wierdezy geftelt achter verfcheyden andere Crediteuren, uit krachte van Welke uitiprake, d'andefe Crediteuren verftonden j ly mochte met het huis dóen wat ly wilde , fònder geit voor het felve te konnen eyfehen ; want o f ' é ï w é i
by ftònt y of op de penningen daer af geprocedeert, fulx kondè haer
geen gelt-eyïch geven , om dat de landen waren verkocht met het
huis daer in verfinolten , foo dat 'er geen prijs van het huis konde
worden uitgeweefen, is verftaen dat fy verklaert foude worden voor
alleh gepræfereert op de landen, daer het getaxeerde opftofiÉ, metd&
geheele prijs der taxatie , en is foo verre de gedane uitfprake verandert j wel te weten, dat Creditturen ouder hypotee'ken hebbende als de a
kgopwas, voor jouden moeten gaen\
16. Dit zijn de Wettige, anders Legale hypoteeken ï By den Rechter
nvori Pandrecht gegeven, als hy yemant ftelt in het bezit van een ander
fija,
i10) k I. & ¾. €.ln quib. cduf. pign. tac, l. 17. /. 37. & l 4<f. §. 3. ff, de /Kf
Mijè*
(B} L Ï, Ç, Camm. de Legat. «^ j&teia.
(o) Sand. ¾. i¾ 8.
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fijn goedt, het welke .gefchiedt ten eerflen, als een erfgenaem, die een
Legaet betalen of fideicommis overlaten moet, op lêekeren tijt of
by vervullinge van een konditie, geen borge ftelt voor de betalinge,
als hy daer toe verfocht wort, foo kan de Legataris verkrijgen het bezjt
van alle des erflaters nagelatene goederen, (p)
17. Ten tweeden , áls een Vader nalatende eenfwangereVrouw, heton'gebooren Kint geen erfgenaem heeft gemaekt, foo wort de Moeder foo lang
in de bezittinge der goederen geftelt, tot dat men ziet, wat 'er van
Worden wil. (q)
'
18. Ten derden,, Crediteuren konnen verkrijgen bezitt van haer
¾huidenaers goederen - als ¾r geen erfgenaem is, of de Schuldenaer
nergens te vinden is , of ook fijn laken niet verdeedigt nochte bezorgt, maer alles int wilde laet loof en. (r)
19. Ten vierden, Een Triùmpbant kan ook tegens den «Gedoemde
fodanig bezit-recht hekoomen, als hy het gewijlde niet voldoet , op
ibdanige goederen, als tot voldade genoeg zijn, te weten, als de veripopinge niet doenlijk, ofte geraden is á Want doorgaens de executie tot
verkoopinge wort gerichtet. (f)
• _,ó. I n alle dele gevallen krijgen de bezitters reek van Pandt of hypoteek, op de goederen daer in £y-worden ge-immitteert , gelijk men
¾at woort daer van gebruikt, (t)
2,1. Op veel plaetfen geeft Arrefi ook hypoteek, infonderheit als'er
•fententie van gegaen is; het welke by het Krijgs-gerechte in defe Provintie
mede waergenoomen wort ; doch niet voor den Hove of andere Ge•rechten. ende heeft geen fundament in gefchreevene Rechten , hoe».
-ivel niet yervreemt van eenige billijkheit.
(p) Tit.ff.Ut. in Toffeff. L egat. \elFideic. mm. ubi üix.
{<\) Tit. ff. de V
înïoJJ. mitt. , (r) Tit. ff Quib. ex cattf. inToffeatur.
(f) D;tit,l,i.&l-J$
f, 2. f. defyjudic,
$t)Tit.C.de'£rœt.p%nore,ubi$mz.

Mmm %
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XLVII.

KAPITTEL.

Van Tandt-recht uit over-eenkpom'wge

Va moet klaer uitgedrukt %ijn, edoch in maten en Voegen: Veïlinge'mgen
ende fpeciael, Wat onder generale \erfiaen ende niet "Verfiaep t»ort. V
pandt recht op onlichamelijke goederen , in't byfonder op obhgatien. E
dingen die niet mogen \erpandt tforden in't geheel of ten deele, kracbtj/an
ende generael hypoteek.

i. "W *T* Olgt dan het Pandt-recht uit over-eenkgominge voortkoo¾ / mende y dat wy gezecht hebben of uit bloote over-eenkom• fte, of met overkeveringe te gefchieden. het eerfte is hypoteek^, en het ander pandt.
%. T ' is wel een regel van recht, dat beheeringe door bloote over-ee
kgmjle niet kan worden verkreegen , maer in defen gefcbiedt fulx door
kracht der W e t , die het hypoteek^ recht lbo heeft, vaft geftelt, dat het
aenfpraek op het goedt maekt, waer het felve goedt ook zy.
3. Maer d'over-eenkomfte moet klaer en duidelijk zijn ; de.Notajîen fchlïjven dikwils in contracten onder verbandt , foo als nae rechte,
jtneinende daer mede hypoteek^ van goederen, maer lùlke woorden zijn
daer toe niet genoeg : het woort verbandt is generael, en beteekent
©ok. perlbneele verbintenüTe; in allen gevallen is noch generael noch Jpeciaei hypoteekj, die daerömme lònder vrucht is; gelijk ook de gebruikelijk manier van fpreeken metfitbmisjtefoo. nae rechte, gelijk wel verftaen is
by't Hof, onder andere den zSfëptemb: 1680. Hoewel het woortfubmis/ïe%
quaSijk anders als van fubmiffie onder een recht-bank Ichijnt te konneit
Worden verftaen.
4. Evenwei is niet foo precijs van nooden, dat de woorden verpandinge of hypoteek gebruikt worden, als maer uitgedrukt wort, dat het
verbandt op de goederen ziet; by voorbeelt, indièa 'er ftont, by gebreefee yan betalinge lal de Crediteur recht of verhael op mijn goederen hebben , of anders by verbeurte van mijn goedt, onder perijkel van mijngoedt%
of diergelijke fouden genoeg zijn, om recht van hypoteek, te geven, (a)

5- Eyt

(a) /. uit. C. Qua rei pign,.

wumkes.nl

II. Boek , X L VII. Kapittel

375.

5". Eygentlijk pandt-recht kan geen plaets hebben als in befondere
ftucken goedts, ende meelt in tilbare goederen , hoewel vaftigheden
òok wel konnen ingeruimt worden, maer de hypoteeken zijn of generael
cfjpeciael.
6. Generale hypoteek is, wanneer yemant al fijn goederen verbint
ende ten oiider-pandt ftelt. Speciael, als het felve gefchiedt van fèeker goedt of goederen.
7. Onder hypoteek,van alle goederen worden dan begreepen hebbende en toekomende, lichamelijke en onlichamelijke, roerlijke en onroerlijke
deren , ook^koopmans en winkel waren , (b) met uitneeminge nochtans
van lùlke goederen , die defchnldenaet waerfchijnelijk^irit befinder niet
Jonde hebben verpandt ; gelijk daer is huifgeraedt, kleedinge, boeken,
ambachts en huifmanne gereedtfchap , en wat yemant meer tot zijn
dagelijx gerief, en onderhout van nooden heeft.;- welke dingen onder
generael hypoteek^ niet verftaen worden, (c) of de fchuldenaer moet
zeer nadruckelijke woorden hebben gebruikt ; hoedanige echter niet
en zijn , als wanneer hy zeide , ik^jlelU ten onder-paudt alle- mijne goederen , roerende en onroerende , niets uit-gefondert , want defe woord
Tiiets uitgefondert, foo alleen, zijn al te gemein , ende vloeijen uit de
gewoonelijke ftijl der Notarien, fy fouden van meer klem ende nae-druk moeten zijn. (d)
8. De wet, noopens dit point, /preekt van verpandinge door overeenkpmfie gelticht; Invoegen defe bepalinge niet en behoort, tot het generale Pandt-recht, dat de wet geeft , in- welke de reeden der voor"gaende bepalinge , die genoonien is van de waerfchijneîijke wille des
geenen, die fijn goedt verpandt heeft, ook geen pîaetfe vind, Ende
is foo by den Hove verftaen , noopens bet pandt-recht dat kinderen
hebben op haer ouders goedt , in de fake van Trijn Nannrr contra Sybrant Pietets 1617. voor Kerftijdt. (e) En wederom noopens het pande- recht van een wees in de goederen van fijn'vaagt ,, tuflchen Fedde
Wybes appellant, op en jegens Pieter fanfen, tst Delfzijl, appelleerde voo
Honsdagen l68i.
o. Goederen i daer men Vruchi-gebrmk^, Erf-pacht, Afkoop, of voordeelige Huir van lange jaren aen heeft, worden al mede onder generale
hypoteeken verftaen , voor foo veel de fchuldenaer recht op delèlve is.
hebbende, maer geen huis-dienftbaerheden, noch goederen die verboerden zijn te vervreemden, (f) .
Mmm 3
io. Aaien.»
((>) d. I. tilt. L%$.ff.deîignor.
(c) l.óff.deTigrwr:
(J) Sdnà.rç. 12.
CO Saekmam>t,m,SSladfiat. (f) / 6,§-t.ff.deî'ign.acl.I.i.i>§.pi/t.ff.deî>igin
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io. Ac¾en, ende gerechtigheden, komen 'er in alle manieren mede
onder, alhoewel oneygenüijk^, (g) delweegen in de aenlpraek en ac¾e
<3ien te nevens, wel yets aen te merken is, waer van hier beneeden.
i i . Met fpeciale hypoteek, konnén verbonden worden, yeder van dç
goederen boven genoemt, gelijk mede verbonden worden dien te nevens de felve goederen , die wy hebben gezegt , dat onder generalp
hypoteeken niet en ¾ehooren.
'
12. Te weeten-, eenige dingen worden ganfchelijk. verbooden, als daer
zijn Landtfchaps, en Kerke goederen, en voorts alle andere, die door de
Wet of Teftament verbooden zijn te vervreemden, van de welke bier
heneeden breeder. (h)
13. Daer behooren ook onder de menfihen , alhoewel aen te mer¾en is, dat yemant door een ander fijn geit van de vyaflt verloft zijn<de, kan van de lofler als te pande gehouden worden, tot dathyfiJQ
los-gelt wederomme betale, te weeten, by wijle van Arreft, behoudens de man fijne vryheit. (i)
14.. Onlichamelijke dingen konnen eygentlijk niet verpandt worden, om dat de pandt-fiellinge zjch verfiaet van yets dat men tafien , voelen, en overleeveren kan, maer om nuttigheits halven is het ingevoert,,
dat men ook onlichamelijke faken, waer van het gebruik ende profijt, aen
andere kan mede gedeelt worden onder hypoteek.fcudemogen Hellen,.
Aldus kan men velt-dienfibaerheden te pande geven., invoegen men
cenig gek opneemt, gevende den fchult-heer te pande het recht van
voe^padt, reedt, of diergelijke over ons landt., ¾welk ophoudt als
.de fchult betaelt is j maer dit kan van hms-dienfibaerheden nietgeichieden , om dat die tot luiken veranderlijken gebruik onbequaem
2¾n. (k') ." ' - '
15. Van gelijken , ik kan aen Pieter ten onder pandt Hellen het
geene Claes my fchtildig is , invoegen foo de fchult op yets anders als
geit flaet , kan Pieter dat felve goedt aentaften waer hy het vindt,
en wie het ook bezit, volgens eygenlchap van allehypoteeken. (1)
16. Ende foo het geit is, kan hy den geenen die het geit onder hem
heeft aenlpreeken om aen hem'te tellen tot voldade van fijn fchult >
wel te -weeten, als de principale Jchuldenaer niet en betaelt.
17. Hy kan ook met een aenlpreeken den geenen, die het handt'

fihrifi

(e) l. 4. C. Quares pign.junïï.1.49ff.ie Verb.fignifi f6) t%. 1:6. C, Qu
î pign.l, uit.Q.dereb alien. non alhmtnd. - (•) /. iy, ff. decapti\>. & poft Hm.
Quarespign, (k) Lu. §.uit. Ln.ff.depignor.
{) l, iq, §. 2. ff. de pignor
1.4 CQuà respign.J,J%1.7. C.dehered. VeiaSi. Vend,/,>i8,#. depignorat.Æ.
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fch†ift ofte Inflmment van de fehnlt bezit , lbo wanneer de fchuldenaer
het fêlve handtfchrift naderhant aen een ander moehte hebben overgedragen ; maer de hypotekeere aBie is eygentlijk gericht tegens den
houder van het verpande goedt, of geit, en de houder van het handtfchrift fchijnt te konnen aengefprooken worden , met een aótie die
irtën noemt Condiäie finder oorfake'•>doch het is beft fòo wel den
fchuldçnaer, die het verpande geit of goedt bezit, als den houder van
4e brief aen te fpreeken } den eenen om betalinge ende den anderen to
wedergeevinge van de brief; fonder Welke de fchuldenaer niet willig fàl
zijïi om te betalen, het kan ook by wijfe van Arrefl gefchieden, en
moogelijk is dit gereeder ende gerieflijker , om dat alfdan beide de
houder van't goedt ende fijn Crediteur , dat mijn debiteur is, tezamen moeten komen endealfoo te gelijk konnen aengefprooken worden»
18. Eenige dingen worden ook verbooden onder hypoteek te ftellen in maten ende voegen, ende niet teeenemael, gelijk goederen van
minderjarige, daer toe verëyfcht wort confent ofte decreet van de Overig*
heit , hmfmanne gereedtfchap kan niet onder hypoteek gebracht worden
als by gebreeke van andere goederen , en foomede deprijien, die om,
loffelijke konften aen de geene die zkh beft gedragen hebben fomtijts.
Bttgedeelt worden, (m);
19. Het is ook van nooden te zeggen , dat men een ander mant
goedt niet kan. ten hypoteek ftellen , invoegen dat denfihult-heerdaer
door eygentlijk^pandt-recht foude verkrijgen, en niet te min als yemant my
vreemdt goedt ten onder-pandt heeft verbonden , foo kan ik her»
dwingen, dat hy het myoverleévere,,by gebreeke van fehult-betalingç , en ingevalle de rechte eygenaer der goederen die weder £yfcht„
f00 is de fchuldenaer my verplicht de fchade te boeien , doch fòo lange de
ware eygenaer onbekent is, foo kan de lêhult-heer, die ¾et pandt ter
goeder trouwen heeft ontvangen, het fèlve niet alleen behouden, indien hy het heeft* maer ook^ eyfihen waer hy het vmdt^ (p)
. 20. Efejn fâek die een ander ons Schuldig is._, ende met den eerflea
ons eygen ftaet te worden r kào wel ende te rechte worden verpandet^
als oôk ganfch vreemdt goedt ,. onder die voorwaerde, foo het ons eygen.
wort, jae ook fònder voorwaerde verpandt zijnde ,. krijgt het fijn
kracht , indien naderh-andt de fchuldenaer de eygendom daer van bekoom
of ook foo de eygenaer erfgenaem wort van defchuldenaer,. want bv alfclan
moet goedt doen het.geene de overleedene heeft gedaen, ten ware hy
'
dem
•ipy h'**«ff-dejfdminift. tut. 1%•&&. jttndt. j£mh.d$vkùlturaC*.QMm.%%m
i.$.eod~
(*}Li$J.xi,§.I.ffJepignor.I.q,.ff.depiinor,aB.
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den fchult-heer ten tijde der verpandinge gewaerfchouwt hadde , Want dan
foude hy den felven naderhandt met recht konnen afzetten , mits een
Crediteur willens ende weetens vreemdt goedt ten hjpoteek^neemende daer
geen aenjpraek^ behoort te hebben , hoewel hy het behouden mach als hy
het bezit, (o)
2i. Tuifchen generale ende fpeciale hypoteek is lbo veel onderfcheidt
niet als by on-ervarene gelooft wort , ende in andere landen wel is,
want een generael hypoteek^ verbint alle de goederen en yderftuk^van dien
foo wel als fpeciale hypoteek^dat eene fttik^t daer fy van Jpreekt. (P)
22. Dit Scheelt'er aen , dat fpeciael belet de vervreemdinge van het
goedt , invoegen foo de fchuldenaer de fpeciale hypoteek verkoopt,
hy , als een dief, of bedrieger kan geftraft worden , maer generael
hypoteek mach wel verkocht worden, hoewel metJtjn lafi, alloo, dat
de fchult-heer liet altoos achter halen kan. (q)
23. Maer ftaet te letten, als ten hypoteek geftelt wort een goedt
dat uit veele ftucken beftaet , en van die natuire is, dat de befondere
litteken altoos veranderen , gelijk een kudde beeften , of dat meer gebruik heeft , een winkel vol waren die ter jleete verkocht worden , lòo
legt de hypoteek op de geheele winkel, ende niet op befondere ftucken, (r) derhalven heeft de pandt-heer geen recht op de belbndere
fiucken die uit de winkel verkocht worden , maer alleen op de geheele
winkel; de welke by verloop van de fchuldenaer niet t'elkens vervult , maer uit-verkocht wordende , foo gaet fijn hypoteek te leur,
waer op hy mach letten.
- 24. Is noch aen te merken , dat hypoteek van goederen gemeinelijk in alle flot-reedenen van allerhande Contracten gevoegt worden,'
ende dat het is een aenhangfel van andere Contracten, foo dat de felve
nojt wijder kan uitgeflrekt worden als de perfoneele obligatie, daer van het
mftrument is jpreekende, foo dat yemant wordende verklaert niet te zijn
.gehouden aen eenig Contraä:, ook fijn goederen daer voor niet konnen worden verklaert te zijn verhjpoteceert. By exempel, een laft-hebber gaet een ContracT aen voor een ander, of een Curator over Jïjnminderjarige en m die qualiteit , fònder fijn eygen perfoon uitdruckelijk te
verbinden , maer foo, dat hy fijn goederen echter heeft verbonden j
yan de ac¾e ïèlf moet hy nae 't eyndigen van fijn laft of voogdije worden

j (°) / 1,'tripr. ff. de pignor. 1.16. §. 1. ff de pignor: l. 41. ff. de pignera
. l î . ff. de pignor. (p) /, z. ff. Qui pot. in ptgn. I. 6. C. eed.
(¾) /. 66- f
deFurt. /.x.§, 1.ff,dejlellion. à.l.2,&l.6. ittn. C.rem àlkn,gerent. (r) /.34.
ff. de pignor.
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öeft ontflagen , gelijk elders uit Sande (f) geleert is ; lbo kan fijn
goedt uit dier oorfàke niet worden vervolgt, nae onfeilbare reeden vanrechte. Wie verpandinge doen kan ende wie niet, kan verftaen worden uit het geene hier boven, van verbooden alienatien is geleert.

-

XLVIII.

KAPITTEL.

Van gekeverde Tanden ende yerkoofmg der felver.

Dubbele ablie uit dit Tandt- recht, 't Ëene om ¾ pandt -toeder te eyfchen nae de
talinge bekoort Van "Pandt-genot , anders antichrefis , en Van beçit door de
Claufula Conjtituti. Ook "ban ackoort om fanden te mogen Verkoopen. Of de
yerkoopmge kan belet (fte herroepen "toerden. Fan pandts Eviâie. tnf.

JL É '"V¾ is gezegt van hypoteeken of pandt-recht uit bloote over8
1 eenhomfie, volgt nu het geene door leeveringe van 't goedt
J L ^ - felve gelchiedt , ende worden fòodanige ftucken byfonderlijk, panden , genoemt, als gezegt is.
z. Dit gefchiedi; meerendeeîs in roerlijke goederen ; het kan echter
ook plaets hebben in ontilbaer goedt, als in huifen ende landen, fòo
wanneer die den fchult-heer ingeruimt ende in bezittinge overgeleevert worden, (a)
" 3. Onlichamelijk goedt kan ook on-eygentlijk verpandet worden,
wanneer men een Obligatie , dat is, fchult-fchrift , het zy van geléent geit , of van koop, die men rev^rfalen noemt , of diergelijkc
in handen van yemant, by wien men g$t opneemt, koomt te ftellen
ende over te geeven.
âf. Uit dele panden koomt voort tweederley recht, heteene istu£
fchen den pandt-geever ende den pandt-neemer, hier in beftaende,
dat de geever'des pandts het felve ; mits betaliúge van fchult,

ten allen tijden

kan weder-eyfehen, foo wanneer het niet wettelijk verkocht is; ende van
gelijcken de Ichult-heer heeft aenfpraek op hem, foo wanneer hy ter
quader trouwen dien te nevens yets gedaen heeft ; edoch dit point
Nnn
behoort
ff) Hb.itit.7,def.i,

(a) %j.lnfi,àe jîBwn.l II.f. i.ff.depignor.
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behoort tot de .materie van comraUen , w æ r van op eçá andsi*
plaetfe. (b)
f. Het ander recht is ten profijte van de pandt-neemer alleen, die
het goedt aen hem verpandt ende geleevert verlooren hebbende, het
felve weder kan eyfchen., waer hy het vindt, (c) ende de kennijfe daer van
behoort tot dit kapittel.
6. Maer hier moeten wy dit aenmerken, dat een pandt-houder
geen ander recht heeft , als de bewaringe van het goedt , fònder dat
hy eenig profijt daer van kan genieten , jae hy begaet dieffial het felve
genietende, ( d ) ten ware door overeenkomfte ende accooit ranPandt.genot , in 't Latijn en Gnex antkhrefis , dat foo veel is, als teegengebruik^, waer door de fchult-heer de vruchten van het verpande goedt mach
trecken in plaetfe van intereffen.
7. Soodanig Pandt-genot wort of uitdruckelijk of ftillwijgende ge**
roaekt. mtdmckeüjk^door klare woorden , ftillwijgende, wanneer yemant
geit te leen ontfangt, fonder meldinge van intereffen, maer met verpanding*
<&an een fiuk, goedts y lbo wort verftaen, dat de vruchten des jfelft m
plaetie van interelîên lullen ftrecken. (e)
8. Ende kan wel gebeuren, dat de lelve vruchten by goede jaren;
hooger komen, als de interelîên naer rechten fouden genaomen worden, (f)
- 9. Evenwel indien het goedt jaerlijx meer huir doet of feekerlijl^ k\an
doen , ais de wettelijke intereffen fouden bedragen , lbo moet de pandthouder het overige aen den fchuldenaer wederom üitkeeren ende
goedt doen. (g)
- 10, Defè foorte van Pandt-reeht ende ackoort van genot, is by ons
weinig in gebruik, lbo zeer, dat de name daer van niet is bekent, ende
evenwel is het van fonderlinge gerief; infonderheit voor de Crediteuren ,
ten aenzien van vafte goederen, om vand'intereflenverfeekerttezijn.
11. Gebruikelijker is het-èezjt ackoort, waer door een Debiteur
bekent, dat hy het verpande* goedt bezit uit name van fijn Crediteur , aen wien hy foodanig goedt fpecialijk heeft verbonden , en
dk gefchiedt door de Claufula Confiimi foo genoemt j het onderfcheidt
is. ten eerften , dat defe Claufula wel geeft het recht van bezittinge
ende d'ejfetten van dien aen den Crediteur, maer het ander draegt de
"
bezit-

(b) i.täi.lnft.deobJig. quœreContrab. (f) d. §7. lnjt.de sf&ion, (d).§• &
Intt. de obliç. ex deliB /,54.1. j6,ff.defurt. I.7. C. eod
fe) /. 11, §. 1. f. de fign
I,« f. Quib. in cauf, pgn. Us,
(f) /. 14,«^ l.16, C, ie Vfitr.
(S) 4,1.14. ^ç
4J.8. Sand, 3. iauQ.
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•fieattkgö^tfër¾èlîjk èhdfe do^ehfchijnlijk over ; Ten z. b'y't Co»/?*wmm tttijft de fehtildenaer in 't bèwiht ende gehot der goederen, by 't
ander heeft de Crediteur machte om het goedt felf te gebruiken of te
Vcrhuiren.
ix. De bezittiftge van het pandt blijft fòö lange by den Crediteur,
als de fchult wort betaelt foo capitael als intereflen, fchoon het voor
capitael alleen Was verbonden , jae het pandt niach ingehouden worden , om een gänfch andere fchult. (h)
- 12» Als. de, fchuldenaer met de betalinge dfàelt, ende te vooren
geaccordeert is geweeft, dat het pandt foude ttiogen verkocht worden,

foo

match bet op deri gefteîden tijdt worden verkocht , gelijk by ons het
gebruik is , in 'de banken van Leeninge ende andefzms ; Is 'er niets
•veraccördeert, foo kan de Crediteur deft. Schüldenaer laten verdagvaerden, of hem laten aenkondigen buiten recht, dat hy fal hebben
te betalen. ,doet hy't niet, foo mach de Crediteur het pandt naeverloop van twee jaren (in de banken van leeninge is korter tijdt) verkoopen by openbaren uitroep , het geit, dat'er koomt over te fèhieten is voor den fchuldenaer , die ook verbonden blijft, lbo het minder bedraegt ; gelijk ook foo de Crediteur het geit van de koper,
buiten fijn lchult ganfch niet konde krijgen, (i)
14. En kan deiê verkoopinge geichieden ; al was'er ook^ bedongen,
dat het pandt niet (oude mogen verkocht worden , ten ware lulx tot een

ïèekere tijt was bedongen j want om noyt een pandt te mogen verkoôpen, is tegen de eygenfchap van een pandt, dat genoomen wort,
om des noodt daer uit de betalinge te konnen trecken. (i)
if. Men kan fomtijts ook buiten aenfprake van Recht hetverpattde goedt verkoopen , als het bedingfi fiodanig is geweeft , gelijk by de

bank-houders allenthalven gefchiedt.
16. En fuïx niet alleenlijk in eygentlijke panden , maer ook als fy
by den fchuldenaer worden bezeeten, gelijk veeltijts in de bijl-brieven
van-Scheepen wort bedongen, dat de Crediteur of houder van de bijlbrief de fèheepen over al vrijelijk lal mogen aentaften , ende verkoopen ofte behouden y als op den gezetten tijdt de betalinge niet eii
gefchiedt. (k)
17. De Crediteur mach'het verpande goedt félf wel koopen , als
Nnnî
het

(h) l. un-, C, etiam clxrvgr. pecun.njuå derog. Lu. $. %.ff. depign aB. Zutph.
pandt, di t. 3.
(i) /. 3. ïttpr. C. deptr, donún. impetr. I. 9, C. de difiraB. pign. I. I
0>'Liz. 'ff. dediftraB. pign-, d. I- 3'. C'. dejur dom. imp. 1.9.'mpr. ff, de diftraB.pig
SSutph.^dn pandt, art.$.
(*•) l.^-ff.depign,aB.U^.C.dcpign aB.
(l) Ziet
Sande 1. ia, 5.
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het by executie of anders by vrije wille van de fchuldenaer vërkocntf
wort , maer niet als hy het buiten de wech van executie verkgopt y Viiït
hy indien gevalle geen koopman tot een reedelîjke prijs , foo kan hy
nae twee jaren de eygendom van de Staten, of wel van 't Hoff verkrijgen ,'dat echter-defchuldenaer binnen.andere twee jaren wederom, met volle
betaling kan loffen. (ra) Maer defe omweegen worden niet veel gebruikt.
18. Dele verkoopinge kan de fchuldenaer niet beletten , ds met
tijdgiijk^te prœfinteeren kapitael en interelen , veel mm kan hy fè gedaen
zijnde herroepen ofte niete doen, ten ware de verkoopinge door noot'
tvendigheit van recht ware gefchiedt. (•>)
19. Soodanige noodtdwang is het, als de eerfiè Crediteur van de volgende wort betaelt, want dan moet hy het pandt varen laten, ende aea
den volgenden overgeeven, die als dan door den fchulaenaer wederom met teiitnge van fijn geit', dat hem toekqemt ende dat hy uitgefchooten heeft, kan gedrongen worden tot het paiiüt wederom over
te geeven. (°)
20. Van gelijken, als een borge van de fchuldenaer, zjende het pandt
foo verknopen, dat het de f hult niet doeden kan, en vreefende dat hy de re/i
fal moeten opleggen, het felvepandt koopt, foo mach de fchuldenaer hem fijn
•geit wederom tellende het pandt tot fich neemen ; (p) buiten dele
gevallen is geen kooper gehouden het gekochte pandt, aen den fchuldenaer wederom te geeven.
a i . Als het verkochte pandt naderhandt geblijkt een ander toebehoort te hebben, en van den felven wort geèvinceert ofte weder op
geëyfcht, foo kan de kooper den Crediteur niet aenlpreeken, om fijn
fchade te b o e t e n , mits hy het als pandt, ende niet als Jijn eygen goedt verkocht
hebbe ; maer hy kan den fchuldenaer felve aenlpreeken om vergoedinge , foo veel aengaet de prijs van't goedt, ende de renten van
dien , maer niet om te boeten Jijn andere fchade die hy daer door mocht
hebben geleeden ; ten ware de Crediteur hem overdroeg fijn ac¾ie, die
hy tegens den fchuldenaer heeft , als dat hy hem vreemdt goedt te
pande gegeeven heeft ; of ook kan de Crediteur hem overdragen fijn
eheele principale aóiie, die hy op den fchuldenaer heeft , by aldien
y hem noch geen guitantie mochte hebben gepalîèert, ende tot loodàne overdrachte foude de Crediteur des noodt konnen gehouden
Worden, (q)
%%, By

g

Cm) d. / 3 . C, de jttr. dom. imp.
(o) lult. C. deèit. dijfratl. pign, impei.
mm foffe,
(°) /, 5, ff. de diftraB. pign, &> l. feqq.
(p) /. 1. C. de dol, mal.
i 59- §• *•#• Mand.
(q) l. 59. §. 4. ff Mand. L $0 ff. de £>»'Sw». /, ï2. ia J¾,
ff. de dijlracj, ptgnor. I, 7+, f, 1. ff, de pyiçlwn.
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• ia. By aldicn echter de kooper het geit noch heeft, ende hy verftaet,
dat het gòedt niet vry is nochte foodamg, als in de koop 'articulenflaet,
foo kan hy niet gedwongen worden om het geit te tellen , of hy
moet eerft fèeckerheit hebben noopens de fwarigheit, die hykantoonen , gelijk by den Hove verftaen is in de fake van d' Heere A. H .
contra Petrus Schotanus in qualkeit, voor Allerheiligen 1680. Ook
allenthalven faleen Crediteur gehouden zJjn te fiaen voor den inhoudt van
de articulen , die by felf om de koopers zjaet te maken heeft gefielt ende g
daen voorleefen.
2,3. Het gebeurt fomtijts, dat verpande goederen, die by executie
verkocht worden, geen kooper ten behoorlijken prijlê vinden, in fuiken gevalle moet de Crediteur den fchuldenaer wederom aenkondigen, ofte foo hy buiten iandes is, moet de Rechter een tijdt Hellen,
binnen welke foo de fchuldenaer niet en betaelt, mach de Crediteur
(welke†s recht by ons de Staten hebben énde mt baer naem het Hojf) de
eygendom verfoeken, die hy mits dien verkrijgt, met lafi nochtans om
bmnen twee jaeren de fchuldenaer toe te laten ^ het goedt te loffeti, nevens b
talinge van alles watter op ù geloopen. (r) dit kan alfoo nae Keyfèrs rech
gefchieden, hoewel deter van geen exempelen van praäijk? en weete.

XLIX.

KAPITTEL.

Van de aBie uit hypoteek\ge(chapm»

T>e atlie hypotekeer opgehouden door het beneficie Van difcusfie. Inhoudt
äilie akernatijf , doch niet tegen den fchuldenaer ofte dejfelfs erfgenaem.
tinge "van defe ablie en interruptie dejfelfs. Tand-losfinge onVerjaerlijk
.. hypotekeer ondeiibaer. Gebruik dejfelfs ep roerlyke goederen enf,

1. " T T T T E t voorgefeide is te verftaen van panden, die de fchult§ " * • heer in bewaringe heeft ende van hyppteeken, die by den
X . -«-fchuldenaer felve bezeeten worden, ende van hem niet
zijn vervreemdet; want foo veel de verkochte ende die by een derde
of vierde bezeeten worden, aengaet, de Crediteur moet eerft den fchuldenaer aenfpreeken, als ook^fijn borgen^ ende de felve ganfckelijkjtitfchudden,
N nn 3
'een
(f) d,l, 3. $.2. (ffeyq. dejur, domin. impetr.
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een derds bezitter van het goedt dat hem ten bypoteek^gefielt ù , magm«eijilijk, vallen, 't welk is het beneficium difcmfionis foogenaemt; wortnoe¾*
tans verftaen , dat dit beneficie , geen plaets heeft, als een Crediteur
den fchuldenaer van fijn fchuldenaer aenipreekt, uit kracht van h y .
poteek op de Schuld, (a) .
z. Veele meinen ook , dat alle fpeàale hjfoteeken konnen wordea
vervolgt tegens yder bezitter , fonder excuiîie van den origineelea
fchuldenaer, (b) ende foude foo by den Hove geweefenzijn, iniàkç
Van 'Meefler foru tAndries Impetrant, contra de Heere Dr. Martinus GrOn
vim, Gedaegde den 15, f ui. 1.643. volgens verhael van Nauta. Doch andere zijn van ander gevoelen, ende waerlijk de W e t , daer op die opinie fteunt, brengt fulx niet mede noch qokdebiîlijkheit. (c)
3. Des fchuldenaers ende vervolgens der borgen onvermogen blijkende , fòo fielt de Crediteur die generale hypoteek heeft, fijn hypotekeere aftie tegens' den bezitter aen , verhalende eerfi de verpandinge ende d'oorfake van dien , mitjgaders de gedane dijcusfie van de principa*
Ie fchuldenaer ende fijn borgen, foo hj der heeft, of andersfijn.kenneiijk^en*
vermogen, eyfchenåe voorts dat het goedt 'twelk^de Gedaegdebez.it, falwor*
'den verklœert aen hem verhjpotekeert, voor Jklk^, een fomrna gelts , ende hf
åienfuòlgens gecondèmneert , om het felve aen hem Impetrant te refiitueeren
ende over te leveren, met alle vruchten, profijten ende intereffen, of anders
aen hem te betalen de voorgemelde fitmma, mede met fchaden ende intereffen &c.
4. Dele alternative, of tweeleedige conclufie moet foo worden aengeftelt tegen een derde bezitter van de hypoteek: maer als de fchuldenaer ofte deflelfs erfgenaem aengefprooken wort met de perfonele atlie
ende hypotekeere: te z a m e n , fòo wort de fchuldt wel geeyfcht met de
perfonele aElie, maer voorts geconcludeert, dat het verbondene goedt daer
voor fâl worden verklaert te zijn verhypotekeert, fonder nieuwe alterna*
tie in defën deele.
f. Edoch als een derde bezitter tien jaren het goedt in een en defehe
provmtie of twintig,. wanneer partijen inverf heiden Prowntienzjjn, Ibnder
interruptie ende verftooringe ter goeder t r o u w e , bezeeten heeft, fòo is
hy vry van defe aenfpraek. (d)
"6. Maer een bezitter van quader t r o u w e n , die wel geweefen heeft
dat het goedt verpandt was, is niet v r y , als na dertig jaren, geduirige en
geruflige bezjttinge. (e) in quade trouwe wort een koper geftelt, ook
door
• (a) Noï>. 112. cap. I I . § . 1. Sand. 3. 11 ts,l
(t>) Ko\ Wie 1. Verf. al boe a
tem<
(<) loquitur mim de re ijuam deùnorVendiàit y Ihecumipfocoiiteftatd/oc
(d% h 1. (? ¾. C. ft ad\erj. credit,.prafer, oppon.
{e) / . 3 & l. 7- Cdeprœfc
joVe^Orffln,

wumkes.nl

I L Boek, X L I X . Kapittel.

sh

door eertpmeft wan de Crediteur, dat hy de verkoopinge niet toeâaet,, ais behwdmsfijn bjtpateei^, of dat hy gezintis, fijn recht vanhypoteek te behouden, en te zijner tijdt te vervolgen, tot welken einde nae gedane koop dikwils citatie wort verzocht tegens den bezitter tot
interruptie van de prefcriptie; ende wort dan ten dage dienende het proteft
geinfifteert» waer tegens de geciteerde fich kan opponeeren, indien hy
wik, anders wort het proteft m kracht geftelt, waer door echter de bezitter fdfs-reckf blijft, ©ra fich tegen de ac¾ie felve te zijner tijdt te verdedigen. ( 0
7. Maer foo het goedtby den debiteur ofte fijn erfgenaem lèlf, alsvry
en onbefwaert bezeeten is, foo kan de Crediteur niet ais nae verloop van
veertig jaren uitgefloten worden, (g)
8. Aldus vak de prefcriptie van panden en hypoteeken om den Crediteur uit te fluiten; maer als men vraegt of de fchuldenaer ende eygenaer van het pandt lèlf kan uitgeflooten worden door Ups van tijdt,,
om fijn goedt tejoffen van den Crediteur,foois het gemeine ende fèekere gevoelen, dat het recht van pandt te lojfen, door geen verloop van tijdt kan wor
den verkoren, en wort foo wijtlopig gedilöoureert by Nauta in-fijn 54. decif.
oy.er de iake van FredrikJ½mwej Tiebbmga-, m qnaliteit ImpetrantK, contra de
Heeren Gedeputeerde Staten van Friejlandt. de Impetrant verfochte reftittiti
van twee Saten Landts op Bolfwerder nieulandt, die hy feide by fijn
Groot-vader BenediclmTieblingaveriet, en verpandt te zijn geweeft vooreen verfchot van 500. goldt-guldens aen den Abt van Oldekloofter, Dominica* Hartema, genaemt, door contract van Pandgenot of antichrefis
in dato den iz. Maert 14.76. En foude de prefcriptie van 160 jaren de;
gedaegden nauwelijx bevrijdt hebben , indien het inftrument in behoorlijke forme ware geweeft, maer zijndeprivaet, en niet eens van
de genoemde Abt, die men niet en wifte of'er oyt geweeft was, onderteekent, foo is d' Impetrant niet ontfangbaer verklaert, den zj. OÜo~
her 1641.
• 9. j? is ook aenmerkelijk , dat de hypotekaire aSlie ondeilbaer is,
foo verre dat een Crediteur den bezitter van het verpande goedt, kan.
dwingen te ruimen al wat hy bezit; fchoon anders hy niet meer als voor
een gedeelte verbonden en fchuldig machte zjjn. by exempel, mijn ïchùlde
naer heeft naegelaten tien erfgenamen, waervanydermynaerrechten,
niet meer fchuldig is als een tiende part; een van haer bezit een ftuk
goedts van d'overleedene afgekomen ende aen my verpandt, daer uit
mijn geheele fchult kan betaelt worden.: Defen kan ik aenfpreecken
om.
0 Sana. 3, i¾, sz.
(g) d, l. 7, & 1.
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hm dat goedt geheel te ruimen, of my geheel te betalen: ëygenti¾ïde perlbneele aétie wort aengeftelt tegens alle d'erfgenamèn ; en te
gelijk de hypotekeerej, indiervoegen, áât'de eykhev concludeert t teneinde alle des overledenen goederen •voor de fchalt pillen verkUert worden ve
pandt en executabel, welkefintentie dan op jeder bezjtter voort oeheelter executie ½t« worden geftelt, en is foo dikmaels geweefên, met namen tuffcben
Hiltje fans, Impetrante centra Tjaerd Wijtfisgedaegde cumfociis Nauta decif.i
10. Van gelijken, my koomt een jaerlijxe rente uit een Saté Landts,
die wort daer nae vervreemdet , en koomt op verfcheidene bezitters ; yeder van die. kan ik aenrpreeken om het goedt te ruimen o£
my de rente te betalen: ende getuigt Nauta foo by den Hove geoordeelt te
zjjn den 5 April 1626. in de fake van Mayke Hans PijbesTrinmj'ante tegens
N . N . Enden ioDçcember iö/S.isJufÉJ.J. T . voor de helft eygenaerfè van een Saté Landts tot Bleflùm, alleene gecondemneert in't geheel
te betalen fodanige
goldt-guldens eeuwige renten, als op de voorfl
Saté in het geheel waren liggende, met de achterftalhge jaren tot za
t o e , ten profijte van d'erfgenamèn, van w: J. van B. met verklaringe
dat de Saté en landen daer vooren ftiliwijgende verhypotekeert en executabel waren ,, en wort allenthalven foo recht gejprooken, wel te weeten, al
het deel van dien eenen foo veel weert is, als den Impetrant koomt.
11. Alleenlijk wort hier van uitgenomen de hjpoteeh^die een Legataris heeft voor Jijn legaet, op de goederen van de overleedene, foo wanneer
hy de erfgenamen aenfpreekt die niet verder als voor haer erfportie behoeven te betalen, foo wel als fy met de hypotekaire actie als met de
perfoneele worden aengeiprooken. (b)
ix. Hypotecaire a£tie oproerlijke goederen wort by de meefte Schrijvers (i) gezecht dat heedenfdaegs tegen een derde bezitter, die daer
eygenaer of pandt-houder van geworden is, geen plaets en heeft, om
dat de gemeine handel daer door te zeer foude. belemmert worden,
al was het een fpeciale verpandinge; ende wort dit foo vaft by alle volkeren onderhouden, men ziet ook by ons niet , dat in defolate boedels
ruggefpraek wort gedaen op meubles eertijts verkocht; en die pandt
onder hem heeft, pleegt dat niet fonder vergoedinge over te geven aen
ouder Crediteuren, gelijk de Lombarden en andere fouden moeten
doen , indien hypotekaire aftie optilbaer goedt-plaets hadde. maer
evenwel de regel dat het Kejfirlijk^by ons plaets heeft, in alles daer bet
niet
h
( ) /. I. C. iomm. de Legat. & fideic. Sdnd. 3, r%, 15. Verft & f1 plure
(\) Z'm B. Zutpben tit. Van bypoteek art. 6. Ván pandt art, 17. V'anrotrenàe
deren art 4,
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niet is afgefihaft, is lbo krachtig, dat fy ook in defen fòude moeten gelden lbo wanneer yemant rechtelijk vervolg daer op wilde doen; en is
foo mijns weetens by 't Hof recht gedaen op een peert, dat met hypotecaire aclie wierde vervolgt, zijnde den Crediteur toegeweefen in den
jare 1679. Soo hadde ook te vooren de Heere G. A. met hypotekaire aótie
bekoomen een Landts Obligatie, houdende ten,profijtevanJohan van
Roorda debiteur ^van -A. welke •obligatie metCe¾îe door verfcheiden
handen was gewandelt; de bezitter is gedoerat defelve aen den Heere
A. als eerfte Crediteur, uit kracht van.fijn generale hypoteek,tc rejiitueren; welênde meermalen gezecht, òsx obligatien de eygenfchap van roere
de poederen hebben , en daer nae w-orden gereekent.
13. Het is noch aen te merken, dat als een bezitter van het verpande goedt wil betalen de waerdije van het goedt , hy dan .vermag bet
fclve te behouden, hoewel anders de eylch van de hypotekaire aftie
is, om het pandt te ruimen ende te leeyeren, of de geheele fchult te
betalen ende is dat ander alfoo om de billikiieit, van de Rechts-geleerden
ingevoert. (k)
14. Mits dat hy dan ook kan aftrecken de onkoften aen het goedt
gedaen, foo veel het verbeetert is, ende voor foo veel de lelve meer mo•gen zijn als de vruchten, dewelke hy anders moet wederom keeren,
wande tijdt der litisconteftatie af, maer als hy verbeeteringe eyfcht, moet
hy fe al te zamen reekenen, gelijk voor defengeleert is.
if. Noch kan de hypotekaire aétie worden aengeftelt, hoewel oneigenthjk, op de penningen,uit verkoopinge van de verpande goederen voortgekomen,1 foo lange die voor handen zijn , ook als iy verteert
•zijn tegen den geenen diefe ontfángen heeft, indien hy daer voor heeft
gecaveert, dat is, belooft, die weder op te brengen, aen die beeter
recht foude mogen hebben. 0)
16. Anders een Crediteur minft recht hebbende, indien hy in de voor•kans geweeft is, ehde uithet verkochte pandfijngek bekoomeft heeft,
kan daer over niet worden aengéîpröoken -, máef de eerfte' Crediteur
moet op het verpande goedt gaen ende taften dat aen met de aBiehyi'
fotekeer. '••"'•' -v'.' • •
17. Hoe men de hypotecaire a£tie lâl richten nevens onlichamelijk
goedt is hier boven van gezecht.
<¾ /.ai. §. uit.ff.de El¾'Sw», Sana. 3. iy. 6', In fin. (l) k xz.§. 5& £>&po
†pp'gn:Sand. 3. i%,%j* • •
. . -

O00
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KAPITTEL.

Van de orders der bypoiee^e».

Eèrfte tegel, tygenäet gdétVooï allêCredtieuren. Tweede, Hypote&eere Cr
ren gaen y>eor perfoneek. derde; die privilegie hebben gäen "boor Jle
keeren , orclere der privikgiet Vierde regel, Vie oudfi ts in tijt , is eerft
. ligoht. debrwk ende ttïtneemittgm Van dien regel. Van de perfeneelen a
4e y>an leparatie.
i. *U^ f£ Aer het gebeurt feer dikwils dat lieden, met veel fchuldett
beladen ftèrvende of van de Crediteuren wordende over-

M'

JL.V J L vallen groote twiftingen voorvallen over de preferentie ,
dat îs» wie voor of wie nae fal toe taften, om fijn betalinge te bekomen.
2. Voor af ftaet vaft , dat Êygehaers en die eenige foorte van be«
'heeringe hebben,'hun goedt of gerechtigheit voor af trecken, londer
met de Crediteuren daer over te twiften, mits fy hnn ejgendom konnnen
bewijfen..
3„ Derhaîven wie Eygendom , Erf-pacht., Leen en Huis*recht,
Vruchtgebruik>.,eeuwige rehtenende diergelijk recht heeft, die bejaout .Het felve * fôrider dat andere Crediteuren daer aen konnen
jcoomen.,
"
4. Mner nopens haer verfcheenene pacht of hmr-penningen hebhen fy n
meer als hypoteel^-uit de H'et,- .: jr. Van gelijken, die HuisTrecht heeft; kan nqpefls.de taxatie te eyïchen uit de Landen., geen. ander recht hebben als uit legael én ftitîwijgende hypoteek, fi)n ejgendom èefiáet in het Gebouw^
6. Onder de eygenaers wort ook gereeckent een Verkooper die geen
geit voor fijn waren heeft ontfangen ende dm koopw eok^niet beeft betfout.
.7. E n de Rechten zeggen.,. dat daorgaens een Verkooper geacht wor
aen k»bf€f niet te -hebben betroiit, als* Wanneer daér eenig geblijk van is y Vbo
hoedanig gehouden wort, indien hy pandt of borgé genòomen heeft,
indien'er tijt geftelt of termijnen beraemt zijn om te betalen; moge,
—
'
- "
Ujk
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lijk ook, als hy't in fijn R-eekenboek, daer hy fijn uitendeinlchuldt
of fijn defot en credit'mfëelt»heeftgeborgt. V
8. Buiten defe en dufdanige gevallen kên een Verkoof er vindende fij
verkochte goedt noch in de vervallen boedel het fehe als ejgen aentafte
ende nœ zich neemen, (3)

. 9. Het eerfte en algenjeine ©nderfcfaeidt iswffibhen perfineek, enhypstekgere Crediteuren, de pprloneele datisdiegeenpandt-reçhi:, maer a
leen een bloodt handt-fchrift ofte hoek?fçhult hebben , koown 4k te
tsmm fmder ordere van tijdt te deylen't geeneroyerfehiedt, uitgenoogien eenige weinige die •voor andere recht hebben.
ïO. Maer om dat hypoteek.en pandtrftellinge recht geeft pp het goedt
«elf, wraer in het geveftigt is., foo kan yemandt.dieeerft¾^o/if^opee-!'
nig goedt verkreegen heeft fijn recht door de volgende met gekrenkt
worden; en daerom koomen de hypotekgire Credkemwïú& alleen, vol
gens ordere van privilegie ofte voorrecht by de Wet gegeven, maer ook.
wel voornamentîijk nae ordere van de tijdt,
11. Om defe gewigoge fioffe ordeatdijk te verhandelen, zeggen wy

^åxiSyhjpotelgere Crediteuren gmn vsordt• perfmeele^} mtgenomw dQ&dtrJçhfilAen, die tot de,begmveni0è t taefie dmdtr/kkte nmdfa^lijk.hfkkm moeten fófteedf
•worden, ienevens de rechtelijke,onkofienaver hetreddenAes bo,ed.els gevaUep.. (^)
: %%, W a e r onder nochtans niet e n behoorea åçféïarieu vap- Pfûctfrmrs
m <ts£dvocaten , by de Crediteuren om hder recht te bevorderen , gebruikt, doch

iònder fundament van Recht ; dies heure falarien moeten geregkenworden, nevens het capitael van yeder Crediteur, dien op fijn ordere ., en pketfè d'onkoöen mede wordenioegekent j fijlx een Advocaet
wiens meefler niet kan krijgen, ook uit de boedel niet kan treeken,
maer zijn meefter moet aenïpreeckepi alhoewel het tegendeel fomtyts
wel wort doorgedrongen, met tegesffcaende Ordonnantie van den Hop
gepubüceeri tmev de Rolle den tfeti fuiij 1648. houdende dat de Advoc
ten met hunne fàkrien in preferentie iouden komen pae ordere van
bun Cliënten , donder yets ite mogen genieten ## den boedel ûs hare
meefters niet konnen trecken.
. 1 g.Iåook wel yoorgegevea¾dafc Procureurs en Advocaten niet ¾areandere falarien end' ,expenfinhe^o.oxå£ntewx>xécngeprefereert, immers o
gene dat met de proeeduren, daer in zy gedient hebben^s gewonnen: maer
hier toe is al me,degeen.fundamentvan rechte te weten privilegie wzchbj?
/a¾ed¾maer Coo verrçfyde Cancdlerije.gerechtighedeneo^andere gerechts
O 00 a
onko. j(*) 1%. 9.10 Ch'ti (b) 4.4*. lnfî.dejf.% V.Gél.zsobf.if. (=) 114. §• *
½'• H»ff.dertUg.l,uit.§. IticomfutatiotieC*dejwjelib.
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onkoften hebben verlegt, ende betaelt, worden zj nae ffcijl van den H o i
ve voor allengeprefereert, fonder wijders, fëlf niet op de koften hare
meefters toegeweefen , tot lafte van partijen , al waren hare meefters
ook^ arm en mfolvent , om dat evenwel waer is, dat den meefters het
gewijfde toekoomt, dien de Advocaten hebbenaengenomen te dienen,
{want in de geene, die by het Hoff geordohneert mochttn z,ijn om onvermogen
de te dienen , foude het ander bedenken hebben, ) foo is verftaen, op het
requefl van Dr.J.B. tegen I.J.H. den 2,1. Maert 1680. B. diende W . P .
M. pleitende' op arm mans recht en hadde tegens H. een interlocutoir
geobtineert met de koften; die H. betaelt hebbende terftont hadde
laten arrefteeren , uit kracht van andere liquide fchult, hem van M.
competerende. B.verfochte dat H. fijn arreft foude moeten afftaen ,• alfoo hy buiten twijvel- verftont óp die penningen tp zijn geprefereert,
om dat fy voort gekomen waren uit een proces , dat doorfijndienft geWonnen was. Is by den Hove verftaen, gelijk^voorengehecht is.

14. Maer andere particuliere, voor de geene die pleiten, uitfchiV
tende Cancelerys ende rechts-onkoften , hebben geen preferentie, maer
alleen perfonele ac¾e op de geene, voor wien fy verfchooten hebben,'
end' is foo verftaen in de fake van vrouw S. vanB. wed: H. voor haer
en in qualiteit appellante, tegen de Crediteuren van D. van I. voor
wie , des Impetrantes man hadde verfchooten de koften van een groot
revijs ,r waer door fy een Saté Landts hadde verkreegen. gepronunfcieert voor Pinxter 1680.
15". Al wat de Wet aen de Promreurs geeft , is-, dat fy haer competentie des noodt, uit het gewij fde, mogen trecken, maer dat fonder
Sjpoteek, ofî privilegie, (d)
• i6\ Voorts is út tweede r e g e l , ' dat onder de hypoteekxere, feekers ge½
previlegieerde, dat is, die voor-recht hebben, d'eerfte plaetfen genieten.

• 1 7 . Van dele wort d'eerfte plaetfe gegeeven aen het Landt, dat is
den Staten , in alle fchulden de krijgs mftinge betreffende , en ook
nöopeös de fchattingen- en andere gemeine laften eûde middelen van.
contributie, (e)

,!

:

.-•• - . ! ? " ' . '

;

••" rô. De'Ontf¾ngers ende Coltetteurs hebben het fel ve recht» als weeiènde onmiddelijke dienaers van het Landt, in't vergaderen der fchattingen , foo nochtans , dat fy behoorlijke vlijt moeten aenwenden om m
tijdts in te vorderen ; in welken aenzien de Ontfangers der floreenfchattinge ,. niet meer , in eas van preferentie , by. den Hove pleegt
goecit
( ¾ M o . $, då Procurator.
() /. 3 ér uk.€. ÜeTrimipil /.4 C.wepiib,cau£
£*£».tas,L i.C.fipropt pttbi.penfit. PijS-D-, WiJJemb, 4àw/.Quipot.inpign^tb. 14»
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goedt gedaen te Worden, als twee omflagen of dubbele maenden; hebben
fy meer geborgt, dat ftaet tot haer penjkel; des echter indien ly alle
middelen hebben aengewent om het vordere te krijgen , de reeden
eyfcht dat fy ook met de reft werden geprefereert.
19. Indien ook een Ontfanger lijn klerk te veel mochte hebben
betrouwt, invoegen hy van den fel ven beftoolenen bekort was, die
foude ook dientenevens fwaerlijk preferentie voor andere Crediteuren
konnen genieten , als het recht van 't Landtfchap hebbende, om reeden
vooren gezegt : En lbo is by den Hove verftaen in de fake van 't
Leeuwarder Gafl-hms voogden , en andere Crediteuren van Abbe Freerx
Gabbema appellanten, contra de Heer e fohan van Bootfma , appelleerde ra'tione ojficij. By uitfprake van preferentie gedaen door den Heer Frans van
'fongema , Commijjaris van den Hove, was de Ontfanger Bootfma gepref ereert voor de andere Crediteuren van Abbe Freerx , geweefene k[erk^

van Bootfma, met de fomma van hondert en
duifënt„ Edoch by appel
aen den Hove is d'uitfpraek verandert, en geweefen dat Bootfma niet
'als perfoneele aÜie op Abbe Freerx hadde, den ö. funij 1641. dat-te meer
reeden hadde, om dat Bootfma ter oorfake van fijn üofheit nevens fijn
fclerk, by andere fententie van den Hove was gedeporteert van fijn Ontfangers ampt, dus verre Nauta. Evenwel is naderhandt in de felve
fake by Revijs wederom veranderinge gevallen.

10. Eenige willen ook zeggen , dat Ontfangers op hare klerken , ende fëlf het Landt op hare Ontfangers wel hebben ftiîiwij«rende hypoteek , maer geen privilegie voor andere hypotekairc Crediteuren. Want de wetten hier vooren bygebracht niet ïpreeken als van
ifchattingen, die d' ingezeetenen aen het Landt fchuldig zijn, dat een
ander miicht. heeft als met d' Ontfangers ; om dat het Landt, of de
"Regenten toezien moeten op de bequaemheit der Ontfangers, ende
genoegfame borge . af eyfchen , waer in hebbende gemiit , fchijnt
niet billijk te zijn , dat fulx andere lieden fchade lal aenbrengen j
'Nevens andere rellen van fchattihgen, die d' ingezeetenen khuldig blijven , kan fulx niet worden gezegt, behalven y als op het invorderen niet be
hoorlijk^opgepaft is; End' is lòo by den Hove geweefen, den 17. Otleh
1643. tufchen• Lolk^furiens cum fociis appellanten, en Simon felles in qtta-

liteit appelleerde. De Heere Nijs als Commiflaris over den boedel van*
Gernjt Claefen, geweefene Ontfanger tot Demum ende fijn wijf, hadda
de appelleerde geprefereert , ak cesfie van het Landtfchaps recht op gemeîten
Ontfanger hebbende; daer tegens hadde de appellant geregijireerde obügaüen
mder alt het berin van d' ontfang by Gerrijt Claefen bedient. By het H o f F
O00 ¾
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zijn defe obligatien geftelt voor het Landtfchaps recht î nae tulgems
van Nauta in fijn 132. decifie. Wederom den 26. OBober 1678. zijn
d' ingezeetenen van Tjummarum , Landts-recht hebbende op d' Ontfanger van 's Landts middelen indien Dorpe, zijnde geweeft de Prœdikant
Stonebrmk^, hoewel de ontfang op fijn zoons name ftont, geftelt achter
de oudere Crediteuren van den Celven Stonebrink^, in cas van appel by d
Hove ; Schijnt echter het Landt aîlenthalven geprefereert te zijn op
de goederen by den Ontfanger gewonnen, nae dat hy den ontfang heeft
aengenoomen gehadt, foo ah hier beneeden fal gez.egt worden.
2i. De tweede geprivilegieerde plaetfè wort nae Keyfers recht gegeeven aen yemant die gek geleent heeft tot betalinge van ampten en
officien , foo verre die volgens Landts ordere mogen worden verkocht , mits de Crediteuren fpeciaei hypoteek op dat officie hebbendie
bedongen, dat niet weete of by ons fottde konnen plaetfi vinden.
22. Want gy moet weeten , dat niet alle, die preferentie of voorgang hebben onder de hypotekeeren ook altoos wettig hypoteek^ iòude
hebben , maer beide moet 'et by de wet uitdruckelijk gegeeven worden, (f)
23. De derde plaetfè wort toegeftaen aen een vrouw op de goederen van haer man, tot bewaring vanhaerhouwelijks goedt, (nietvan
flecht ingebracht goedt) foo wel ten aenzien van de Crediteuren, die
voor haer geweeft zijn, als die nae haer gekoomen zijn, welke privilegie ook kan gebruikt worden by hare kinderen , maer niet by haer
andere erfgenamen, (g)
24. De vierde plaetfe wort by verfcheidene gebruikt, eer/lelijk, ftaet
hier, die tot reparatie van een huis geborgt heeft, ten aenzien vandat
huis. (h)
' r
2y. Ten tweeden, die geborgt heeft tot eenig goedt te kooien, ofte be*
waren , foo wanneer hy op de felve goederen hypoteek,, mach hebben
bedongen, (i)
26. En dient wel aengemerkt, dat (k) niet alle die geit verfchooten hebben tot beneficieringe van eenig goedt, preferentie konnen genieten, foo wanneer Ij geen jpeciale hypoteek^ op het felve goedt hebben van
geene die het konden verpanden, Soo is afgeweefen by den Hove Dr. f ohannes de Veno Impetrant., tegens Wilke Gerbens gedaegde, in verfoekvan
preferentie op een Saté Landts., die door des Impetrants geit vry was
gemaekt van de meijers gerechtigheit, van w4ke meijer hy ceffie
b
''.
'"
~
hadde;
(f) KoV.97.CV4.. (g) lult. C. Quipotior. inpign. d.Noy.f)7-4"
(h) /. | .
ff.inquib.cauf.pign.tac. Q) l, $,l,S l. 7X,d.t. (-) Sande ^.boektit. il. def.6.
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hädde ; alfoo die hem niet meer als hypoteek» Tonder privilege konde overdragen. Naata den 15. f ulij 1657.
27. Een ander exempel hier van is voorgevallen den 28. September
1680. G. G. hadde verfchooten 2000 guldens aen een brouwer tot
Dockum, die bekende in den brief, dat geit te zjjn geconverteert tot betalinge van het laefte termijnfijnergekochte brmwerije\ met ceffie van fijn
recht j het bleek dat fes dagen daer nae het felve termijn betaelt was,
met 1300 guldens fonder ander blijk, dat mix het gek van G. G. was
geweeft. ByCommiu¾riswas G. G. met 1300 guldens gepmfereert voor
andere onder hypoteeken , dewijl hy geit leenende tot betalinge van de
brouwerije , daer mede tradt in het recht van de verkooper die bedongen hadde recht van retentie met de Claufela. Conjtituti. Maer by appel is de uitlprake verandert ende de Crediteuren ouder van tijdt geftek
voor G. G- om dat de verkkringe van de debiteur alleen qualijk genoeg was tot bewijs van dat de penningen tot dien eynde ,' gelijk in.
den brief ftont, waren geconverteert \ nademael belcent is, dat Debiteuren dikwils, om credijt en gek te maken, foodanige verklaringen praftifeeren. dies om wis tegaen, dient de Crediteur by het tellen van het geit
aen den verkooper, tegenwoordig te zijn by den a<âe daer van gemaekt,
. 2,8. Een ander bedenken was'er, of G. G. dit privilegie konde genieten, indien't employ van't gek al voor beweeièn genoomen ware
geweeft , om dat hyfijngeit hadde getelt op het laejle termijn , nae dat de
eygendom van't verkochte goedt al was overgedragen. En de reeden van
dit privilegie is, dat een die fijn geit verfchiet tot betalinge van ièecker
goedt , heeft gemaekt , dat het felve goedt des debiteurs eygen ende alfoo
ten beften van de Crediteuren, is geworden , gelijk Sande leert, (1) Maer
wierde bygebracht ( ende is fulx buiten dit geval, wel meer gediiputeert , alfoo een dagelijx voorval is) dat de verkooper hadde behouden het recht van retentie ende claufitla conftitutiy waer door hy de eygendom ,. tot de volle betalinge; van denlaeften penning hadde behouden,ende foo was noch waer, dat eok^met het opfihieten vanhetlaefi'e termijn de eygendom aen den debiteur endè fijn boedel was gekaomen.
Maer hier tegen dient het geene voor defen is aengeweefen , dat de
Clanfula Confiituti geen eygendom, maer alleen bezit-recht geeft, ende
felf het recht van retentie brengt niet anders mede j alhoewel veeledit
verkeerdelijk anders neemen.
29. Ten derden ,, behooren tot defè ordere de minderjarige ten aen¾en van de goederen die voor hun geit gekocht zijn. (m)
,
"~
50.. Ende
m
(I) d.Ub, 3. tit, ia, def. &
( ) /. 7. inpr.ff. Quipùorf inpgiu
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30. Ende ten laefien , die een menfch voor fijn gek uit flavernijé
verloft heeft is mede onder de geprivilegieerde van defe plaets of ordere. (n)
31. Dat defe alle in een en de felve rang moeten komen, geblijkt
hier uit, dat de wetten haer ftellen achter de drie voorwende ; Edoch
voor de gemeine hypotekeeren ; waer uit nootfakelijk volgt, dat fy moe
ten komen tuflchen de drie eerfte, cnde andere gememe Crediteuren.
¾z. Wat nu defe vier, welke op eenplaetfekomen, aengaet; daef
van is deiê reegel ", die eerfte is in de tijdt , is ook^eerft in het recht, en
d' oudtfte Crediteur gaet voor de jongïle, (o)

33. Volgen dan in de vijfde plaetfe, alle de andere Crediteuren, die
ftilfwijgend of uitdmckelijk^hypoteei^hebben , onder welke mede gereeckent wort de Fifcm , dat is, het gemeine Landt, die buiten het geval
boven verhaelt, geen meer recht heeft als een ander, (p) behalvenfoö
het fchijnt, op de goederen, die men weet dat nae het Contract; by den
Fifcm met fijn debiteur aengegaen, door denfelven verkreegen zijn, (q)
het welke een voor-recht van de Fifcm zijnde, by andere particuliere
niet kan worden gebruikt, maer gaet d'eerfte voor de laeite, ook in
de goederen nae de verpandinge van de laefte verkreegen. (r)
34. Ook behooren tot defe gemeine rang, de weelen, en minderjarigen die noch tegens andere perfoonen, noch op de goederen van
hare mombers, en voogden meer recht hebben als gemeine hypotekacrc
Crediteuren , (-) s/Meenlijk^ om dat fy ftilfu/ijgende hypoteek^h ebben of
de goederen van haer voogden, foo behoevenfe nietgeregiftreert te zijn ; Maer

als het begin der voogdije ouder is als de geregilireerde obhgatien
van andere zijn gedateert , foo gaen fy evenwel voor ; het -welke by
esnige maeht een fchijn van privilegie nevens het Landtfchap en de weefin ,
daer het waerlijk^niet en is.

35. Soo worden dan alle vord ere Crediteuren, die of van de Wet, of
by ContraÜ generael of (peciael hypoteek hebben , geplaetft , en geordineert nae defe algemeiné reegel j eerft in de tijdt, eerft in het recht, en
sudt gaet voor jong. (f)

36. Noopens de tijdt komen hier niet alleen dagen, maer ook. niren,
en minuten in achtinge , fulks dat ook die jonger is , hoe weinig het
ook mach fcheelen, achter moet ftaen , alfoo d'hypoteek is een verkreegen recht op het goedt , het welk' eens vaft zijnde geftelt door
een ander niet kan wechgenoomen worden, (u)
37. Wel
(n) l.pm C.de fcry, ptgn dat.
(°) Viá d. I. -r.Quipotwr.
(p) !. 8. &• ttltl
ff. qui pot.
(s; /, 18 ff ds jut. Fifci.
( r ) /. 28.# dejur Fifci Vix pof.u.aâ
ffttt.Qtúper.
(i) Ito Cde ^dminiffr.THt.
({) l. z.&l 11 ff QuipoU in
t>ign.l.2,$.6>J.%.C,eodtUt,
( n ) Sand. 3.12,16, à pr,y>erf. Mud hesloco.
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57- Wel Vérftaende , men ziet in de tijdt van dat het pandt is opgericht, eiï Vaft geftelt:,-' ende niet wanmer het ComraB, tot welkers beVeftinge de hypoteeke dient, ingegaan mochte zijn ; want foo gy duifen
guldens aen yemanc hebt geleent , op een bloot handtfchrift ; en ik
drie maenden daer nae den felven duifènt guldens geleent hebbe met
hjfeteek^, endé gy een weinig daer nae u handtfchrift 'meenhypotekeere
tbltgatie hebt verandert, met meldinge dat het geit, al voor löo veel
maenden te vooren opgefchooten is geweeft, foo gae Onechter voor. (f)
38. Edoch in Contracten van verlchooten gek, moet de tellmge van
penningen nevens de hypoteeke daer op flaende gefchieden ; want foo gy
een hypotekeere brief pafîêerdet weegens geit , dat ik u binnen feeckeren tijdt foude tellen , ende gy ondertuflchen u goedt verbondet
aen een ander, die u gereedt geit gaf, foo foude ik naderhandt aen m
tellende moeten achter den anderen ftaen., om dat gelt-leeninge niet verftaen wort eenig verbandt te makenfirnlange geen tellingegefchiedt zy. (t)
39. Voorts heeft defe reegel plaets, gelijk ge¾egt is, in alderhande
verpandinge , ook in die by executie verleent worden, (u) maer niet
in het geen' om Ichult-bewaringe van de Rechter wort gegunt , te
weeten, als de Crediteuren in des fêhuldenaers goedt ingeweefèn worden , want die onder haer dien reegel niet gebruiken, invoegen d'eene
d' inwijGnge voor d' ander verkreegen hebbende, daerom geen voorgank heeft; maer d'inwijjinge ftrekt haer alle te zamen evenveel, (w) .
40. Defe reegel heeft ook in de heedenfdaegfè praê¾jke der meefte
Volkeren geen plaets , ten aen?,ien van roerlijke goederen te pande
övergeleevert, welke by tweede bezitters blijven ende door geen ouder
hypotekaire Crediteuren van haer afgehaelt konnen worden, om reeden hier vooren verhaek ; dat Pandt-recht op tilbaer goedt niet verder
geit, aisfoolang' het in den boedel van de Schuldenaer wort bevonden, (x)
maer alfòo defe reegel vreemt is van Keyfers recht, dat by ons in defen niet is verandert% foo moetmeft ook zeggen, dat Crediteuren die
tiïbaer goedt onder haer te pande hebben , als het de verdere Crediteuren wijs worden , gehouden zijn het felve mede in 't gemein te
ftellen ende nae ordere van preferentie te laten wijfen. het valt echter
weinig voor, meer om dat het onbekentis, alsdatmen'er geen recht
op hebben foude. De bank-houders echter geven haer panden noit
. Ppp
wedér-

, (0 /.11 § %. d.tit. Qttipot.in pign. (t) / 1. $. 1. /. u . inpr.ffQuipot.inpig
junBà /.,30, ff de reb Lrcd. v {») l, 10. d. tit. Qgii pot.
(w) l. iz. ff. dereb
suBor fud. poff. I uit, C. de trxt.^n,
(x) Ziet by ZMpbtn tit. Van hypote
"ttrttó- item Van pandt artik.j.
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wederom, als nae voldoeninge van haer verfchot, ingevolge van bun
Otlrojen by de Overheeden gegeeven; alhoewel nae 't hoogfte recht,
foodanige OBroyen niet Souden gelden, als by de Staten beveiligt, om
dat Rechters ende Aîagiflraten het gemeine recht by de Wetten ingevoert n
vermoogen te veranderen.
41. De reegel van tijdt is foo algemeïn, dat wanneeryemant de voorfie is , met een generael hypoteek,, en een ander daer nae verkreegen
heeft een Jpeciael hypoteek^,foogaet echter de generale voor de fpeciale;
ook, felfs in dat byfonderftul^goedts , dat ipecialijk aen den anderen is
verpandt, (y)
4a. Ten ZV dat d' eerfte nevens een generael, ook, heeft een jpeciael hy
potéek, » want dan wort verftaen de Crediteur dier meininge te zijn
geweeft, dat hy eerft uit het Ipecialefijnbetalinge foude foeken, ende
by gebreeke van dien op de andere goederen taften, (z) immers ten
aenz.ien van een ander hypotecair Crediteur ; dit heeft geen gebruik te
opfichte van de fchuldenaer lèlve, of van een derde bezitter, die geen
hypoteek^. heeft ; mede ganfch niet, als de Crediteur neemende generael
jpeciael hypoteek. beide, bedongen heeft, dat het een door het ander niet fo
worden gekrenkt nochte belemmert, want alfdan de prefumptie van de meininge van partijen , waer op het voorige fteunt, ophoudt ende verdwijnt, (a)
43. By fpeciale hypoteeken wort veeltijts gevoegt de Claufula Conflitut
foo, ende meermalen genoemt, welkers zin is, dat den debiteur verklaert, het goedt, dat hy ren onder-pandt ftelt, te bezitten uit name
van de Crediteur, welke daer door de ware, en dadelijkepojfesjîe bekoom
fcheon de fchuldenaer het goedt lichamelijk, behoudt.
4 4 E n als de fohuldenaer het goedt , indiervoegen verbonden op
een- derde overdraegt, foo mach een Crediteur, die de Claufula Confiituti heeft , niet alleen het recht van retentie gebruiken , maer ook
dat van bezit-recht ofte een remedie poffejfoir, waer uit hy kan eyfchen,
dat de tegenwoordigen bezjtter fal gehengen ende gedoogen , ten eynde hy
goedt, als van hem noch wordende bezjeeten , fal maogen verkoopen, en
prijs tot voldadefijnerfchult genieren, en dat uit kracht van de W e t , (b)
by welke alle Crediteuren die het bezit fonder hen toedoen verlooren
hebben, Conditïie wort gegeeven op het bezit, als het fèlve niet hebbende verlooren.
45'. Ende alfdan kan de derde bezitter hem niet behelpen met het
bene(y) /. 2. A. t. Quipot. in pup. 1.6. C. eoå. (*) l.i. C. ie pignor. (*) /. a.Jf. Qui p
ittpign Ziet byZ¼tphtnrit,yan hypomk art, 1. .1.3.4. (b) £** »*_• Cs deacqtih. p
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'èeneficMrtt difcUsftonU, dat hem anders gefcbapenis, indiende voorige C
diteur ' de gemeine hypotekeere aBie wilde gebruiken , waer voor hy zich
dan moet hoeden, (c)
"
46. Anders kan de Claufula Confiituti geen præferentie geven tegens
een beter of ouder hypotee^ want of het wel de ware bezittinge geeft,
foo kan dat echter geen pr&judiciç geven in het petitoir, dat is, in het
dijpuit wie van de Crediteuren het befte recht heeft , om het verpande
goedt te verkoopen, en den prijs daer van te genieten. Daerom is te
rechte by den Hove afgeweefèn eenen Fedde Wybrandts , die in CM
%>an preferentie achterlijk geftelt zijnde, lbo dat hy nietkondekrijgen,
riep de arme voogden van Harlingen , als bezitters van het verpande
goedt, en meinde uit k ra cht van de Claufula Confiituti het goedt van
haer af te halen , maer alfoo het reede gebleeken was, dat hy geen.
recht op het goedt felve konde hebben, noch op de geconfigneerde koop
penningen , door dien andere beter recht hadden , foo is hy ook met
delen eyfch afgeloopen, alhoewel twee advijfen van Profeflòren voor
hem hadde, zegt Nauta deci£ 144. den 4. funij 1644.
47. Van de reegel des tijts, zijn noch eenige uitneemingen, als ten
eerften, een later /ypwra^gelchreeven in een publijk^inftrument, dat voor
.recht gemaekt is, ook met des Stadrs Zegel beveiligt, endc by yemant
van den gerechte, met de Secretaris verteeckent , gaet voor een hypoteek^àie eerder in tijdt is, maer in eenprivaetinftrumentgefchreeven,
ten ware het felve by drie getuigen was onderteeckent. (d) O f een privaet

inftrument folemneelijk, authentijk, gemaekt was , dat geeft geen veranderinge. (e)
48. De tweede uitneeminge is , als yemant eenig goedt heeft verkocht , en dacr op Jpeciael hypoteek^ heeft bedongen , tot dat hem den
prijs ten vollen betaelt zy, (generael is niet genoeg) foo gaet byopdat
verkochte goedt voor alle de Crediteuren, van de kooper, 't welk is
het bekende privilegie der Reverfalen, fteunende op defe reeden , dat
de hypoteek^, in het goedt wort beveftigt, eer noch d'eygendom overgedra
wort , öf ten minften op een ende de felve tijdt en oogenblik , lbo
dat de verkooper met het felve de voorige Crediteuren des koopers
voorkoomt, die anders fouden voorgaen , indien de eygendom van.
het verkochte eerft over ging, en daer nae àehypoteek; (f) toch moet
de fpeciale hypoteek^ van aenbegin der koop bedongen zijn , daer nae
doet hy geen nut, om reedengemelt, foo nochtans, datalsdeleeverinPpp a
ge
(c) Fab. 7. Cod, 7. def. t,
(<•) /. 11. C. Qui pot. in p'tgn, Sana. 3. iz.
(e) Sand.ibidemdef.j\. (f) Harbay Cap.^.remmquotidianr
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ge op hoope van't fluiten der koop te vooreft îsgefcfiiedt, åtbypotee\
evenwel goedt i l , als Jj nevens het kpop-briefs-flotgeveegt wort ,- [choo
eenigen tijt nae de leeveringe. (g)
49. Dit privilegie gaet ook niet verder als noopens de koop-fchat,
is'er verhuiringe nevens de verkoopinge, de fchult daer uit voörtkootnende geniet dat felve voor-recht niet , gelijk by den Hove verftaen
is in de fake van Frans van Scheltema Impetrant , contra Anne Feikes g
daegde. Schekema hadde verkocht een huis met d'ontruiminge van
een Saté Landts , en had de landen verhuirt aen Reiner Nardus , die
niet konnende betalen, foo was Schekema geprefereert voor AntieFeikes met de koop-fchat j hy verftont, dát hy het felve recht hadde,
noopens het gefehenk, dat hy geduirende de jaer-tallen huir, bedongen hadde in bet felve koop-bnef, maer is hem afgeflagen , den 17,
OUober 1641. Numa deeif. lot.
50. De derde uitneeminge is , als de laefte hypoteek-hebber aett
den eerften betaek wat hem kòomt , te weeten, kapitáel ende intereffen met de koften; daer mede volgt hy op, in de plaetfe van den
eerften en verkrijgt fijn recht, ook tegen desfelfsdank, en londer Ceffie,
konnende het geit by den laeften , ingeval van weigeringe worden gecor)Jjgp
't welk daerom foo ingevoert is, op dat d' eerfte Crediteuren de laefte
niet fouden keeren en ophouden, (h)
y i . En heeft dit ook plaets , als yemant gek fchiet aen een debiteur, om deö eerften Crediteur te betalen, mits dat hy fijn recht van
bffioteek^ikl hebben, dan treedt hy ook fonder ceffie in plaetfe van den
eerften ; mits bewijfende dat het geit uaerlijk^aen den eerften Crediteur
gekwmm , want anders de fchuláenaers tot nadeel van de andere Crediteuren , lülx lichtelijk met bun nieuwe Crediteurs fouden kónnen
prac¾feeren ; (i) Maer het is veiliger in fuiken gevalle ceffie van de
Crediteur te neemen ; altoos dat de verklaringe tian de debiteur , in de
laefte fdmlt-britf daer tóe niet genoeg z.y, is verftaen in de làke boven ge*
melt, tuflchen d? erfgenamen van Hendrik^Sjoftkes mm fociis, tegen Ger
Gvjfes^ den 28. September 1680.
, 5¾. Dat felve heeft ook plaets , als d'eerfte Crediteur het verpande goedt aen een ander Crediteur heeft verkocht, die moet het pandt
fcfhypoteek wederom geven aen den later Crediteur, als die hem fijn
wete weder geeft , (k) ( mäer niet als het aen een vreemde wettelijk
•ytsdsaelaï. is.)
53. Een

{g) Herbdj.d.Cdp.i.\>erf.ii!udy>ero.
(h) l.i.C.QuijiQt.inpgn Ii.C.depig
l.%.èr'2*C~éefagM†np4or.CredJoc.Cucced
(i) /. ïz,§ ^ff/Quifatior.inpig
(-J
l.i.C,fiantiqMi^JiiJ.fi&fi^,ff,dePt^^.fign,S4nd.i.i2.i^,l9>
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jr¾. Een perfòneeî Crediteur of een vreemde kan dat recht niet gebruiken , maer wil hy des eerften Crediteurs recht hebben, foo moet
hy cesjte, dat is, overdrachte met goede wille van hem bekoomen. (l)
54. De vierde uitneeminge is, ^ls de laefte fchult en hypoteek^ geregiftreert is , want die gaet voor een ouder hypeteek^mct zijnde geregiftreert, volgens £ Ordonnantie, (m) 't welk is ingeftelt, omdeïcha3e der Crediteuren te vermijden , ten eynde fy weten mochten, hoe
verre fy haer debiteuren {ouden mogen vertrouwen , en ook op dat
de koopers van vatte goederen fòudén weten konnen, of het goedt befwaert is of niet j mits, dat fy gefihiedepreçijfelijk^volzens ordere aldaer
gefielt , te weeren , dat de regijtratiegefihiede in het hypoteeh^boeh^, by
prefentie van eenen van't Gerechte ofte Wet , door den Secretaris van het
gerechte, waer onder de goederen geleegen zjjn, als't een fpeciael hypoteek^is ,
åf noopens de generale, daer de fihttldenaer woont. In plaetfè van een Secretaris km het ook wel eengefwooren Klerk^doen, volgens Ordonnantie

•morfh het Schrijven van de Obligatie in het boek is niet aen geleegen
door wiens handt het gefchiedt.
ff. Soo verre van dele vereyfchte ordere, hy de Wet veorgefchree*en, Hiochte zijn afgegaen, is de regiftratie nulï' ende van geener weerden en kan de later of ongeregiftreerde niet nadeelig zijn, gelijk meermalen by den Hove geweefçn is foo hy Sande , (n) als, naderhandt}
ende lbo verre de faute by den Secretaris tnochte zijn begaen , is de
fèlve gehouden aen den geenen die door de gualjjk gedane regiflraw
benadeelt is, fijn (chade te beeteren, gelijk mede voor ende naemâels
by 't Hof wel is geweefên. (o)
j6. Het gebeurt niet zelden , dat ée Secretarien de&n aengaende
in faute worden bevouden , om dat fy de gewoonte doorgaens hebben de regiflratien te laten doen door onb'eedigde klerken, en de brieven tefftont daer, me uit te geven, fonder dat echter alldan noch de
regiflratien by yemant van¾ Gerechte zijn verteekent 5 het welke iy
¾elden be¾orgen, als wanneer ó?er een goedt getal te boeke ge½¾gt
ts. OndertuSchen vergeeteïheit of fterfval daër tufleben komende^
blijvender wel regiftratien onverteefcentr wáer uit dan merkelijke fwa-.
nghedlen konnen ende pleegen te rijfen.
57. De woorden der Ordannantie luiden, dat de hypoteeken Jullen
tmrden geregi/lreert , ter prefentie van eenen van't Gerechte aft e H'et\ by
dm Secret-ar-ts -oftefinengefwoortn klerk; Js het dan g e n o e g , dat de re-

v Ppp '5

. . .

gittra-.

' (•) l- *• C< de hts qui inprior.. cred. loc.fiicced, (mj eerfte bock ût. ip, $. t> ( n
l-tit,ix,def,i5,
(0) Sana. d, def. 15.
.
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giftratien in het boek werden geteekent lange nae dat ft/gedaen zijn,"'
by eenen van't Gerechte, fonder dat defe de Wie ven folf heeft gezien?"
nae de letter vm,d'Ordonnantie fcud' het niet genoeg zijn, maer fouden de brieven wel dienen ingehouden te worden, tot dat de recognitie van de gedane regiftratie ware gefchiedt( dat die van 't Gerechte by ' t
doeti van de regiftratie felf fouden prelênt zijn, gelijk eygentlijk de letter
zegt, is ondoehj k ) Eevenwel fchijnt, dat het teekenen ook nae gedane
regiftratie, fonder den briefte zien, genoeg behoort te zijn. want de
prelêntie van die van't Gerechte niet vereylcht wort, om de collatie,
en om te zien* of't geregiftreerde met den brief felfs overeenkoomt»
maer tot de wettelijke volmaektheit van de Regiftratie; om de geregiftreerde copie authentijk te maken is andere ordere toe geftelt, de regiftratie ftrekt nergens t o e , als om den geenen die fijn hypoteekeerftpublijk maekt aen de Secretarije, f referentie te doen genieten j waertoe
hy geregtigt is met d' aldereerfte prefentatie , waer nae de zamenloop
der Crediteuren gerichtet moet worden; des de regiftratie nae dordere der
Wet werde voltrocken ende door gebrek^ van dien niet wederom te lettregae,

die van't Gerechte ziende de regiftratie door den Secretaris ofte gefivooren klerk gedaen, heeft geen reeden, om aen de waerheit van dien te
twijvelen; fijn teeckeninge ftrekt niet, om van die over-eenkomftete tuigen , maer, als gezegt is, om de plecbtelijkheit der regiftratie te vervullen
die niet zijnde waergenoomen nae de W e t , foo verheft de preftntant
fijn recht hem uit de Wet gefchapen.
s
58. Maer of de Secretaris, anders de gefwoorene klerk de regiftratie
nietJiaddeverteekent maer Hechts een van't Gerechte ? by aldien blijk is,
dat hy de regiftratie heeft gedaen ofte gerecognofceert, Ichijnt lulx genoeg te zijn tot voldade van de W e t , want die fijn teekeninge niet
vereyfcht, ende voor fodanig blijk behoort te worden gehouden, dat
hy felf op de geregiftreerde principale brief hebbe geteekent het gewoonlijke, geregiftreert op fulk^een jaer, maent een dag,
5-9. Het privilegie dan van regiftratie beftaet hier in, dat fidanige
eerft geregiftreerde hyùoteeken recht van preferentie genieten voor anderen
fçhoon die voor Notaris ende twee getuigen in pub/ijke forme of anders met
drie 'getuigen beveftigt ende van ouder dato -waren ah de geregiflreerde; f
der nochtans, dat de hypoteeken ftiljwijgende uit de Wet ingevoert, die
int voorige kapittel zjjn verhaelt, daer door lullen worden benaedeelt ofte
te rugge gezet, maer dientenevens fal befchreeven Keyfers recht wor-,
den gevolgt, zegt de-Ordonnantie, (p)
60. Voorts
(v) ordonn.lit,y>eorf.art,2,
.-,-..,..,
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60. Voorts kan ontrent de ordere des tijts, het zy van de date der
obligatie felfs, of van de Regiftratie, defè twijvelinge voorvallen; als'er
bevonden wort een gemeine hypoteek^ niet geregiltreert ouder als een
ander ftiljwijgend hypoteek^ fònder privilegie van ordere, ook ongeregiftreert, foo moefte de oud#tfte nae rechte voorgaen 5 maer neemt, dat
'er dan noch andere geregiftreerde obligatien zijn jonger gedateert als
de twee voorgaende, die behoorden uit kracht van de regiftratie te gaen.
Voor de eerfte, ende nochtans moeften fy achter de tweede blijven, om da
fyjonger zijn, en de regiftratie kan haer niet helpen tegen een ftilfwijgende of wettige hypoteekj. een van beyden moet hier gefchieden , of
d'eerfte moetfijnrecht "verliefen ten aenzien van de tweede, of de laefteger
giftreerde obligatien moeten lijden dat een ouder ongeregiftreerde voor haer
de reeden fchijnt te eyfchen, dat de eerfte ongeregiHreerde werde achter
geftelt, om dat de zamenkomfte van een wettig hypoteek foo by geval
gefchiedende, niet kan wech neemen het verkreegen recht van de regiftreerde hypoteeken. diergelijke twijvelinge is voorgevallen in dele
fake. Preferentie was uitgelprooken tuflchen de Crediteuren vanT.S.
Predikant tot Tjummarum. d'eerfte in ordere was geftelt het Dorp, de
tweede M. I. de-derdc Trijntje D. Deiè laefte appelleert tegens het Dorp,
en wint het, foo dat fy voor het Dorp wort geftelt, of het Dorp achter hær , dat in effect een en't fèlve is : daer op meint fy d'eerfte
penningen te trecken, of heertfê getrocken; maer M. I. eyft defelve
wederom met te zeggen, gy kont niet voor my trecken; want il^benvoor
u geprefereert. fy wederom, ik^gae voor het Dorp , en het Dorp gaet voo
H, ergo ik^mede voor u. Van d'eene kant zag men de fake dus in, M. I.
met hebbende geappelleert moet lijden , dat het geit van het Dorp voor he
werde getrocken, dat neemt Trijntje D. wech door kracht van de fententie,
en dan blijft het Dorp noch voor M. I. en voor de verdere Crediteuren
niet hebbende geappelleert. Andere namen het dus, Trijntje D. heeft gepleit met het Dorp, ende gewonnen , dat fy beeter recht heeft als het Dorp
iònder dat vaö M. I. recht qmftie geweeft is ; met het appel heeft jy> verkreegen dat het Dorp niet voor haer trecken kan, • maer achter haer komen
moet, zy heeft niet verkreegen dat jy in plaetfe van het Dorp fottde ftaen, en
M.I. verby fpringen ; dat is ook^haer eyfch niet geweeft. 'Tis waer dat fy
dusdoende het wilt voor I. heeft opgedaen , maer 't is een gevófo dat
uit haer doen vloeijen woetyjy heeft door appelgemaekt dat het Dorp wac
ten moet , tot dat fy getrockfn heeft ; het Dorpftilftaende, koomt M. I.
'T is foo dat M. L het Dorp niet konde keeren; maer echter het Dorp is ge
keert en moet ftil ftaen, [OQ treedt M.I. toe, datTrijntje niet kan keeren••>ah
mm-
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minder recht hebbende; Waer uit blijkt dat Trijntje wel haddékonflert
accorderen met het Dorp, en dan het Dorp laten trecken, dat M. 1.
niet hadde konnen beletten: Daer was ook confideratie dat Trijntjes
appel mede moefte profiteren aen M. I. als in een gemeine fake, (e)
maer in cos van preferentie ftaen alle Crediteuren op haer felven , en
yder tegens een yder , lbo dat het qualijk een gemeine iake kan genoemt worden. Als zeven advijièn waren gevallen, drie voort eerfte gevoelen , en vier voor M. I. is gebeurt dat partijen zjjn geaccordeert -voo
Æderheiligen. 1680.
61. Daer is ook een Staets-refihttie van den %•% Februari) i6$z. dat a
legrontheeren met tweejaer huirfuüengeprefereert zjjn voer allegeregiftreerde
poteeken. waer mede fy het recht van legale hypoteekenhebben gekreegen s
iònder dat fy echter konnen gaen voor ouder hypoteeken als de huir is., om
dat ftillé Wettige hypoteeken dordere van tijt ookjmderworpen zjjn , ende h
oogenierk der Wet alleenlijk is, dat de regifiratien haemietfiillendeeren,
defwegen ook in de refolut-teftaet;dat fy firekt tot nader mtleggjnge van
het i o art. tit. 10. van't eerfte boender Ordonnantien van aenteekening de
hypoteeken. het felve blijkt ook, om dat Landt-Heeren voor geen weefën
gaen., volgens de ejgenfie rejolmte , maer de we efinmoeten hoer de re
van de tijdt ook\ ondenverpen, gelijk hier boven is aengeweefen.
6¾. Is ook reede gezegt, dat als 'er veel hypoteeken te gelijk^ wordenge
bragt te regifireeren, als dan die fijn brief eerft heeft geprefênteert voor
moét gaen , tot welken eynde by den Secretaris of klerk geteekent
wort op de rug prefiutata den 13. Martij 1678. ten half tienen voor noen
ôf diergelijke , komende z.omtifis m fchieltjke voorvallen het mderfiheidt O
een minmt aen ; by welke geleegentheit eertijts weete gebeurt te zijn tot
Franekgr, dat twee te gelijk inkomende, d' eene fijn brief in de handt
hebbende om over te îeeveren, een ander van achter fijn rugge, d'eerfte
fprak ende riep fijn brief te prefinteeren, die dan voor moeite gaen.
63. De regel van regiftratie houdt op, wanneer de fchuldenaer teç.
deele heeft eygen Crediteuren, ende ten deele befwaert is met de Crediteuren van fijn Oteders, of yemant anders daer hy erfgenaem van is, Wan
defe laefte gaen voor op de goederen van de overieedene afgekomen,
ende van wien fy het pándt-recht op de goederen verkregen hebben,
fihoon des fckuldenaers en erfgenaems eygen Crediteuren voor haer moc
z,ijtt geregifireert ; maer dit heeft geen plaets in perfonele Crediteuren
die Jöoeten tot defen eynde verloecken het beneficie, van fiparatie, waer
.door fy konsen' verkrijgen, dat de goederen vaad'èverieedene, daer
fy
(s> per tit, Cfiun. ex phtr, appell.
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ly Crediteuren van zijn, gefcheiden worden van des erfgenaéros goederen»
op dat fy uit des eerften goederen , alleen mogen betaelt worden,
(r) van dit beneficie lal terfiont nader gelprooken worden.
64. Eindelijk de vooren geftelde regel van tijdt geeft te kennen,
dat als de hjpoteeken beyde op een tijt en ogenblik zijn opgericht, ofte
ter regiftratie geprefenteert, immers dat het onderfcheidt niet en blijkt,
dat alfdan het verpande goedt gelijkelijk^onder haer gedsilt moet worden, (
ende voorts houdt de kracht van regiftratie op, in de verdere gevallen,
in welke wy gezegt hebben , dat de reegel van ttjt in rechten gefteit met ingezien -wort.
65. De eerfte Crediteur kan de laefte niet beletten, ten einde den debiteur aen te jlpreeken om te executeeren, ende fijn goedt te verkoopen,
mits d'eerfte fijn recht op het goedt of op de penningen behoudt. Edoch als d'eerfte Crediteur heeft het recht van pojfesfîe door de claufuU
conftituti, foo behoeft hy niet te lijden, dat de goederen hem alfoo wefende verbonden, werden verkocht, om dat het iëlve niet kan gefchieden finder hem die pofjèsfîe te beneemén, die hy wettelijk heeft, en is alfoo
geweefên in de fake van Popke Gerbens , contra &Arent Hobbema in qua
teit den 5 November 1680. op rekejl, ende zeedert is verfcheidene maeîen
in dier voegen verftaen, ten aenzien van het recht van de Reverfalen
voorzien met de claufula conftituti.
66. Soo de Debiteur, of een Crediteur, die het eerfte recht niet
en heeft, het verpande goedt verkoopt, foo lange de penningen niet geuit
zjjn , kan de eerfte Crediteur den kooper of achterfte Crediteur aenfpreeken om het geit met de hypotekeere aüie die men • milis , dat is
nutlijk of oneigentlijk noemt, en fulx uit kracht van/f» Jlechte generale hypoteek^, fchoon hy tegen de verkoopinge niet en hadde geprote-.
fteert. ( f )
6j. Maer het geit by den kooper zijnde getelt, foo kan d'eerfte Crediteur op het goedt fèlve gaenj op de penningen die by de latere Crediteuren ontfangen zijn, heeft hy geen aenfpraek, ten zy, dat hyten
tijde van de verkoopinge of'te vooren geprotefieert hadde, Jijn pandt-recht te w
len behouden, (u)
68. Evenwel dat proteft nae gelaten zijnde , kan echter d'eerfte
Crediteur door de nutlijke aBie hypotecaria d'achterfte Crediteuren, die
de penningen ontfangen hebben, onder cautie van hetfelve te fulten wederom keeren, als yemant beeter rechthebbende z.ich'opdoet, aenlpreeken, om

Qjjq
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CO Vix.adtit.ff.àefeparation. Sand.%, 12.17.
(Q l^.pr.&C.i.Qutpot.in
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het g e k , nademael fy den kooper, die anders het goede weáer ffltoei,
xuimen,
fòudenmoetenfebadelooskouden,omalfoodeomweegen^vaa
pleiten, te vermijden, ( w )
©9. Maer als de latere Crediteuren het gek hebben ontfangen van
de ichuldenaer felf; immers niet van den verkooper 01 ander bezitter
van des Debiteurs vaftigbeden, diefy, met hypteeks-œlUe aengefprooken
zijnde fouden moeten vry houden , foo konnen fy om het gek nie&
worden gemoeit, als het wech ende niet meer voorhandenis, (x)
70. Alken heeft de Pifcus dat recht om ook het verteerde geltvan
een achterlijker Crediteur weder te eyfchen, (y) in een ervenilîe on--,
der beneficie> van Inventaris æ n g e g a e n , hebben de voorfte Crediteuren;
aok het lelve recht, (z)
71. Als'er geen hypoteek-hauâers gevonden worden , lbo komen de
perfonele Crediteuren , gelijk, tv- vooren gez.egt ú, nae proportie van ydee
fijnfchult , treckende eerft de renten-, en dan het capitael foo verre
het irrecken kan. (a)
j%. Regiftratie kan een perfòneele fchuk niet helpen, maer daer iKym
eenige geprivilegieerde die voorgank hebben, waer van d?eerfte gezeg¾
wort de Fiiicus te zijn , of het Landtfchap in gemein flag van fchul-.
den,, maer dit is in der daedt niet anders als recht- van wettige hypoteek, (b) eerder Schijnen hier toe gebragt te moeten worden dè Steeden en andere Gemeenten, (c)
7-3. Nae hem komen die geene die geborgt hebben omyets tekoo»
pen , ofte bewaren fònder hypoteek, te bedingen (d*) ook een bruidt die
Het houwelijx-goedt voor af aen den bruidegom betaelt heeft, (e)
van welke twee men niet weeten kan wie de laeft^ moet zijn, endaerom.
fouden fy te zamen komende gelijkelijk moeten deilen.
74.. Het laefte privilegie onder de perfonelen is , voor de geene,die
fey een publijk perfoon gek heeft neergeftelt, ingevalle het lelve gek
niet meeF voor, handen is. (f)
75% Veele Recbts-geleerden willen, dat- arrefttn ook eenibortevan;
pandt-reeht geven,. dat foo verre welwaer mach zijn, als van nooden is.
om d'aenlprake te veftigen, ter plaetlè daer het goedt gearrefteert is,
t e » eynde de eygenaer hem daer fal moeten komen verweeren; maer
het-is féeker dat arreft geen præferentie geeft, noeh tegen een die later
arreflr
(&)S4nd4à*(ieft%j, (x) Herèaj cdp.$.i>erleu (y) la8t§ uftiffdt/nr.fifc (z)l.ttltï
fe&Cde jut.delib.
(-)l.5. $;%, ffjeSolution. (t>) /. 46 f 3 ff.àefur fifci.
'f) f- 38. §. t ff. de rek, auiïor. jud posftd.
( d ) l. a6 J 34- ff de ttb. aú&a*
füd posfii L 17. C. de pignor.
( e ) ƒ. 17. §. ï.ffiknb'mcl.jui,
(Q /,34»,.
$.x.ff.eedl.7 ff. depo£
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arrell aioGht hebben gedaén, noch tegerts andere die ganfeh hiet heb„ben gearrefteert; en wort èàt in onfé prasåijke baken tw¾vel gehouden,, gelijk het nafe rechten ongetwijvelt is.
f 6. Voor het krijgs-gerechte nochtans is een pracüjke, die by veele
ïechts-geleerden wort gepreefen, beftaende hier in, dat als eenigearreftanten door haer neerflágheát éfte Idærheit van laken eerder totfe-ntentie koomen, fy ook alfiiah eerder •executie konnen krijgen, fonder
_nae d'andere te wachten; eri dat alfco die eerft koömtdieeerftmaelt,
sfènder ook daer nae gehouden te zijn om het ontfangene wedercmme
uit te keeren.
. jj. Maer als de Crediteuren over de preferentie twiften, en de fake in haer geheel is, of de penningen uit des fchuldenaers goedt gemaekt by malkanderen zijn, lbo heeft vok, hst diepraBij^e,deenegeen
meerder recht als d'andere.
78. Maer de vrage is, wat recht de Crediteuren eenes óvérleédeîlen Schuldenaers» ende die van fijn errgetiaein, tegen elkändeten hebben \ als fy beide niet konnen worden voldaen.
. 79. Moeten ondèrfeheiden worden ook in' defèn de hypotekeere
van de fer&neelen, d'eeffte aj» Van R.echtsweegen gefeheiden Î invoegen die van d'Overleedene gaen voor op delîèlfs boedel, fèhooft
Éae des Erfgenáems Crediteuren geregiftrèert. (g)
- 80. De. Perfoneele, dat is, 'alle, die geen hypoteek hebben , ko*
men fonder onderfcheidt op de goederen des overleedenen ende van
lijn Erfgeaaeffl doot elkaaderen; foo wanneer fy tijdelijk geen Sepâra*.
tie verfoeken.
81. 't Welk is een beneficie , waer door de Perfoneele Crediteuren
des Overleedenen konnen verkrijgen, dat deffelfsgoederen werden gefeheiden van den boedel des Erfgenaems , die ook met ichulden.befwaert is, op dat fy uit des verftur venen goederen mogen worden betaelt.
82. Het is een beneficie, om dat anders de Erfgenam ende d'Overleedene maken een Perfoon, ende haer beider goederen by gevolge een
boedel fòuden maken, indien de Wet dit middel niet verfchafte.
83. 't Wort aen de Perfoneele Crediteuren alleene gegeeven, om reeden diè gé¾egt is, dat den geenen, die hypoteek hebben, dit beneficie
niet van nooden is.
84. D e reeden van dele reeden is ; dat hypoteek^if een foorte van bebeeringe geveftigt op het goedt, bet welke verkreegen pijnde by des overleedeQj-jq 2,
»<?»
(g) ^«rf. 3.1 z. 13.
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nen Crediteuren op des felfs goedt, daer op blijft, ende door naekgmende Crediteuren van den erfgenaem'niet kan wechgenoomen ofte verandert -worden.
Edoch de perfoneele Crediteuren, hebben geen récht op het goedt, maer alleen
op den perfoon des overleedenen gehadt, die wech zijnde , fio hebben fj 't op
de perfoon van d*erfgenaem, op welken Jijn eygen Crediteuren het felve recht
hebben ; ende fio worden beiderhande Crediteuren te namen aehoopt, fio verre die van £Overleedene dit beneficie vanièparatie zegge, niet tijdelijk

komen te verfoeken.
85". 't Is alleen voor de Crediteuren des Overleedenen : dien van de
Erfgenaem, fchoon door vermenginge van 's Overleedenen Crediteuren benadeelt, wort geen Separatie gegunt, om dat fy met den Erfgenaem felf hebben gecontraheert, ende niet konnen beletten, dat die
zich met geen meer fchulden foude beladen; maer de Crediteuren van
d'overleedene te vooren met den erfgenaem niet te doen hebbende gehadt , behoeven haer aen den felven niet te houden.
86. Sy konnen dit beneficie verkrijgen binnen de vijf jaren, nae't
aêngaen der erveniffe, by aldien ondertuflehen de goedererr van d'Overleedene niet zijn ter goeder trouwe verkocht of met des Erfgenaems
boedel vermengt, invoegen de fcheidinge niet meer kan in't werk gcftelt worden.
87. Des overleedens Crediteuren zijnde voldaen , lbo blijft de reft
van deflelfs goederen tot profijt van des Erfgenaems Crediteuren; ende lbo verre d'eerfte niet konnen betaelt worden, lbo hebben fy noch haer
aótie behouden op den Erfgenaem ende fijn goederen, (h)
(h) Dix: ad tit.ff.de Sepantt,

LI. Ktv-
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Hoe Ümdt-mbt geëyndigt "toom
Het gaet ten eynie , foo dikVih de principale fchult te niete gaet door hetaiinge
Schult-Veranderinge , Quijt{cbeld'mge enf Hocb door faeks ondergang, door
ceort ende confent om te Verhopen-, of aen andere te Verpanden, enf.

1. ' # J | Andt-recht wort geëyndigt, of by gevolge van de principale
WT^ Obligatie , waer van de verpandinge een aenhángfel is , of
-** om byfondere reedenen het pandt betreffende.
2. De principale Obligatie gaet te niet, eerftelijk, door betalinge, we
ke gedaen zijnde, moet het pandt weder herftelt worden.
5. Ende alfoo een fehuldenaer ten geenen tijde wort uitgeflooten
van betalinge te d o e n , foo v o l g t , dat ook het,recht om pandt ander,hetaiinge te lojfen, door geen prefcriptie -van tijt kan u/orden belet? gelijk het
gemeene gevoelen ende reeden mede brengt,
4 . I n plaetfe van betalinge ftrekt ook conjlgnatie, wettelijk ende o p
fijn tijt gedaen, (a) gelijk daer van elders moet worden gelprooken.

5. Taxderden, Schult-vernieuwinge behoort hier mede toe, wan-.
neer in plaetfe van d'óude obligatie een nieuwe gemaekt is, te weeten, geen nieuwe brief, maer een nieuwe fòorte , gelijk of yemant
een koop-fchat quiteerde en in plaetfe van dien een handt-fchriit nam ,
fonder hypoteek of op ander goedt, van gelijken , als'er een ander
debiteur in plaetfe van den ouden wort aengenoomen , foo houdt de
hypoteek op de goederen van den eerften op. (b)
*
; 6. Ten -vierden , Quijtfcheldinge van" de fchult, neemt ook hypoteek ende ai wat daer aen vaft is weg , (c) ende ten keften , als de
Contrahenten van hun contraét afgaen , foo volgt dat de hypoteek
daer aen mede te niete gaet, (d) kan ook de hypoteek op haer felf
door bloote contrarije overeenkomfte van partijen worden herroepen, (e)
is 't een gelcevert pandt, foo verftaet üch , dat de weder leeveringe
daer by moet komen.
""
,'-;...
Clqq 3
7.Eyn(a) l.t6.C.Quipot.inpign.drg.l.9 C.defilut. V>)l.i%.ff.itKovat.. (*)"$• i.
Injl.Qtúb.mod.to!l.oblig. ¾ $.4.eed.til. (e)per), 4.ff.depign.&l,i^C.eod tit.
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7. Eyndelijk foo dikwils de principale obligatie ten eynde gaeti
het zy onmiddeîijk uit kracht van de Wet (ipfo jure ) ofte by middel
van exceptie, foo heeft de hypoteek daer aen gehecht ook geen meer
kracht; gelijk of een voogd over minderjarige, geit in die qualiteit opgenoomen hebbende fijn eygen goederen daer voor mede verbonden
hadde ; want hyreeckeninge gedaen ende dat ftuk verantwoort hebbende, nademael de ac¾ie ten principalen alfdan tegen hem ophoudt,
gelijk^ tlders .aengeweefen is, fòo vervalt ook de hypoteek daer van af
hangende, 'tïveli^û onpwijvelbaer fecht, hoe't ook óyt genoomen ofte
geweelèn mach zijn.
8. Het felve is te verftaen van Procureurs ende van alle bewinthebbers van vreemde goederen, foo dikwils fy niet anders als/'» die
h'mne 'qmalàen verbonden zijn. Want dan ook de' Credaæufen gee¾
aodere gedaditen met reeden hebben konnen opvatten , als dát die
voogden ende teft-hebbers hun goederen hebben verbonden, ten -eynde fy hun laf} fanden móeten goedt maken ende foo lange fy die behielden zjorge
•voerde thetalinge draegen ende daer toe reddinge finden maken, als het wierde

ge&ardert; .maer -alfmen de hypoteek by hun gepafleert voor geduirig
iòùde willen neemen , was het recht , dat een voogd of Proeureur
m e de-reeclseninge niet meer gehouden is, van geen nut j alfoò'de
gewoonte is, dat in alle obligatien hypoteek van diefè paffeert, wort
bygevoegt, edoch noyt anders als een geyoîgendeeenaenhangfelvan
dien , moetende volgen het lot ende deugt des fel ven , gelijk^atle d*
tfCcefforien hunne principalen, (f) ;

È

'

- 9. Eyndelijk wort Pandt-fecht en hypoteek" geè'yndigt 4oor T¾^¾
wâergang , dat is,, als het verpande goedt te niete gaet, (&) won het
pandt-recht mede verhoren , foo nochtans dat een verpandt huis neergeworpen, en weder opgebout zijnde , blijft onder den hypoteek, (h)
o m d ¾ de grondt, wær van het huis een aenhangfël i s , altoos verhypotekeert blijft.
i a Edoch ds een derde beátter van goeder trouwen een nieu in
pîaetfe vas.'t oud huis gemaekt heeft, dát huis is noch wel mede verpandt , om dat het op de verpande gront ftaet; Edoch de beatter
behoeft dat aen de. Crediteuren niet in te ruimen , als me voldade
van fijn onkoilen , immers foo veel het huis nu meer weert is als tê
voorene (i)
i i . Anders is't met een huis, dat op een andermans gront:'ftäeift*
.•• •':',- •
"
de
ff) Ziet Sand. %.f, 1.

(s) /. 8.ff. Q*äb. tnod.p^». W/ hyp.fitv.
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de by. d^hüis^éygeaaei1 is verpandt en daer nae verbrandt.: defelve de*
b¾eur het weder opbouwende blijft het verpandt , nae als vooren,
ffi¾er een ander ap nieuws bouwende , hebben de Crediteuren geen
ac¾ie op het nieuwe huis.; om dat fy geen pandt-recht op de grondfc
hebben gehadt, waer van het: huis , als gezegt » een aenhangfel is.
Sao weete by den Hove geweefin te zi}n9. dat de Credkemren .geen rechtfinde» heèåm, ah of het• géencds nhwwe kstmrer van de materialen der wr-*
hrmde? hmfinge ae» hef met$w'hadàe geheefigt,
- ,
iz. Veranderinge van het goed* neemt pandt-reeht niet weg j gelijk
als van een huis gemaekt is een haf, ofte wijngaert,. of datdeleedige
plaetfe alleen overgelaten is, da» blijft echter de hypoteek^ op het geene
•daer bevonden wort, (kj¾ ten w-are de vsnwderinge fit groot -was > dat
de eygefjdfom feiveda er door moskte verbarea gam j gelijk of üit het WIV
pande hout een fchip gemaekt was, waer van: in't Ksfiml •mnntenm*
twekfil, gefprooken is. (1)
•. .
13. Noeh wort paadt-rechtgeëywdïgtbymiddelvan,exceptie, wanHeer de Crediteur belooft en aengeHcuaraaeis heeft de ièfauk niet te
f¾len eyichen-;--genjfe mede als-by fintemœ.oî epgeàragem eedtde pjî½tcipale fchult eyfch veiiaoren vr&út.{txi^ :.. -•- —
,
,. .
14. Verder, als een fchult-heer toegeftaen heeft, dat het verpande
goedt, aen een ander foude naoogen verkocht, (o) ofte ook aen een
ander op nieuws verpandet worden, ten ware het goedt van fuiken weerdije mochte zjjn, dat heide fchuïden daer- uit fieiaek konden "worden, (o)
i-f. Maer de bloote wetenfehap die de Crediteur heeft gehadt van
de verkoopinge , of nieuwe verpandinge, kan niet Schaden ; (p) ten
ware beweefemïvieràf t,dat•hep.fwijgeKbedrogff-hidimf^ejytied/ was. (q)
16. Als ook de Filcus, of de Heeren Staten eenig goedt laten verkoppen,, foo hebben de Crediteuren., die. het felve geweeten hebben,
geen actie nadèrttandt, öftr hun'hypöteelt-reefit te vervolgen, (r)
17. Als ook de Crediteuren door een publijke bekentmakinge ¾jn
gewaerfchout van de verkoopinge der hypoteeken , ende fy tegenwoordig: ja/jttáe ftilfwqgen-,: aegges,,door: eca-* bdkeïftäaKitfg^tQÊ
dien eynde geriehtet , ende niet àotiz een; gjemei» biljet ,, hoedanig
van- alle oopeabare. vepkoopingenL worcta aengeplakt , ff fouden in fuiken gevalle verftaen worden van haer pandt-reeht vea; :.
.
.vallen

(k) /. a 1. ff. de figner. aB. 1.16. §.2. ff. de pignor.
(i) §• 25« l"ft> &* Jîty
%er,p&m. (to); /, jg, étitt Qmhmod^pi^n.^ïll^othjoln
(w>)-/, 8 §iá &•
igitod tik l 4. &/. 7..G. de-.remtfffå&ii (o); A.ia.fir:eodU 1%. f 44. QMi^otJm
(v)d,L8.§. 15.
(¾) argJ.$X,.eod.
Cr}/.'fcC..d»t«w.iffa«is.
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vallen te zijn. (f) By ons worden foodanige fieciale bekentmakinge»
weinig gebruikt.
18. Die een hypoteek\ uit de W e t heeft j en neemt daer toe noch
een by accoort, verheft daerom het voor-recht van de wettige geenzints, om dat overvloedige verfeekennge niet kan fchaden.
ra. Staet eyndelijk te letten, dat als de Crediteur met accoort zijn
fchult heeft aigeftaen, indiervoegen dat het accoòit niet kan beftaen,
evenwel het pandt-recht veriooren w o r t , ten ware de felve oorfake van
mdeugt bet pandt even foo wel raekte als het goedt felf- (t) •
ao. Geen Crediteur k gehouden voor fijn bjpoteek^ die hy heeft ,
een borge, of een ander pandt, fchoon even foo goedt, aen te neemen,
indien hy niet en wil , gelijk de fchuldenaer ook niet gehouden is,
een ander pandt te geevcn als't eerfte veriooren is, al waft voor een
eeuwige rente verbonden geweeft. (u). » .
a i . Het kan echter gebeuren, dat befondere omftandigheedenvan
billijkheit den Rechter wél 'konnen beweegen, Qm het verfoek van
den Schuldenaer tot veranderinge van pandt , in Schulden die niet
konnen afgeloft worden, in te fchicken ende den Crediteur te ordonn e r e n , om andere verïèekeringe te neemen. (w)
«e

Lil.

KAPITTEL.

Van Grondt-pachten ende eeuwige Renten.
>.*-

Onderfcheidt fujjchen Grondt-pacbt ende eewtoige Tenten. M'ttfgaders ac
Hechte, daer uit gefihapen.
i. "¾*\7"7'Y hebben geiprooken van. Eygendom, Ervenjjfe, Dienfi¾ ¾ / baerheit, Leen-recbt, Erf-pacht ende Pand-recht ; Volgen
. •• * * nu noch twee foorten van beheeringe, welke zijn Grondpacht ende Stern-recht.
' a. Het woort Grondt-pacht wort ruim of eng genoomen. Ruim
, . . . " • _ .
beteec-

(f) l.ó.C.deremiJTpign. (t) l.%.%.i.Quib.mod.pign.foh.l.C.C.deremifl,pig
(a\h6§. i.cad.tit.Quibmod.pign.fol». Ziet Zutpbentit.yanbypoteekdrt. 8.e« 1
(w) Scbotan,exam.(tdd,tit.
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¾eteeckcnt het een recht , em feecher inkoomen jaerlijx te beuren uit on
roerhjk^goedt, het zy huis of landt.
¾. Maer in een enger zin wort grondt-pacht genoemt, een inkoomen
uit foodanige gronden, waer op Jrnifin zjjn gebout, ende hebben gemeinelijk haren oorfpronk van de Eygenaers , die als fy huifen of huisfteeden vervreemden, daer foodanige pacht op pleegen te leggen; dies
het op andere plaetfèn Ond-eigen wort genoemt.
4. Daer en tegens diergelijke inkomften uit platte landen worden
naeeft genoemt eeuwige Renten , hoewel ons Ordonnantie h&t een en¾
ander met het woordt renten beteeckent. (a)
ƒ, Tuffchen grondt-pachten echter uit huilen gaende ende eeuwige
renten uit landen, is dit onderfcheidt , dat d'eerfte altoos konnen afgeloft worden , ten eynde de huifen niet en vervallen , zegt.de Ordonnantie (b) ende dat tegen de penning twintig.,- foò het fchijnt , on*
dat by Placcaet van den Lande die proportie van renten vaft-geftelc
is, daer geen bedingft gevallen is.
6. Anders zijn eeuwige Renten geen vervalonderworpen , gelijk Vruchtgebruik , Erf-recht ende Leen-recht , maer fy blijven, foo lange fy
vry willig worden overgedragen, of door prefcriptîe van 30 jaren verlooren gaen.
7. Sy worden van de fèlv#nátuir met onroerlijke goederen gereeck e n t , ende moeten daer om ook^te boode worden gejièlt. (c)

8. De aótie daer uit voortkoomende gaet op yegelijk bezitter, ten
eynde fijn bezeeten goedt lal worden verklaert met de Renten befwaert, ende hy gecondemneert, om de felve jaerlijx te betalen, ende
Jào voort,

9. Maer om de verfcheenene Renten van voorige jaren is acTrieperfoneel op den geenen diefê fchuldig is ende hypotekair op het goedt
daer uit de renten gaen ; Sulx de conclufie noopens de verfcheenene
renten moet zijn alternatijf, gelijk van de aftie hjpotekeer te vooren is
&ez,igt.

.

<

.

. V

_ .; •'•-." c ' - • ' •

ïo. Defè aé¾ie foo wel tot de gerechtigheit, als töt de verfcheenene
renten is ook ondeilbaer , ende kan daerom tegen een die maer een
ftuk van de befwaerde goederen bezit, worden aengeftelt; mits het
ftuk manlijk genoeg zy, dat de geèyfchte fumma daer uit kan getrocken worden.
(a) i.boektit,ii.art,6,endeT>ólgtride,
2>ooTj,art,6.

(b) tit.Voorff, art. iï.

Rrr
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Vdn het Stern-recht'mVrlejlmdu

Hoedanig dk %ecbt ?y , en dat bet ook tof't Patrimonij behoort. Is Va/l aenTt
goedt, maer kan echter Verkocht ende "ùechgemaekt "toorden i doch niet Voor
fondire faken ende Voorvallen. De $egeninge daer van by "toyfe Vanlaft-geeVing

i. " f ^ " T Oáx koomt ons voor een foorte van beheeringe , of die
i ^ y daer toe kan gebracht worden, te weeten, het reeht van
- * - ^ ftemmen , dat op de voornaemfte vafte goederen, landeWaerts in Frieflandt is leggende , nae de Cohieren , ofte Regifters
daer van zijnde.
2. Dit is foodanig een recht, dat alle.Eygenaers van al fulke goederen , finder onderfcheidt van mannen of vrouwen , volwajfene of kinde-

re» ,;(defe door hare voogden ) vreemde hy inboorlingen, ftemmen mogen,
in alderhande Dorps, Grietenij's en Lands laken, degemeineftemminge: onderworpen zijnde , waer onder ook het JHS Patronatm , foo geademt, het recht en dilpoiîtie over alle Dorps, en Kerke goederen,
«n de bercsepen van Predicanten is begreepen. 3. Het blijkt wel , dat dit recht voornamentlijk tot het Staet-rech
fcehoórt ; Maer niet te min om dat het op het goedt ligt, ook daer
ïnede verkocht, en alle dagen ver-erft wort, foo is het ook Patrimonieel, defweegen ook die dit recht hebben ejgen-erfden genoemt worden.
4. En komen daer ook dikwils queftien uit voort, die tot ordináris R e c h t behooren, by exempel, ofte de gemeine Ingez.eetenen ende gg<meentes\liedfn ygeen éygen-erféen zjjnde y noch ftemmen hebbende^ haeróver

jdeç Don» , en Kerke goederen mógen bemoeijen om die te befwájeö i Én is by den Hove verftæn van Neen , nevens hét verfoek
van de Ingezeetenen van den Dorpe W . die een Contract, met haer
nieuw beroepene Predikant gemaekt hadden, dat hy jaerlijx eenfèee¾er Trac½ment, foude hebben , en de Pafterije. goederen, met laften
èridé profijten, aen het Dorp fòu den komen; in gevolge van welk accoort fy verlbchten te mogen yerkoopen ofte verpanden eenige vaftig,.;'".'• '.î .\
"
hedea,
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Béderii om de taxatie van huifïngenopdePaftorije landen, daeruit te

hoeden. Is haer niet toegefiaen, »m dM de fhppliamen niet bevoegt waren
geweefl- foodanig een Contraft te maken, mchte Dorps goederen te béfwa*
ren\ maer falx degeijimentUj^ eygen-^rf den betroft dem$. December 1679.

, 5. Dit Stem-recht is valfcaen het goedt, en kan van het felve niet
worden gefcheiden, behaivea dat dé Papifien om het miftrouwen, das
men op haer heeft al van ouds , en de kerke toet de geeftelijke landen ,- om het îhisbruîk van kuiperijen daer van onlangs zijn berooft,
ook de Menniften in faken de Gereformeerde Religie betreffende.
6. Voorts is het fèecker , dat dit recht niet kan worden verkocht,
of in eeniger manieren vervreemdet, invoegen dat het Stern-recht eert
Anderfèptdetoebekôoten, als de^éfgenaer van het Stern-dragende land
7. Want om dat dtfè ordere beräemt is, m epáfåe Stemmenahm,

fiecker, twjbii aäi' verWÈWingje Uit 'sLandti reg&ringë gmteèrt mochtéz½j

fóo kan dat oogfiîeî'k fülketi fèheidinge geetîs¾iöts lijden j tnaer yemant fijn landen, willende verkoôpen , kan futg in dier voegen wél
doen , dat hy m& ftük behoudt daer by de St¾M opligt, gelijk dik*
yri\s gdçhiedfj

<-.

8. Ôok laet de reeden van teehte welföé•-,•- ¾¾t yetmn* voor eert
tijt, -óf voorfffáleev¾¾-de bigeévlngü -ma«sa Sieá: ,.r liggende op
fuik eeá landt, ea daer op b e e n d e by Gontrac¾i of Teftasieüt werde getoaekt en toegeftàen ; gelijk, by den Have verfiaen is, ten omzie
van de Heere P, van D. wiens hmjvrouwe , f .van <ts4. haer erfgena
kodde bdafi , de Stemimfy van haer landeny -in f ave»?: -pan haér ma
ièeven lang tadirigiréncMM^.
;

November i66§.

::: v

-- >

• .^.«By gevolge'áaáeh ^emandtlyalaaçte torelverkoôpen-, ööder die
Vöorwaerde, dat hy de Stammenfel-behouden, mits dat het 'Hiëfe¾^f
iuh ewwàr r in dat de Stem in der dàedt op het goedt blijvelifgm.
ïö. Want als¾ öogaseffc , ea gemein iatereft van¾ Laadt wore
:feewaert * *s tvmm^áaisjù' Sçmme fhlfimief sxm gefdjeiAefi; van he
jgàdiit low'ffl^h¾^
de r e f t ' d c ^ ¾aet fijn/göêdt w«t

»• it;¾½;d¾'fe^ig¾Aedëh'Î ->foo madï ffieö ook v&ör fölk êefi'aifc.
gemein toeftaen wel geit omfehg¾fl , maer mét in feekefefåken, wanneer ède Stèmmen'vh-gaden wofâeh , otn het een of 't ander ¾ Latidt
d½öftr¾kendêa, tebeftilleûi •"•.-'-; •
• i iâi Want ia ftetalgfâtftein # bet Landt eVëttVëil,Wié de Stëttt
¾¾aft'-V.-a¾-hêC geeti pe^foé¾^i^byje Wétvêrbô¾defi j ¾aer al&»Jr
¾^Uidelt wort yan dadelijke bedieninge van Lands laken in het belbn?'••"'-

Kvt

%
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der, dan is verkoopen van een Stemme corruptie, en verboodenbycfe
Wet ftelia van kuiperije, waer by geftraft worden die ampten verkrijg
gen met corruptie van Stemmen, (a)

13. Indien echter bevonden wierde,. dat yemant fijn werk maekte
om fulke begeevinge van Stemmen , fonder eygendom van landen,
veel te verkrijgen, iulx foude lichtelijk mede nae verbooden konften
van kuiperije konnen Smaken.
,. 14. Alioo dit recht den eygenaer toekomt, foo Valt dikwils voor,,
by verkoopinge van landen,, dat de kooper Stemt eer dekoopteboode geftelt is , en wel tot faveur van een ánder , als de verkooper al
voor het paffeeren. van de koop hadde belooft te lullen doen, ofdat er
procuratiengevonden worden van de kooper, en verfyeçper,. tegen elkahde
firijdende; wort gevraegt welk van beiden gelde moet.
, 15". En is feecker , dat de eygendom overgaet met de leeveringe,,
«n. overdrachte van het ware bezit; dies ook nae datde lèlveentwijvelyk
geSchiedt is, het Stern-recht by den kooper moet zijn , gelijk het voor
•de leeveringe , Schoon; nae de koop , is by den verkooper. boden en,
confent geeven geen eygendom, maer bevefiigen de filvey en makfinfi gerttj}
fqo als aengeweefeniisàn't Kapittelvan Leeveringe. '
16. Edoch», als,d'oyeïdrachte ende leeveringe gefchiedt i s , lbo kan
4 c belofte des verkoopers, ofte fijn laft-geevinge, tegen den kooper,
en tegenwoordige eygenaer niet meer gelden , maer is los en krach*
îeloos , gevende foodanige belofte en procuratie geen recht op het
g o e d t , maer alleenlijk obligatie perfineei, gehjk uit alle Contra&en.
ende is allòo by my geadvifem*» voor éepige jaren in een fake rakende"
•àe beroepinge van den Dorpe Sixbieriem 'j hoewel by yemant anders
fjeadyifèert was in de fêlve fake, dat het goedt verkocht was met die lajt
van Stemme , die de verkooper hadde gegeeven , het welke, : buiten Ipe
«ael bedingft in de verkoop-articulen, dat hier niet was,,, t'eenemael
ftrijdig is met de reeden van Rechte j want alleenlijk^AÉW¾fmaekt
«ep:laft op het goedt., ende niet een cpmralï van lafUgeevinge, (b) het
"Stem-recht in 't gemein is wel een foorte van beheertnge , maer geen.Æbs de belofte of kft-geevinge » om hét fèîvein een¾e byjòndere
voorvallen te oeffenen ende te gebruiken.
xy. Het befteeden defer Stemmen tot yder fake mag of g#daerr
worden by den eygenaer lèlf, indien hy recht van .cömpareeren ia
openbare vergaderingen hééft, efbj eèn-Ander doorfijnIdft y die hy fêhrif•telijk -daes van geeft;.; Welk zijnde een Procuratie QÏ laft-geeyingè
. (Jki.&mjif.ffJeLJul.ambit,

(b)J*frùp.ff.deoblig.&a^
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"å-bîer in alles wort geregüleert nae de eygenlchap van andere lafïgeyingen, waer van elders lal worden gelprooken.
18. Van dit recht tweezins aengemerkt valt ook tweederley actie
voor , d'eene wegens de geregtigheit felve, d'ander wegens het ge-bruik ende kracht deflelfs m byfondere voorvallende laken.
19. Van dit laefte fpreekt het reglement gemaekt by de Staten den
4. Martius 1640. het welke als politijk zijnde van ons alhier wort verbygegaen, behoorende daer van de kennifle en afdoeninge aen de Heeren Gedeputeerden.
zo. Eyndelijk als het vruchtgebruik van landt-goedt op yemant is
overgedragen, lbo heeft delèlve buiten twijvel ook het recht van Hemmen; om dat hy al het genot ende gebruik van het goedt heeft, datirt
cenige manieren daer van koomt,. ofte.dær op is leggende, gelijkhier
Staven op Jijn plaetfe gezjegt is % en wort oo^alfi in defen onderhouden*.

LIV.

KAPITTEL*

Ván teripreeffidïngen Me Verbootten "zjjn, en eer (lelijk devw
de Wet, ten aenzien van de verboodene ^erjoonen.

ytrhoit \an alienatie hoe meenigerley. Terfoonen aten Verhooden ttort; \/flïe di&
». onder Iwogdije ftaen, Ookfelfmel bare Voogden niet, als by Decreet van <fö*
yterïgheit, om reeden van nootwendigheit. Van Steekinderen enf,
l

' A f / " ^ hebben tot noch toe wijd-luftig vmMeheeringe endè veor¾ \ / riamentlijk van de eygendom gelprooken ; maer een Cav T pittel is'er noch> overig van vervreemdingen, die ongeoor,loft zijn, waer van, om ordentelijk te handelen, lullen wy eerlt zegg e n , dat de vervreemdinge niet anders is als overdrachte van eygendom, maer

dat echter het woort vervreemdinge, als van het verbodtgelprooken
Wort, zich brèeder Uitftrekt j fulx dat ivien verlooden is jets te vervreemden ^ eo'^ttiet mach verpanden, noch erf-dienfi opleggen, noch deilinge ver-

pekmx

noch afîlant doen x het zy verwerpens wijfe ofte by ackoort:
Rrr 3
jaoeh
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noch by compromis ofte begeevinge, veel minder kan by verwiflèlçp
of in betalinge geven, en wat dies meer ons lal voorkomen, (a)
a. Het is een reegel, dat een Eygenaer macht heeft om fijn goedt
te vervreemdem, wanneer het hem niet verbooden is.
5. De oorfake van het verbodt is , of onmiddelijk door het recht,
of door toedoen van een menlche , te weeten van de Overigheit of
van een Teftateur, ofte by overeen-komfte.
4. Onmiddelijk door het recht gefchiedt het,o£omperfoneele reeàcü,
of die de fake betreffen.
5. De perfòneele reedenen zien , of op de perfòon die verbooden
wort, of op een ander, ten aenzien van de verboodene perfòon is te
Weeten , dat haer goedt niet kmmn vervreemden die ganfih geen verftant_
hebben; gelijk^ kinderen endetde/even jaren, mitsgaders malle en dolle me
fihen. (o)
6. Ten tweeden, die geen velkoomen verftanthebben, 'als kinderen
over de fèven jaren en voorts jonge lieden onder de vijf-en-twintig,
mitigaders alle die meer onder voogden ftaen, als Stee-kinderen ,ftomme doove, en bed-leegerige menfchen ; ook getrouwde vrouwen, waer
van int eer/Ie boek^gefproóken is. (c)
7. Dienfvolgens als fodanige perfòonen yets overdragen , door wat
tijtel het foude mogenzjjn, looisd'overdrachtevangeenderweerde; lelfs
als fy geit, en andere verteerende warert te leen uitdoen, dát is geen
leen, ook kan aen de felve geen betalinge gefchieden. (d)
8. Konnen ook de Mombers, ende Voogden van fulke lieden niets
vervreemden finder goetvinden , of decreet van de Overigheit, het zy van
de plaetfe daer het goedt ligt, oitevsahetlïof^behalvenroerlijke gged^.
ren , die niet in een ftant kgnnen worden gehouden, welke fy vrijelijk op
haer eygert goedt-vinden mogen verkoopen, (e) end' in Frieilandt is
het geoorlort, in alle tilbare goederenfenderbepalinge,fireekendehet verbodt alleenlijk^van vaftigheden, (f)
9. Het decreet kan by àe ovéi'fgheit niet wctfdênvergufttahomrefc
den van mot^endigheit,gelijk -oïtt fchukkft af té loffen, : of'totöhder~
hout of uithijîkinge van' de pérfoon des geertên dié ofidéi: vogdije ftaet,
moer em profijt des /elven mach hei niet gefehieden^ OM reeden dat alfdan
vryU) Lult. C. de reb. dien.,
nonalien.l.iJ.^.^fen.lpi^ohjlinpr.ff,iereh.
eor.qmfiéTut \elcHrat
(b) hf /.40.#deï{eg.Itfrt-~ , (?) §.t.lnft.Quib,
alten lic l.^€,demieg^reft.mmJ,6f§.iff^dSc.TrdslL
(à) §.ult,d. tit.
Ihfi.QuiB.olierijk,
(e) l.t%>C.àej£dmmtj\;f,Tiii'J (¾tirdorin.1 bóekg
tit.i$,an.%.

wumkes.nl

II. Boek, LIV. Kapittel.

419

4/ryheit van verhopen al te ruim foude zijn t indienfe of voorgeven van profijt mochte toegelaten-worden.
10. Het dekreet om reeden van nootwendigheit by 't Hoff, anders
by de Needer-Rechter gegeeven zijnde tot verkoopinge ofte befwaringe der weelê goederen (tot welken einde Commillaris moet worden
verfocht , ende naukeurig informatie genoomen, over d'oorfaken van
nootwendigheit) fio moet het goedt op drie verfcheidene Sondagen in de Ker
ke ende driemael over 't Gerechte , daer het onder geleegen is "worden o
booden, ende daer nae opfieckerenbefiemden dage in de naefte Stadt ofplae
fe daer 't Recht gehouden wort, of op de Cancelery , fio -wanneer het decr
•van 't Hof gegeeven wort, by uitgang van de brandende keerfle den meeftb
dende verkocht ende gelaten worden. Van welk alles brieven van decreet
moeten worden gemaekt. (g)
11. Het is meermalen gedifputeert of de verkoopinge kan- worden
toegeftaen om merkelijk profijt, ende noch onder feekerheit, dat de penningen tot aenkoop van andere vafligheeden fullen worden belegt; het is toe
geltaen aen de Wees-voogden van Harlingen den
1679. m aer
in Kerke goederen ftaet het lbo nau niet, gelijk terftont fal blijcken.
Edoch aen een moeder is het daer nae , met fteekende ftemmen afgeflagen, den 51 January 1680. alhoewel 't niet vreemt fchijnt te welen
van het oogemerk des Wetgeevers. by Nauta wort verhaeit, dat het
Hof den äf'fanuarij 1637. heeft goet gedaen , en beveiligt de verkoopinge van een Saté Landts, lèeckeren uitfinnigen toebehoorende, te
huir doende 280 guldens, voor welkers prijs afgeloft was ieekere Bilrente tot 600 guld. jaerlijx , by des krankfinnigen voor-zaten op redemptie verkocht; doch quam daer by, dat de krankfinnige van de Landtrente niet wel leeven konde, in fake van Focke Rouwers, tegen fohannes de Veno in qualiteit, cum ficiü.
12. Nochtans zijn'er eenige gevallen, in welke de vervreemdinge
ibnder kenniflè van de Overigheit kan gelchieden, waer van de reedenen of genoomen zijn van de vader der kinderen y anders van die, wiens
erfgenamen jy zijn, ofte van des faeks geleegentheit.
iq. Ten aenzien van de vader dient eerft gezegt, dat als defelve fijne kinderen onder fijn macht heeft, hy alfdan geen decreet behoeft,
mits hy echter de goederen niet mach vervreemden als om der kinderen fchuld
maer een vader of grootvader fijn kint, of kints-kint, niet in de macht
hebbende moet al mede decreet verfoeien, (h)
14. Ten
(g) Ord. 1 boek tit. i¾ art. 10.
(h) /. 7. §, a, f. de bon, qua Ub. I, i.C.de
maiem, 1.1. C, de bon, quœ lik

m
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14. Ta\iweeden,ds de vader infijnTeftament of Codicil de vervreét¾*
-dinge bevoofcn heeft, foo mach de Momber fulx vrijelijk doen, al kande het Tefiament ten aenzjen van-d'ervenijjè niet befiaen, nademaelhetech-'

ter beftant genoeg is, om de wille des vaders dientenevens uit te drucken
jae een eernfiige verklaringe des vaders , ook. buiten Tefiament of Codicil is

daer toe genoech, alfbo't hem vry ftaet luiken cardere op fijn fake te Hellen , als hem beft dachte. (i)
iy. Ten derden, als de vader of wiens erfgenamen de kinderen zijn,
een huis of ftuk ½adts heeft belooft te verkoopen, te fchenken of anders over te dragen, (k)
16. Ten vierden, als de felve een ftuk goets heeft verkocht op wejder-koop, anders redempie, want de koper, in tijts komende om het
goedt voor den felven prijs weder tekoopen» lbo mach, endemoetde
Momber hem het felve laten volgen. (1)
17. Ten aenzien van des faeks geleegenthek Geen decreet is van noo•den, foo wanneer de verpandinge van te vooren met decreet gefchiedt
is , alhoewel het veiliger is bjf de verkoof inge nochmael decreet te verfoeks». (m)

18. Ten tweeden > als een Momber voor fijn wees moet cautie, dat is
verfêekeringe ftellen door nootwendige otdere van recht, lbo mag hy
fijn weele goederen verbinden, ofte des nootsvervreemden, (n)
18. Ten derden, mag een voogt aen de Bruidegom van de minderjarige dochter een houwlijx gifte geven uit deflèlfs vaftigheden, fond e r decreet ; maer indien hy de goederen verkoopen wilde om het geit ten

hoHtvelijk^tegeven, -dan moet hy decreetverfoeken. (o|
2,0. De vervreemdinge londer decreet wefènde gefchiet, is-van geesier weerden, en kan de minderjarige de hant allenthalven binnen de dertig jaren nae de koop, op het goedt leggen ; ook met de vruchten,
foo den kgoper de faek^is bekent geweeft , maer fonder de felve, foo hy het

niet heeft geweetnn j (p) gelijk ook de verpandinge of hypoteek\ ftellin
g e , fonder decreet gefchiedt, geen fecht van hypetekaere atïie noch preferentie fchijnt re kunnen verleenen , om reeden te vooren verhaelt,
dat onder verbooden alienatie de verpandinge en hypoteek geevinge
mede begreepen is. (q)
a i . De-

f i) /. ulC à, tit de xeh, eor. quifith tut. W cur. I. 1. & 3 • C. Qttan l decret. op. no
(k) /• 5. §. 6. pxà tit. d.l.^.C. ' (l) /. 1 C. eol tit.
(™) l 7. §. I. d, t• #. de
véb eer( n ) /. uit. §. 3. C. de ^îdminiftr. Tut.
(o) /. 61. §• 1, &l. 6%. ff,
de JUT. dot. ( p ; /. 5. §. pen. d. ïit, de reb. eer, junBâ L 48.ff.de X X D, (¾) /. ui
C.àenh.ûl.iionalicn.
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•ui. Decreet Zijnde gegeven, maer fondergenoeglàmeoorfàken,fòo
¾an de minderjarige infijngeheel worden herftelt; jae ook Schoon alles
Wettelijk mochte gedaen zijn, en echter het wees van de penningen
niet genoten hadt, of anders fwaerlijk bekort was. (r)
22. De verkoopinge is ook ganfchelijk van geender weerde ^ als de
ordere by de Ordonnantie in de voorf. artiouen beraemt op de verkoopinge van minderjarige goederen , niet precylêlijk wort naegekoomen; waèr van hier boven is gelprooken.
23. Als echter de verkoopinge onwettiglijk gefchiedt is, foo kam¾
herftelt worden door de minderjarige, als hy mondig is geworden, ofte
door ftilfwiigen van vijfjaren, nae de vijf-en-twintig zijns ouderdoms,
ofte nae dat hy mondig is gemaekt. (f)
24. Uitgenoomen fchenkinge, die niet als door bezittinge van tiea
of 20. jaren beveiligt wordt, gelijk als van verjaringe gezecht is hier boven, (t) gelijk de vijfjaren ende goet-kenninge mede niet konnen beveiligen een koop, die door bedroch, of metlwarebekortingevandc
minderjarige is gefchiedt. (u)
25V Het geene wy gezegt hebben van de goetkéuringe des minderjarigen, is ook veruaen tegens dank van de koper , diedaer toe kan
gedwongen worden, om de koop te ftaen, jae ook als de koop eerft gefchiedt i s , en het verkochte van wegen de minderjarige gelee vert wort
aen den kooper, foo kan defè, nae rechte, de vervullinge van de koop
niet weigeren, met te zeggen, dat hy decreet moet hebben, maer hy
moet het aenneemen, des verfeekeringe hebbende, dat de getelde penningen hem goeder betalinge lullen verftrecken , ten ware het decreet
bedongen ,ofhy niet hadde ge weet en, dat het minderjarig goedt -was, de reede
hier van is, om dat 'alles wát de Wet ten beften van yemandt te niete doet
fcoomt te gelden, ende kracht te hebben, als de geene, om wiens wille de vernietinge beraemt is, begeert dat het gehandeldefiantfalgrijpen, (w)
26. Noch zijn onder de verboodene perfoonen, ook getrouwde lieden, die malkanderen niet mogen Schenken onder leevende, waervay
in't Kapittel vanJchenkinge fal gejpròokenworden.
27. Volgen de oorlàken van verbodt, die op een ander perfoon zSen,
foo kan een zoon die in fijn vaders macht i s , fijn goederen niet
vervreemden, noch by keven noch by laefte wille, 't welk is een
Slf
recht

(0 i-U. ff. de Trad. min, 1.1,1.2, C.Jiady>erf. y>endiu (0 l> 6. C, jfrbitr
1.1.Ï.3.C ftmajorfaSi.
(t) l.ult.C.jtquis ignor.remminor. (v) per l.i.C.
ftmaj.faB Sand.deprohib.alten.p.i,ci.§ 5.».91.
(wj pr,lnft,infin. ff,ic
*l£Hfior,Tttt,l.ii.$.29ffJe^ïïiM.empt.
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fecht ende voordeel , van de vaderlijke macht, foo als eUersgexjegt ts
edoch hier van làl in een bffonder kapittel gehaftdelt warden.
z8. Ten tweeden, kan een minderjare by uitterfte wille geen onroerlijk goedt maken aen zijn voogt, dellelfs conmbijn enf. gelijk* hier iso
ren breeder is gez,egt.

2,9. Ten derden, een erf-pachter kan fijn recht aen een ander niet
overdragen, buiten tòeftemminge van den rechten Heer j waer ván oeki
op fijn plaetfe breeder*

go. Ten vierden , een leen-màn maeh ook het îeen-goedt niet vervreemden buiten kennifle van den Heer, waer ván mede voor defeo
al is geiprooken.

LV.

KAPITTEL.

Van everVreemdingen by de Wet >vetbooden ten aëtlzien njan de faken,

Van't Yerbodt der Domeinen, Van Kjrke en Geeftelijke, Stadts en Vorps goedere
mitfgaders Verpandinge der feher. Ook Van haiftoelijx goedt Van Taftorije a
hoepen ende Hefolutie daer o\er Van den 21 Febr, 1685. Eindelijk , Van goed
daer çVef gepleit "Wort en diergelijcke.

t. y£ "TTOlgen de oorlàken van verbodt, die de fake betreffen, lbo
¾ / mogen niet vervreemt worden de Domeinen en andere
•
Landfchaps goederen , Kerke en Geeftelijke goederen,
Stadts, en Dorps goederen, houwelijx goederen, ende goederen daer
over gepleit wort.
%. Domeinen waren by des Koninx tijt, goederen tot fijn onderhout, en hof-houdinge toegeëygent, die alhier in kleinen getale ende weerdije zijn geweeft, om dat Frieflandt zedert duifent ende meer
jaren geen eygene Furften heeft gehadt, tot dat de Hmog van Saxen
ontrent het jaer 1500. de bil-landen tot dien einde heeft laten bediicken. (a)
3. Behalven Domeinen kan de Vám noch hebben byfondere gocderen*
(») Sand. de prohib,ter>alien.c. 3.^. 1,-
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deren, <¾ fcem door çryeniffe, of andere weegen zijnaengekoomen;
çaaer by de tegenwoordige Regeeringe, zijn à& Romeinen æn het Landt{çhap eygen', en dienfvolgens is het onderfcheit der Domeinen en byfòndere Laödlchaps goederen alhier foo merkelijk niet, hoewel met
ganfih wech genoomen,

4, Want wy alfnoch Domeinen noemen die goederen ende gerechtigheden , die noeh doorgaens Koning* genoemt worden, te weetea
die de Komnf^svan Spangien als Heer van Frteflandt heeft gehadt, endege
aooten. en goederen die het Landfchapzedert door aenkoop als anderfints verkreegen heeft, konnen Landfchaps goederen worden genaemt.
f. Domeinen zijn dan, by ons, voornamentlijk, de oude Bil-landen , (b) de nieuwe, by de Heeren Staten zijnde verkocht, mitïga- .
ders eenige geringe tollen die men excijfin.noemt; als of gy zeidet, uitfhijflels, die ter zijden af worden uitgefneeden van het geheele lichaem
der Impofitien, En byde Staten zJjn defe excijfin naderhant noch verdubbe
6. Maer de algemeine huifen, het Landfchap toebehoorende en an- dere goederen tot gebruik van Oorlog, of vreede geëygent, zijn eygentlvjk geen Domeinen, maer Hechts Landfihaps goederen, even als
andere menfchen hare goederen hebben.
7. Domeinen konnen bydenPrincedesLandts, ofdie deflelfs recht
gebruikt, niet worden verkocht, gelijk in alle Landen ende Rijken
evendrachtig wort onderhouden (c) om reeden, dat den Prins ni¾ anders als het vruchtgebruik der Domeinen by de volkeren is toegeu¾en,
(d) E n alhoewel de Heeren Staten, dat is, de Volmachten der Landen ,
en der Steeden alhier het recht van den Prins hebhen, en dat men
daerom foude konnen zeggen, dat fy om de Domeinen te verkoopen,
byfondere en uitdruckelijcke laft van haer Committenten fòuden moeten hebben , foo heeft dat echter een ander inzien, om dat fy het ganfche volk vertoonen ende macht van alles hebben , uitgefondert het
verbreeeken der fundamenteele wetten ende .eenige byfondere laken,
waer onder niet m wejste, of dit point van de Domeinen meede is.

8. De Kerkg Jen Geeftelijké! goederen verfcheelen foo verre, dat.de eer
fte behooren tot onderhoudt van de Kerke, ende Kerke dienft, en de
GeefteUjkg tot onderhoudt van de Predikanten ende Schoolmeesters, als
ook van armen en arme huifen, gelijk daer zijn, gaft - wees - en Dol- huifen, oude-mans, proef-en lafers huifen, aelmoes-en aelmoefèniers
-huifen.
•.:' 9. Defe alle konnen niet worden vervreenidet, te weeten, çnraerS/f a
Ujks
{*>,) Ziet $ande 7. 6. 10,

(<0 Sand. d.eap. 3,
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Ujkegoederen, áls om aflosft'ng van fchulden, om onderhout van armen, eü*
om merkel)jk. profijt (waer in fy verfcheelen van minderjarige goederen ,
die niet als om noodt konnen worden Verkocht) doet hier by om noodtwendige verdeedinge van Godts-dienft ende vryheit, om welke reeden
de kloofler-goederen eertijts verkocht zijn geweeft. (e)
io. De manier om fulke goederen te verkoopen, is by de Ordonnantie in deler Voegen beraemt; de bewinthebbers van Kerke, ofGeeftelijke goederen moeten de reedenen aen 't Hof te kennen geven, waer van nas
gedane onderfoek,, ende bewijs , ool^des noodt, nae afgenomene eedt van
de verfoekèrs , het decreet verwurven zjjnde , foo -wort de verkoopinge.
van defelve goederen , op drie verfcheidene fondagen over de Kerb^, en
ep drie dagen over de waer , ofte het gerechte uit geroepen ende bekent
gemaekt. dan wort op fieckere vaft-geftelde tijt, in de naeft-geleegene Stadt
het goedt openbaerlijk^ by de brandende keerfe verkocht, en by het uitgaen des
felfs aen de meefl-biedende gelaten, binnen de tien naeft-volgende dagen doet
nae, wort de koop noch eens over de Kerkj en het gerecht uitgeroepen omverhoogt te worden 5 alfdan wort de fake den Hove toegefonden , om aldaer by
een yegelijk. verhoogt te worden , by het lichten des Zegels van het decreet,
en die alhier hoogïi biedt worden de brieven verleent , mits de hoogfte bieder by de brandende keerfe , genietende alfdan den feften penning van defe
laefte verhooginge ; moetende dit alles i eiken dage van de Proclamatie bj
eedulle , op de Kerke-deuren daer het goedt geleegen is , end aen het Stadtshuü , daer de verkoopinge bj de brandende keerfe gefchiedt, bekent gemaekt
.worden, (f)

11. Volgen de Stadts en Grietentje goederen , welke by aîdien fè
tot gemein gebruik van een yeder openftaen, gelijk havens, revieren,
ende vaerten , foo konnen fy in geenderleije wijfe vervreemdet worden, (g)
12. Maer als het Pairimonieel goedt is, gelijk huifen, landen, rent e n , fulx kan verkocht en vervreemdet worden , onder defe drie voorwaerden ; ten eerflen , by toeftemminge van alle Borgers , of ten
minffcen van de Magiftraet ende Vroedtfchap in de Steden , en van
de Eygen-erfden ten platten Lande.
13. Ten tweeden , dat die refolutie by den Hove werde geregiftreert, ofte geinterineert, ende ten derden, dat het gelchiede by
openbare uitroepinge ende verhooginge; welke, plichtehjkheden moeten ook in Dorps, en andere Gemeinlchaps goederen worden onderhouden. (¾)
.
• ...
14. Ende
(-) Nó». 140.c 6.l- il.C.deSS.Ecclef.Noy.lt.c. 7.
(f) Ord.ï.boekw.17*
<Cs) i> *$!*%•&§<deyerbtebligt (jj l.ult.C,deyetd,ret,aâcpit,ptrtint
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jt.4,. Ende naâemael onder verbodt van vervreemdinge ook de verpandinge beereepen is, lbo volgt dat de verpandinge , en hypoteekftellinge gedaen, fonder de eerfte twee vereyfchen, van geender weerden foude zijn ; alhoewel ook het tweede ipreekende van regifiratie
of intennement ten Hove, in hypoteeken van Stadts goederen gemeitielijkniet wort waergénoomen ; Aùier of fulke hjpoteeken, het recht van
•hypoteek^ Jouden hebben, en preferentie nae de ttfdt', of nae de regiftratieg
nieten, is noch by den Hove, mijns iveetens, noitgeoordeelt. De Crediteuren van de Stadt Franeker , voor eenigen rijdt door CommiiTaris,
Volgens preferentie gelcheiden en achter gefteltzijnde, fonderaenzien
•op die vereyfchen, hadden daer van aen den Hove geappellcert; maer
by veriuim en abuis, d'appellanten zijnde verfteeken geworden , fòo is
daer overgeen oordeel van 't Hojf gevallen. Seecker is altoos, dat het
gemeine misbruik^de deugt der Wenen niet kan wegneemen, ofte krenken.
15". Steden die geen hooger macht onderworpen zijn, of ten min*ften die nae haer believen, ichattingen ende tollen mogen inftellen,
en de felve ontfangen, zijn foo nauw aen àie plechtigheden niet verbgnden, als het maer in 't openbaer gefchiedt; Jae foodanige konnen
ook haer havens , vaerten , en andere goederen tot yder mans gebruik
open ftaende, by noodt verkóopen. (i)
16. Roerlijke goederen, en die op een afbreuk ftaen, mógen ook
vrijelijken by de bewinthebbers van Steden ende Dorpen vervreemdet worden, (k)
17. Wat het houwelijks goedt aengaet , dàt aen een man weegens
fijn vrou wort gegeeven by contract: daer van opgericht , indien het
felve getaxeert wort op een geldjkmma , foo mach hy het vrijelijk ver,• koopen, mits hy dan het geit ende niet het goedt is gehouden weder
te geven. (1)
18. Maer als het goedt ongetaxeert aen den man wort overgegee'Ven , foo mach hy het niet verkóopen nochte befwaren , als met toeftemminge van fijn vrouwe, fcfaoon het des mans eygen wort, geduirende het echte ; anders als van ingebrachte goederen is- gezegt , allòa
die des vrouws eygen blijven, en daerom niet als by haer felf met toeftemminge des mans konnen worden verkocht ofte belaft. ( m )
19. Het is nauwelijks van nooden te zeggen, dat men geen Vruchrgebruiks goedt verkóopen mach » niet alleen voor 't geheel maer ook
niet ten deele.
Sff 3
'-••ao.'Defwee' fi]i Sand.p.i.d.trabl.c.S.n.Jï.é'Jeqq.
(k) Sand, ibidem mfin.
W^-5*
& 110. C. d.jur, dot. (m> Sand, lib. z+tit. 4. défin, %.
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zo. Defweegen kan een vrucht-bruiker geen afkoopimken op de
landen van fijn lijftocht , waer door bj 't buis op de landen flaende joude
verkgopen met huirvoorlange jaren, ofte lbo hy t d o e t , istochdehuiruif
met fijn lijftocht, ende de afkoop van't huis moet gehouden worden als m
gedaen; fonder dat de eygenaer nae 't eynde der tocht gehouden is de.
prijs van 't huis wederom te geven, maer de af kooper foude den voorigen vrucht-bruiker ende verkooper ofte fijn erfgenaem moeten aen?
fpreeken. (n) foo verre ly verkocht hadden wat hun niet toequam.
a i . Vruchtbruikers-recht ende geen meer, hebben in defeProvintiç
de Predicanten ten platten Lande , die de Paftorije landen in plaetfe vat?
•hunne gagien gebruiken, foo lange fy in dienft blijven , en daerom konnea
die nae Rechte geen diergelijke af koopen ftichten ende overdragen ,
als voor foo verre fy in den [elven dienft zijn , ende blijven.

2.2. Evenwel is fïilx in voorige tijden anders gebruikt ende hebben
de Predicanten over al, ipodamge af koopen met overdraçhte van eygendom der huifingen op hunne landen gemaekt , ende alhoewel hare
naekoomers , nae Rechte, niet waren genootjaekt geweeft , dat alfoo aen t
neemen , foo is dat echter in diervoegen begroeit, om 'dat in voor.gaende tijden van foodanige af koopen nae verloop van ièekere jaren
quamen vette gefchenken , ende dat hare naevplgers in dienft het felve
recht om de huilen ende af koopen te verhandelen, wederomme konden gebruiken ende gebruikten.
2.3. Maer by verval van de laefte tijden , wefende niet alleen de
.gefchenken der meijers verdweenen , maer de landen konnende nauwelijx foo veel huir doen op haer ièlfs ,, ¾ls fy te vooren met huijGngen befwaert , hadden gedaen ; ende de meijers allenthahen ejfchende
taxatie van haer huijîngen, fonder dat de afkgopen wederomme konden wor
den verkocht, foo is uit dat oud misbruik groot ongemakveroorfàekt;
de laefte Predicanten hebbende moeten verleggen groote kapitalen,
om de taxatien der meijers goedt te doen, of weder te geven aen hasr
naefte voorgangers het geene fy reede verlchooten hadden,;
.14. Het welke dikwils niet in hun vermoogen zijnde , {behalven
dat de opkomften; der Paftorijen daer door onmachtig wierden , om
de Predicanten te onderhouden,) foo hebben veele Dorpen verlof
van den Hove moeten verfòeken, om de ejgene g-ronden van de Paftorije
landen te mogen verkoopen tot betalinge van de taxatien j waer door dan
het onderhout der Predicanten op de Gemeinten of het gemeine Landt
heeft moeten aenkoomen.
•
%$, Qxn
(n) f>trl.(}.$,i.ffJocaú&arg.<kfimi,U[usfruc~lu.s.
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'«5?»'Om het welke te remedieren foo veel doenlijk, hebbende
Heeren Staten op advijs van den Hove vaftgeftelt by Refèlmie vanden
'21. Feb†udrij 1685. de fake te brengen tot haer begin ende ware bef¾hapenheit foo nae Rechte, T e weeten, dat wel de meijers [algeworden de taxatie ende betalinge der huifingen, fchuiren, ende verdere meijer
gerechtigheden , by'fiâ veffs fy kgtinen befùotteft ,. de landen daer mede b
jîvœéft te zjjn,
• î6. Dat om de betalinge derfelver de Predicanten die de opkomfien der la
dengenieten aenfpreeketijk^fulkn &jn» *» dierveegen nochtans, datfy de betali
Étit .hun ejgen beurfen niet gehouden pillen zjjn te doen , maer volflaen ko
nen met te gedoogen , dat de voldode gefchiede uit het kapitael der Paftor
goederen, latende daer van foo veel nae^s Landts Ordonnantie verkoop en, als
ten behoeve van de, vereyfchte ftimma genoeg fal zjjn.
Xy, Söo nochtans , dat ingeváUe d' eerfte vårkoopers der huifingen en
áfkeopen ofte hare erfgenamen gevonden worden, diefelve daerom alfdan aen
Jpreekelijk^fitllen zjjn ; te weeten by de Predicanten ; want de meijers
houden haer aen den bezitter van de landen uit kracht van haer• fiiU
Jwijgende wettige hypoteek^ %%. Nae ftrengheit van Rechte foudea fy de verkoopers wel moeten öpföeken, om dat fy hun recht hebben bekoomen van fulke, die
geen macht hadden het fèlve daer op te ftellen , maer om dat door
lankheit van tijdt » dit fchjer tot een recht geworden is, foo worden
fy als meijers recht hebbende by de Refòlutie aengei¾erkt.
19. Somtijts fchietende Ingezeetenen wel vry willig te zamen ende maken foo veel geks uit, als tot de taxatie van nooden is, om des Predicants
opkomften ende Paftorije goederen te fparen , daer toe wördenfè by
defè Rêfòlütie geauthorifeert, om fulx by meerderheit van ftemmen
te doen, daer toe anders niemant gehouden is, om uit fijn particulier te
betalen door dwang van pluraliteit,
30. Worden ook by de felve Refòlutie, der Predicanten huifingen»
âaer in fy Wooneri , üitgenoomen, ten eynde nok lullen mogen verkocht Worden, om de taxatien goedt te maken.
¾i. End' om voor te komen , dat men niet wederom in de fèlve
ongeleegentheden vervalle , wort vaftgeftelt , dat geen Predicanten
fullen bevòegt zijn nae defert eenigen afkoop van huifingen , fchuiren , hovinge enf op dé Paftorije landen te verkoopen , ten ware
inet confènt ende approbatie vari dé pluraliteit der Eygen-erfde inge¾eetenên ende niet hare meijers , welke aóte van Confent in 't Kerkeboek geregiftreert fàl moeten worden.
32. Sallen
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22,. Sullen oók geen Predicancen mogen toelaten\y dat'er nieawé
huifingen , fchuiren , hovingen , boomen ende plantagien op hare'
landen worden gezet, om daer door t'eenigen tijt de Paftorije te helaften , maer wel op een jaerlijke grondt-pacht , mits hebbende confent als
boven, zegt de Refolutie.

33. Ende tot meerder voorlbrge ten beften van de Paftorije landen wort bevoolen, in gevalle d'ingezeetenen den Predica¾t de Paftorije
afkoop mochten eonfènteren te verkopen, de penningen daer af te procederen aen de Provintie op interefi geftelt[uilen worden; daer af de jaerlijk.fi
renten by den Predtcant fitllen worden getrecken, doch het kapitael ten dienfte

van de Paftorije blijven ftaen, om daer uit te fijner tijt de taxatie wederomme te konnen voldoen.
34. Worden ook de Kefk-voogden in de refpeBive Dorpen gelaft,
om *voortaeri opzicht te neemen ende te helpen befòrgen, dat de huifingen , fchuiren enf op de Paftorije landen ftaende , door de felvc
Predicanten behoorlijk werden gerepareert en ondel-houden , iònder
de onkoften van die reparatien tot lafte van de Kerke te mogen neemen of te brengen. Dus verre de Refolutie van den a i . Februari/ i6Sf.
. 35. Ten laeften mach niet vervreemdet worden, goedt, -om walkers
ejgendom gepleit wort , of daer ten minften citatie over verleent is, in
voegen dit verbodt is rakende beyde partijen pleiters, ende niet eenigen derden, (o)
36. De bezitter het goedt verkoopende moet nae Keyfers recht de
prijs dubbelt aen den Fifcus of het Landt betalen , ende die het willens
gekocht heeft moet het goedt weder geven ende den prijs mede aen
den fclven Fifcus betalen, (p)
37. Als hy het niet heeft geweeten» foo heeft hy den prijs van den
verkooper wederom te eyichen, die echter een derdepart daer te boven aen den Fifcus moet betalen, (q) edoch dit recht van de Fifcus of
van het Landt, wort niet gebruikt
, 38. Maer als de eyfcher de verkoopinge doet, foo kan de koopef
het goedt niet bekoomen, macr de bezitter aengefprooken zijnde heeft
exceptie ván pleit (f) ende behoudt de bezittinge , foo lang hy mee
recht van den eyfcher. wort overwonnen.
39, Daer te boven, als de bezitter, van wien het goedt rechtelijk
geëyfcht wort , ondertufïchen het felve verkoopt , ende naderhant
wort gedoemt, om het goedt aen den eyfcher over te geven, 't welk
-.

.'•

•

niet

(o) fit. ff. & C. de litig. authent. litighfa C, toà. (P) / tdt. D. 4? C. d. U (g) l «#.
§• i- C
(t) Mxeepti» Utigiofi dd, B.
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niet aleer-, by hem is , foo kgn de fententie tegen den koofer recht uit ter
executie wordengeftelt. ( f )
40. Vier gevallen zijn'er, in welke de vérvreemdinge van betwift
göedt mach geSchieden , ten eerften , als het by uiterlle wille wecbt
gemaektwort, ten tweeden, als hetin erf-fcheidinge deneenen of den
anderen wort toegedeik, ten derden en ten vierden, als het door houwlijks gifte wegen een trouwende vrouw ofte man wort aengegeeven,
doet bier by ten vijfden, wanneer de vérvreemdinge nootfakehjk ende
de oorlàek daer van ouder is, als het pleit, (t)
41. Geheel gaet dit verbodt te niete, wanneer de bezitter door fententie of accoort ontflagen wort. (u)
42. En is het voorgaeride eygentlijk te verftaen , wanneer aenIpraek op het goedt, ende niet ais perfònele actie wort aengefteit; diensvolgens yemant verkoopende goedt, dat hy aen een ander Schuldig
was , door eenig contrac¾ , foo heeft dit verbodt geen plaetiè ,
maer alleenlijk moet fùlks op de perfoon van den verkooper worden
verhaelt. (w)
43. Ook is verfcheiden van het voorgaende een ander verbodt, wanneer yemant vreeiende ende voorziende eenig pleit, over een ftuk gœdts
dat hy bezit, het lelve vervreemt aen een ander machtiger perfoon, ten
eynde de eyfeher foo veel harder partije finde mogen hebben, (x)

44. Die dit gedaen heeft, is gehouden den eyfeher te vergoeden Gjn
intereft, dat hy daer by geleeden heeft, en echter kan hy ook worden aengefprooken, als of hy noch het goedt bezat, en wort gedoemt
om het goedt te leeveren, ofte den eyfeher dien te nevens al fijn Schade ende intereft te vergoeden., (y)
45. 't Een en. 't ander heeft ook geen plaets in perfòneele aaien,
öm dat yemant, die my door contraä yets fchuldig geworden is,
door overdraebte op een ander mijn aenfpraekgeenzinsontkoomen kan.46; Maer toch een ac¾ie, die tegens een ander voor recht is aengeftelt, kan op geen derde worden overdragen , maer is iùlx onmidde^
lijk Van -geener weerde, (z)
. . . .
47. - ¾ g e voor Recht aengeftelt , want genoeg is tot dien eynde,
dat daer eylch genoomen zy, alfchoon noch geen antwoort van partije gevolgt ende geleeveit mochte zijn. (a)
Aaaa
48. En-

(f) Sand. dibl. traB. Cap. 9. §. 16,17.
0) d. /. uit. C. de litig. Sdnd. ibid. n. 23
{») Sand. d. loc. § uit.
(^) \^clio m rent. Sand. ditlr. loc. §.z num. 16.
(x)tit
ff.dealienat judicmut.c.
(V) l %.§.ult.d.tit.
(*) l. 2. C. de litig.
(*) d.l.
i . C. dttàig -\>erl>. aBiones in judicium iedubla. item, po quibus abïor intendit. \ulgo
requkunt litis conteflationem.
' -•
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4& Ende als een eyfcher fijn recht op een machtiger ovërdraegt;
fbo verlieft hy fijn recht, en wort noch wel bet naegeleegentheitdet
fake geftraft. (b)
49. Edoch die de vervreemdinge by kefte wille doet, of ook die
het door nootwendigheit doet, is defe ftraffe niet onderworpen, (c)

LVI.

KAPITTEL»

Van 'verotetmdmgin die d&or menfcben verbooden "Qwrdm,

Verbodt om te Vervreemden hyde Overigheit gedaen aenDoorbrengersofStee-hitt"
deren. Diergelyk Verbodt byteftament ende "boorden Verheelt- de getallen > in
ke dat yerbodtfy'nkracht Verlieft. yerbodt door Contraâ. ende effcfl: Van dien.

i. "W • 7 " 0 1 g t nu het verbodt , 't welk wy hier boven gezegt heb\ /
ben door menfchen te gefchieden, te weten y door deQve•
rigbeit, door laefte wille r ende door overeenkomfie..
2>. Het verbodt van de Overigheit raekt de Doorbrengers of Stadtskfnderen, fbo genœmt, dien van de Overigheit het bewint van haer
goederen verbooden is » waer van foo ntt en dan al is gejfirooken.
5. Dit verbodt moet gefchieden nae genoomen onderfoek, ook nae
verhporinge van de doorbrengers felfs , ende het moet openbaerlijk
uitgeroepen ende bekent gemaekt worden, (a)
4. ' t W elk gefchiedt zijnde ,. kan niernant uit eenigcontra¾ ofte vervreemdinge van het Stadts-kint gedaen , recht of aenfpraek hebben,
fhlks ook de vervreemdinge, even lbo wel vangeender weerden is,
als die oniaiddelijk door de wet verbooden worden, (b)
5. En hout dit op , wanneer het Stadts-kint door nieuwe Jèntentis
herftelt ende tot bewint fijner goederen bequaem is verklaert. (c)
• 6. Noch doet de Overigheit wel verbodt aen fchuldenaers, die men
vreefi dat haer goederenfitllenvernielen , vervreemden, ende verfchuilen,,

ft>)/. «Bi<\ HeHeit,potent. (e) l. 8. $. 3. /. 1©. inpr. d.t. de jtüenat.jud. mut C
(») 1.6.ff.deV.O, l. ty. in pr.ff. de Minor. L 10. /. 15. /. 16. §. x.ff. deCurat.f
Stmá^ p.z.d. traSk. c. 1. n. 7. &fequ.
(b) d. L, de V. 0. d. 1.10. /. J> C. de r
mrm.
(ç) Sand.d.iecC.iih.
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len, als ook aen een erfgenaem die niet betrouwt is, ende geen borge
kan ftellen, lbo wanneer de Crediteuren op hein aendringen. (d)
7. Van vervreemdinge by Teftament verbooden , is hier bopen
geiprooken , foo veel de geleegentheit van dit werk toelaet. W y
Sullen hier alleenlijk ftellen de gevallen, in welke dat verbodt komt
op te houden , die genoomen worden , ten 1. van de hoedanig¼eit des verbodts, ten 2. van de geleegentheit der vervreemdinge , ten 3. van de perfoon des eyfchers , ten 4. van de vervreemcfer , ende ten 5. ten aenzien van de bezitter ; uit welke hoof aftuig
ken gy de meefle dingen tot verfiant deler fake behoorende fiilt konnen
verftaen.
8. Tot de wijle des verbodts behoort; als het is een bloot verbodt,
fbnder uitdruckinge van oorfâek ende perfòon , tot wiens faveur het
verbodt gefchiedt; want het als dan geheel krachteloos is, om dat'er
niemant recht uit krijgt, om het goedt te eyfchen, foo wanneer tegen
het verbodt de vervreemdinge is gefchiedt. (e)
9. Ten tweeden, foo wanneer het verbodt is perfoneel, ende de perfoon, ten wiens aenzien het verbodt gedaen was, al weg is. (f)
ïo. Ten derden, als het verbodt voor een tijdt is gefchiedt, ende
die tijt is verftreeken.
.
u . Weegens de foorte der vervreemdinge is de eerfte uitneemmge , als de verkoopinge nootwendig is, gelijk om dringende fchult van
de Teftateur af te loflen , én ook om die van de verbooden erfgenaem, doch niet langer ds voor fijn leeven, ten ware voor fijn doodt de
yoorwaerde van het verbodt quam op te houden.
12. Ook foo de Legkime portie van de kinderep belwâeft is , konnen fy of hare Crediteuren, foo verre haer ouders goederen vervreemden ; als mede om het houwelijks goedt der kinderen naer behooren
uit te vinden, en eyndelijk tot nodig onderhout der felver. (gj
13. T e weten, dit heeft plaets in fideicommijfen, waermede die van
de neergaende graed zijn belwaert, maer niet in die van zijdmagen,
ten ware de befwaerde erfgenaem in groote armoede zijnde , den
Teftateur ofte den tweeden toekomenden erfgenaem foo nae bèftont",
dat hy hem foude moeten -¾limenteren, gelijk by den Hove gedifponeert is den %6. April 16^6. op rekeft van een befwaerde erfgenaem,
die weegens mterfle armoede vorfochte dat hem machte worden toegelate
Aaaa z
om
(d) Sand. d. part. 2. c. j . /. 31, §. 4.ff.de reb. auSi. jud. pojf.
f,àeLeg,i.l.^.inpnd.hegat.%.
(f) /..38» §.t.é'5'P-foleg<tt,$.
d part.z,cap.$,§,2.
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(g) Sand.

*.t

jFJeedenfdaegfe fychtsgeleertheyt]

om aoo guldens te mogen opneemen uit de befwaerde goederen , het fideu-

commis welènde transverjael, dat is , aen de fcheens uitgaende linie
gemaekt. Nauta.
14. Ten aenzien van de eyfcher zijn defe exceptien , dat het verbodt tot fijn voordeel niet is gedaen , dat hy nae rechten onweerdig
is de weldaedt des overleedenen, ten 3. dat hy felfs fijn aenpart heeft
vervreemdet, ten 4. dat hy fijn confeht tot de gedane vervreemdinge
heeft gegeeven, ten 5. dat hy het fideicommis heeftafgeftaen, ten6.
dat hy eifgenaem is , van de geene die het goedt verkocht, ofte de
Verkoopinge toegeftaen heeft. (»)
ijf. Ten ware hy het beneficie van Inventaris hadde gebruikt, of dat
de overleedene flechtelijk in de verkoopinge hadde geconfênteert , of
het fideicommis afgeftáen, fòrider te zeggen voor hem ende fijne erfi.
genamen, ende als hy dit al gezegt heeft, foo kan het doch de erfgenaam niet fchaden , als voor foo veel hy eifgenaem is geweeft, (k)
ten 7. als de eyfcher ten tijde van vervreemdinge noch niet gebooren
'of in moeders lichaem ontfangen was, ende ten 8. als de eyfcher gevraegt zijnde niet heeft willen kopen; wel te weten, indien,het tefiafrtènt álleenlijX,z,egt, dat het'goedt mt de'familie-niet fitl vervreemdet -wa
den , maer als de woorden krachtiger zijn , van d a t h y h e t -goedt ih
¾ëëndérleije wijfe verftaet in vreemde handen te fuïleri komen, maer
'dat het prepjs infijnfamilie [al verblijven; dan wort de vervreemdinge,
door fülk een vraeg of aenbiedinge niet gewettigt. (1)
"'." ï6. De uitneemingen ten aenzien van de perfoondes vervreemders
úm meeft de fèlve, die wy gehadf hebben, te weten,. dát dfeVefkóopinge ¾efchierdt iróm de Legitima ende òm de Trebellïamqtie portïé en
òttt "höúwelijks g¾¾eh, als mede dat in hem1 het verbodt koömt dp-t¾
nouden. ''(at)
17, De gevallen, ten aenzien van de bezitter zijn defe, dathy een
is uit de familie, buiten welke de Teftateur niet heeft gewilt, dat het
'goedt foude vervreemdet worden , dat hy het goedt dertig jaren'bel
Zèétehheeft y (ivant bwH^verkçijginge van tien ende twintig jaren ts in
"dstfidanig goedt verbooden , gelijk elders gezegt;) ten w¾rç riiét;de per
¾x¾n, die verbooden was te vervreemden, maer een:attóèr j httgoedt
'hadde verkocht, want dan de korte verjaringe van tien of 20 jaren
plaets heeft; ten derden, als de eyfcher aen de bezitter fijn onkoften
¾iët wil weder geeven , foö behoeft hy het gekochte goedt niet te
.j-aimeai-fi-)
,'
- •_- x ? •i,t,\x:- ' -&•Volgt
' (0 Sand. m,§ 3. <*)Sxn<t,tl>tSim, 0) SaœL½rkd,\lài,_' (m) I&rf,$
f ) §.$.lbid.
•"-' ; - -
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18. Volgt eyndelijk het verbodt door centratt ofte door overeenko"minge, waer van eerftelijk vaft ftaet, dat een overeenkomfte tufTchen
een eygenaer ende een ander perfoon gemaekt, van het goedtniette
mogen vervreemden , is van geender weerden, ten z.y de ander daer eenig belang of intereft by heeft, (o) fo kan een Crediteur- bedingen , dat
het goedt aen hem verpandt, niet fal verkocht worden , of een huirsman kan bedingen, (p) dat het verhuurde niet fal vervreemdet worden,
foo lange fijn huir duirt.
:
19. Als yemant fijn goedt verkoopt, wech fchenkt, of anders verv r e e m d e t , met voorwaerde, dat het niet weder fal vervreemdet worden,

het zy ganfchelijk of aen lèekere perfoonen, of aen niemant als aen
hem , fodanig bedingft is ook goedt fonder dat náukeuriglijk onderfòcht wort, hoe verre den bedinger, daer aen geîeegen is ofte niet. (q)
20. Ongetwijvelt, als de nieuwe eygenaer het goedt tegen defe belofte vervreemdet, lbo kan hy aengeiproroken worden, over het belang ende intereft dés anderen dien te nevens, of om de boete die
hy mochte bedongen hebben , welke geëyfcht kan worden , ook
wanneer- de bedinger- âen de . ver^reeaadinae ganfch niet gêjeeeen
mochte zijn. (rj *
a i . Want door fodanig bëäirigft vjn boete, wort het ackoort anders onnut, lbo verre dugtig; om dat yemant altijt daer aen geîeegen isy
çm ,geh te moogen ej/fehen; hoewel anderzins door hypoteek of eedtfujke aekoorden niet krachtig konnen worden gemaekt.
- âa. JMaer devraeg is , • of ook de overdrachte van eygôndom door
fodanig bedingft dadelijk belet wort, het welke-hae^reëderr varï¾éehte Ichijnt te moeten ontkent worden, hoewel veeleRechts-geleerden
hef tegeoded}beweçren. -En ioude.capgelijk.in bet-oioçde^lEçr hffënC
daesjs gevolgt worden, het gevoelen der geener die yerftaen , \ d¾t immers de ove.rdrachte der eygendom ook door fodanig bedingft kan
ende moet belet worden. .((). \ v-.cVw. r.
; - v
;;
,
!;:;aiji-_Pe/'lajîfte, vraeg is ,\ : -^f^n r | ^nsi.9ft^^y_ f ojB.^§t.^eiî ¾
Landts; tet .verhojdt.y^r^^ff&ep^^'^oa^ËS^pçhp^e^n^i^eX(^
laten, dat de góéderen vrijelijk wer^n.yeï-koGht. -: .,• ::j
- : • ii
2.4. Het gemeine gevoeLea is., dat, dé Staten fulx Souden mogen
doen in de ioorten van verbodt, die door de W e t en door de Overig-,
, -.
. Aaaa 2
heidt
j(o) 1,38. §. 17 ff dediftraft. fign.
(P) /.7$ ff. deasntrth. emft l. al. î fjff. $
SlHonlimpt l uit C. de Cent interempt.&ïendit.
(q) /. l¾C- §• 3 ff. àeV.O. §.
tSiiHjmltffl.de
Inml.fiipwl.r ' (')Jr% Vide comliB^.céciU^dft,^^, l,:to.
C. ie faB, Zuiçbm. út. )>anttlknatk art.§.
(i)Satid. d.fari.'^taf.z,
«. l-f.
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heit zijn gedaen, ende niet in de geene foo by Teftament of by contract: mochten zijn geichiedt , ten ware de reeden van het gemeine befi
Jitlx cjuame tevereyfchen. (t)
25:. Maer het is de waerheit;, dat fy ook wel goederen by Teftament befwaert Ibuden mogen vry maken als daer merkelijke reeden van
ongemak, in de familien, door oude iejwarenijfen ende vsrbooden vervreem
dingen haer quamen op te doen, ende te vertoonen. Wort dit ook alfoo dikwils in welbeftelde Regeeringen gedaen, hoewel in onfè Provintie byde Heeren Staten fùlx tot noeh toe niet en is gebruikt, lbo
veel hebbe konnen verftaen. In ander Landen wort het wel gedaen,
ende konnen omftandigheeden zijn , waer door het goedt ende nut
fbude konnen worden, hoewel ook\, wel misbruik, onderworpen.

L V I I . KAPITTEL.
0/t

ende hoe eygondom ons door andere perfoonen *ver*
oen Tbort.

•¾e/ Van lachte , dat niemant door een anderVerkrijgen kan, ahdoor een G
tigde, niet anmiddélijk. Ook door kinderen in Vaders macht pijnde. Volgen
fcheidt Van der felVer goederen datVerhaeltffart, endaeroptofigepaJldereg
_ ey½endoms^Verkrijginge.

V

Oor het kefte dient noch aengemerkt, of men door andere
perfionen ook eygendom verkrijgen kan, ende door wien. (a)
z. Het is een algemeine reegel in Rechten, dat men noch
vgendom noch infchult voor en door een ander kan bekomen, Q>) het welk
io
00 by't oude Roomfe recht is ingevoert i om dateertiftsd¾ygendöm
qualijk anders-als Rechtelijker wijïe wierde overgedragen, ende voor
Recht moefte yder iêlf compareren.
3. Wel te weeten echter , door een Gemachtigde , die men laft tot
dien einde geeft, kan men het bezit van eenig goedt bekoomen, ende vervolgens ook den eygendom , als dat het oogemerk van partijen #
is. (c) r .
,.
• •..,
':':'.
• 4- By
( 0 Sand. å. traSi. in coron. (b) /. 73. §. uit.ff. de Réj. Iur-l. 1. C. Ter auas p
ftn.cmqne acfuir, (=} §, fen^lnji. per qU/tt perfin, cuique ac^uir.
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4. By gevolge, foo gy, ook fonder laft voor een ander het bezit hebt
bekoomen, dier meininge, dat de overdrachte der eygendomdaer door
foude gefchieden, ende die ander iiilx naderhant van weerden hout,
foo kan de eygendom ook beltendig over gaen. (c)
5. Sonder laft ofte van weerden houden naderhant gedaen, vak
geen overdachte van eygendom altoos; behalven, tuflchen Vader ende kint, dat hy in fijn macht heeft.
6. Des ftaet te letten, dat het goedt van Kinderen in Vaders handt
zijnde, is tweederley, Burgerlijkende Krijgfinansgoedt.
- 7. Burgerlijk, goeot is of van de Vader afgekoomen, ofte van elders hun
Aengekoomen.

8. Afgekoomen van de vader is, dat hy fijn kint heeft uitgereikt, om
eenigen handel, of ambacht en eerlijke winft mede te onderneemen.
9. Van elders aengekoomen, isfijnMoederlijk goedt, ofte dat vaneenige Vrienden, of anderen zeegen hem is geworden.
10. Krijgfmans goedt is eygentlijk.of oneygentlijk^genoomen. heteygent
lijke, dat in den Krijgftantis gewonnen, het zy door buit op de Vyanden gehaelt, ofte van vereeringen , ofte verfparinge van traktementen
en anderzins.
11. Het oneygentlijke is, dat met voorname bedieningen van overheden ende met konften van geleertheit is overgewonnen, alsvanProfefforen, Predikanten en Advocaten, Secretarien, DoHoren in de Medicijnen , ende alle gagieerde amptdragende perfoonen. (d)
12. Maer niet van Notarien , Procureurs, privateSchoolmeefters, Koopen ambachstlieden of diergelijeke, want defe. haer. winften nergens anders , als voor Hecht aengekpomen goedt wort gehouden, (e)
13. Goedt van Vaders afgekoomen blijft Vaders ey gen,. niet alleen
foo veel ly hun gegeven hebben ,, maer ook dat daer mede gewonnen is , te weeten , door aenlegginge van dat geit , niet foo het Ichijnt
door konft of arbeidt van de Kinderen, (f)
14. Van dien aert is ook het igeeneden kinderen wort gegeeventen
aenzien end' in plaetfe van hun vader , gelijk men veeltijts eeren of
fatfòens halven ziet gefchieden. (g)
15". Het goedt van elders aengekoomen wort ende blijft der Kinderen ey gen, maer de Vader behoudt het Vruchtgebruik , ende als hy
&, buiten houwelijk , ontflaet van fijn macht, foo behoudt hy noch de
helfte van bet felve Vruchtgebruik, foo verre hy't niet quijt gefchoLdea
(c) p f 1. 60. ff. de %eg. lur,
(d) l. uit. C. de Itioff. teftam..
(e) arg
tilt.
(f) §.1. d.tit.lnfi. pertjuasperfin.cuiqueacf. Is) arg.I. ZL & feqjjff.de
vfufr.l, 10. §.d. infin.ff.de y>ttlg.& pup fitbft.
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den "heeft, gelyk hy' wel vermag te doen,, (h) edoch dit heeft geen
pïaets, foo wanneer een Vader fijn kinderen uitgeeft tenhouwehjcke,"
dan moet hy hun alle haer moeders goedt wederom geven, gelijk^voor
defen is aengeweefen.
,
16. Krijgfmans goedt, foo wel't een als't ander, is ten vollen eygen
aen de Kinderen ende mogen fy daer mede doen, als een yeder met fijn
vry eygen geoorloft is te doen.
17. Mier uit is licht te verftaen, van wat-goederen foodanige Kinderen verbooden is, dat ly niet Souden vermoogen te alieneeren, het
Welke behoort tot het voorgaende Kapittel, te weeten , van de twee
eertfe foorten , die van Vader afgekoomen ende van elders aengekoo*
men zijn.
18. Ende evenwel zijn 'er eenige foorten van aengekoomene goederen , waer van de volle eygendom behoort tot de Kinderen , en die l y
buiten Teftament, wel mogen vervreemden, als fy mondig zijn. (j)
19. Ten i.als een ervenille of een Legaet aen Zoon of Dochter
met die konditie van yemant gemaekt is , dat de Vader het Vruchtgebruik^ niet [al hebben.
20. Ten 2. de goederen hun aenge-erft van haer Broeder en Sufiert
daer toe fy benevens den Vader gerechtigt zijn.
ar. Ten 3. Een ervemfTe by Zoon of dochter aengegaen tegen willé
en dank^van de Vader, die van fiilke goederen noch voordeel noch fchade heeft.
22. Ten 4. Wat van wegen de Prins , ofte by ons de Staten aen
een Zoon mochte vereert worden, blijft ook fijn volkoomen eygenj
ende kan by hem vrijelijk worden vervreemdet.
,
23. Hier uit is dan at te nemen of liever al reede gezegt ; Wanneer des Vaders eygen wort, het geene de Kinders verkrijgen.
24. T e weeten , al wat fy verkrijgen door ende met het geit hun
by haer Vaders gegeeven.
25. Ten tweeden , het Vruchtgebruik van al haer aengekoomene
goederen •, in al de- relt wort het felve waergenoomen, ten aenzien van
Kinderen, als van vreemden , die niet in de macht der ouderen zijn.
Wel te weeten, is noch aen te merken, dat al wie over een anderende over fijn goederen ftaet, ook eygendom voor de felve kan verkrijgen , als daer zjjn, Mombers, Voogden, Regenten of Gelajligde van Steeden en diergelüke. (k)

III

BOEK,

Ch) á.S éTe/f. 1 Itijî.l 6A.^.C.àebon quxlib. (>") dix.add.tit Inft. &adt'>t.f
àepecul. (k) ùt.ff.S½uaná, exfail. tut. & (tir..t. 1,5. §. 7. £rj½.jf. depecm. co
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Van werbintenijfen.

Wat InfcMtçy. en ttat Verbintenifle."DeylingedaerVan."ExempelVan nátuMfk
Verbandt, die geen kracht Voor l^cbt hebben , en die der eenige hebben. Soort
Van bloot-burgerlijke VerbinteniJJèn.

Y hebben gefprooken van beheeringe ende verfcheidene
fòorten der fclver; volgt nu wxainfchult, (a) want dit de
twee gedeelten van yder fijn patfimonij zijn, gelijk in't
^ ^ ¾ I ^ / ^ ^ begin defis hoeks is• gez.egt.

%, T e weeten, beheeringe is een Recht op het goedt, fonder aenzien op de perfooon^ die het heeft, maer infchuldt is een Recht op een
ander perfoofli voortkoomende uit verbintenifle. Anders infchuldt
is een recht, om van een ander perfoon eenige ptek^ofdaedt te genieten, (b
3. Die dit recht heeft wort genoemt Crediteur, ofte fchttldt-heer ,
en die aen hem verplicht is, Debiteur ofte fchuldenaer.
4. De bandt, waer door fy beyde verknocht zijn, wort genaemt
•'Obligatie ofte verbintenifle; hoewel ook dit woört fomtijts beteekent,
• den laf} vm de fchuldenaer alleen , waer. mede hy verbonden is. en
dan wort h#t recht van de Crediteur, infchuldt genoemt, hoewel in't
gemein gebruik by 't maken van Inventarien en anderzins infchuldt
Bbbb
ende
(*} jus'mre & jus ad rem,
(b) Grot. inleid, 1 boet, 1 deel. inçr.
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ende uitfchult foo tegen malkanderen worden geftelt , dat inlchuk de
Profijten des boedels, en uitfchult de lallen betpekent, : maer wy volgen hier het geene tèrfîÓnt gezecht is.
5. Soo is dan verbinteniiîe niet anders, als een bandt van recht, waer
door jemant verf licht is aen een ander jets te geven, of voor hem yets te
doen. (ç)
6. Verbinteniiîe wort onderfcheiden in drie foorten, natuirlijke burgerlijk ende gemengt yan beidçn , te weeten, natuirlijke ende burgerlijkst
gelijk^ (d)
7. De natuurlijke verbinteniiîe fteunt alleen op goede reeden ende bilhjkheit , de burgerlijke Steunt aüee-a op het bevel van de Wet r ~eade de derde fòorte heeft foo wei de billijkheit als de Wet voor haer.
8. De natuirlijke alleen kan geen aenfpraek voor recht maken, de
burgerlijke alleen geeft wel recht vanâcn^>vnd<i,maer krachteloos, om
dat fy door verzet of exceptie vernietigt wort , maer de derde foorte
heeft volle kracht van aenjpraek^finder verzet.
9. De exempelen van..yder foorte zijn defe, als ten eerflen, nopens
natuirlijke verbmtenijfe alleen; die een vereeringe ontfangen heefc, is natuirlijk verbonden, om wederom yets te vereeren. (e)
10. Een errgenaeni' - die béláft- is legaten uit te dei! en by een Teftà*ment, datriàè rechte'niet $èjfdek'kan'-,'em vrouw die borge voor een ander ofte voor haer man geworden is, "ofte die buiten haer mans kenniflè gehandelt heeft, volgens ons landt-recht , een zoon onder fijn vaders rft¾ç¼ ;¾jîsle,4ie: .ge¾t gekoot ; h § # i çm js¾geîkik o¾der de, 54,
çn ovep de 2ey® Jaren y£^^^
,<&ei> ichuldenaèr dooiden :mGhter::kry ge^ro.ök¾ï*rl¾ndç j-.d^¾ âllf 'zijn n¾tui.rlijfc verbonden
hoewel niet t'eenemael op'éen.^n de felvewijfe.
11. Wanç een¾e daer van, als diedé vrouwefeorgçwordende, die den
erfgenaem, de jonge lieden over de 14 jaren of ^ocitters over de 1 ¾ ende de zoon onder vaders1 m¾o¼t ¾ij,n<Ie a;aken..,; zijn vapjáîeq aert,_ dat
"fy de. perioonen kràçhteîijk m ¼e[r gen¾aet fi¾yc¾nverpljelfiten, feyaj. dien liet vçrbodç van de .W^,d¾^nje|i;uit¾¼e^nquaïsi; -.n¾aertfandere
gelijk die van wfiÂex te, ver¾eren, ; ende;4 1 ? < i e ki n f¾ ere ï ir ^ken, kpnnen
van felf ggen dwang in de wpfcimtw niakeq, 4 fiondt de ^et.ot>k_Mïz. ïn het Keyferlijk -récht'is 'ernoch¾enfoorte yan najujrîijçke ver-bmtenifle, die wel geen reqht van,aenfpraks, maer echter andére deug"den.beeft,, die nieste verachten zijn, als dapzy .vmrbraâgr excepm,
•:

• •

. ;

v

,--y. . : . ; . . . ' ; :

~(c) pr. Tnft. áiobüg.
bired pçti(.'

i

••

. .

:'

.

(d) Kattitâlia CiYûis, Mixta.
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dát Sy belet;«Je Veáeîëyfèhiöge vän't ge¾tlë betäek i's, dat ff met pandt
ende met terge kan beveâigt worden, ènde dat fy i¾ ceâ ahéer verbintenifle kan verandert worden, ook veflijekihge,• anders •comfenfdtie
Veroorfækt, (F) welke dingen rrièeftplaetfë hadden in handelingen van
flaven ende in btoote beloften, by Keyferlijke rechten bekent.
- 1 3 . Maëf dè'fë beide fóöiteö heëdenSaégs buiten gebruik zijnde,
¾ijn'er nu- Weinig foötteh'viatt öatniriijfce verbintëhiffen -ever, daef de'
voorgenoemde deugden plaetie fouden konnen hebben.
" 14. Behöoren hier tö¾ ï¾ochtâi¾s de geéiîe, áie dêfor fehtentie vry gelpröoken, echt :r wäerlijk fchüldenaefs ¾gri, (g) als e'òfc ten deele een zoon
die geit geleent heeft, Voor foo veel die detaëlt hebbende niet kan weder eyfchen.
15-. Men moet ook zeggen, dat defe effecten gebruik konnen hebben» altiròs rrtëerëiïdeeb itt minderjarige* die ofteferVoogdefr ftaénde
buiten eönfent der felvér éenige Contracten hébben aëhgegaen, in getröudé vrouwen, die buiten kenniflè van hun mannen yets géhandelt
hebben, niet fakende de huishoüdinge ênde hun neeringe, (h) mitsgaders die bekent heeft in een handfchrift Schuldig te zijn, fonder dat
;
d'ôöffeke v¾n ¾ê fchtöÉ ¾êkeht is.
*•" 16. ¾üitén dë'fe gevalle«Y~vef lMt«ö8Teti dooY^dë^Wetverböódéntende nul verklaert hebben door de bahk' die deugden niet j w e î k w y g e - :
zégt hebben, dát bydènàt¾Mijk'ëverbintériiflen andersfèúdènzijn. (i)
• 17. Exempelen van vërbintenifi¾n burgerlijk óf iiae ftthtilimt van
recht alleen, zijn-defe; die döOTvreefè gedwongen zijnde belooft heeft,
is in dier voegen verbonden, òifi dat gedwongen'wille oék ëén wille
i s , alfio ky Jijn'kew

beeft 'gehaat, "èf hj tvilàé•bèi6ovvêiii,

'óf hè( -gei/aér kit

ftáen, maer éra'dttt hét òrîbillijk is, 'dàt- ¾y geêwohgèn z¾n¾¾étaien
foude, foo-wort die v^Fbintc«ifled«öri?A?e^f¾îé' nietegedaèn, (tO¾en
tweeden ,• 'die tót een leekere tijdt toè zich verbonden heeft i blijft ook
nae die tijdt vêrpligt, maer fonder ëindelijke: kragt, (1) ten 3, die van
fijn Crediteur bedongen heefty dat hy iîjn fchult niet foude vorderen,
of hem niet manen, blijft nae fübajl'hek'van: Rechte nóch verbonden,
foo lafige de fchult niet behoorlijk geepikeért is , maer echter aengeiprooken zijnde kan zich vefdeedigen mef het ackoort ende verzet daer
uit gefchapert. (m)
Bbbb 1
18. Edoch
ff) /. 7,pr ff. de^PáSl l x%. I Î6.§. n.ff.de cóniiB. indeb.J. u§.7. ff. deconJtj. pecM, 1.6 & J. ff. de ftdejuffar. 'l. j . §. uit. ff de noVat. I. 6. ff- de compeiif.
(g) l. 60. ff de cotidiB. indeb.
(h) Sand.%. 1.1. fnbjm. . (») Sa-nd, d decif 1.
(kj §. 1. «ir 2. ln(l, de except.
(j) § 3. Inji.der. 0.
(m) §. 3. d. i, htjî He
except.

-%»»
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18. Edoch de voornaemfte foorte van verbintenifle blijkt wel dé
derde te zijn, die natmrlijk.ende burgerlijkste zjimen is, en waer van wy
nu voortaen Sullen handelen.
19. Defe heeft tweederleije oorfpronk, want fy koomt voort of uit
contraü, of uit mifdaet.
2,0. ContraEl is een overeenkominge van twee ofte meer perfoonen,
waer uit eyfch ende rechtelijke aenipraeke tegens yemant kan gefchieden.
a i . Sy wort onder(cheiden, eerftelijk, in eygentlijke. ende oneygentlij
contraäen , (n) eygentlijke zijn die door uitdmckclijke toeftemminge'
van partijen gemaekt worden, oneygentlijke, die fonder uitdruckelijke over-eenkominge kracht van verbinden hebben, waer van hier namaels,
aa. De eygentlijke worden onderfcheiden in genoemde en ongenoemde contrallen, genoemde zijn , die met een vafte en eygene name beteekent worden, gelijk koop, huir, pandt, en diergelijke. ongenoemde zijn, die geen feekere en eygene naem hebben, waer van hier beneeden.
a¾. De eygentlijke ende genoemde contraâen zijn wederom driederîey, want fy beftaen of in overeenkomfte alleen, of in faeks-leeveringe, of uit letters ende gefchrifte. (o)
a.4. Nae het Roomlche recht is 'er npch een vierde foorte beftaende in woorden , want de ouden dier meininge zijn geweefl:, dat het
niet goedt was voor de gemeine man , om uit. alderhande bloote beloften foo verbonden te zijn, dat men daer uit voor recht lbudekonnen aengeiprooken worden, het zy de belofte mondeling of ook Schriftelijk was; maer fy wilden dat partijen, om tetoonen, datfy volkoomen gezint waren tot vervullinge van de overeenkomfte , lülx met
plechtelijke opgeheevene woorden fouden te kennen geeven, in deler
voegen , belooft gy het ? ik. beloof het : zegt gy het toe f ik, zeg het toe ,
neemt gy de borgtogt aen ? ik, neemfe aen, en foo voorts, en was het gebruik dat fy achter alle hare handelingen fulkewoorde-banden voegden , die of het verhandelde alleenlijk beveftigden , of e¾nige nieuwe iaeken , daer by deeden, gelijk of men zeide in een Ichriftelijk
contracófc op het eynde, ende alfoo partijen aen het geene vooren verhael
is wel genoegt, foo hebben fy malkanderen belooft den inhoudt defes ie doen h
ben ende genieten , vragende Pijter aen facob, belooft gy dat ende dat te
*
onderen) ygfi yal qudfi contra S9.
(o) In confenfa,rç<literts.
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onderhouden? ende facob antwoordende, ik^beloove dat inde dat te onde
houden\ mits dat het niet genoeg was fulx gefchreeven te zijn, maer
fy moeften het ook waerlijk hebben gejpraokeny anders konde het niet
gelden, (p)
2,5-. Maer heedenfdaegs ziet men op fulke woorden banden niet meer
in dier voegen; maer alle beloften ende toezeggingen , waer dooryemant zjp
duidelijk^ verbint, om een ander eenige faek^ of daet te doen genieten , he
kracht ende verbintenijjè , met recht van eyfch ende aenjpraek^; het zy
belofte door eenige Wet beveiligt is of niet, het zy dat het een aenhangfel van een ander contraót is, of op haer felve beftaet.

II.

KAPITTEL.

Van kpop ende 'verkpofwge.
Drie tyeefentlijke pointen \an koop, Sy is \oltrocken, foo haeft partijen oT>er-eengeAoomen çijn, dat te met lang aeiüoopt, ende móet de>erkooper het goedt lee\erent
fonder met bet 'mtereft Vry tekonnen.
Hoeyerredoolingehetconttabltenietemaektt
ende "toie yerbaoden ffort te bandden.

i f~*\
Nder de contraften, die uit bloote overeenlcomfte beftaen, is,
fi
J h e t bekenfte ende van 't meefte gebruik, koop ende verkpo^*S
pinge, met welke woorden een ende¾ felve contraót beteekent wort.
2. Het is niet anders, als een overeenkoominge, waer door gehandelt wort , om de eygendom van eenig voedt voor een feekeren prijs over
dragen.
3. Wy Zeggen , w a e r door gehandelt

wort , om de eygendom over te

dragen, want het felve niet altoos metter daet alfoo gefchiedt , nademael ook dikwils vreemdt goedt verkocht wort, waer van de eygendom
niet kan overgaen. (a)
4. Maer het zeggen ende de meininge van partijen, immers van de
kooper moet zijn, om de eygendom te verkrijgen, ofhetfoudeeenhuir •
of eenig ander onbenoemt contraót worden, (b) .
Bbbb 3
5T.Het
• (p$ tot, tit. lt$. &ff. de Verh. Mg.
(a) /, 28,ff,de Qontr. empl. Q>) l.
§ uitffeod.
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. f. Het geheele weefen van koop ènde verkoop bëftaet in dr½ftucken ; in de over-eenftemmitige der periöönen, in de hoedMîgkeït van
het verkochte goedt, mitfgaders in de prijs en wat daer aeti vaft is. (<•)
6. Van het eerfte heeft men delen regel, dat de koop voltrocken'is, foo
haefi partijen wegens de f rijs enàè het goedt öïier-êëngekporfkh zjjn. (d)
7. Een geval is'er, waer in de toeftemminge alleen niet genoeg is;
te weeten, als partijen te vooren geaekof deeit zijn> dat de koop infihrift
fotide moeten ge/telt worden, (e) want dan zijtt partijen eerder aën malkander niet vaftelijk verbonden , als wanneer het fchrift vokrocken ende
verteekent is..

8. Ten ware fy eikanderen yets hadden gegeeven tenonderpandt voor
het onderhoudt der koop, want, dan foude die het pandt gegeeven hadd'
het fèlve verliefen, ende de ontfanger foude het dubbelt, indien hy afging, moeten weder geven, (f) even gelijk het gelchiedt, foo wanneer door tuiîchen ipreeken van goede mannen een koop wort getroffen op partijen behach, mits dat de geene die afgaet van de uitgeiprookene prijs, een feekeren penning of' een gelagh fâl betalen.
9. Anderfins is de koop onverbreekelijk^, fio haefi de partijen malkfitt-

deren hebben toegejlagen, moetende als dan de verkooper het goedt leëveren ende de kooper den prijs betalen, fonder dät de koôper de leeveringe kan weigeren ofte zich bevrijden mét het iméréft, dat de kooper daer by mochte lijden, te willen betalen, alprefenteerdehy het dubbelt van de prijs, (g)
10. Want al Schoon men in de wetten leeft, dat, foö wanneer het
verkochte goedt niet wort geleevert, als dan de kooperfijnititereftkan
eyfchen, (h) fulx echter ftrekt de verkooper diefijnwoort niet houden
wil tot geen voordeel , maer dat is een recht van de kooper •, die het
felve gebruiken kan , indien hy het oorbaer vindt, maer het is de meininge
niet-j-om te beletten, dat hy ook niet foude konnen dringen op de leeveringe fclfs, indierrhy het lbo goedt vondt en de fâek in haer geheel
was. (i)
. f •
11. Maer, gelijk gezegt is, de handelinge van koop ende conlènt
van partijen moet vokrocken zijn, het welkefomwijleneengeraimentijdt
kan dnirên en in't lang getrocken worden, gelijk in een. fcriftelijke koop ,
wanneer uitdntckelijk^ bedongen wort , dat de koop by gejchriftefalwor
gemaekt (k) ende ook by ons in de openbare verkoopingen by ftrijk'...:.
gek,

1 (ç) Cotjfenfns,merx&pretium f<l) pr.lnft.deempi.Venâ.l.z.§ 1 ffeod. (e)d.pn
Inft. (f) ibidem, (g) d princ 1.6 C.derefiind Vend. (hj>/.!.#• de^iBion empt.
/.4. c.de aBion, empt, &c. Q) d. 1,6. /.' 10 C- deaclion. empt, (kjprjnji, de empt.yen
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geit; al wáár de manier is, da¾ men aen de liefhebbers yfîer twee borden geeft, om tuiichen defelve den prijs met krijt te-fehrij ven, want
als yemant gefchreeven ende fijn bordt overgegeeven heeft, lbo wort
hem noch atgevraegt , hoeveel hy heeft gefchreeven, ende alsfijnverklaringe met het ichrift over-eenkoomt , foo is de koop voltrocken,
verklaert hy meer als 'er-gefchreeven is, foo lal hy dat ook moeten betalen, zegt hy minder met verklaringe, des verfocht zijnde ondereede,
dat het Ichrift een terfinninge is,lb behoort fulx ook te wpr-den aengenooBven, om dat Het confent noch niet ten vollen heeft gebleêken voor fijn
mondelijke antwoort; doch indien hy bekende, willens foo gefchreeven
te hebben, ten foude hem niet vry ftaen veranderinge te maken, om dat
het confent in zig fëlf tuflchen het Schrijven ende zeggen niet is hangende, maer het geblijk van het volle confent wort niet volkomen geacht met
het fchrijven alleen, om dat de mondelinge verklaringe daer noch by wort ver
eyföht. konde men niet inzien als het ichrijven op de borden, fo behoefden
fy ook geen hooger verklaringe by monde gedaen, goet te doen,dat echter
tegen alle reeden foude zijn. Doch hier by dat degemeine man in het cijfer
Ichrijven zich lichtelijk, infonderheit by een groote zamen-loop van mênfchen, vergrijpen kan. Eadeisfoo wel eer by de Heere Dankelmdn enàe
my uit name van de fnridice Faculteit tot Franeker geadvifèert in fêekere voorgevallene fake, die evenwel anders verftaen ende gedecideert is.
12. Met het confent ftrijdt ook gewelt ende bedroch, edoch dit zijn
algemeine oorfâken, waer van op eén ander plaetfe; Alleen ftaet aen te
merken, dat dwalinge van partijen de koop ook belet, niet alleen als
fy -verfcheidene lichamen voor hebben, gelijk^ ofde eene van een koe, ende
de ander van een peerdt, de eene van dit, de ander van dat ftuk landts
.(prak, maer eok als fy geheelijk in de fioffeverfcheelen, gelijk als de
eene meint dat het verkochte van filver is en hy bevint het maer tin,
of fpiakér te zijn, foo is de koop ganfchelijk te niete. (1)
13. Maer als het abuis in de ftoffe niet in't geheel, maer voor een
gedeelte is, foo ftaet de koop vaft, behoudens dat het•abuis, den geenen
die der fchade by heeft, nae de billijkheit verbeetert werde. het welke nae

rechten foo verre waer is, dat by exemp. als 'er yets van filver verguit
is verkocht voor gout, om dat het vergultfel waerlijk gout is, ende dé
doolinge alfoo, njet voort geheel bevonden wort, foo blijft de koop onder verbeeteringe ftaen. (•».)
14. Ende wederom, dat fchier belachelijk fchijnt, verkoopt gy een ding
van filver, dat met een gouden plaet overtoogen is, voor louter gout,
de
(i) /.'9. §. ult.ff.de contrah, empt." (m) /. 14, d,tit.
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de koop is ganfch ondeugende , alhoewel de koopër in delen weî
meer gout mochte hebben, als die het vergulde ftuk heeft gekocht; (n )
maer de reeden is, om dat de plaet geen deel maekt van het geene daer
ly om is, als konnende geheel daer van gefcheiden worden , 'twelfc
niet kan gefchieden met het vergultlël , zijnde dat vereenigt met de
fubflantie van het filver of kooper, daer het aen vaft is.
i j . Tot het point van conlènt behoort ook de kennifîe der perfòonen, welke koopen ende verkoopen mogen, waer -van in 't algemein
dele reegel ; al wie bewint heeft van Jijn eygen goedt 'mach kpopen ende
verkoopen, fio verre het felve door de Wet niet wort verbooden , waer van
hier boven is gehandelt.

. 16. Alleenlijk groote Heeren en al die machtig in de Regeeringe
zijn, mogen geen koophandel drijven, (°) ten ware uit noodt, of tot
haer nooddruft; edoch dit verbodt wort in veele koopfteedenvan Europa
niet onderhouden. By ons wort het nochtans niet gedaen, meer uit gewoonte en ongeneegentheit of groothertigheit , als uit eenige nooddwang van Wet.
17. Rechters mogen ook geen goedt koopen, van de geene die voor
haer pleiten, maer de verkooper kan het goedt weder eyfehen, mits
de prijs behoudende , en dan wort de rechter noch gebreukt in viermael fio veel, nae Keyfers recht, (p)
18. Met de vyanden van den Staet is het ook verbooden handel te
drijven, anders als met confènt van de hooge overigheit, (q) waer toe
by ons het gebruik der licenten plachte te dienen.
19. Niemant kan ook Voor een ander » buiten fijn laft , koopen,
lîilx dat daer uit recht gefchapen lòude zijn, maer als het van de ander goedt gekeurt ende het goedt geleevert wort, lbo krijgt de koop
fijn kracht, (r)
20. Anderzins als yemant veinft voor een ander te koopen, dathy
voor hem lèlf doet, latende een ander mans naem in de koop-brief ftellen, foo is hy echter de man ende blijft hy kooper , die zich ook de
laft van een ander aenmeetigt ende koopt alfoom<jttaliteit, gelijk men
Ipreekt. billijk is ' t , dat hy daer voor inftae ende de koop, als het de
verkooper foo verftaet, op hem neeme. (0

(n) /.41. eod, tit.
(o) /. 4. t. tilt. C. de commerc. (?) 1.áf ff. de centttb, empt.
1.11. C de hisquœYi met c,
(1) l.½.& nlt.C. de commerc.
(')
I.1.&6.C.
fi quis alteti Teelfub lab. al. nom.
(Q /. 4. 5.6.1, eod. tit. iun&a, l.i.C. flus Va
qttad o3.

III.
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KAPITTEL.

Van het goedt dat 'verkocht kan Voorden.

Wat goedt niet mag Verkocht "borden. Wan onder onge'tooflen granen by lafien
uitlegginge Van d'Ordonnantie daer Van. Het recht om erVemjJen ende aBien teV
koopen. Van Vrije merkten ende het recht daer Van, foo nae gemein Rçtht »
als by ons.

i. I T Et tweede poin& , daer de verkoopinge op draeyt, is de
I
I tv are, of het goeàt dat verkocht 'wort, waer yan defe reegel
- * - -** i s , dat alles wat in menfchen eygendom , ende patrimonij
kan zijn, mag worden verkocht, het zy tübaef of ontilbaer , lichamelijk of onlichamelijk goedt.
z. Soo mogen dan niet verkocht worden alle goederen die verbooden zijn te vervreemden, (a) waer van elders ge'jprooken ù.

3. Ook geen goederen van verbooden gebruik , gelijk alderhande
fòorten van vergif, buiten gebruik van medicijne , waer ontrent wel
wat meer opzicht onder ons van nooden was, als gemeinelijk in acht
genoomen wort; als mede goddeloofè ende verboodene boeken, ende eyndelijk huifen met oogemerk om afgeworpen ende niet weder opgebouwt te worden, doet 'er by, al wat aen een huis va/f is, om daer
af te neemen. (b)

.

.

4. Noch is by de Ordonnantie van Frieflandt (c) verbooden , om
te verkoopen, o f t e verhandelen , alderhande granen by la/len te leeve-,
ren, eerfe noch gezAeyt zijn, of terwijl fj noch waffen; waer van de reeden

is , om dat de landt-bouwery hangende van Godts zeegen met al te
avontuirlijke handelingen niet foude belemmert ende de huiflieden niet
te grof bedroogen worden.
ƒ. Het verbodt Spreekt alleen van granen ende niet van boter, kaes,
ende andere huifinanne waren, (d) die nae het gemeine recht vry zijn ,
om te verhandelen, nae yders believen, ook aleer fy noch in weefen
C ccc
zijn ,
.'..(*) §. uit. Inji. de contrab.'empt.
(c) i.boeküt.8 art.i. Sana.3 4.7.

ft>) l.tf.C.z.ff.decontrab.empt.I.sz.ead.
(<l) Sand.ibidinfin,
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zijn , nademael goedt dat noch niet is, maer verhoopt wort te [uilen zJjn,
-wel kan worden verkocht, (e)
6. In het verbodt ftaet, by lafien te leeverm, waer uit volgt datmen
by klemder partijen wel mach granen koopen, eer fy gewoiïen zij¾.
7. Ey ndelijk de conditie eer fy gez.au zijn, oïweefende noch in de aeren
ofte wallende, geeft eerftelijk te kennen, dat niet verbooden is granen by lallen te koopen ende over een geruimen tijdt te keveren,
als maer de handelaers niet zien op fulke granen, die uit eenfeeckerfiuk.
landts ftaen voor te komen, (f)
9. Evenwel, indien een huifman die geen gewoonte noch geleegenheit heeft, om granen van elders by laften te leeveren, foòdanigen koop aengaet , men foude konnen zeggen , dat het contract
tegen de Wet was; Schoon in de koop geen meldinge van fijn landt
was gemaekt ; 'om het verbodt niet vruchteloos te maken, gelijk bykans
'dan alle de bepalingen by Sande (g) verhaelt , fthijnt te konnen
gebeuren.
8. Ten keften, blijkt hier ¾iit» dat als het graen rijp is , ende gereet om te zichten, de verkoopinge ook niet is verbooden, gelijk dan
foodanige verkoopingen alle daeg uitderhandt ende by "uitroep gefchie-den; hoewel <kt ook: niet by latten is.
10. Welverftaende nochtans, zegt d' Ordonnantie , dat 4e verkooper
'gehouden is dm kgoper de penningen, ter oorfake van fuiken koop ofte cont
tntfangen, wederom te geeven.
"~
i i . Daer ftaet koop of contraSl , dit woort is'er by gevoegt om
fi¾uden voor te komen, ten eynde men, willende granen verkoopen,
den handel met geen ander name foude bedecken.
ia. Het moet echter foodanig contract, zijn, waer door men de eygendom aen een ander, ende fulxniet om xiett koomt over te dragen,
want fchenkinge niet is verbooden, gelijk uit het z. artikel kan blijcken.
15. De refiitmie ende weder-geevinge van het getelde geit is 'erby
gevoegt, om voor te komen, dat men hadde mogen zeggen, als'er
teaen de Wet jets gedaen is , dat daer over geen acïie valt , maer dat elk
:
houdt wat hy heeft.
14. De rechten zeggen , dat men andere lieden goedt wel mach
' verkoopen, waer van hier boven gerept is , 'i: welk te verftaen is, dat
de verkooper gehouden is het goedt te leeveren , als de kooper daer
-op dringen wil; maer defe niet willende ende kkerlijk konnendetoonen
- . 6 ) l- 8- ff* <¾ contrah. mpt. I. .12. ff. ie Æiotu empt.
(f) Sana. ih
l¾ â. dtfia.
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nen', tdá- ï¾ft Wée¾ït goe¾fc is i fit %¾ de verkçöper hem niet dwingen*'
dat hy het gúedi [al aenneemen. (h)

if. Véél Éûift åtekt de Vê^koöjaingë tot:ftaéd¾elVM de è?genaér»
die bet: altoos kart weá^ëyfcîföi êtit de ftâîïdt áafer op leggen, waöf
bet ©ok is , mœer ifr JMtyiïgéviäfy kèeft de kóvperfip aenffraek^tëgên de

•mr^af&i (i) die hêffi fiïët Æé¾ït dé ont¾isgene prijs,- m'aë* ook atie
feh¾ás endê HrtèirëÊ däeï ïrf gehàdt mât geleeden #ederöiîi nioëfr
vergoeden.
É6. Konïïen òofc verkoc¾É w¾rdea- ònlîebai¾ielijke dingen, als j*¾rl$xfipe#m, áBien enie erffehappen. (k)'
17. Van dtefe kéi¾é feilen wy ëèrlï fprëekën , te^sv-ten', die eert:
erffchap koopt v¾n dé étfgeåâetti verÉ-fijgt al het reeht foo lafterials
profijten en al Waü de vei¾óopër als erfgenaëih hadtibj tegenwoordig
eö toekomende, moet niet het geem mor dë koop, in de erveniffë gewe
is r ten ïj de prijs dàer vaft lïoéh behouden Bîochïe zijn , het wëlké
volgt in plaeïfe váfi* het göêdt; t-ty
18. Máër öta> dat oöliehátnëlyke gerechtigheden iú' dé gr orit" niet
dadelijk koö&ën' woKië¾i gëfthéidërir ván de gëené dieië ééfHf verkree-gen hébben ,• fiöéfrtë tan fendt -túi Hattdt eflde alföö niet éygentlijfc
OVérgéd-râgèï.,- pî<ï blijft êe éëïkvöpsr iv¼érlt}}^ erfgërtdëïtï-, åöchfehdergenot
het wdke, fiòge&égt*, gxnifchekfk^iî voor dieft kàopër j îftaer eëhtef áls dé ;

r

koop is tufl¾hén haër beideri,
lbo wort de verkoöpér tetf áenzieii vair
eelt derde riiet anders als; vooi* erfgénaëitt gehouden, hy wort
v¾n dé;
fchult-eylchers- aëiigefproóken ëndë hy kan' de fchüld^tiafeii1 óofc aetfc*
fpreecken. («r)
10; De koöpár hoewel'al de goederen be¾ittendè, j¾e uitdrtïélcé-'
Igk'.aen¾énööiîiëii hebbeflde in dëköopy oïii dé fehùîdéiî té betalëriy
kan tegen fijnen- dank vatï de fchült-eylehefs-tiïêVworden aehgefproo-

ken : , tetü i&me' de'fipúlt~eyfihers: httn' bei:ati¾gé:, vándi'-verkovpérritet konden1
hkoo0eip, cf dat hy eefrefffîbaf <&áü- dë Fijföë:V. 'dat. Is? ,- vaifi 't' ^áftielne

l^&rüt'háddèfgeJièeht^a} - -.- • ..;.'•;
• . •- v;. "Sö. Aenf^i¾e¾ évën^vel 'op défèhüldëHaëfS;#ort;dè'tfftoöpêi^riüïtëZ'
lijk. t&eëgÛMû-; (ö)' want nuttelijlie{aen^k^en wbrdWgenvernt die r
fkfoijlhett' der wett'èn* Mep reeht M end? ejg&tdij^ltbithéfi gaefi', M

G-é!éc' i!. ••
" • tftâ
(h) l. îB,ffi: de cóntrák mp. I. j».:$,- %ff
d.'^SH^emptil^den^d^ii^M
^iBiait. empt'n, 3
(') /• 60.&I 70.ff.de cohtrat, emp't. (k) tït. ff. de bereid
YelaEK yend,
(1) /, i,pr, §, 1..3 & 4.ff.dejjered. \end..
W /,x C. de hçteå.
•mtàîk Ï-.e.dèpaiïti,atgiMtââéüereti.inftii!
(n) /. ¾y.1 / fáQiSpktt Småf
lib, 3.tit,^.defin.j.
(°) l.5.C.dehered,Verifcl;i6]>r.ff deptM
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cm reeden van billijkheit ende nttttelijkheit worden uitgerekt tofde geene«

die het naefte recht dáer toe hebben.
21. Wel is te weten, de koop geeft wel het geheele profijt van de
ervenilîe , maer fy geeft geen recht van erfgenaem eygentlijk j noch
de qmliteit om tegens den erf-fchuldenaers rechtelijke aeniprake te
doen , maer fuik een qualiteit moefte komen uit laflgeevinge van de
erfgenaem, waer door de koopersrecht uiteyfchfoudenkonnendoen,
op alle die den boedel ichuldig zijn.
, 22. Doch zegge , de wet heeft den koopér ook nuttelijken eylch
toegeftaen; fchoon foodanige laflgeevinge by den verkooper niet mochte zjjn

gidaen, ende mix is mede te verftaen van de geene die een erfgenaem,
als 'er meer zijn, uitgekocht heeft, voor des ielven part. (p)
23. Ondertuflchen , om dat de verkooper, noch kan aenlpreeken
ende kan aengefprooken worden, foo z.ijnfe gehouden, malkanderen dien
te nevens vergoedinge te doen, (q) de verkooper moet alle profijten aen
den kooper overleeveren, en defe moet den verkooper Wederom bevrijden van alle fchade ende laften, hoedanig die foude mogen zijn.
24. De kooper kan ook van de verkooper niet eyfchen het geen*
hy fëlf aen den boedel ichuldig Was , want dat is vernietigt foo haefi hy
erfgenaem wierde\ om dat hy geen erfgenaem ende Ichuldenacr te geÜjk konde zijn, ende de kooper heeft geen ander noch meer recht als
de verkooper. Delweegen als de verkooper in de gemeine ervenilîe
heeft moeten inbrengen het geene by hem te vooren genooten was,
fop moet, mix de kooper fijnent weegen doen, fònder dat hy den verkooper daerom weder kan aenfpreeken ; of is het een mede^erfgenaem
die •den anderen heeft uitgekocht , hy kan geen inbreng van hem eyfchen,

fchoon hyd'er ten tijde aer handelinge niet van heeft geweeten j want
een ervenis-kooper moet alle laften foo wel bekende als onbekende
dragen, gelijk hy mede noopens profijten moet doen, ende is iòoby
den Hove opmerkelijk geoordeelt in ûc fake van Tjeerd felles , contra
Èaefjen Teije dochter, den 24. May 1642. De Impetrant nadde des Gezegdes vader weefende fijn mede-erfgenaem , ende broeder "ffoopens
fijn part van hun gemeine ervenilîe uitgekocht voor 2200 guldens,
ende naderhandt was de Impetrant in ervaringe gekomen uit het teftament van hun ouderen, dat des Gedaegdes vader ten houwelijkemede gekreegen hadde 2000 guldens, daer tegen hy weinig of niet hadde
gÈhadt j' is echter afgeflagen'; fonder dat het Höff acht genoomen
'Ä'
'
heeft

' (p) d. /.5, C. de hered. "ï>end. & d. /, iCjttnBo $. 8, Infi, defldeicomm. bind»
f¾) t i , §. 1, d. tit. ff, de hered. Ve«d.
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heeft op noch een andere reeden, dat accoorden overteftamentenniet
gelden, als partijen het teftament niet hebben gezien, gelijk hier niet
was gefchiedt ; want fulx alleen plaets heeft in pleits-accoorden over
twij velingen uit teftamenten voortkomende , ende geenzins ten aen¾en van geheele ervenis-uitkoopingen , dat mede wel aenmerkens
weerdig is. Nauta decif. 111.
zjT. Wort gevraegt, of de kooper die een erffchap gekocht heeft , ook
kan eyfchen ende trecken het geene door falïeren van een der erfgenamen,
koomt aen te waffen den erfgenaem die fijn pait verkocht heeft; alhoewel men nae fubtijlheit van rechte foude konnen ftaende houden, dat
de kooper ook dit aenwas kan genieten , lbo is het echter tegens de
blijckelijke meininge van partijen, die geen gedachten hebben gehadt
om "verder te handelen, als over het erfdeel van de verkooper; wefende al te grof, dat de kooper uit kracht van den handel noch een
geheel ander deel foude trecken ; infinderheit daer de -verkooper noch
erfgenaem is , en dienfvolgens het recht van aenwas noch [elf behouden
heeft, (r)
z6. Indien het geheele erfdeel den kooper door een ander wederom mochte worden afgevordert, die moogelijk beter recht tot het
lèlve als de verkooper hadde, als dan moet de verkooper inftaen voor
de eviïïie , dat is , voor de uitkomfte van dien eyfch , maer foo 'er
eenige byfondere ftucken van een ander uit het erffchap worden opgeëyicht, daer ftaet de verkooper niet voor in. (f)
zy. Want die een erffchap aenhandelt, moet weeten, dat.hy een
tfniverfeel recht krijgt, het welke van zeer onfêekere weerdije is, met
veel avontuir van profijt ende ichade gemengt.
. 2.8. En dit is de reeden, waerom ook in't verhandelen van de ervenifTen niet wort toegelaten de klachte, van dat de een of ander over
de helfte bekocht is, gelijk^ hier beneeden fal blijchen.
%g. Het is niet van nooden te zeggen , dat de erveniflen die verl i c h t "worden, van verfturvene lieden moeten zijn, wantleevendemenfchen hebben noch erfgenamen, noch erveniflen, ende het is hier boven al gezegt, dat accoorden over erveniflen van leevende lieden on-,
eerlijk ende ongeoorloft zijn. (t)
30. Met het verhopen van aaien is het fchier even foo geleegen,
als met erffchappen , want de kooper van een ac¾e krijgt eygentlijk
het fchuk-recht niet, dat onlichamelijk zijnde niet kan overgedragen
C c cc 5
worden,
(r) Dix, adtit.ff.de heredit. "tiend. Schotan. exam. ad b.'tit. ViJJ, Wiffmh,
( 0 ^2,ff,d.tit.dehered,yend,l, i.C,deeyift.
(t) L,i,eodjit.
«.
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worde», fioc& ook àe^M^itek'v^MKeUåijkesjMiteâoeti^ tegen deiî..
fchuîdénaer , maer de koop geeft hem. het ge¾ot vaa de fehult: ende
ván de aé¾ie deâèlü ; de qualiteit vans eyfch te doei* moet komen lat
de laft^geevmge , welke: naegelaten zijnde foo heeft de kooper niet afe
natcelijke of oneygeialijke aenipraek, die nochtans evenfookrachtig-is,
als die recht uit, ende eygentlijk gefchiedt, (u)
3>T. Maer de verkooper k m evenwel1 ook aenlprake doen, ende
hét gek ontfangen, ende qmtmtk paffèeren y fomder -dat de kooper vaa
de a¾ie den Ichnldenaer defweegen' moeite kan maken:, ten ware hf
hem te voeren wettelijke hadde gedaen âenkonàigen , dat hy de ailie gedocht

af and&s bekomen kodde t 'm welken gevalle de lèhuldenaer noch eens
i¾ude moeten betden. (w)
3$. Andemns , wanneer de kooper ende verköaper te zametr komen, om defcfaultop te eyfchen, fooinoetdeverkaopet + aLfoö diefijnrec
quijt is, fwijgen ; ook ter fluik het gek hebbende ontfången, moet hy
het wedergeeven met fchade ende ïntereft. (x)
33. Krijgt een aótie-kooper niets van de fchuldenaer, dat moet hy
aen fijn been binden, cte.verkooper is hem: dær vooi? niet gehouden,
als hy het niet mitdruckélijk heeft aengenoomen; andersis-hjrnietg©^
houden als om. hem de fchult vry ende jechtig te: keveren t dat is , da
het waerlijk ende opreehtelijk, fchuk is dat hy verkoopt r maer of de'
iehuldenaer wis ofonwiszy, dat moet de kooper weelenen hoeden, (y);
34. Het vroort jeehttg , dat in ac¾ie koopen gebruikt wort, is te:
zeggen , dat de verkooper altoos Gù antwoorden,' voor de Gprechagbtòt der f¾hült endej¾p»overdrâchmbekfütifine»,Vfúmj&hvenm è^mm,.35. Om dat a&ie-haadeiaers hsrelijfc zijn, als luft hebbende½plew
teö eöde moeiten , foo is by de wetten' vaft-geftelt , dat geen a£kekvèper meer fal %»»e» eyfchen; vdn-de:fèhtiidenœer,.ak hy 'Waerlijk^àaertiOW

betaelt heeft, op dat de hoope van ï¾robbers<-winft de lieden tot defea.
handel niet foude verwecken; ende noodigen. (2)
3e. Alwaeromme by onfc Ordonnantie c^k ukdruckelijk is belaft^
dut in die cesfien- ende-orwrd¥M%ten vM aiiim de oorfake v<mdeoverdftMk*

te klaer-lyk. M uitgedrukt wordaa , Weelende anders van geendei?
weer,den. (a)
3,7. Maef liet geënemeeft verkocht wort, is tilbaer endéontilbaer
goedt» in het tilbare beftae¾voomamentlijkdekoop-handel, waervan
groot

* (Ú) I. tilt. ff-àeTranfaB. I.y. C. dehered. Yelatl, \>end. Dix. adtit, ff. Manddti noYtf
edit.
fw) l] 6 e , evá tit.
(*) /, fr g. de frewtm i 'l: 6,f.
(y) l. 4.ff.de
bœred,yelaft.yenà% (¾ Lpm.&ult.é.ManiL{*)•&& i.baektit. 5, art.$*
«
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groot profijt. aes Steden ende Landen pleegt te komen , wesbœhtn
w e r ^ , byfonderlijk in defe Landen , grootefirgewort gedragen, . ^

i«tf •kgofett -mde verknopen vry màe frank, in •fija wer^mach

gaw.

38. Waer uit dan ook voortkoomt , dat men vrije merkten op de
Xtooraaemfte piaetfen gewemt is op te richten vaîî alderhande koopanaafchappen, welke dat voor-recht hebben, dat men in de lèave nieinant öm fehalt mach arrefierm ofte .vaft-hwâen, (¾) Soödaoig recht kan
van niemant als van de Opper-aiacht des Landts eygenthjk worden
toegeftaen. E n daerom kan men niet zeggen, dat de merkten, dieln
ons Landt by de Regenten der Steden en by de Heeren Grietflieden
Worden opgericht, fòodanig voor-recht konnen hebben, om dat geen
Officieren door haer at'thoritett den kop -van jmftitie in eeniger manieren kontten belemmeren, ofte befhoeijen,

39. Noopens onroerlijke goederen is te weejen , dat als een huis
Verkocht wort, den kòoper als dan moet volgen, al wat daer aenaerdtbandt-jpijekgr-ende nagel-vaft ü , gelijk mede , al wat tot noodig gebruik van een huis voor £00 veel het een huis is vereyfcht wort, gelijk fleutels, hang-floten, put, endeback-dekfeis, als mede lofletrap*pens' ende ledders vanfoådeES.daer men anders niet op kan komen,
jnaer geen ledikanten, of lofle heerd-yfers, ende andere dingen, die
of tot beter gebruik van 't huis of tot gerief van de geene die der inwoonen behooren.
40. Ook niet het geene afgehouwen of uitgegraven i s , fcbò¾n op
de verkochte gront noch leggende, (c)
4 1 . Het dong echter ofte ruigfeherne tot behoef van. Het verkochte Landt daer leggende volgt mede den kooper , maer niet dat vergaden is om te verkoopen , (d) gelijk by den Hove daer van Sententie, geweelèn is tuflehen JBacke <ts4gges tot Wirdum s contra Jütuk
Eretrx tot Sneek^, den if, fuüj 1645". Een verkens-faok dat vervoert
kan worden, Schoon aen het huis ofte ftakct vaft-gemaekt, bejhoxsrt
den kooper niet ; want of het fpijeker-vaft is, fo© moet toch ondericheidt gemaekt worden , of dat vafi maken is gefibiedt , om ee» deel
•van't huis te warden , pf'om vafi te magenfiae», ende is alfoo by den
jHove verftaea tuflehen de felve Éodke ende Dieuke , den I J . Julij
1645'. voorl¾. Nauta.
'
, 4z. Die báer , w i j n , of andere vocht gekocht heeft » beho'ut het
gebruik
: (b)LunCJeNundm.li,ff.eod.tit.
(c) 1.13. §. vit. deaB. ew/tf./. 4. §, 4. &
fifu.l.47.éJfs<i%i,ff,dgcsntrab,.ewpt-l,$6,èj.i7,§,6-g,4s*4&M.M{U
(i) è,
(. 17* §• *«
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ge¾ui¾ van de vaten tot dat de vocht verteert is, rriaer hy moetfè daer
nae weder geven ofte betalen, behalven fulke vaten , daer in de wijn uit
vreemde Landen gezonden wort, als ftukvaten en ox-hoofden, de welke
den kooper des wijns volgen, op de bier ende azijns vaten is ook breuke
van 50 car. guldens van yder vat , geftelt tegens de geene diefe haer
toeëygenen , by plackaet van Staten Generael van den i^Decemb;
1675. *n Frieflàndt ook gepubliceert, het Keyferlijk recht verfcheelt
eenigzins van dit boven gefchreevene. (e) -

IV.

K A P I T T E L .

Van de prijs der nuerkocb te goederen.

Sonder prijs geen hoop. I&nop een derde begeeyenlvorden. OngelijkheitVdn prijsof
de boe Verre kan Verbeetert ende hoe genoomen moet "toorden, fan toezegging
dacb ende proViJtoneele palmjlacb ende bedingfi Van kaops Verèeurtei Betrout
Van de prijs en effetl Van dien.
l

' T * TTE-t derde weefentlijke poin£t van koop ende verkoop is, de
I
I prijs in gelde gereekent, fonder het welke geen koop kan be- " - -*-ftaen. (a)
a. Want als men goedt voor goedt geeft, dat is tuifchen of -wan*

del~keop , waer van hier nae breeder.

•\. Geeft men ten deele geit, ten deele goedt, lbo wort het voor
koop gereekent, indien het geit meeft bedraegt ; is het goedt meer
Weert, lbo wort het voor wandel-koop gehouden , bedraegt het ontrent, evenveel, foo wort het noch voor koop gehouden, "ömdatkoopen gebruickeiijker is, als het wandelen, en de prejkmptie altoos valt
voor het geene meeft in't gebruik is. ende getuigt Nauta, dit ook het
gevoelen van den Hove te zijn geweeft in de fake van fm Gerkes appellant contra Rfiird Hendrix appelleerde , anno 1638. in fijn 56. decif. al
waer partijen niet over-eenkamen, of hun contract koop of wiflèlinge
was , zijnde een late landts gegeeven voor een huis met twee kamereû ende 1175. Philips guldens aen geit.
4. Die
(O A.6./. iç.ff.detritic.Yw. ol.leg.Ji.§.3,ff.deperiç,&com.reiyend. (4) fini.
pr. Injl. de empt.ymi»l. 5. $, l.ff,de cantrah. empt.
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4. Die onder voorgeeven van koop een ander contraü maekt, end'
om den Ichijn een geringen penning tot prijs betaelt, die koopt niet»
gelijk mede lbo yemant een ftek van geringe weerdije voor een overgroote prijs kochte, ten relpe&e van eenige andere oor&ek, fooisdat
geen koop , maer het blijft fulx als onder de handt by partijen gemeint
wort. exempel y yemant bekoomt een officie van een groot Heer; om
niet te lèhijnen ofom te konnen zeggen, ende wef halven fweeren, dat
hy het ampt niet gekocht heeft, lbo koopt hy een mes of yets anders van
dien Heer voor lbo veel duilent guldens; dat allbo wel gebeurt is volgens verhael van de kooper lelf aen my gedaen, wel te weeten, is dat
geen mes of land,

maer wel officie koof en. (b)

y. De prijs moet ook feeker zijn, eer de koop voortgang kan hebben , fy kan niet worden gelaten aen het goedtdunken van de kooper, maer wel aen dat van een derde j mits de koop niet eer voîmaekc
is voor dat de prijs van die derde verklaert zy, en doet hy fulx niet, lbo
is de koop te niet. (c)
6. Verklaert hy de prijs al te hoogh of al te laeg , indien het verfchil onder de helfte is lbo moeten fy daer mede te vreeden zijn, maer
als de ongeîijkheit gaet boven de helfte van de weerdije, lbo kan defe lbo
wel als alle andere koopers ende verkoopers vemietinge van de koop
eylchen, ofte verlijckinge op den rechten prijs, <waer v<m hier beneeden breeder. (d)
7. Maer die bekocht is onder de helfte buiten bedroch , moet de
koop houden, want indien men om alderhande oneevenheit de verkoof inge
wilde vernietigen, fulx moefle tot groot nadeel van de koophandel ende van
het gemeine befi jhecken.

8. Als de prijs/«^f/sj^genoomen ende begroot is tot {êekerej¾»w«<*
voor een ftuk goedt , dat in't geheel den verkooper niet toebehoort
ende fulx den kooper wei is bekent, foo fchijnt de meininge van partijen geweeft te zijn, dien prijs te geeyen voor't geene den verkooper
daer ván toekóomt¾ des het verichil wefende heneeden het dubbelt.
9. Hier toe behoort 't geval by 't Hof afgedaen de 19. Decentb. Î6^J.
tulîchen Frederik^ van Intjema Impetrant contra Reinold van Intjema Gedaegde. de Impetrant hadde aen de Gedaegde verkocht een fàte landts
tot Koudum geleegen, ende eyfchtedebedongenekooplèhat. D e Gedaegde bracht i n , dat de verkooper niet meer als voor drie parten ey,.
genaer was van de verkochte landen, het welke by hem erkent wierde,
Dddd
maer
00 I-$6lii%.l.$6.ff.decontrab.empt.
(-) §.l.d.ttt.lnjt,
(d)/.„2. C.
àtfyJiiBd,y>end.
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maer zeide hy, den kooper M% w-el ¾e he¾ben¾eweetea ½ -^ëhde dar
dienfvòlgens- de prijs was bedongen voor foo veel hem in die fate eygen was, ende dat hy niet koride klageii , over 't geene hy wel geweeten hadde. de kooper bekende mede , geweeten te hebben , dat
den verkooper maér drie deelen toebehoorden -, hield echter ftaende , dat de ;fitte .ende 'landen JîmpeUjk^ verhòht zjjnde Hiwr fûlk^ een f rijs,
dåèr af mfféfie ;getrochén worden het .part dkthemtuet tviérée géleevert.

Het Hof eerft het proces op poir¾¾en
van officie 'geappointeen. hebbende, ende iiiet ándérs weèfënde !bevonden ais ¾et geene gezegt is,
heeft de Gedaegde gecondemneert, om de bedongen* kgópfthát te betalenr, finder kortinge van het -vierendeel , dat hem niet was géleevert. (e)

10. Als men goedt koopt by het getal, maet, oftegewichte, ende
teen ftelt de prijs op yder pondt, of op yder hondéït, ©f yder maet,
indien dun meer' of'Minder gevonden wort , fio meet de prijs óó'kjvtrmeerdert ofte vermindert worden, (f)

ii. Maer als het goedt verkocht wort foo groot nfte hhin als bet is
fchoon het getal of maet dan uitgedrukt wort, daeromwort de prijs
niet verhoogt nochte verkleint, (g)
i¾. Van gelijken niet, als men den gehcelenffipop of een gefceéle
ïåté lattdtS'Verkoopt t/oor een feekere prijs over het 'gèh'eel- ende'-miêt op yder

ponde†niïte gefielt, foo is de onder-of over-matë ook-tot vooïdeèi of
ichade van de kooper (h)
15. Ingevalîe nochtans van groote ongelijkheit -föudei lichtelijk refiitutie vergunt konnen worden, dat is, herftellinge in het geheel; gelijk gefchïèdt'is by den Hove, in de Ikke van feitje ZAlenburg tegen jQo
jen Bmnje den tj^pril 16^6. by Nattta. wefende landt verkocht yder
pôndemate^B'W/,
doéh foo gröót ende klein als het was, zijndebevöndenseen veHchïl van zeeven pondematen , is reflitmie vergunt als
üit bedröch. Want het een foàrte van quaat-aerdigheit is , op foo< groooten
Bngëlijkfeeit te Sirittm blijven
ftaen.
'
' 14. i)ïkw|ls''Wört 1 bedongen, dat het landt binnen feikeren tijdt bydett

'kMp'frfàl'mo^B'gepttetén worden, ep dat de prijs nae minder of meer"der mate, die ge¾ridetf wort, moge worden vermindert ofte vermeer¾eït; die tijdt vérffreeken zijnde, kan het meetendaernaeniet helpen,
"dé¾Öfteh daer
yáù zijn, half ende half, wanneer bet niét anders be¾ó¾gélils. (i1) ¾uire weegen, dàt'geen openbare Heercweege»zijn,
WÖt-áèntetd^gèfêëkènt in hetmeeten, alsook rekîen'bièfen¾ö verre
'.:..' :
'
* ' fë}Katèadecif.i^:y>id,tamenGome^.totn,z c z.deempt.^trtd.n.it.
ff,decontrab,empt. (6) ^,/.40. (h) l,^6.ff,dep^.C.
(') Mornaç
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áe zeinê g^en k a n , gelijk îfleeri¾¾len bf dg¾ howe verftäen is, onder ándere in de fake van G, M. tegen,,.....voor Alderheil: 1079.
ij". Ontrent de prijs ftaen noch aen temerlcentwee^rtenyanDodjngf¾en, die hydeverkoopersveeltijtsgemaekt worden, deeerftewort:
genoemt toezegging? ep dmk» waneeer de koop toegei¾gen wort onder
vçorwaerde , ky. almm bmne» Jèfksrm.tijdtgeen heter k?4f: m4g worden
gedaen. (k)
. 1$. Son¾ijts wort dit Kedingfl;: &>ó geooomen, dat de koop tes¾ eerften vaft âaet en het goedt ook geleevere wort ,-., mits ds de koop we-<
dierom te nietefalgedaen werden foo hoeft beeter bodt J¾/ zjjn gedaen- (1)
. 17. Anders wort de koop foo lang onvoltroçken gelaten ende blijft
onlèeker, tot dat de voorbehoudene tijdt verloopen is, fònder dat zich
bêeter bodt heeft opgedaen, (m) als wanneer dekoopvanfelf beftendig wort; dit gefchiedt by ons doorgaess in de openbare verkoopingen, ende men noemt het prayiJmneeiepAhpJtefih18. By de eerfte foorte van bedingft» wort de kooper terftont d'eygenaer, ontf¾ngt de vruchten en ftaet yoor denpedteffaetgevaerder
fake» de koop te, niete gaende wort alleswederomherftelt* dit gefchiedt
in, de tweede fotrte van óedmgji\ fbo. *met\m<*gr aüe$ ilijft in fjn geheel t
befiemder tijdttee.fti)
:..,,= •••; :,, v;
... ,
;
19. Beeter bodt wort niet alleen gereekent, als de prijs verhoocht
Wort, maer ook als de betalinge vroeger of op korte termijnen, of eenig
ander voordeel, hoe het ook zy, wort aengebooden. (o)
,j,ao. Maer foo de verkooper yemant uitmaekt, die valfcheHjk veinft
meer te: bieden , dat k : van geender weerden ende de voorige. blijft
kooper. (p)
• - i i . Het felve behoort o©k pkëtfe te hebben in-hétbeginvan de openbare ver koopingen hyftrijkgelt, ztedeverkgepersyemêtit uitmaken, die
een hoæh isdtidpet , om de. ware.gapershet ftrijikgelt te ontkeeren, want
het uitmaken beweefèn zijnde, koomt het ftrijkgelttoeaen degeene,
didhtthoogfte bodt^^oprechtrfgkgeda'éBrKeeft.
n :
,
. 2a.. Jae men feude konruen zeggen, åt •paimflaefa gegeeven zijnde,
by foo Vjerre dân .de verkooper deaneen. •voKck bvât van een derde, den
kooper hee¾ gelo&ï tot nieuwe verhooginge, dat de felve daer aen niet
gehouden i s , maer voor fijn eeribe bodt het goedt .foude konnen
eyfchen. (cj)
-. .
->.>{:>
:••';.;.. u..-

:..'„.-,.; . ,J.-.„' • / • j il'Ddd.å

:

%•• -

" • *¾.

In-

• •' {k) jáddiB'w in diem l, r. & 1.1.ff,de ^fddiBi, in diem.
(l) /. 6. in pr,&
lé.efid.
.(*}l,t;4.7.l.Xifraeii4i--: MåJJL
-*,(-)/. 4. §.-«/;, JSFC^eoi.
CPJ d.A4. §.5.
(,j arg, dd,U,
,
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a¾. Indien'er waerlijk een nieuwe kooper zich heeft opgedaen, die
echter niet meer heeft gebooden en evenwel de verkooper hem de provijtoniele palmflach ook heeft gegeevea , als of hy meer hadde gebooden, foo is hy nae verloop van de gefielde tijdt aen beyden verplicht,
aen den eerften, om het goedt te leeveren, ende aen den tweeden, om
fijn intereft dien te nevens te betalen,, (r) dochkanditbydepublijkeverkoopinge niet welgebruikt of' plaetfe vinden,
24. Beeter bodt in der waerheit gedaen zijnde, fòomoetdeverkooper fulx den kooper aenkondigen , de welke met even fbo veel te
geeven het verkochte kan behouden, maer dit won in onfe (f) publijks
verkopingen niet waer genoomen, maer de eerfle kopper , moet op nieuw ve
hoogen, wil hy kooper blijven.
45. D e verkooper is echter niet genootfàekt aen de meeftbiedende
het goedt te laten volgen , maer hy kan den eerften wel behouden,
jae ook voor de gegeevene palmflach hén hy te ruggetaflen% op een van
de eerfle bieders, die der al af gedreeven was. (t)
26. Het fòude evenwel te bedenken zijn, of hy fiilk te rugge taften
fòude moogen doen, indien hy een valfche bieder, hadde uitgemaekt * fòo
als dikwils gefchiedt, want mik bedrogh behoort hemmetteffa-eeken
tot voordeel, ook defwegen om dat hy met fuik uitmaken den voorigea bieder willens eerfl bevrijdt, en hy met geen Jchijn van reeden tegens fijn e,jgen-.wiUig doen hem felxien kan opmaken.
27. De tijt van keur, als gezecht is, verloopen zijnde , fbo is de
koop van felvc beftendig , de verkooper kan ook binnen den tijdt
Van de koop niet afgaen , of daer moet waeriijk hooger bodt gedæa
zijn.
z8. Maer dit is wederom anders in onfê publijke verkoopingen, in
welke de kooper voor zich behoudt den vrijen keur, geduirendedebedongene tijdt, om de koop te houden of af te breeken, fòoalshygoec
ende te rade vinden fâl.
29. Volgt een ander bedîngft, te weeten, van koops-verbeurte.,. £u)
by het welke de verkooper kan bedingen, datfio verre de prijs binnen
fiekeren tijdt niet en wort betaelt, de koop als dan tt nietejàî zjjn.
30. Dit wort ook op tweederleije wïjfè aengegaen, of fbo, dat het
goedt terflont geleevert wort, met lafl: dat de koopteniete jàlgaen, indien de prijs binnnen den geflelden tijdt niet wort betaelt,. of de koop
blijft onfeekgr y ende hangende, tot das de prijs metter daedt betaelt zy, (w)
- .-

(rJLi^d.iit.
ftMltgecommiff.

* •

ff) l, 7.1.8. d. tit. . (ty l-Q toi.
(w) d.l.z. &[,i.eG&,
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31. In dit laefte geval is'er noch geen koop, ende dienfvolgens de
prijs niet betaelt wordende foo hout de verkooper fijn goedt, of is bet
in des koof ers handen y hy taft het aen ds fijn eygen.

32,. Jae het felve kan hy doen, als hy het verkochte goedt al heeft
geïeevert, al had hy dit bedingfl; niet uitdmckelijkgemaekt, .«/.rAyw¾î.sr
het goedt, ende de prijs des felfs niet heeft betrouwt aen den kooper, (x) want

als aan de eygendom me£ overgaet op den kooper, fchoon de leeveringe mochte gefchiedt zijn, om dat dele conditie in alle verkoopingen ftilfwijgende verflaen wort, indien de beloofde prijs fat wefen betaelt
ofte betrouwt.
33. Dat dit betrouwen gefchiedt '•&, moet geblijk van zijn, want
de Wet vereyfchende tot de overdrachte van eygendom fuiken feit,
foo is 't klaer dat het felve beweefen moet zijn, ende dienfvolgens is gemeinelijk een verkooper gerechtigt, om in luiken gevalle de handt op>
het verkochte te leggen en als fijn eygen op te eyfehen.. (y)
34. Dat hy den kooper betrouwt heeft , kan blijken uit pandt of
borgtochte die hy van. hem geëyfcht heeft t als mede wanneer de kooper, het goedt met fijn kenniflè als eygen heeft gebruikt , verpandt
of weder verkocht, of ook,, foo het fchijnt, als de verkooper den prijs
in fijn ordinaris Ichultboek, (daer hyfijp debet en credit inftelt) heeft o p geichreeven , ( maer niet foo hy het in een klad of memory-boek^, heeft' aenr-

geteekent,) én wat diergelijke omftandigheeden meer mogen zijn.
35-. Waer onder fchijnt te moeten geftelt worden, als een koopman gewent zijnde met yemant te mengen ende den felven te betrouwen , hem eenige waren die hy van hem pleegt te hebben te huis beeft
gezonden fonder eenige bepalinge, want dan niet anders kan gedacht
worden, als dat hy hem betrout heeft nae als vooren , gelijk Nauta
verhaelt by hem als Commiffaris taffchen de Crediteuren van Baerent Epes
ende <>y4etje Schellinger geweefen te zijn den 4 f ui. 1641.

36. Alhoewel dit een feeker secht jae praétijke is , foo koomt het?
echter veelen vreemtvoor» dat een verkooper het goedt voor een feeker prijs hebbende verkocht d'eygendom daer aen foude houden, en is
doorgaens de opinie van de lieden, dat leeveringe nae over-eenkomfte te
kennen geeft, dat het betroude waren zijn. Maer't is een vafte reegel
in tegendeel j een verkooper wort niet geprefiimeert de gekeverde wakren betrout te hebben als door andereprefitmftien van feiten, waer van eenige zijn gemelt, ende is voor fodanig feit ook gehouden,. als de ver,£oqper wilte, dat dé kooper gewent was het goedt dadelijk wederom aen.
Dddd 3
ant W f+1.&/J{/.¾P,
(y) d.<j^i.ibiqueyitimtir.Gdil.i,o!>T.i½.
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••andere te verkoopen, op Eet rekeftvan i-rjaentie Baniets t deas.f.
Otiokr 1680. want fy-dan niet kan gedacht•wmàmimétœt te hebb e n , om de eygendom niet te'wille» miffen, die fy weet , dat terfiom fal -wande-kn van d' eeïïe tot d' ander.
37. XJyt vdft-fteliinge van Hjdi"- ? «f welke dé kaoper kwalen fal, wo
Ook verftaen dat het betrouwde waren zijn,- en dienfvolgens wort
de eygendom dan overgedragen ,- (z) f¾lf ook als de kooper het gemelde bedmgl¾ Van koop^verbmrte heeft geffiaekt, dat ingeval van geen
hetahnge binnen den geftelden tijdt ,• dé koof fal te niets zijn, foo heeft hy
echter niet als perfineele aétie.
38. Derhalven als hy uit kracht van dit bedingft: het verkochte
weder eyfcht, ende de kooper ondertuflcfaen van fijn Crediteuren
wort uitgefciiudt,- foo moet hy noopens het verkochte komen als Crediteer , behoudens het voor-recht dat fijn hypoteek heeft , waer van
hier boven gehandelt is.
29. Het is evenwel alfoo, dat, als de verkooper fchoon tijdt van betalinge bedongen hebbende , Ook heeft bedongen, dat de eygendom by hem verbli
ven fdl ut de volle betalinge toe, en datde kooper het gekochtefoolang uit
name van de verkooper fal bezitten» (tot welken eynde.dient de dam
fitla conftituti foo, en dikwils genoerftt) dat alidan deverkooper.ook
waeriijk eygènaer blijft , ende foo wel in tilbær als ontiibaer goedt,
gelijk in de verkóopingen die onder on&by uitroepingen of boelgoet
: gefchiedeâ, waergenoomen wort.
40. Want a l Ä n gebiijkt» dat 'et-rtöch geen betrouwen is geweeft
en dienvolgens geen eyndehjke overdraehte v m eygeadoaï, - eaát
daerom als in een koop- britfeerft heeft geftâe¾, dat dé kooper geftek
Wort, in de volle bezittinge van bet gekochte, om daer mede te doeii
als een yeder met fijn eygen vry ftaet tedoenmetuttdruckingeopwat
termijnen de prijs fal betaelt worden, indien echter naderhandtin het flot,
of ook in 't reverfael by ge voegt wort, dat de verkooper de eygendom
daer aen behoudt, met de ctmpla conftimti^, tot dat de prijs ten voilen betaelt i s , foo is het klær dat de eerft-gemelde overdachte yan
eygendom is conditioneel, indien hy alles betaelt. en daerom fohoon de
kooper een of twee termijnen heeft betaelt , foo heeft hy noch den
waren eygendom niet; ende defe dingen zijn niet ftrijdig, wantin alle kööpên verklaert de verkooper , dat hy de eygendom overdraegt,
alfoo vêrkoópinge niet anders is, en evenwel is hy metté-vreedenge•
ftelt
(j) Vin. d. loc. 1,4. in,fin.pr,itJ.$.d,tit.delegexommiff.
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ftelt nopens de prijs , foo zeggen de Rechten klaer, dat de kooper
geen eygenaer wort. (a)
•41. Maer gelijk dat niet overgaen van eygendom is tegen de eygenfchap van verkoopinge ende van termijnfteliinge, foo kan dat ook niet
worden te weege gebracht of het moet klaerlijk^aitgedrukt worden; de
claufula conftituti alleen is daer toe niet genoeg> want die niet geeft als
die pojfesfie ende. wort dikwils ook van een Crediteur nevens hypoteek_genoomen.
,'. 4.2* Ook kan het recht van Retentie indiervoegen in de koop-brief
gemelt niet meer als pofjesfie geven. §00 dat men vaftfteüen moet, dat
met een koop-brief daer in termijnen geftelt worden, de eygendom over
gaet, ten zy het uitdruckelijk^ge^egt wierde, dat de eygendom by den koop
fal blijven tot de volle betalinge gefchiedt moge zijn ; end' is dit wel noodig
aengemerkt te worden, om dat hier tegen zeer dikwils uit onweetenheit van Rechte wort ¾engeloopeo,-. met groot, perijkel.in het lluk van
bood' en confènten, van zes-en-vijftigfte penning,, van preferentie en andere geleegentheeden.
4g. Voorts ilaet te letten , noqpens het mee¾emelte bedingll vm
hoops herroepinge, by gebrefihg• }van betalinge op.feekgr-mjijdt; dat de lè
verloopen zijnde , vry ftáet ¾en .de verkpoper ;fonder eenige aenjliqndinge de koop of op te zeggen ,of 4e bedongene prijs noen van hemt
te eyfcben ,: maer defen eyfch gedaen zijnde, itan hy naderhandt tot
herroepinge van de koop niet .wederkeeren. (b)
44. Als de koop herroepen is P foo moet de kooper alle de vruchten ende genootene profijten wederomme Jkeeren ,,. ten ware hy\ee^
deel van de jprifs hdddebetaelt *ende. veraccorAeen was,-, dat.hy liet bet¾
de foude verïiefen,, in -gevalle by het .geheel niet bnmenstyd-s guáme
te betalen, want dan geniet hy de vruchten daer tegens., fop verre ihet.:
dmegen kan„ (c)
•- •
4f. Eyndelijk -van de prijs zçgt,de¾rdQnaan¾e (4) d¾,m .<#-v,er~~
kgopingen^ende'Roepingendeprijs yw;4g -verkochte jgyçderenJ^afiïUjh^ffll.
gedrukt moeten worden, by pœne van de felve anders voor nul ende van on"
wâerdejt té gehouden wordend • • " • ' 46. Soo verbindt dan geen koop aengegaen, mor fodapigen prijs als
goede mannen fMen Xeggen, gelijk pae-KeyJèrlijke Rechten kan gefchieden; (e) endefGhijnt dit foo geordonne#rt.tezijn, omallefrauden tot
nadeel. v$n % Landt of .niaerneem¾s -af, çe weeren.
(a) Herbaj.cap.^.rer.quotid. ( b ^/-3^4 $• t-&nh-'& l>JZi.d.t.it- (e) L4I
fiUCilJtq, eoá tit.
(à) tit,yoorjjr. art î.
(e) $. I. ln{i, de^iclion.
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½ » Koops vefvttllwge ende ^tekootninge.

ICoops \er\uUinge Verklaert met de Beoden ende Confenten , met çes-en-'vijftigft
penning, ende met leeVeringes noch ten aençien Van't penjkü doot\ongelukhet\er
kochte goeàt o\>erkoomende. Mitfgaàers door "Verruim ende floflmt. Specia
ten aençièn "van Waren, in mate , getal endegetvichte befiaende. VanaUie o\et
ondeugent goedt. Van d'eVitlie ende Van guarande , Waer Van "toijdluftig Vo
gehandelt.

i. "¾~\7"7" Y hebben gehadt de drie wefêntlijke poinóten der veiv
\ A / koopinge, volgt nu de vervullinge ende verdere nae* • • koominge des fèlfs , waer toe voor eerft behooren de
Booden ende Confenten die tot onroerlijke goederen van nooden zijn.
2. Booden, zijn openbare af kondingen die de kooper binnen 'sjaers
tot drie vèrfcheidene tijden over de kerk ende voor het gerechte, daer
de goederen geleegen zijn, moet laten doen. (a)
3. Door Confenten, wort verftaen de beveftiginge van de koop door
de Overigheit der plaetfè daer het goedt geleegen is , waer op dan
volgt, de inwijpnge die de Rechter doet ten profijte der geener , die
cyndelijk kooper is gebleeven.
4. Voor defè booden ende confenten moet de kooper betalen een
halve ftuiver van yder gout-gulden, yder tot z8 Huivers gereeckent,
Welke behooren te komen tot profijt van de Stadt of Grietenije, wanneer de koop-fumma bedraegt over de twee hondert gout-guldens»
maer wat beneeden die üimma is, blijft tot profijt vandeMagiftraten
ende Orietflieden , hoewel ff al dikwils de groote Confenten mede ge-,
nieten. (b)
y. Het fèlve confènt moet mede betaelt worden van goederen, die
op wederkoop verkocht worden, (c)
6. Ook van verkochte eeuwige renten, mits dat defè verkocht zijnde op wederkoop van vijf of minder jaren, niet behoeven te boode geftelt te worden , als binnens jaers nae verloop van tijt, die tot de wederkgop bedongen was. (d)
(?) Ord.x.faeAtit.li.art.t.

(b) d,ttttarUiz.
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7. Maer worden fy binnen den tîjdt ingeloft , fòo moet dat worden aengegeeven ter Secretarije der plaetfe. en wort de wederkoop van
renten op langer als vijf'jaren genoomen, foo moet'er binnen 'sjaers van
de eerfte koop confent van genoomen worden, (e)
8. Huifen of fchuiren van hout , als ook moolens worden hier
mede onder onroerlijke goederen gereeckent, behalven die voor een tijdt,
en op een af"breaksftaen,ook meijers huifen, die de Landtheeren ten eynde van de huir-jaren by taxatie betalen, alhoewel onroerlijk zijnde,
Worden ook niet te boode geftelt , maer wel de ontruimingen ende afkoopen met de huifen , die de felve'meijersfoo aen andere verknopen als aen
Landtheeren; vruchten op- den velde ftaende, hoewel defe ook anders
by onroerlijke goederen gereeckent worden , behoeven mede geen
eorifint. (f)
9. Wiflèlingen of wandel-koopen zijn het felve recht van booden
ende confènten onderworpen, mits de prijs werde genoomen nae de jaerHjxe huir , die de verkochte goederen of de naeft-leggende doen; de
httir gereeckent "wordende tegens den penning twintig op het kapitael te v
den ; en moeten des noodt, de wandel-koopers haer verklaringe desweegen met eede beveiligen, (g)
ïo. Het oogemerk van de booden ende confènten is meer als een.
Want eerflelijk,, daer is het gemeine beft aen geleegen, dat bekent zy
Wat eygenaers van onroerlijke goederen daer zijn, en dat 'er niets en
gefchiede tot krenkinge van het Landts recht , tot welken eynde
ook verbooden is , eenige goederen door koop te brengen ónder het
fefort van een ander Dorp of Gnetenije, finder confent van de Heeren
Staten, mogende geen Officieren fulx doen. (h)
11. Particulieren is hier ook veel aen geleegen, dat fy wceten mogen wanneer eenig goede vervreemdet wort , daer fy aenfpraek op
mochten hebben , of dat fy louden willen naeften of niaeren , waer
van hier beneeden.
12. Noch moet de koop van onroerlijke goederen aengegeeven
Worden by de 'Collelleurs van de z.es-en-vijftigf£e penning, welke aen het
gemeine Landt daer van moet betaelt worden, de helfte by den kpoper
ende de andere helfte by den verkooper, foo verre niet anders bedongen is. (
15. E n zijn dit" onderworpen alle de goederen waer van booden
ende confènten worden betaelt , weelende van beiden niemant vry
volgens Refolutie der Staten van den 19. Februarij 1658.
E eee
14. Dit
{e) art. 910.
(Q Herbaj. rer. quotid, cap.18.
(g) art,½.
(¾ art.
(i) Lijlen Van den $6 pennink,

wumkes.nl

A$z
j&etdmfdagf? 7{ecMsgeleerthyt.
14. Dit ængeeven moet gefchieden binnen drie maendei* nae d«
geûootene koop , mits als het nàe by Mey ü , dat het als dan voor den,
eerfieu May moet worden aengegeeven , hy 'poene in de Liften uitgedrukt.
15. Zegg' het te boode ftellen moet gefchieden binnéns' jaers nats
gedaene koop , by verbeurte van het verkochte goedt , wel te weeten*
indien de kooper het goedt bezeeten heeft -, ende komen de drie deelen aefl
het Landt endehet vierde voor den aenbrenger. (£)•
io\ Maer als de kooper, het verkochte goedt vijfjaren lang fôadef
aenfpraek, in eygener name bezeeten heeft, lbo is hy vry. (1)
17. Ook in gevalle van verbeurte nae ftrengheit der W e t , foo wort
nochtans om reeden accoort ende eompofòie toegeftaen, gelijk by dea
Hove verfeheidenmael is geweeien , als den %j. OBober ïèoo. in der
fike'van Fieter Hankes, tegens Fedde Goitfis, ende den ij.Febr: i6oi %
Rotnke \Mackema ä tegens Tjetft Rintjff Sjollema , uit. de aemeeckeningen
van Saekma.
18. De verbeurt- makinge gefchiedt ook fonder achterdeel van een
derde., en daerom moeten de proclamatien evenwel gedaen worden ,
op dat de niaer-sverfoekers mogen worden toegelaten , 't welk de reede
eyfcht, ende is lbo meermalen by den Hove geweeien. (m)
19. Uyt het'geene gezegt is , heeft konnen worden afgenoomen,
dat de leeveringe van het verkochte goedt, waer in de voornaemfte;
koops-vervullinge beftaet, kan gefchieden of voor of nae de booden
ende eonfenten.
, io. En zijn tof de felve foo wel kooper als verkooper beide gehouden, dele móet het verkochte leeveren ter beftemder tijdt, of anders lbo haeft de kooper de geheele prijs acnbiedt te betalen , indien
het op een beurt moet -worden betaeltj anderzins, als hy ge-reedt is met he
eerfte termijn, (n)
2,1. De kooper is mede gehouden de leeveringe aen te neemend
ende den prijs of het eerfte termijn van dien gereedt te betalen, blijft hy
in gebreeke, foo'moet hy van de leeveringe af, renten van het geit
betalen,. gelijk de verkooper ook gehouden is den kooper fijn intereft
goedt te doen , indien hy naer aenbiedinge van den prijs vertraegt,
om het goedt te leeveren. (o)
¾¾. Het goedt geleevert zijnde, foo gaet de eygendom, ende het
gevaföf {_dat toch al- over-gaet voor de leeveringe^terjiont,. n<^ dat partijen
.;•"'•:'".'••.
.'•.-•'•'....'
't eens.
m
*(k) arui.d.tit,
Q) diEi.art.i.infine.
C ) Sahma not.miJfadStat.Frifi
à,a*h
(n) i.ii<§.i8J.2i,i.3ff,deaiïioti.empt.
(o) dd, 1LJ.Ï, § l-ff.de
peric.&comm,reiy>ejid.
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'teem ztjh} geüjiterfimt fid volgen) buiten twijvel ©verop den kooper,
¾iaer de vrage kan zijn , als -het verkochte goedt by den verkooper
aen den kooper gefonden wort, wanneer het voor geleevert moet
gehouden worden, uit het »en den boode , of ais het door defen aen
kgaper wort overhandigt. Indien geblijkt, dat de kooper ordere hee
gegeeven tot afhaelen van't goedt , foo gefchiedt de leeveringe by 't
overhandigen aeii de boode , masr heeft het de verkooper felf gefonden, foo gefchiedtde leeveringe by % overhandigeö aen den kooper felf;
Wel te.verftaen, als de leeveringe te voorennietalisgêdaei¾geweeft»
nxtnt indien de kooper het gekeverde goedt bf den verkooper hadiegel&et-en ,

foo mach het hem dele wel zenden op -fijn koopers pericul, (p)
a¾. Het gebeurt dikwils, dat tuffehen de koop ende lee vering eea
geruime tijdt verloopt , ende dat het goedt onderwjjchen by ongeluk^ koorftt

te vergom ^ of Schade te lijden, de vrage ¾ wie v¾nfeeydende fchade
moet dragen, kooper ofte verkooper, ea aeggenderechten, dat niet
tegenftaende de eygendom eeru. door leeveringe wort overgedragen»
nochtans kttgevåe? vitti het verkochte kgomt tol lafte vut» dm kooper, o m

dat deoorÈiék, waèr door de koopereygeflaerkaa ende (û w¾rdêiH
yoltaxxken è. (q)
¾4. Wäsneer de fcoop noch • niet t*eeeeáâèl klaer is , foo lange blijft ook het gevaer by den verkooper, en dit heeftpîaetfè, wa¾jieer de koop onder voorwaerdegefchiedt is , want eer die Vervult wo
is de koop niet klaer, (r) maer als de koop geflooten is op lêekere¾
tijdt, foo gaet het perijkel terfto¾St over op den kooper. (ff
2,5. Anders is het , als eenig goedt by getal, mate of gewichte ½
verkocht» want als àm Wort <àe koop, immers te»iaeH<denvmdeK&e

ofte gevaer .met eer %w£kgw&en geacht ak het füeeten, tellen, ofte weegen ù

gefchiedt. -maer het (t) ièlve goedt , by gehedk ftudken , verkocht
zijnde, vericheelt niet ten aenzien des p€rijkel.s van andere verkocfee
:
goederen».••
;'••;• .;.;-'•
•• •; • ,äé. -Evenwel, mdimfaet vm-fe -voorén geprotft was:, ï¾o "-ifotK.te.h
gevaer van de hoedanigheit ten aenzien van dëïináe¾ komen op åeft
kooper ,: ffiær van hétftchâériióf fttdHHteit bl^tát noed echter op
den kooper ^ Segge, W¾n bygeheele ftucken, oxehoofden of andere
vaten die niet afgetapt worden, verkocht zijnde» foo ishetgeheelepev:
;
- '-"•_'•'-'Eeee 2 :
*• ••
'" ' « J k e l

(p) Ziet Zutph.tit.yianpeerâtart 8.
(g) §.3.InJl.deco,ntr4h.empt.l8.ff,:de
]>Mc*£ <sf comm. rei l>enâ. (r) t$;C'defrerk.&comm. racend. xrg,§. t.&½,
ikfcA.V. Q.
(f) a*g, f. z, înfi, á. ¾r¾. Æig, Verbum jtetim debetm.
(t) l. %5
§-5-ff,decontr<ih.çmf>t.

wumkes.nl

454
• Heedenfdaegfe fychtrgeleertheyt.
rijkel terftont tot lafte van den kooper; maer minder foftagie, data£
getapt moet worden, zijnde verkocht, is niet eerder tot lafte van de
Icooper, als wanneer het met fijn wille is afgemeeten, maer heeft hy
de wijn eerft uitgeproeft, ende fy verergert daer nae in fmaek, dat is
koopers fèhade, maer niet, foo de wijn uitvloeitende weg loopt. Dus
nae Rechte, (o)
2.7. En echter , om dat de kooper uitgeproeft hebbende , gevaer
moet ftaen, eer noch de koop eygentlijk voltrocken is, foo moet de
verkooper ten dien aenzien de aldernauwkeurigsle forge tot bewaringe
van het goedt aenwenden (w) die van eenig menlch foude konnen
bygebracht worden , daer anderzins een verkooper niet meer als mid-,
delmatige forge behoeft te dragen , foo ah hy in fijn eigen, faken gewent is
te doen.
2.8. Om dat hier de eerftemael van àcforge ende van neerfiigheit in con~
traElen gejprooken wort, foo is't van nooden dit eens voor al ter needer te ftellen.
29. Die een contra<5t aengaet, moet allenthalven fijn partije goedt
doen al wat hy hem door bedroch ofte door fijn fchult te korte doet.
30. Bedroch, is een quaedt-aerdig voorneemen omyemantfehadetedoen
Scnult, is. een mifdaédt finder hedroch, ïy is driederléy, grove, geiing e , ende middelmatige, (x)
;
31. Grove fchult is plompe fiofheit ende naelatinge van her geeneeen
yegelijk pleegt te doen.
32. Middelmatige fchult, is naelatinge van't geene een kioek\_en,neer{t
wan gewent is waer te #eewen.
.
33; Geringe fchult , is naelatinge van't geene de alderfneedigÜe ende
fchtanderjle in eeniger manieren foude hebben konnen by brengen.
34. Bedroch moet in alle eontraéten endealderhandegevallengoedt
gemaekt ende geboetet worden, (y)
>
35*. Van de fchult is defè reegel; in contraBen die tot profijt van beide partijenftreckgn, wort boven het bedroch en grevé fiofheit, de middelmatige fchuk geboet, (z)
36. Maer iix contraófcen, die alleen ftrecke¾ tot profijt van de geene .j
die de fiofheit begaen heeft, moet ook de geringfte fchult gebeetert ende betaelt worden.
37. Wederom % daer alleen van het profijt des geenen , die over de
fchult
(-) 1.1, inpr. & C.fequ.ff. de piric. & comm, rei \'enâ.
(w) /.3. tod. t
f*)
/.
¾i?.
$.
vit.
I.
ïzi.
ff.
de
V.S,
l.i,
§.4.
ffJeV.Q.
(y)
U
23,#&Z¾I*
iz) 15' §•*•#• Commodat.
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fchuh kiaegt, gehandeh wort , daer wort niet meer als bedroch ende gratie
fchuk geboet, de exempelen hier van fullen ons te gemoete komen.
58. In verkoopingen, dewijl die tot beider profijt Jirecken , wort mildelmatige neerftigheit vereyfcht, en dienfvoigens ook foodanig flach
van fchult gebeetert; (a) uitgenoomen, als gezegt is, van uitgeproefde
wijn , of andere diergelijke waren is hy gehouden tot d' aldernauwkeurigfte forge.
39. De wijn niet geproeft zijnde, maerdachgefteltweelende, wanneer fy uitgeproeft of uirgemeeten ial worden , lbo is de verkooper,
niet langer als voor die tijdt aen het gevaer gehouden , behoeft ook
het goedt niet langer te bewaeren, maer foude het wel kannen uitgieten'
indien hy wilde, alhoewel dit beeter gelaten wort. (b)
40. Somtijts kan ook de kooper weigeren de leeveringe te ontfangen, indien de verkooper de voorwaerden mjjehen haer beiden gemaekt, nie
waerneemt, of ook^het goedtfoodanigniet is, als hy verfeeckert hadde, dat
het foude z,ijn, of als het behoorde te weefèn , mits hy de verborgene
gebreeken verfweegen heeft , want lbo de kooper moeite wilde maken , over f anten die int ooge loopen , en die van een yeder gezien konne
worden , daer over wort by niet gehoort, maer moet hy dat fijn eygen
flechtigheit toefchrijven. (c)
41. Voor de verborgene gebreeken moet de verkooper fbten , het
zy dat fe hem bekent zJjn geweeft of niet , met dit onderfcheidt nochtans; als hy de faute wel geweeten heeft, fòo moet hy niet alleen de
prijs, maer ook^al den intereft by den kooper gehadt ende geleeden goedt ma
ken ende betalen, maer als hy des gebreks onbewuft is geweeft, fòo is
hy tot de prijs wederomme te keeren alleen gehouden. (<*)
41. Hy kan ter oorfàke van defè gebreeken aenfpreeken , of om het
goedt wederom te neemen ende de koop te vernietigen, of aen hem?
te betalen lbo veel als het goedt minder weert is , met fijn intereft,
gelijk vooren gemelt is. (e)
43... De eerfte aenipraek moet gefchieden binnen 6 maenden, om de
fake fèlf endé binnen z maenden, omhetbyfpel van zadel en toom euC
de tweede aenipraek moet binnen een jaer gefchieden, nae Keyferr.
recht, (f)
44. Een ondeugend peert of ander heeft verkocht zijnde kan. ook
Eeee 3
nae t

(a) «J./.£ $. a. $»•) l.i.fi.'i.lA.mfin.d.titAeperic.&comm.T^V* (<:)/.%.
§. 4. '§. 6. • 1-8. /i 19. §. 1.ff.de JEâilit. Ed. (d) /.13./» pr §.1ff.de Jïïion. emfU
(e) JfSw T^dbibitoria, Quami minoiis* (f) L1. §, 1. /. 3$!. mpr. I %z, %$. »7
&i<$.d.tit,deJEAil.E<L
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mae't gefturven is wedergegeeven ende de prijs wederom geëyfcht
worden, (g) als het fèeker is dat het van ondeugt te vooren geweeft
zijnde, gefturven is. gelijk wel eer bydenHovegeweefèn in fake van
fahmen Safes tot wijgaerd Impetrant contra Sicke Feikts cttm foc. Gedaegden ,

partijen hadden in Belkumer merkt wilTelinge van peerden gemaekt
(wiffeiinge verfcheelt in defen niet van koop) tien of i% dagen daer
nae was des Impetrants peert gefturven ende in 't opfnijden bevonden
met geel Water ende gortigbett vervult; waer van het bleek gefturven
te zijn. de Gedaegden behielpen hun met attefiatien meldende dat om
der K-oskammers geen gebruik was doode peerden wederom te moeten
Heemen, maer wel levende, om drie oorfaken te vooren nietgeweeten, te weeten krebbe bijten, dempigheit ende wormen j maer't Hof
heeft meer acht genoomen op Kejferlijke -wetten daer van jpreekende. Nauta
decif 1x5-, den ly. f ui. 1643.

45-, Anderzins als het beeft gefturven is binnen drie dagen nae de
leeveringe ende dat van fiekte, foo wort gelooft, dat het gefturven is
van fièkte, die ten tijde van de koop reede was , ende is daerom de
verkooper alfdan gehouden, (h)
46. Als de verkooper geprotefteert heeft , dat hy aen geen fåutea
van het peerdt of ander verkocht goedt lal gehouden zijn, fcnderee»
nige uit te drucken, foo willen veele, dat hy echter gehouden is aen
fodanige onbekende fauten als nader handt ontdekt worden, maer als de
f ante is genoemt, -waer aen hy niet fonde gehouden mijn, dat hy alüdan daer
over ook niet kan worden aengerprooken , {») maer 't is aioogeîijk
eer de waerheit, dat hy bedongen hebbende van aen geen fauten,gehouden te willen zijn, ook hem van alles vry mach houden, (kj)
47. Wort het verkochte beeft, geduirendehetpleit, weder gaaf, foo
wort de verkooper vry gefprooken, ende kan echter gedoemt worden
in de koften voor het ophouden van de ondeugt gevallen. (1)
48. Noch hebben wy hier boven gezecht , . dat als vreerndt goedt
verkocht is., ende den kooper van de eygenaer afgebaelt wort, dat.
alfdan de verkooper voor de eviäie ftaen moet ,. dat is, de» kpaper %?
en fchadebes hsnden van de koop w VAn defen opejfch des eygtm.es$^, welke
in het latijn evittie genaemt wort.
49. Mits dat, de kooper wordende¾engefprooken,.oin het gekochte
te

(ë) l47-inJtnff(kJ£dil,Eá.
(ty&ntph.ïOhpeerdtárï.j.
( ! }d¾,/.4f.
4. ff fiquiscaut,injud.fift. ccmf,f. nonobtemp. J^utph.tá.^atifeerdt'. aft. %. (k) di§>
I. i.§.$ç:-g,depgf,i.zi.ff <& ¾?«î*w.
(U T¾¾f. m%.cejj[cittt£cejj,ejf. B.¾IJ»
«fc* 250, Zutph. tit, \aa peerdt art. 3,
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te ruimen » fulx' tmet bekent maken aen den verkooper eenigen tijt; wat
ruim genoomen, veer de fententie, waer op de verkooper wettelijk gedaegt zijnde zich kan ende moet inftellen daer het pleit opgeheeven is,
om de kooper tegens den opeyfçher van't goedt te verdeedigen, of hem
by \ proces te voegen, (m). .
50. Maer als hy onwillig is, om het proces op hem te neemen ende getrooft dé uitkomfte te verwachten, foo kan hy nae Rechte niet worden
gehouden ofte gecondemneert, om yets te prefteren, eer het goet effeilijvelijk^is geèvinceert. Want dit geven de Wetten , dat hy moet goet doen ae
den kooferfijnintereft, van dat hy vreemt goedt heeft verkocht, foo verre dele de aenkondinge niet heeft verzuimt: dienoodigis, op dat de verkooper geen reeden mag hebben, om hem te beklagen, dat hy zich by 't proces niet heeft konnen voegen. Maer wil hy't verzuimen, dat isfijneygen laft. Tot volkoomen interventie, is hy niet verbonden als door
jpeciael ackoort. (n)

51. Gemeinelijk wort eeti verkooper ende aîle die tot eviélie gehouden zijn aengefpfooken om te interveniëren ende het proces terftont op hun
te neemen, valt ook gemeinelijk daer op condemnatie; maer nae 't on verandert Recht vaft ende lèekeris, dat yemant die tot eviUie gehouden is „.
wel moet aen neemen denuntiatic, maerhy behoeft voor den anderen
niet te interveniëren, of bet proces op hem te neemen, of hy wil, ten
tvare hy Jtch daer toe Jpecialijk^hadde verbonden.; want hy alleenlijk prefte-

ren moet dat hy geen vreemdt of befwaert goedt verkocht heeft, ende niet, dat een ander geen proces fal'maken, dat in fijn macht niet is
te beletten, ende daerom leeren alle de Rechtsgeleerden, dat een verkooper niet gehouden is aen de koften, foo wanneer de kooper ván de
actie wort vry gefprooken met compenfatie, waer aen hy echter vaft
foude raken, indien hy alle proceiTen op hem fòude moeten neemen i
bier van [al noch op 't eynde des Kapittels yets -worden gehecht.

' 52. Maar als by de kooper de aenkondinge verzuimt is , foo heeft
hy naderhandf geen aenipraek op den verkooper, ofte die in fijn plaetfe ftaen, gelijk Crediteuren, fchoon defelve wet'mochtengewecten hebben„
dat het verkochte goedt van een ander opgeeyjeht ivierdem% (o) om dat hy,,

met niet aen te kondigen verftaen wort, het perijkel op zich te hebben genoomen ; het welke nochtans by veelejoo verre wort bepaelt,.
ten zy klaer is , dat de faek' in alle manieren moefte worden verloorca
• («•») l, 7. I. 8, l. 20 /. SI- §• -• '• 63 in pr. I. 7 /. 14. C. cod l 19. §. tdt.ceå^
£ î¾ C cod l. 49 ff, de f dek. Säiid. 1. i . ' j .
" (n) Sana d lib l. út i. de f..
5. 'verf Hæc ka.
(o) Tere?. lit-C. de E\ibl. », ïB. dix. ad tk. ff' de £ïil$_
«. il- & 12. jtåhButçb.
tiuvattÂlw'Satdtf, j . 4 .
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ren; hoewel verfcheidene malen by den Hove niet veel Ï W / * ^ ^ om
dele bepalinge in te ruimen ? is gezien, uit vreefe, dat 'er dan al te grooten
deure lòude worden geoope¾t tot arbitraire exceptien, voorgevallen onder
ander in de fake van Albert Acker koopman tot Harlingen contra D. R .
R . cum ficii* den zo. fuw ió8cv Evenwel als de kooper nevens het garand
cesjïe genoomen heeft van de verkooper, (00 kan hy uit kracht van die cesjïe
buiten twijvel tegen den Evincent ageeren, fonder aenzien op denuntiatte,
als maer de cedent beeter recht heeft gehadt.
$z. Ende wederom in de fake van Vrouw H. van B. opendetegens
de Crediteuren van Titus Hania; aen wien d'overleedene als kooperle betaelt hadde , met aóle van garand voor het meerendeel ende ceffie;
voor Kerf lijdt. 1680.
f¾. Om dat deefc verdeeding in geval van eviüie een feit is, en de
feiten nae Rechten ondeilbaer zijn, lòo moeten veele verkoopers van
een ding , of veel erfgenamen van een verkooper elk voor 't geheel
de bekentmakinge ende het effeól van dien, met de aenlpraek'op haer
neemen, hoewel die niet veel te bedieden heeft j want vergoedinge
van de fchade by yder voor fijn gedeelte moet werden gehoedet. (p)
54. En daerom is niet te zeggen , dat een Crediteur cesjïe van een
verkooper hebbende op een gedeelte van de koopfchat, meer fòude
behoeven te caveeren voor de eviftie, als nae proportie van het geene
by hem wort ontvangen, ende is foo by den Hovegeweefènin de làke van Rempt Celles Witama Impetrant tegen Gojlijk^van Heerma Gedaeg
den iy. April. 1626. Nauta.
fj. Dele aenlpraek van eviétie, heeft niet alleen plaets inverkoo-"
pingen, maer ook in andere overdrachten van eygendorn, als in wandelkoop, ende in betalinge; want foo gy my vreemt goet in betalinge geeft ende het felve my daer nae wort afgehaelt, lbo moet gymy
de eviótie goedt maken ; Van gelijken in deilinge van gemeine goederen, als de eene fijn part ook rechtelijk van een ander wort geëvinceert. (q)
56. Maer defe vergoedinge heeft geen plaets in fchenkingen, ten jy
de fchenker hem daer toe verbonden ofte my bedroegen heeft ; ook niet in
houwelijx goedt, aîs het felve gewillig wort gegeven, maer wel ais het
mootfiskelijk. «* en ook^ als yer bedroch onder loopt, ooh^ altoos wanneer h
tot een feekere prijs gewaerdeert is, en de bruidegom of man gehouden is
den prijs wederom te keeren. (r)
. •
•
57« Het
(p) Ziet Zatph, tit,yanEYiSl art. ir(q) /. 1. C. de rer. permat. I. 4.. C.
EïiEtJ.66 i~ult.ff.tod JZutph,tit.yan EyiSl.art. 10./. tg.§. 5 ff.dedonat.l, z,C,
ée EYiB. (T) /• i.C, dejur, dot arg. I 19.ff. ds 0, & j£, 1.10, Q. dejur, dot.
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YJ:, Het heeft ook geen plåqts in legaten , maer de erfgenaem kan
beftaen , met het befprookene ftuk goedts aen den Legataris over te
geven, foo als het ïs; ten wme'het'• Legaetfprak^vanfeekgrforteeringe van
goedt, als te weet en een f eert, of een hms, ende de erfgenaem tot voldad
hem een vreemt peert of huis gegeeven hadde, want dan moet de erfgenaem
de evic¾ie vergoeden, (f) -_
f8. W a t dien-tenevens van verkochte panden Rechtens, zy , hebben wy voor dêfen gezecht , .-als mede nopens verkochte ervenijfen; in.
pleits-ackoorden is het aldus ; als het geene mj van tt gegeeven is, op dat
ik^van het pleit fottde afftaeny my door een derden isafgehaelt•-, foomoetg
voor de eviclie ftaen; maer ten aenzien van het queftieufe goedt felf
is geen aófcie, fchoon het van een ander is uitgewonnen, (t)
5-9. De evic¾e gefchiedt niet alleen , wanneer de eygendom van
het goedt by een #nder wort geeyfcht, maer Ook wanneer der een
ander pandt-recht op heeft of op eenig' andere maniesde bezittinge rechtelijker wijfè van de kooper wort afgehaelt , niet alleen voor het geheel
maer ook^voor •eengedeelte , ten fy het deel van weinig belang mochte
zijn, want alfdan de aenfpraek van
evittieeygentlijkgeenplaetfeheeft
(u) maer de kooper kan naderhandt over kleine fehade, diehymochte
ehadt hebben, fijn yergoedinge loeken, door ordinarisaeniprakevan
oopj hoewel het veiliger fchijnt te zJjn, dat een kooper foo dikwils een an
der jets te zeggen maekt op het gekochte goedt, of een deel daer van fitli>sd
kpoper aenkgndige.
60. Want het ondericheit dat'er is in het Roomfche recht tuflèhen
de aenfpraek van evittie ende de gemeine koop-aiïie heeft hy ons weinig gebruik, om-dat het dubbelt 't welk een kooper ingeval van eviftie
plach te bedingen, nu onbekent is. Wordende alleenlijk totftetintereft geageert, dat is, tot vergoedinge vanichadeendewinft-derwinge
niet hooger te weeten, als tot dubbelt, de prijs van't goedt daer in begreepen. (w)
61. Maer het is niet fondertwijvelinge, óf men hetintereftneemt,
nae de koopfchat ofte den tijt der verkoopinge» dan of hetnaedentegenwoprdigen prijs, ten tijde der eviSlie, moet worden genoomen. Ende verhaelt Nauta by den Hove verftaen te zijn, dat de koopers van
goeder trouwe het intereft nae den tegenwoordigen prijs moefte worden goet gedaen; den 5 Aplil: 1636. in een fake tegens Dr: Johannes
Veltdriel gedoemde: wel te ve¾ftáen, ingevalle de prijs ten tijde der
Ffff
koop
(0 '*77-f 8.ff. delegat. 2.1. ig.ff. de legat. 3.
(t)U63;§.l.ffJêTranfacTio
(») Dix.adtït,ff,deEy>iïï.n.§,
(*) l.m.C. defent. qttœproeoqHod'mtereJt

f
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koop hooger was geweeft, Souden de köopersvan goeder öóüwëdaef
toe hebben konnen geraken, om dat het anders geen faveur voor haer
was. Sal moogelijk elders breeder hier van gehandelt worden.
6%. Vervolgens als het verkochte goedt niet vry geleevert w o r t ,
maer dat een ander daer op heeft recht vmvruehugebrmk,
(x) hypoteekj*
fioreen, eeuwige renten, huir-jaren of eenige andere laft, waer van by
de koop niet gelproóke» was , fòo moet de verkooper het intereft,
dien te nevens aen den kooper betalen.
6 3 . W a e r ontrent gelet moet worden , dat de verkooper eerft dé
conditie ende latten van het goédt naukeuriglijk uitdrucke, fòo by
m o n d e , als om gewisheidtbygefchrift, het welke in openbare vCrkoopingen pleegt te gefchieden met aengeplakte biljetten; in welke (00 der
Jets audijk gefte/t, of eenige Ufii willens verjweegen wort, dat koomt aen
op den verkooper, köfmeïide hem niet bevrijden, dat in de byfondere
artijkelen van de verköopinge fulx verandert mochte zijn, noch ook
het generael flot, dat in uilkegeleegentheden achter aengevoegt w o r t ,
alles met fijn gerechtigheden•-, laften ende profijten daer op ende aen behoorende, (y) want die woorden nae de flender by de Notarien worden achter aengezet: ende daerom konnen fy geen meerbevrijdihgéby-brengen , als nopens laken die de kooper wel heeft konnen weet e n , ert
waer over hy geen klachte fòude konnen doen 3 al waren die woorden.ganfch niet g e b r u i k t , ende verklaert Nattta lbo b y 't tio£ gedech
deert te zijn, nopens een eeuwige rente die niet uitgedrukt was i n d e
yerkoop artijkelen, en die de verkooper wilde beklemt h e b b e n , onder
de generale woorden ,-met dé laften daer op leggende ende bevonden w»r*
Wôftsfe./.-Een derde part van een plaéts of Sáte lande verkocht zijnde
iònder meldinge of het huis dat'er o p f t o n t , daerinverlmoltenwasof
niet, is verftaen, dat de verkooper de taxatie¾en de Meijer fòude moeten goedt doen , in fake van d' Heere A . H . contra de Burgemeefter
P . S. in quditeit den 20. OSlober. 1680.
.
j
firvitmènof erf-dienttbaerheden fchijnt evenwel rechtens
4 .64; Van
te; zijn , dat ten dien aenzien een kooper niet gehouden is, fòo wanneer geen meldinge daer van is geiïiaekt, veel minder als er gezegt
i s , dat het goedt verkocht. Wort, met fervituten ende laften daer toe van
ouds behoorende , gelijk doorgaens in de koopbrieven w o r t ¾eftelt.
Keyfèrs W e t t e n geven hier van geen ac¾ie, als van't geenefpeciaelis
•uitgedrukt, of als¾ goedt verkocht is vrj van fervituten. (2)
:. • .
~"
65. Als
(ïfLty.ft.é'Mfeqfätit,
Cv}l.^,ff.deCanttab.cthpt.'S4nä.3,4.6.
0.de]jfBwn.empt.l,fin.ff.deeViéHoi$.
v
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6f. Als meer dan een-ding verkocht is, het zy in een Koop ende
piájs of elk vericheiden , en het gebeurt dat een van de verkochte
ftucken by een ander wort opgeëyfcht, foo valt dien te nevens aen-.
lpraek op de verkooper, fchoan mogelijk. de anderefiueken die niet opgeëyf
zijn, den f rijs by den koof er betaelt noch wel kannen halen, want heeft hy
een goeden koop gehaat, hy behoeft fijn wiaft aen de verkooper niet
op te offeren, (a)
'. 66. De aenlpraek pver evi&ie houdt o p , foodikwils dekooperwel
heeft geweeten, dat het vreemdt goedt was, of dat een ander eenig
recht daer op hadde, want alfdan hy zich felf heeft te wijten, dat hyfulk,
goedt gekocht heeft; ten ware hy bedongen hadde, dat hy, ingevallevan
evi&iefijn verzet op den verkooperfeudemogen neemen. (b)
6j. Het lèlve is te verftaen van deilingen ende andere contra£ten,
daer evittie plaets in heeft, waer van decifa gevallen is voor paelchea
1680. tuflchen Vrouw L . van W . Impetrante contra j . van V. cum focus erfgenamen van w: de Heer C. van R . met wien de impetránte.
ftaende echte fêheidinge van overwinft hadde gemaekt, ende haddein
haer part genoomen een huis binnen Leeuwaerden , aengekocht by
haer ende haer man van haer broeder, het welke met pdeicammk belwaert was van des Impetrantes moeder•; haer wel belcent; Is verftaen»
dat fy daeir over geen ac¾iè en hadde , te meer fy 5-000. guldens aett
geit gekreegen hadde, voor dat haer gedeelte flechterwas, als dat van
haer' man, hoewel niet uitgedrukt was, dat het felvefijn opficht op hetfi*
deiçommis hadde ; de grontreeden was haer kenniflê vzri'tfideicommis,
âlreede vervallen ten tijde der gemaekte fcheidinge, behalven datiy nocb
Voor de helfte was erfgenaem geweeft van de verkooper. ié8,-Als. echter de conditie van het goedt by den verkooper al wort
uitgedrukt, en de verkoopinge geoorloft is, om dat het recht, dat een an-*
der daer op foude mogen maken, on&eker is, foo moet de verkooper noch ftaen voor de eviUie , gelijk of yemant een huis verkochte
dät met fideieommis befwaert was onder conditie,, indien hy finder kin"
deren•• fiierf', foo mach hy het goedt ondertuflchen wel verkoopen »moer ats hy dâer mâe fonder kinderen fierft, en het goedt volgens fideicomm
den kooper wort àfgêhaeit , foo meet des• verkooperserfgenaem daer voor
ftaen, fehoon de Kopper de befwareniffe wel heeft geweeten. ,(c)
69. Van gelijken heeft de kooper geen aenlpraek vsxieviBie, alshj
hem willens-, ofdoor.veryuij» heeft laten overwinnen, of foo hydefikebe-

* -Sx •

'\'< ".':'. •.-.',•*

' F f f f 2, '". :; •- -.; "' . " gcev

-•fc) l 47:ff,üÈViElioif.'.
(b)i, zy. C.eoâ tit.Zutçb, d,tit.arf, *4§. 4.C-<omm,delegat.junïïal.$,$,i,ff.dejur.Fifii,
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geeven heeft op goede mannen, en van de felve gedoemt is, Want hy kende tot des verkoopers nadeel de fake niet begeeven, maer moeite den
loop; van ordinaris recht afwachten, (d)
70. Van gelijken houdt aenlpraek op, als de kooper door openbare
qttaetaerdigheit ofonweetenheit van de rechter is overwonnen •, veelmeer»
wanneer hem hetgoedt metgewelt^ ofte door eenig ongelijk^ afhandig ge
maekt is; (e) want de verkooper gehouden is alleen daer voor te ftaen,
dat hy geen vreemt goedt. verkocht heeft j volgens dien behoeft hy
ook niet te ftaen , voor fulke gevallen , die nae menïchelijke voor-'
.zichtigheit niet konnen worden voorzien, (f)
71. En dienvolgens zegg' r als de kooper het pleit, [onder ksfien oppœrtije,
gewonnen heeft, foo hoeft de verkooper hem de gedane koften niet
te vérgoeden, want hy het niet heeftkonnenbeeteren, dat een ander
te onrechte aenlpraek op het goedt/heeft, willen maken.,: die ook n i e t ,
om voor hem in Rechte te treeden , ten ware de: verkooper.-hem daer toemochte verbonden hebben, (g)
;
:

72. Als in't begin of terftont nae de koop perijkel van evicïie zich
op doet, lbo moet de verkooper borge ftellen, of andersgenoeglame
verfeekeringe geven aén den kooper, eer hy behoeft te tellen. 5t welk
te vérftaen is van \eviUie,_ waer van de oorfaek^reedcgeboorenendegefcha*,

pen.0,'mzçr: kan iiilks niet geë'yfcht Worden weegens alderhandVonfeekere vreefe van eviüie , die men niet w e e t , óf oyt fal gebooren
worden, (h)
"
•
^
t 73. Maer weegens het tegenwoordig gevaer is de verfeekeringe foo
moodig, dat aLfcnoon.de kooper belooft hadde te fulleri, tellen.» .met.
tegenfiaende eenige ffieriwe

of protefiatieàieï¾n:yemant

foude

mogen

worden gedaen , hy? foude nochtans weégem. bHjckelijk gev¾er van
tviüie, verfeekeringe mogen eyfchen. (i)
• 74. Bedongen zijnde , dat de kooper de penningen niet fal mogen con
figneeren , foo is hem dat ook niet geoorloft , alfchoon 'er perikgl vatt
eviBie was, maer echter kan hy verièeckeringe eyfchen, foo wel van
de verkooper als van.fijn Crediteuren, indien de tellinge aén haer lal
gefchieden. In fuiken gevalle is difpute geweeft tuflcheaJüfït.B.H.
cüm foc. Creditriee van de Secretaris Hittinga cum uxofe, ended'Heere
P . E. V. van - C i o o p e r van de Sathe H. Sy eyfchte. betaelt te zijn
' '

' ' T

,

•'•

U

U

^['(å)J.^sli»pr.l'S6'$.i,k6$.§.nk.eod.tïl.
(*) l. j~i&U½iïeéå.
(f) hóef m
danig is, die Verhandelt ftort by Sonde tit, 4. def. 5. \an het VoorJ}, boek. (S) Cujac
kitùtpy
.Q,W$nïM
aifctit.åe EYtB\tb, 2f.
(¾ $*twk $.4^SSutpkm
Atit.art.i;.
(j) Sand.fr4,10.
"
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¾ït Gjn koop-penningën , mits hem gevende quitanue met cesjie van
Kaer recht ende belofte van te Sullen præftèren, dat hem de tellinge
goede betalinge foude verftrecken tegens alle ende een yder. Hy
wilde daer en boven hebben , dat ly hem foude guarandeeren ende in
cas van iwarigheit belooven, voor hem te .interveniëren. Veelemeinen,
dat dit een ende 'tfelve is ; maer'tis foo, gelijk reede gezegt hebbe,
dat een verkooper niet gehouden is voor een kooper te interveniëren ,
fnaer alleen het Proces te adfifteeren , ende zich daer by te voegen.
Invoegen de verkooper Wordende vrygelprooken, hy behoeft geen koften te betalen j wil hy 'er zich ook niet aenkeerenhy mach 't laten, en
kan niet aengefprooken worden, voor dat de kooper is gecondemneert.
het woort garandeeren geeft in hem fêlfs niet meer als het voorgaende.
Is echter by den Hove doen verltaen, dat een Crediteur willende den
kooper dwingen tot betalinge des lèlven, ook de interventie behoorde
te belooven, in geval'er andere beeter gerechtigde Crediteuren hem
mochten aenlpreeken, voor Pinxter 1680. het welke ten aenzien van
evincerens gevaer voor oogen zijnde fijn reeden heeft; fonder dat
daerom een kooper niet meer als voor eviUie foo nae rechte belooft
hebbende, te ftaen , naderhant tot dadelijke interventie gehouden is,
mi reeden voorenverbaelt.
f

-

-

VI,
û

er

. " . • ; . •

'

K A PI T T E JU

' . '

-

-

• •

"

Ván kpops "perbreekinge.

Pr'te
núåàeltn om koop te Verbreecken. Van't eewe> bekooptnge oVerie belfte'ügd
v
luftig, hoe gebruikt ende in "bat faken ofte ContraSlcn. Het ftoeede , bedingït
Van "toederkoop , ofredemptie. Tenderden, Van Hiaer-koop of naejlinge "too
- ttiiVoerljjk gehanàelt.
' '

i- B ^ \ E oorfàken waer door koop kaft worden verbrooken, zijn
- 1 J of gemein met andere contracten of byibnder, de gemeine
;
' • —^, oprlàken zijn drie, vreefe, bedroch, ende contrarie wille van
beide partijen; maer van defe oorfaken, die gemein zijn aen alle contracten , fal op een aôder plaetfc gehandelt worden»
F fff 3
a. P e
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%. De byfòndere oorlaken, die de koop alleen raeken zijn ook drie
o f w e l vier, bekoopinge over de helfte, b edingfl van weder-koop ende niaer*

koop ofnaefiinge: de vierde hebben wy reede gemelt ende is weder-leeveringe%
wanneer de kooper het goedt niet vindende , gelijk het gezegt was
of behoorde te zijn, wederom kevert aen den verkooper, daer tóe hy»
hem door middel van recht kan dringen.
3. W y fullen wat breeder {preeken van de andere drie oorfaken ï
De eerfte is bekoopinge over de helfte ; ik wil zeggen , een verkooper:
kan eyfchen , dat de koop te niete werde gedaen , als by kan bewij*
lên , dat het goedt helfte meer, of eens foo veel, of twcemael foo veel
(want defe manieren van ipreeken hebben eenerley beduidenüTe)•:
weert is, als het verkocht was, (a)
4. By ouds ftond' het een yegelijk vry fijn goedt lbo dier te ver*
koopen als men konde, buiten bedroch en ondeugentheit van't verkochte goedt, (b) maer naderhant is't reedelijk gevonden, dat gelijk;
de koop-handel om alderhande ongelijkheit in prijs niet mach geftoort
worden , fulx evenwel i n ' t oneindig niet behoort te worden uitge*
ftrekt, ende is alfoo verftaen, dat ongelijkheit over de helfte niet behoor*
de te worden geleeden.

.,--..:

••{

f. De Wet Spreekt eygentlijk van de verkooper, maer het remedie
wort ook_ ftitgeftrekt tot de kooper en kan van de felve by maniere va
antwoort ende verweeringe worden voorgewent , als de verkooper
hem om betalinge aenfpreekt, of ook recht uit by aenjpraek^of ablie,
by den bekoften tegens den anderen aen te ftellen. (c)
6. Maer om plaetfe te geeven aen deiê verbreekinge van koop, fia
moet eerfi het verkochte van een feekgren prijs zijn , want die onfeecker

zijnde, foo kan men piet weetèn, of de ongelijkheit boven de helfte
is, of niet.
7. Daerom heeft dit remedie geen plaets in het verkoopen van een
ervehiffe, otïï dat daer in begreepen zijn alle laften ende profijten, did
men niet en weet, hoe groot of klein fy fullen uitvallen, (d)
8. Het felve is te verftaen'', wanneéf het verkochte goedt. van^enbegin zeer onfeecker van weerdije is, immers foo veel partijen daer van
kennifje hebben : want indien naderhant de koopers veel meer profijt
hadden gemaekt, als men ten tijde des koops dachte dat'er uit foudç
komen, loo moet men niet zien op het geene naderhant is gebleeken,
maer op de geldinge waer op het goedt ten tijde des köopsgehouden
wierde»
(*) / s. C. de \efcmd, Vend. (b) L16. $. 4.ff,deMiiiou. (?) Sand. 3.4.13.
{Af Satid. 3.4.15,
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gierde, 'tnvelk\ Moet afgénoomen worden nœ het oordeel van lieden haë
fulke faken ten beften verftaende.-(ç)
9. Om dele felve reeden heeft dit remedie geen plaets in twift-accoorien, naedemael de lèlve gemaekt worden over laken van onfeeckeren
uitkomft; waer by koomt het groot gewichte vangunfte, die het befiechten van pleitfaken in Rechten heeft ende behoort te hebben , allchoon het gevoelen van Veele Rechtfgeleerden daef toe ftrekt , dat
Ook in delen het felve remedie plaetfe ïbude konnen hebben, (f)
10. Jae de uitfehijnende billijkheit van dit remedie wort ook by de
felve Rechtlgeleerden uitgeftrekt tot andere contracten , die van goe^
der trouwe genaemt worden ; hoedanige zijn , die de eene foo wel als
de andere verbinden , ende aenlpraek van beide kanten voortbrengen , gelijk daer is huir ende verhuiringe , maetfchappije, deilinge vân
gemeine goederen, ende foo voorts.
• 11. Maer in andere daer het nauwe recht in gebruik} wort, endiéaen
e$n kant maer verbinden , fouâe dit remedie niet waergenoomen worden
Weshalven ook niet in fuiken contract, waer door yemant allefijngoederen overdraegt op een ander, onder conditie , dat hy hem fàl geven., foo meenig hondert guldens jaers , en al fijn fchult betalen of
diergelijke. (g)
"'•••
- iz. Maer de reeden van Recht is voor dit gevoelen niet, maer wel
voor het tegendeel , te weeten , dat dit remedie geen plaets heeft irt
twifi-accoorden, gelijk zeer krachtig aengeweefèn wort by Gail (h) jae
ook ganfchelijk niet buiten koop ende verkoopinge , om reeden by
onfen Heer van den Sande bygebracht, (i) dat dit remedie is een nîeú
middel, en tegen de reeden van het oud recht ingevoert , defweegert
het niet verder mach uitgebreidt worden , als de woorden van de
nieuwe W e t mede-brengen.
13. Men kan ook reeden geeven, waerom het in andere contracten
foo wel niet is ingevoert, als in koop ende verkoopinge. Van pleitsackoorden is reede gezegt. In huir ende verhuiringe wort het nîefe
gebruikt, om dat daer foo veel naedeel niet by is, ten aenzien van't
gebruik van eenig goedt, als in aenzien van de overdrachte van eygendom. In maetfchappije en in deilmge was het niet van nooden,
om dat daer byfondere reegels zijn , hoe de ongelijkheit verbeetert
moet worden, gelijk, van elk^ op Jijn pjaetfe fal worden gez.egt.
14. Op

(e) Sana, 3. 4. Ï 6 ,
(f) Pinell. ad. 1.2. C.de Hefcind.Vcndit.pdg. ui érfequ'.
tVefenb parat.de tranfaB.n.uh. Facbime l.%c.^.6. . (g) Sand* 3.4 IJ, ('!J/i6.ai
obfefp.jo.
0) Sand.lib.%,tit. 4.def,i?,y>erb,QupdCuriœ,
. • -- , 1
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14. Op veele plaetfèn heeft dit remedie geen plaets in vèrfcoopiîl*
gen , die by openbaren uitroep gefchieden, maer by ons volgt men hier in
de gemeine reegel ende reeden, welke geen ander is in de openbare als in
de byfondere verkoopinge, hoewel depraïïijke befwaerlijkjfoude zijn. (k)
if. De gront-reeden van dit remedie, is de groote ende grove ongelijkheit tuiîchen de prijs ende het goedt, finder dat gezjen wort vp
bedroçh of doolinge van de eene ende de ander , maer de wet doet fulk
koopen als ondraeglijk te niet: dienfvolgens fchoon de kooper konde
bewijfên, dat den verkooper de waerdije van het goedt niet onbewufl:
ware geweeft , hy foude nochtans, nae het befte gevoelen, foo het
Schijnt, dit remedie konnen gebruiken , 't welk van den kooper lbo
mede te verftaen is; (1) Ten ware hy met opz.ettez.inenhertnecktglijk.de
koop hadde willen doen, het koft* wat het kgfte ; in welken gevalle niet
billijk foude zijn luik eenen het verbreeken van de koop toe te ftaen,
16. In verkoopinge by decreet van de Rechter gedaen heeft dit rfmedie geen plaets. (m)
17. Soo lange de koop niet is wederroepen , lbo wort de bezitter
van goeder trouwe gereekent, en dienfvolgens is hy niet gehouden
om de vruchten weder te geven, of de interejfen te betalen, als nae den eyfch
en antwoort voor rechte gedaen. (n).
18. De aenlpraek die uit dit remedie voort k o m t , leeft dertig jaren lang, foo dat ly binnen dien tijdt met vrucht kanaengeftelt worden, (o)
19. Volgt de tweede oorlàek van koop-breeckinge, welke is bedingïi
van weder-koop , want het dikwils gebeurt, dat yemant moetende ujn
goedt door noodt verkoopen zich de macht voor behout, om binnen
fèeckeren tijdt, of ook Ibnder tijdts bepalinge voor het fel ve geit, het
goedt te mogen wederkoopen ende inlolTen. (p)
zo. Als de verkooper dit recht wil gebruiken , foo heeft hy aenlpraek op den perlbon van de kooper uit kracht van het bedingft, om
hem het gekochte goedt voor het lèlve geit te laten volgen, maer de
verkooper heeft geen aenfpraek^ op het goedt, om het felve van een derd
of vierde bezitter, als eygenaer af te halen, (q)
a i , Waer uit dan volgt, als de kooper het goedt aen hem op wederkoop

(-) Sana, 3.-4. i¾.
(i; Timll. ad d.l.2.part. v c, %. ». 11.
(») Sana, %
$.\%.t'erf.alterumdubium. (n) Sand.^.^.iz.infin.i^'defin.j^.
(°) Sand,
d.tit,4.def. 11.
(p) l.zX.deVd.B.inHrempt.&\end.
(9) i.l.i.l. 2i.§,4,
ff,de JfElian.empt, jmU. I*i,§.uit.ff,deconUah,empt,Fachm.a,controy. J$. Myn-
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koop.overgedragen ajnde, r dies ongeacht vervreemdet op een derde,"
dat, jOÜ dan de verkooper niematftals fijn kooper kan aenfjrreeken om fijn /»terefi dien te nevens % gelijk ipo terftont is te leennen gegeeven.
xi. Als, het bedingft van wéder-koop fonder tijdt te noemen is ge«
fchiedt, fòo meinen eenige, dat het recht van in te lollen noyt verjaert kan worden ; maer bet is eer de waerheit, dat het recht van inlosfinge binnen dertig jaren ende niet later kan ènâe moet gejehieden. (r)
- 2,3. De derde byfòndere manier van kooptebreeken is naeft-oîniaerkoop} ' t welk is een recht, waer door jemant 'kan .treeden in een ander mam
koop y en den eerjten kooper uitfluiten t mits den [elven prijs betalende aeri
den verkooper. (f)
. 24. De Keyferlijke rechten hebben hier niets van ofte zeer weinig,
tùaer het koomt voort, uit,het leen-recht van Lombardijen, uit gewoonten der volkeren ende onfe Ordonnantie, (t) volgens Leenrecht heeft het plaetfe niet alleen in koopen, maer ook in huiren van
lange jaren ende in erf-huiren , maer by ons heeft 'et alleen plaets in
yerkoopingen van onroerlijke goederen.
Z5*. Indien'er een ander contraófc gevêinft wort, of dat yemant het
niaer neemt op fijn náem voor een ander , lbo kan hy op een eedt
gedreeven voorden, en wie fijn veinlery met eede foekt te beveiligen,
verheft beide goedt ende den prijs, het goedt koomt aeri 't Landt behoudens het recht van niaer-neeminge voor de geene , die daer toe
gerechtigt zijn. (u)
2,6. In verkoopinge van een geheele ervenifle , heeft de niaer-neeminge g;een plaetfen, gelijk by Sande te zien is, ende naedetijdtvan
Sande, geweefen is tulichen de Yryheer Frederik vari Schwartfènburg
Requirant, contra Vrou Maria van Schwartiênburg Requireerde,
den
. . . 1640. Nauta decif 67. noch ook in verhandelingen van
andere gereçhtigheeden , gelijk als eeuwige renten , ende grondtpachjen. (w) ,.
,2,7, Een koop onwettig, ende nietig zijnde , valt daer mede geen
naejtinge, fop wanneer de verkooper het goedt ûs niet verkocht zijnde behoudt; : maer defê met de koop, hoewel nae rechten van geender
weerden, te vreeden zijnde, lbo kan de kooper den niaer-neemer niet
uit fluiten, met te zeggen dat de koop niet en deugt, om dat hy het goedt
behoudende, de koop in der daedt, fbo veel als beftendig is geworden, (x)
Gggg
"
z%. I n r- (r) Petez- tit. C. deVaB. int.empt. &y>end; Viff.yid.ap. JViffenbaçbadtit.ff.de
Jèr%expoft, th.%i.
(Q ConJIit.Frederiâ lib. 5. Feud.t.1%.
(t) Ord.i.boek
tit, 12.art. 1. (u) d.ConJlit.Fr'eder. (w) Sand.^.^ %,$, (*) sànd.^.5.4.
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2S. Indien ook een kooper ende verkooper merkende.-', datyemânfdien fy het goedt niet toe wilden, het niaer foude neemen*, daerom
van den koop afgingen, nae dat'er al een of meer proclamatien waren
gefchiedt, fulks foude den niaer-neemer fijn recht niet beneemen, Schoon
de leéveringe van het goedt noch niet mochte zijn gefchiedt, om dat
foo baefl de koop te boode wort gefielt, het recht van niaer-neemen wort ge
booren, (y)
2,9. Maer als'er noch leéveringe noch proclamatie wasgedaen, maer
de koop alleen beftont in bloote overeeimemmirige , foo foude men
de vryneit van kooper ende ver kooper, die de wetten haer geeven*
om de koop te ontbinden, in diervoegen niet mogen bedwingen.
ö. De oorfâken van niaer-neeminge zijn twee, bloedt-verwantfchap

J51. IVeegens bloedt koomt het niaer toe æ n alledie van het ge• náe-buirfchap. (2)

fláchte zijn, foo mans als vrouwen, ende dat volgens de trappen van
maegfchap nae de felve ordere als de goederen by de erveniffè me de
wet getrocken worden, invoegen de naefte uitfluit de geene die verder is, wordende gezien op de naeftheit ten tijde van't niaer-neemea
çnde niet van dé verkoopinge (a)
§*; Het naefte bloedt kan niet naerm ûshetreprefititeert denperfio»
van de kooper, zegt de Ordonnantie, (fe) welke woorden zien opeea
èifgenaëm , die de naefte zijnde echter het naer niet kan neemen;
maer kinderen mogen wel naeften het goedt van haer ouders die noch.
leeven, om dat leevende lieden geen erfgenamen hebben, (e)
;~ ¾¾. Als de naefte van't bloedt het naer niet begeert te neemen»
ibö Koomt het op de volgende j doeh wanneer de kooper is van ' t
bloedt, hoewel uiterlijk j foo nebben naedere vrienden geen recht
Ván niaer , om dat het goedt , als dan niet uit het geflaçhte gaet¾
het welke de reeden is , waerom dit niaer is ingevoert, (d) 't welk
mede is ængemerkt in de bovengemelte fake van de Vryheer Frederik^
'van Schwartfenbmg Reqttirant , contra Vrou Maria van Schwartfenbttrg
Requireerde. De laefte was verkoperfe ende half-fufter, d'eerfte volle
broeder eyfchende het niaer , is afgeflagen den
1640. Nauta
decif. 6j. alhoewel ook een andere reeden voor de Requireerde was..
34. Als echte lieden gemeine goederen verkoopen, foo konnen de
Vrienden van haer beiden niet meer niaeren als het gedeelte des geenea
a
•fy)Sand.¾ç.é, c (*) Orden.d.tit. (d) d.Confth. Frideric. (*>) Ordon
à ïtt.xz art.5.
( ) Sand. $. 5. 7.
( ) Tka*pt. de jut. reit. §. *i> &**•
eail 1. 0%. i%
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fïeft dfè $M&. bejreftAîg|aer ifK¾gs^çle|^o|^|de belfte : n^èi^geert,
foo moet de naef-neemer het geheele aen den kooper laten > of he$
gehôçl van heaa -pverneemen., {«)
'-.-•'M- Als ook,twee echteüed¾ïi, 5waer van d'eeae bloedt is, hebbe»
gekocht, IQO koenen de verdere vrienden voor het part van de ander
yrâ- weften , -eiSde i$ Jò@;geweefeîl ;ki „de fake van SaraNoot, ïmiform-.
we "vsnjléï. ,&ftqr Langwter '^ppelL$Hte, mmrfi Mefter Noot, <?cAtó Å
prwy/e pa» *¾fcJjepkg fymfatt C½tty j4$f*He&de * den 8. Junij 164,1
»eï)gçtee<¾30t by Mwa.
_
36. Wanneer d'er geen bloedtvrienden a j n , dié het niaer willen
neeqien , lbo volgt de tweede x>orfik?..f welke is nae-buiriçhap, wan

feö ¾egt ; ons QrdonrMK¾àe (f) fio verve watt•fyloedts-ivetgenniematit ket
»i#er neemt , j¾e m&;h de Mé%sfi4eggeï ?***• k** g*t*K verkocht ù bet niae

neemm.,:
j¾y.; De vrage is , of ¼er door ook is uttgeflooten de gememfekajt
ofte mtiijAeejighm , weifee volgens de wet van de Keyfer Frederik^gn
Voor twe-bmriçhap, ik^mïawrde », tmPi om dat de msncfeeligeod? onder ½^£!roQttnfteft7le^ej.îS;ip o?# O.çdonnàtóie-b¾reepen worden,
çil^aérfiö¾^ok wet-kbonen ^houden het voor-reebt, dat haer in de
gemeine w*- wort gegm¾t;, ite meer pok de reeden voor haer ftrijdt,
allbo'het naer van nae-buirfehap is ingevoert, om het gerief dat yder
burger uit het bekopmen van het gpedt hem naeft-geleegen verkrijgt;
Welke reeden zlçh meer op doet in de mandeeligheit, die naegemeine
reeden van .recht noch ,¾eer ¾ate¾k ;is , weshaiyen de wetçen behulpehjk zijn aende-geene, djeüit4egeme¾
,( g )
28. Volgens dien , ;«/> ewiitefi^egw.filfsjgfper

is, fòo fal een m a a .

dee¾ge pQchftns h.et oger kannen neemen, 't welk anders eengemeine naeft-leeger niet kan doen , (ia) fchopn hy voor een grooter gedeelte roert æn het verkpebte goedt, en is^ppk lbo ,by den ïfoye
mijns weetens wel geweelèa, in de fake tuflchen de Heeren S. A. van H»
fgtde'N. ]$.îdaer in-wijl: dejfeere Wiflènhaçb, ende ik îhadden geadfeert, ^nfoçp- hgt geene; by den ¾ove doeii ej^e,meern¾aj.pn verftae¾
is. RTautgi¼eft d¾ergelijk' exempel» voorgevallen den 15. fatij tó^J
tuflchen f}r- fohames fiuiritig jdpfelUnts, contra dg Heere Fhilif van Bos-

hmfen weegensfijn(huilyrouw Ai¾)elleerde. I>e appellant wæ kooper
ende naeft-leeger v^a eea gedeelte eener¾te Lanats M ende des pppellants h,iufvrou\ve w¾ ;eyge¾ae:çflje ym de reft der felver Saté. P e
Gggg 1
Neder<e) Sand. a. f. 10.
(f) ¾tf. yan nimen art. 13.
(«> L77. $, zo, tf.d
tegat.z,
(h) Sand. 3, 4. 9.
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Neder-Rechter hadde haer het J niäêr tòegeftaen ,-dat fry¾ Hoff ï§
b e v e i l i g t . ' ''•'••- '-- .. ---•• •"_--•• -'-

": "

!

'

:

' • ' ' • - ' ' '•'.

:

•• ';"•

39. Weete noch gediiputeert te zijn, of het fèlve ook plaets hadde
in de koop van't osderfte gedeelte eens gebons by een naeft-leeger
gekocht, ende dat génaert wierde van de eygenaer des bovenfte gedeeltes. Advijs zijnde geyraegt, hebbe geantwoort, dat de eygenaer
van het bovenfte gedeelte behoorde v o o r t e g a e n , o m d a t , al wás
dat eygentlijk geen mandeeligheit maer verdeelde gemeenfchap , foo
hadden daer evenwel plaetfe de felve reedenen te vooren in caîs vaâ
mandeeligheit bygebracht.
40. De wijfe van naer-neemen is, dat de verfoeker in perfòoh felf
ofte door volmacht, hebbende daer toe byfoiïdere Schriftelijke laft
(die een man weegens fijn vroü échter niet iftoòdig heeft * gelijk by
den Hove verftaen is in de felve fake van Dmring, contra Boshuifin)
te toonen , ftaende gerechte by de derde proclamatie , mits hy als
noch de geheele volle penningen, die voor het erf betaek zijn , bei
nevens de koften daer op gevallen metter daedt moet prefinteren, endé
ingeyalle de penningen niet wierden ontfangen , de felve ónder het
gerechte conjîgneren , (») téû ware geeü öpjjofitie of tegenftaöd viel;
iiv.welken gevalle de corifignatie niet van nooden kan zijn.
'
41. Nae den voorfchreeven derden d¾ch heeft het nia'èr geen plaets,
til was jemant door gewichtige reedenen belet geweefi, ook geen minderjarige j doch fòo het belet was bygekoomen door bedroch van de eerfte kooper, die fòude het iritereft daêr van moeten boeten, (k)
• v- ii*.--Dit niét in alles Wordende¾àégekoomen, fòo is^het 'nâer-neemen van gèéiidep tvèerden , wel te weetèn * voor fio veet de prijs ende
betalinge bekent is, (1) want indien der yets bëtaelt mochte zijn, datdè
riaer-neemer niét hadde konnen weeten, dien te nevens kan hy volftaen met aenbiedinge ván het felve terfioht als't hémgebleeken fal zijn te
willen betalen.
- 43. Indien ook de f rijs hoogef mochte zijn genoomenals fyinder
daedt wasV ende.dênaer-neemer, verfèekert was fulks te konnen bewyfên , hy Jonde mogen volftaen met de ware prijs te prefinteren, maer de
naer-verfoeker kan n i e t beftaen met te zeggen , dat hy wil tellen,
indien de kooper by eede verklaert den prijs foodanig te zijn als de
overgeleide inftrumenten mede brengen, gelijk by deq Hove geweefen is, in åejàke van Alben Fieters cum uxçre, tègens Jtnna fans 1612,
voor Kerfiijdt. (m)
44. De
(i) 6rd.diB.ttfi 1*.art.7.
(k) art. J.
(0 Sand. 3.5. i.ïnfr. («) $a~
hma mt, m.g. ad d. Ut, art. 7.
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; 44^ De kooper rftòét ook by de proclamatie klaeflijk uitdrucken op
Wát voofwaerde, met wat lallen ende profijten , het goedt verkocht
Is ,'Want de naer-neemer , aen geen andere voorwaerden, als bekent gemaek
zijn, is gehouden, (n) . ?
•- 45-. Het recht yan niaef-neemen wort verlooren op driederley manier, door confént des geenen die het recht heeft, door ondankbaerheit,
Eödé doof verjaringe, (©)
- A.6-Hetconfent
verftaet zich felfs , het ly de naer-neemer fijn
fecnt duidelijk afftaet, of dat hy de próclamatienftilfwijgendelaet voor
by loopen.
' 47. Ondankbaerheit wort hier verftaen, als de geene die het naer
Wil neemen, begaen heeft een van defe vier ftucken, tegensden verJcooper , (p) ten 1. lbo hy hem nae't leeven geftaen heeft , ten o.
j¾o hy onweerdiglijk fijn handen aen hem heeft geflagen , ten 3. lbo
hy hem groote fchade in, fijn goederen heeft aengewrocht, ende ten 4.
als hy.hem fwaerlijk heeft gehoonr. Dele oorfaken in Keyfers Recht
vermeit zijn wel in de praUijke niet zeer bekent. Is echter geen reeden, om
te zéggen, datJy afgefchaft fottden zijn;
- : 4§T D e verjaringe wort meerendeels by andere volkeren genoomen
•op een jaer ende dach , me dat de koop is bekent geworden , maer
by ons duirt dit recht lbo lang als de proclamatie driemael nae behoorert is gelchiedt, het welke by den kooper als gezegt ü, moet worden
gedaen binnen 'sjaers, ende lbo hy het niet en doet, kan hy door den
geenen , die het recht van naer heeft daer toe worden genootfåekt,
iònder dat nae begonnen proclamatie kooper ende verkooper tot naedeei van het naer de koop konnen Haken , gelijk by den Hove geoordeelt is, (q) Ende fielt Sande het lel vefimpelijkvaft als maer de koop
is gemaekt, hoewel hy bekent dat niet te zijn het gevoelen van andere Rechtigeleerden , ende 't Hofs decifie Ipreekt nae begönnene
Iproclämatien.
t 49. Jae is ook wel verftaen, dat een die recht van naeftinge heeft
den kooper kan aenfpreeken,- ten eynde hy de koop tebòode lal laten
<ftellen , of anders gedooge, dat fiiîx by hem werde gedaen, Ichoon
het jaer noch niet is verloopen , hoewel dit nae reeden van Rechte
niet Ichijnt te zijn buiten bedenken, immers indien de koop vaft ftaet,
in de fake van Jttjferen Sijds ende Tds van Kamminga Reqmramen,- op end
tegens Laes van Glins. Reqnireerdt, den .2,7. OUob. 1641. Nauta Aeeif.tyy*
«died'er ook dele reeden by doet, om dat de kooper macht heeft, de
\•'••
'Gggg'3
Pro(¾ Sanà.^.$,io, (o) d,conji,Frideric. (p) àJonfi. (l) l?Sande 3.4.6. •
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proclamatie eerder als op het laefte van't jaer te doen, dies ¾y QOK
yan de naernemer daer toe behoort te konnen gehouden worden j
doet 'er by , om dat de kooper anders den naerneemer lichtelijk ]¾a
verraffen," doende de koop te boode ftellen , buiten des anderen fîja
kenniffe, die daer 't geheele jaer niet geduirig op kan paffen, de kopper
föude ook geduirende dat jaer veel nieuws ontrent het gekochte kon*
nen maken en aenvangen, dat den anderen fòo niet mpchte (chicketK
hoewel in dit geval de naernemer ook kan protefieren vanonfçhadelijkheit ende de nieuw¾heit ook wel foude konnen beletten. Maer of de
kooper aengeport zijnde tot proclamatie verklaerde van de koop te heb»
ben afgeftaen ende de verköoper fulx mede bekende, foude de naerne-]
aaer evenwel de koop te boode kosnen ftellen ende het goedt bekoo*
toen?Soo fchijnt jhet gevoelen van Saade tergetneiterplaetfetezijn;
æaaer by het Hof en is noch niet verder geweefen als in gevalle va¾
begonnene proclamatien, immers lbo veel ons bekent is.
ƒo. De tijt verloopen ende de proclamatie niet gedaen zijnde, lbo kan
het niaer verfòcht worden altoos, binnen dertig jaren me de koop, foo
wanneer de aenlpraek gefehiedt op den kooper en te gelijk bezitter van
hetgoet, dat niet is geprvclameert ; (r) want als de kooper niet bezit
fbokan.hy niet aengefprooken worden» om dat defeac¾ealleen voorfe
koomt uit de Wet ende niet uit verbinteniffe van deperfoon; de derfde bezitter mag dan wederom den eerften kooper , daer hy't goedt
van heeft, foecken. (0
4.1. Maer als het goedt aen een derde ter goeder trouwen wart verkocht, te bode .geftelt ende driemæl geproslaimert,fonderdat ¾iehde
vrienden van de eerfte fluik-verkooper hebben geopenbaext, lòofebij*
nen defe kefte koopers verlicht tezyn, ten minfienfoo verre, datfybaat
met de -verjaringe -van 10 of twintig jaren , gelyk^alle bezitters van g
trouwefitllenmogen behelpen.
42. Nae gedane proclamatien kan 'er geenerleije actie nopens het Jïiaef
worden getnaekt, afwilde yemant topnen- dat'erbedriegerijebyden
kooper ende verköoper ware gepieegf, al wierd¾r ookreflmtiê vej>
-jfoeht wegens afwefen, minderjarigheit en diergelijke, ge¾k by den Hove geweefen is in de fake van Johan van Buitendijk Requirant contra
de Heere Johannes Crak Requireerde, Buitendijk verhaelde datCrak
van fijn vader eenige Veenen hadde gekocht ende daer voor gegeven
eenige grpen-landent «iet een tpeback in geldei doch dat fy tot af>
fchric(?) Sand.d.tit.ç.defin. 5.

:(•) ..Sana. d. til. f. defin. t½Verf.fecurida quxjtio
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fcKrickîngevan de niaemeeiaer.^ de toehake foc guldens hooger hadden
géftelt, áls fy waerlijk was, zijnde de proclamatien gefchiedt in den ja*
re ié¾a. drie jaren voor het aenitellen defer aótie. De requirantisfijn
verfoeK ontzecht cum expenfis, volgens tuichemfîe van Nawta in fijn
72 decif. De reeden van dele precijsheit fchijnt te zijn , dat het naerlecht tegens het gemein recht ende tegens de vryheit vankoopenende verkoopen ingevoert, in geenerleije wijfe verder moet uitgeftrekt
Worden, als de Wet preekt. Hoewel andersbedrochnietvry vanaenipraek behoorde te zijn.

VII,

KftPITTEL.

Van aSfte uit kpej) ende <verk$Qfmgt.

pnâerfcheidt áer \A&ten., á» «è ie eontrÆen Våortioomen* l£tnff*4ei u& hmf
! ordinaris. Om ftederleeyermge ende Vergoedinge 'ban ondetfgt iet Verkochte
deren. Ook om bekoafinge oVer de helft. enj. Vetkoops aHk. &t.

J . ' ^ l ^ ' T ' A e wijdluftig van koop ende verkoopinge te hebben gehaat
I ^ W dek, fullen wy noch een woort zeggen van de aótie ende
- -«*•» ^ aenfpraek daer uit gefchapen.
z. Is te weeten, dat alle contraóten aenfpraek geven, maernietak
Je van beide kanten, eenige zijnder waer uit niet meet alt van de eene
kant aUie kan gemaekt worden, hoedanige zijn de beloften oftoezeggingen , en geit leeninge » maer de andere brengen alle vaft beyderzijdts
aótie voort, doch niet akoos evendrachtig, ende even fterk.- koof* hmr9
ende maetfehappy geven aen ¾eyde kanten vafl even gelijke aenlpræk
Van de ongèlijkheit der andere £û elders volgeEL
' 3. Voor eerft heeft de kooper, ofte fijn erfgenaem , hebbende den
geheelen prijs betaelt, ofte dadelijk geprefenteert , indien het goedt hem,
echter niet geleevert wort , aótie tegens den verkooper ofte des felfe
erven (a) met eylch, datfòdaniggoedtverklaertCsX wordenaen hemy-er•kocht te zijn , dienivolgeas de verhonger geemdemteett hem het tilve,
data
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doen hébben ende vry te leeveren', met alle aenhangfëls vry~ehde gertchtlghe
ook_ met -vruchten , ende profijten benevens alle fchaden, kofien ende inte
by weigeringe dies gehadt ende geleeden, noch te hebben endé te lijden, met
prafentatie, om als noch de kooppenningen of de verfcheenen termijnen
promptelijk te voldoen ende te betalen.
4. De verkooper hebbende het goedt geleevert of dadelijk geprefènteert te leeveren, en evenwel den prijs niet ontfangende, heeft ablie; va»
-verkoop, (b) tegens den kooper, waer door hy eyfcht, by exempel, dat de
gedaegde fal verklaert worden, kooper van datftul^goedts, dienfvolgens de:
gedaegde gecondemneert , om te betalen , de fimma van fio veel duifènt
goutguldens op drie termijnen , waer af het eerfte verfchenen is den
.. M:ry laeftleden, en de executie der onverfcheenen termijnen wordende uit
geflelt tot haer refpeüijve verfchijn-dagen toe," alles met fchaden ende intereflèn Sec. ook met præfintatîe y indien het goedt niet mochte zijn geleevert, om hét ièlve nochmaels fonder uitftel vry te leeveren.
5. Van verkoopingen die op voorwaerden gefchieden," indien by fuik*
een tijdt geen beeter bodt gedaen of de prijs niet betaelt wort, is niet
van nooden byfòndere formulieren te ftellen , konnende genoeg worden afgenoomen uit het geene daer van hier boven gezegt is.
, 6 . Als een van beyden meint bevoegt te zijn, tot vernietinge van
de koop ten deele of uit geheel > foo kan hy daer al medefijnaenlpraek
op richten: by exemp: heeft yemant een gortig beeft geflagt, die kan
of ageren op fop veel minder aWt weert is, indien hy't houden wil, o£
tea eynde ds •verkooper het vleefch fal weder overneemen ende hem fchade
houden.
7. Het eerfte gefchiedt doorgaens als het verkochte niét t'eenmael
onnut is, indien geval eyfcht hy dat de gedaegde ïàl worden gecon-*
demneert om te betalen de fchade die de Impetrant geleeden heeft,'
door dien het verkochte goedt van minder prijs geweeft is , lulx eyfchende ter lbmma 8cc. ofte foo veel min of meer als 't gerechte fal bevinden te behooren.
8. Is het goet t'eenemael onnut, fulx het den kooper ganfeh niet'
dient , foo. kan hy eyfehen dat het verkochte fal worden verklaert,
geen koopmans waer te zijn geweeft, en dienfvolgens de gedaegdé^^
condemneerty het felve wederom aen te neemen, ende bet geit by hem ;
ontfangen wederom te reftitueren ende te betalen, met fchaden ende
intereflen &c.
9. Is yemant over de helfte bekocht, foo kan hy van gelijken eyfch
.nee(bî <"• -3. §• i9>&&>b.t.l. 13.C. tod.

wumkes.nl

I I I . Êòek~' VI1. Kapittel.

4.8 r

îieefflen, dat verklaert làl worden in de koopinge van folk een göèdt
ten libelle gedacht over de helftetezijûbekocht, endedienfvolgensde
gedaegde gecondemneert,, om de réchte weerdije ter fomma van iòo veel
te betalen , ofte tot luik een fomma als het gerechte làl bevinden.
Anders, dat de koop làl wordengerefcindeert ofte vernietigt', ende de
•gedaegde gecondemneert, om de gekochte goederen te reflimeren aen den
Impetrant , mits weder hebbende fijn betalinge by hem gedaegde gedaen ,

die de Impetrant by defêh prefênteerç, alles met fchadeh ende intret
lên. Sec.
10. Soo wanneer het verkochte goedt, van een derde wort geê<vinceert, lbo moet de kooper de opgeheevene eviBie denuntieren ofte
bekent maken aen den verkooper , door twee publijke perfoonen,
met verfòek , dat de verkooper voor hem in rechte lal willen treden, ende te interveniëren, indien hy daer toe fpecialijk^verbondenis,
anders zich tijdelijk by het pleit, waer mede hy kooper berprongen
wort, te vervoegen ende hem te adfîfteren, by weigeringe van lulx
protefterende van koften, fçhaden, ende intereflèn dientenevens enf.
JEdoch hier boven is gezegt, de prac¾jke te zijn, dat tegen den verkooper altoos contentie wort genoomen tot interventie , Schoon daer
toe niet zijnde verbonden uitdruckelijk j waer van hier voeren is gelprooken.
i i . Is de verkooper gezeeten onder een Rechter, daer de eviò¾ie voor
aengeftelt wort » foo kan hy nae de gedane denuntiatie den kooper
laten citeren om te protefteren van de gedane denuntiatie ende voort
ten eynde als reede gezecht is; ende wil dele fijn recht bewaren, foö
moet hy het proces komen adfifteeren daer het opgeheeven is ende gedreven wort. maer onder een ander rechter zijnde gezeeten kan hy het
by de gedane denuntiatie laten beruften , ende lbo hynaderbandt wort
gecondemneert, om het goedt aen den evincent over te geven, lbo kan
hy de verkooper alfclan by fijn eygen rechter aenfpreeken , nae verhael van faeken, ten einde hy fal worden gecondemneert, aen den Imp
trant wederom te betalen den prijs van't verkochte goedt, ter fake evMi
libelle geacht, voorts te boeten alle fchaden ende intereflèn door het
ontbeeren ende wanleeveringe van het verkochte goedt gehadt ende
geleeden, ôcc. .
ii. Wil yetnant vafte goederen naeren of naeften , die moet fùlx
doen , op tijdt ende wijfe als boven gezegt is , de kooper zich daer
Itegens opponeerende ende proteftcerende met verlòek van libel, fba
moet de niacr-neemer fijn eyfchaenftellenendecontenderen, datdegeHhhh
~ datie
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dane naefiinge wegens bloeiverwåntfchap of naebtárfchap folvepfclaertwo
den wel ende te rechte gedaen te zJjn, dtenfvolgens dat dekoopereîiop?
polànt/â/ worden gecondemneert het verkochte goedt te ruimen ofte daer
van af te houden, en het felve aen hem vry te leveren of te laten aeavaerden, met al fijntoebehooren, vruchten ende profijtett, fijnoppofitie daer tegens gemaekt ende noch te maken koft ende Schadeloos afte
doen. 6cc.
13. Nevens andere gevallen die in koop ende verkoop dagelijx voor-*
komen , kan de aenipraek in gelijker voegen worden ingeftelt, lbo
als het gebruik ende ondervindinge 't elkens aen de handt fel geven.
De fchets ende bewijs van alle defe dwgen is hier boven, op yder fijn plaetft
- genoegfaem aengeweefen.
1%. Den kooper wort ook verleent exceptie van verkocht en geleevert goedt tegen den verkooper ende deflelfs erfgenaem j welke fijn
gebruik heeft, als, de verkooper vreemt goedt heeft verkocht, ende hy ofte J
erfgenaem nadexhandt eygenaergeworden pijnde , het verkochte wederom t
als donrechte verkocht, (c)
15". Indien ook de waare eygenaer , des verkoopers erfgenaem geworden is , lbo wort hy al mede door dit verzet aÉgekeert, om het
goedt weder te eyfchea (d)
16. Ook fèlf de borge van de verkooper d'eygendom van't vetJsochte goedt bekoomen hebbende, wort afgekeert; aaaer niet deflelfs
erfgenaem» fbo wanneer die eygendom aen het goedt heeft voor fijo
jerfîjon, ibndcrdat h y ' t van de erflater ontfangen heeft (e) het welke
jg eea. fjieciale utaeeminge van de regel, dat borgtochten jok^opergaen
4er borgen erfgenamen.
(e) U i,&*.gMMœtpf,minne.&t*éd,
(4) i.Kx.inpT,l.últ,mfX«eod.
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iCAPlTTEt.

Van hm ende vtrhmringe.

Wat foûr %f m tftemenkomfte met koop. üfmedè itdfimer ia huir eygtndom kan
"porden overgedragen, ^erfiheidentheden tuffchtn kuir ende koop. jlts med
tttffcben erf-facht. Fttdere Yenklaringe yart Verhttir'mge.

• C ^ f ^ T Aeft aen de koop ende verkoopinge koomt huir ende vear1 ^ w huiringe, 't w d k is een overeenftenmnage, om cenigeptekj>fda
JLm ^ te doen of te genieten va» ee» ander, vooreen feekgrekm.
%. Want ds'er geen loon of pacht uitgedrukt wort, foo is¾'geca
huir, maer een onbenoemt çontraïï, waer van hier beneden; ten ware de
prijs nae gewoonte bekent was, gelijk men in koop van wijn, broodCende andere dingen meer ziet gefchieden.
3. ö o k in verhuiringe van landen en huifen geen prijs uitgedrukt
zijnde, fal doorgaens verltaen moeten worden de oude huir toegeftâen
te zijn. (a)
4. Ais 'er ook maer een Hechte belofte is van te lullen verhuiren ,
fonder uitdruckinge van foo veel, dan is't ook geen huir, maer echter is de beloover gehouden voor het interefi , indien hy daer nae niet
wil verhuiren. (t>)
„
5". I n ' t verhuiren van (aken fôotilbaer als ontilbaeï, noemt men den
geenen, die geit kgijgt, verhuirdert en die geit geeft fairder, maer in verhuiringe van daden konnen beyde die gek geven, ende die geit krijfen huircbrs ende verhukders worden genoemt, by exemp: aüikjnijn
of aen yemandt befteede¾òp te maken voor geit, loo ben ik s¾rhuirder van het Hof; ende ik huir den man. hy wederom verhuirt zich
felf ende huirt of neemt aen het hof.
6. Het is een regel, dat koop ende huir
tezaméngaenendeeenerley recht hebben, (c) 't welk is te verftaen,. behoudens het weefetitfyke
enderfcheidt zande fake felf, te weeten, dat koop aengeleidt wort om
Hhhh a
de

fa) Ziet Zutpb lit. Van huir art. 28. . (b) Zkt den fefyen Van Zuiph, tit. Y
Tmbmnngt art. zj. a8.
(cj pr. lnfi. ds locat. cotid.
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di eygendom te vervreemden, huir alleenlijk om hetgebmikjlerfëkenovet
te dragen, (d)
7. Dienfvolgens kan niemant Gjn,,eyeen goedt huiren , ende daerotrt
als het goedt geduirende de huir, des nuirders eygen wort, foobetaelt hy van die tijdt af geen huir, maer wel nae proportie van deverlopene tijdt. (e)
8. Jemant kan een goedt, dat hy gekocht heeft van de verkooper,'
huiren, tot dat hy den prijs betaelt heeft j maer dat fohijnt een teekén te
wefen, dat de verkooper hem de prijs niet heeft betrout, ende dat hy
alfoo noch geen eigenaer is. Ende nochtans om dat het aen hem ftaet,
eygenaer te worden als hy wil, foo is,de verkooper hem niet alsverhuirder verplicht, maer hy als huirder ende alskooperbeyde; foo kan?
çen eygenaer ook fijn goedt, dat aen een ander verpandtis yaafijn Crexåkeur huiren. (f)
9. Daer zijn ook fòmtijts millêlijke gevallen , nvaer in huir 00^ eygendom overbrengt, by exemp: eenige kooplieden verhuiren haer granen
om over te voeren, wetende van eenerleije lborte, ende onder mal-,
¾anderen gemengt, met bedingfi dat de fchipper aen yder van haerfijn mate
fal wederom geven; als dan wort de eygendoifl van de eene fijn goedt
aen de ander gemein , ende alfoo aen malkanderen overgedragen. Wederom, men weegt een deel gekeurt Jilver of goudt aen den goudtimidt, om
daer kroefen of ringen van te maken, dit is wel huir, maer echter wort
de eygendom in der daet overgedragen, omdatdefilverfmidtnieteven
dat toegewogene filver ofte gout moet bearbeiden, maer hy kan beflaen , met even foo veel, en foo goedt filver of gout weder te k e veren. Noch een ander ; yemant befteedt een maeltijt aen een k$k^ mitshy de fpijfe fiil leveren ; of yemant beïleedt een huis aen een boumeiûer > met lafi om oo\, de materialen te leevereny dit is wel huir, maer
de eygendom van de gekeverde fpijfe ende materialen wort overgedragen- (8>
10. Defe twee kefte gevallen hebben evenwel yets dat nae koop gelijkt; foo dan wei meer gebeurt, dat koop ende huir te zamengaèn,
als wanneer men een gomfmidt eeu ftnk^werks aenbefieedt uit jin eygenjtlver^
bet befteeden is huir, het filver keveren is k$opy maer om dat het fîlverleeveren meeft bedraegt , foo wort het voor koop gereekent, ende.
huir koomt daer in te verimelten, volgens gewoonte van rechte, dat
hst principale fijn aenhangfel nae zjth trekt., {h}
11. An~
(d) L19,ff.kcati.
(e) l 9, §, uit,ff.locati. (f) /. ¾O. f, ulUs" l w • /.¾7#
èt pignor. oB.l. 37.ff.deJlfqwr. pvff.
(gj f. ai. §. 2. k Ji. jf. d. Lomione*
^¾ $.4. ififf. laai,
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i r . Andéi¾ins is het waer, dat tuflchen koop ende huirgrootegeKieinfchap is, want ook de huir fijn volmaektheit heeft, foo baeft als
partijen het eens zijn over de loon, beyde zijn't contratten.van goede
trouwe, waer aen meer eygenfchappen vaft zijn, die eldersjîaenverhaelt
te worden.

i i . De loon moet beyderzijts in geit beftaen , want als voos een
daet geen g e k , maer yets anders wort belooft, lbo is het geen verhuiringe, maer een onbenoemt contraü, waer van hier beneeden. (i)
13. Beyderzijdts kan de prijs ende bet loon geftelt worden in het
goedt bedunken van een ander, beyderzij,dts heeft pkets devernietinge des contracls wegens doolinge, ende bedroch. (k)
14. Ook hier in zijn.fe vaft gelijk, dat het felve goedt 't welk get o c h t , ook verhuirt kan worden ,; behalven dat hetverbodtvanverkoofinge ende vervreemàinge tot huir niet behoort, ten ware mogelijk huir van
lange tijdt, als tien of twintig jaren.
15. Vervolgens de felve periòonen die koopen ende verkoopen
konnen, mogfa ook huiren endeverhuiren, Mleenlijk^k^igfliedenmogengeen vafte goederen httiren, om de felve voor andere te bewoonen. (!}'
. 16. Beyderzijds^ als 'er eenige twüvelachtigbeit in het contract is, fòo
Wort de uitlegginge genoomen tot lafte van die 't kkerder heeft konnen zeggen y dat is» van de verhuirder, fòo als van de verkooper. (m)
17. Maer in tegendeel zijn d'er ook wel andere verfcheidentheden
tuflchen beyden, boven het geene te vooren gez.egt is, als ten eerften, dat
de prijs van de verkoopinge noyt en in geenderîeije wijfè anders als i s
geit kan beftaen , maer verbuiringe kan ook gefihteden voor een jeekergedeelte van vruchten uit bet verhuirdelandt fullende voortkoomen, (n)'
ook kan het felve in de beeften gefchieden , dat fy befteedt wordea
voor de melk^of voor de jongen » of voor de dienften ten heelen often halven'
hoewel dele foorten ook wel gelijken, nae onbenoemde contraóten y
Waer van hier onder,, of ook welnaseenfeekereflagh van maetfchapi8, Noch is'er dit onderfcheidt ;, huir heeft ook^plaets-in daden Tmaer
gten kpop, gelijk als yemant zich in een ander fijn dienft verhuirt, of
aenneemt een ftuk te maken, te fèhilderen, te bouwen,. en diergelijke, daer in het woort van hûiringe^ ende verhuiringe gebruikt wort„

, 10., Want niet alderbande.daden die befteet ende acngçnoomenwor•
Hhbh 3
der*
(') d. pr. Infi. locat. l.$, §. 2 §•p*œjcr.y>erb. 1.%$, ctmm. diVtd.
(k) arg. d. §.
i.tit.lnfi.
(!) LuItX'Jocat.
(m)L&&&**&•
{a}L&J.2i.C.laC4tà.
(p) l.%5 §.& gJoeatill&,C.di£a£l,
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<½n zijn verhuiringe , gelijk als yemant acaneemt., een Jongeling îà
konften van geleerthéit voor gek te onderwijlen; wamt mirbefast m
disden die meefi lichamelijk^ zj-jn, moer «iet die met het verftmt worden ge-

eef†nty wefende het g e k , dat in defe feefte wort gegeeven eerder eea
vefeeringe als loon.
2,0. Als yemant loon ontïangen heeft om yets te doen , ende hy
door ongeluk buiten fijn fchuk bekt is het werk te weege te brengen , foo kan het gek van hem niet weder geè'yfcht worden, (p) ten
mare bet ongeluk^fynperfmn getrejfen kodde , want niemant, gelijk het
ipreekwoort zegt, hinkt aen een ander mans zeer.
zr. W y hebben hier boven van Erfpacht in eenbyfinderKapittelgehandek; iùUen alhier melden het onderfchekit, dat tuflchen de fèåvige en tuflchen huir is , daer het ánders ten naeften by met overeen boomt.
a i . Uyt de befchrijvinge aldaer gemelt , kan worden afgenoomen
het onderfcheidt dat'er is tuflchen verhuiringe ende de erfpacht, want
ten eerfien, huir geeft geen ander recht of aenfpraek, als tuflchen de
perfoonen van huirder en verhuirder , erfpacht geeft den nuttelijken
eygendom, waer uit de pachter aenjprael^ heeft, op alle bezjttert ,*» wien
handen, hetgoedt Jmde mogen xjjn, (q)
z¾. Ten tweeden, huir is van alderhande goedt, tilbær ende ontiîbær , erfpacht is alleen, van onroerlijk goedt, ende wel eygentlîjk
tan landerijen, hoewel ook fomtijts huilen indefermanieren, konnen
Worden verpacht, (r)
1,4. Ten derde» , een huirder is niet verbonden tot verbeeteringe,
maer tot behoorlijk gebruik , erfpacht wort van ænbegin tot dien,
eynde opgericht, op dat het landt onbebouwt of uitgeai¾eidt zijnde v
beetèr ende vruchtbaerder moge worden.
2$. Niet te min als de andere eygenfehappen van erfpacht wierden
geftek op goedt 4at geen verbeeteringe behoefde, het foudenochtans'
erfpacht zijn, ende blijft ook foodanig altoos, wanneer het landt tot'
behoorlijke vruchtbaerheit is gebracht , gelijk dan ook het oogemerk
van verbeeteringe uitgedrukt zijnde, deiweegen geen erfpacht is-, als
de andere eygenfehappen daer by niet gevonden worden, (f;
aó. Een exempel van erfpacht , fònder bedongene verbeeteringe,
fiaet by Nauta verhaelt in fijn 103. decifieX de arme-voogden van BolIwart

fp) Tuiden, fit. C.Locat. », g Buf,adltc.i- 6-eoå.
(¾) /• 1. & z. #• ft agtr
yv&ïg. f et.
(*•) L 15. §. 46. ff. de damno wfcfto, NaT>. 7. c, 3. .NoV. izo. c. 1.
in fin, (Q zkt Sand. 3. 6. 10.
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t fwart hadden toegeftæn voor altoos eaåc perpetfee/ijk^ach âeaeygcnse
ende gebruiker rejpeiïive van Sitrfma State m Ammy het gebraik van
vijftiende-half pondematen landts , onder beding van twee ducatons
jaerlijxaen de arme-v oogden te betalen, bygebreeckedies, datdeëyge. raerin den tijdt van voorfz. Sierfraa Saté, vanfijnrechtfoudezijn vervallen » fonder dat anders eenige opzegginge ofte huirs verhooginge
plaets foude hebben, 't was erfpacht, hoewel noch de næm noch de gezeide verbeeteringe daer by was gebruikt.
- ij. Ten vierden, het geit dat de huirder betaelt koomtmeerendeels
over een, met de weerdije van het profijt, dat uit het goedt kan ko-,
saen, maer de pacht wort betaelt tot erfeentenilîe van de bebeerftheit,
ende is veel minder als de vruchten nae de gedane verbeeteringe koönen bedragen.
• 2,8. Ten •vijfden , een huirder kan verminderinge van huir verkrijgen weegens nootvallige Schaden , te weten van oorlog, watervloeden , invloeijinge van foute wateren , engewoonlyke meenigte
van velt-muifen, ende gewormte,laogduirige reegens ende droogte,
mit¾ die dingen nae landts ende tijts geleegentheit ©nverwaehr ende
QngewoonKjk zyn, maer het geeûe aeh het gewas félve mach fchorten
van onkruit ende mifgewas , dien te neven* kan de huirder geen vermmderinge krijgen, (t)
, :
- 29. Ook alfchoon by voorgaende nootvallige eor&kcn verminde,
l¾nge toegeftaen is, foo kan de felve by groote Vruchtbaerheit van
volgende jaren herroepen worden , nademael het geen fchenkingi
maer een accoort is geweeft; veel te meer kan de verminderinge geweigert worden, als de voorgaende jaren zeer vruchtbaer zijn ge-

Veè¾. (a)

¾o. Mapr een erfpachter kan weegem foQ^anigeootfakengeenverjBiiBderitîge verkrijgen, om dat allerleijefcimdty Se behoudens het goe
mach i/allen , totfijnlafte meet homm* (w)
¾Ï. Sy verfcheelen ook in de manieren , waer door fy geeyndigs
Worden , want erfpacht is doorgæns voor altoos , huir is doorgaeus
vooreen rijt, ende kán, die verloopen zijnde ,ate0osopgezegt worden;
fy eyndigt met de tijdt. tuûchenpartijen veracçordeert, hoewel dit
ook fomtijts anders wort bevonden en erfpacht voor een tijdt, huir
voor altoos of voor het leven van de huirder wort gefticht j ende dan
Bïoet het .onderftáïeïdt van beiden, genoomen worden uk de andere
¾Gndiáen die bedongen zijn, endc voornamentlijk uithetperijkel, het
•".'-."''•..

• • - - . .

...

l

- -

w e l k e

(9 1' 5-i' 2< # UW* (4l & l- ij. &< 4. iV ihiiem & l> t.C, d$jur.
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welke by den huirder of pachter aengenoomen is om gehoedet te worden ; niet blijckende welk van beiden het is, fbo wort het in twijvelachtig geval voor huir gehouden, indien het voor £en üjdtis\ voor ërf->
pacht indien voor altooi. ( x )

32. Voorts ten tweeden, erfpacht wort geëyndigt, als de pachter fijt*
recht buiten kennifl¾ van den Heer verkoopt ende leevert , want
fchenkinge, wiflelinge, ende andere titels niet verbooden zijn. úc
reeden is, om dat, ingevalle van koop den Heer toekoom het recht va»
naefiinge , ah mede de vijftigïie penning, tot een erkentenijfe voor Jijn con
fent. (y.)
35. Maer een huirder mach fijn recht wel overdragen op een ander
.(ónder onderlcheidt met wat titel, als maer de ej/genaergeenfchadekgomt
te lijden, fonder dat yets voor de overdrachte woirbetaelt; tenzybedon-»
gen is ., (z) dat voor dt'overdrachtefiecker gefehenkjòuáe worden betaeltl

Maer een erfpachter mach fijn kndt wel verhuiren aen een ander, ende al hadde hy belooft voor de overdrachte eenig geit te lullen
betalen , hy lòude daer toe niet gehouden zijn om gedane verhuiring e , dewijle dat geen overdrachte van fijn recht is.
'"""."•
34. Het felve Ichijnt ook te móeten gezegt worden vaá Afkoopenî
waer door een huifman krijgt de eygendom der huüînge op de verhuurde landen ftaende, met het recht van lange jaren huir } In welken gevalle wel placht bedongen te worden , clat de Meijer in geval
van overdrachte feeeker gejehenk^fattde betalen; dit lòude hy volgensvoo»ge reeden met fchulaig zijn, als hy 't huis ende landen voor eenige
korte jaren aen een ánder verhuirde, metverfchotopdehuifihge; /om
dat lulx geen overdrachte van fijn recht was ½ daer het huir-contra£fc
van Iprak, foo als Nauta getuigt in fijn 96. decifîe, by den Hove ge-*
Weefen te zijn tegen Vlhe Hilks Impetmnt\ den 11. f ulij 1641. Evenwel is het tegendeel ook geweelèn in de Ikke van Valerins. vau Heer*
ma ïmpetrant, tegen Hanke Douwes Gedaegde , den 8. Junij 1640.
ende wederom in faken, van Feike Ybes Ïmpetrant, contra YgeMeijes
Algera , den 20. Decemb. 1641. hebbende het Hoflf doen yerftaen,
zegt Nauta , dat die onderhuiringe fmaekte nae bedroch van de
Landtheeren ; Dat wel foo mach zijn geweeft in die gevallen, maer
het eerfte is fonder yemants tegen zeggen verftaen in de fake van
Dmwe van Walta, contra Arnold van Lelijenberg, voor Paefch i68ï.
2c. Ten derden, een erfpachter verheft lijn recht, als hy de fchat.':'.,
....
tingen
( 0 Sana. %.6.10.Verf.Quia àSaxone. Uem\ 14.1+.Luh.ff.fi'ager.MeBig. Li.§
2$lgJiextrcit,a8.
Q l.»lt>C.fejur.Empbfi. U)l,6;CtLecat,
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tingen op het göedt liggende niet en betaelt, ende daer van geen quitantie aen den Heer kan toonen , mits hem behoorlijke tijdt werde
gegunt om de felve te betalen, dit is wel van een huirder niet gejchreeven , maer is echter niet te twijvelen , of. het felve recht kan
tegens een huirder gebruikt worden , indien hy de fchattinge tot fijn
laft genoomen heeft, allòo die veel fwaçker recht heeft als een erfpachter, (a)
¾6. Ten vierden, erfpacht wort verlooren, als de pachter driejaren
lang geen pacht heeft betaelt, of ioo het kerkelijk goedt is in twee
jaren, (b) een huirder kan [onder onder/cheidt, ooh^ voor de bedongene tijdt
perdreeven warden , ah hy twee jaren lang in gebreehe van huir te betalen
£>•gebleerven.

-•' 27. In de erfpachter behoort ook te worden aengenoomen defebepalinge , fio verre\ het by fijn fchult is toegekoomen ; want ook indefen behoorlijke reeden van ontichuldinge plaetfe moet worden geeeven. Maer kan de Heer ook een tweede bezitter aenfpreeken op
et verzuim by den voorigen poflèfièur begaen , of kan de tweede
hem met fijn onfchult behelpen ? Exempel hier van geeft Nauti.
in de fake van Lieuwe Jans Pibema eygenaér van Sierxma Saté,
waer van hier boven gerept is ; Jan Willems hadde Sierxma Saté'
aldaer gemelt.,\ gekocht van Abbe FreerX , die d'er aen de voorige
verkoòper Lieuwe Jans Pibema noch voor fchúldig was 5880 goutguldens , waer over dele Lieuwe tafte op de plaets en op Jan Wilems als bezitter , die door verdriet van die aenipraek verzuimde te
betalen de twee ducatons voor de 14 ppndèmaten aen de arme-voogden voor de jaren 1637 ende 1638. Naderhant Lieuwe Jans de plaetlè
wederom hebbende bekoomen, prefenteerde voor de verfcheenene jaren te-betalen , maer d' arme-voogden weigerden dat te ontvangen,
voorgeevende>xlat de 14 pondematen volgens bovengemelte Contratï
in vrydom waren verballen ; Maer om dat de verzuimeniflè by hem
Lieuwe Jans Pibema oiét was begáen, lbo zijn de arme-voogden ver-

f

{

klaert niet .ontvangbaer, fan van Marffum voorhem ende d'anderearmevoogden van. Bolfwart , contra Lieuwe fans Pibema tot Arum Gedaegde,

den zo. Decemb. 1641. Nautadecifi 103. Nae Rechten is dit echter
niet buiten difpuit, alhier te lang om uit te leggen.
38. Dus verre van het onderfcheidt tuflèhen erfpacht ende huir,:
Waer van alhier eygentfgk. wort geljprookén. En de verdere eygenliii
Schappen
:
b
(a) l. 4. C. de jur, emfbyu
( ) d, l, z, & Jtuth, Qtù rem C. de SS. Ecd
l.ó.ff.Locat,
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fchappen vm dit çotftrat¾ konnei¾ beft worden afgenoomè» i uit dé
fòorten van de verhujïde dingen.
39. Die landen huift, moet de fèlve gebruiken , foo als emgoedt
htufmanfijneygen landt behandelt , beginnende het jaer van Sr. Piete
en de huir doorgaens wordende: betaelt op St. Masten , dochfiudet
bmten bedingfi , voor't eynde van "'t jaer rechtelijk niet kannen werden
geeyfcht. immers nae gemein Recht niet.

40. Van Weide, Bouw-laadt, of in tegendeel vermach een huirsman niet te maken , of hy moet het ten, eynde van, de jarenfiogoedt
der maken als het geweefi i$_.

41. De landen worden verhuirt of los, of by beflooten plaetfen»
en dele wederom met huis-recht, als de Meijer het huis toebehoort»
of fonder dat, als't huis çygçn is aen den Landsheer, huir met huisrecht wort genoemt Afkoop , waer van elders ge¾>rooken is , begrijpende dat woort, foo het-recht om in tijdt en -wijlen taxatie van'thms
eyfchen, als de gereçhtighçit van de jaer-taUen huirs<

42* Huir van hui¾n loopt gemeinelijk van Mey tot Mey , een of
meerjaren volgens acljoort, endemoet de hmrfman het huis gebruiken lbo het is, fqnder eenige veçanderinge daer. ia. te maken ; gelijk,
de Hms-heer daer, in. ook, niet maph doen ofte veranderen buiten co
á' ander,, als omnoodige repjtratien, die. hy.moet. laten. doen.
43. Dehuirfman moet h½¾ mçde foo handelen als. een kloek man
met* ïîjiî, eygen fo*ide; doen, ein de ièJbade doorflofheit verooriàekt
boetei>.,he|-2,y groot of kje½.,
•" ;.:
4 ^ Gfloot,, aîs by- exjeiRpel'^ het huis, of een gedeelte daer van
verbrandt %, igdjin me$, «£&£.-, da(het by^ achtehosheit des httirder
gefchiedf.
4$% ¾ulx, njet blijçket|der ïjademaeL echter brandt doorgaens by:ver-*
zuimenjfTe toekoopit, dient daer tegensde inwoonder wel te bewijfèn, dat hy gewent is goede opzicht te neemen , of dat'er âffavenue
h van.Hitwendigeroorfi^etit niets, bybreng^ndefcbijnt in Rechte gegront
te zijn.de gifimge* 4i*î <<fe brandt byfijn,verzuim,is gefihiedt. (c)
40. Van kleine fqhjtden h de felve reegel j wat door onaehtfaemhei
enren^eloçsheitgebrookenofbedtirven wort, mteï de huirder hoeten? maer
het geene by gewoonlijk^ beefigen dûer fwakfeeit.of omheit- reddeloos* wart?, dat
moet.de Hitisr-heer- laten,zgakpi. _

47. Te» ware het^goçdt fcodanig was , dat niet» anders ah<metde
éddemaxfie toezjcht kan worden bewam, gelijk daer zijn de glafèn, wae
onîrent
1
{<0 Sonde 3.6.9,
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iontfent ihengemeinelijkdien reegel houtj datdiebinnen**•hm-gebrooksn
wortjçoomtdm hmrderte lafie^ $>an buiten den eygenaèr^ die tot dien éynde h
¾uisglasdicht endede glalen van «enbèginVàftèhde wél moet leevereni
48. E a heeft dit piaets in álle verdere faken v¾n die natuir. Anderzins is een huirfinan flechs gehouden tot middelmatige neerïligheit
ende tot de j>licht van een goeds Huis-vader , om dut in dit ctntraff
beiderzijds profijt wm beeeg, (d)

IX.

KAPITTEL.

Van tîmrs eynde*

W4n-ieMit&i **» ftoeéfdrett hiiir, onået \üotgainåe ofåegpnge. Keodige repâ
ratien. guaeat gtimik> Eynéè *att *erhuir<krs rúht. tYan-betalinge Va
fihattingeti, Ssáongew tfdt, emle epçe^inge dae'r n(0tns*
Ï ; ^ " ^ E l i j k ván erfpacht gezegt is , dat fy eyndigt * als binnen
Ä -*• den geftelden tijdt geen pacht betaelt wort, föo vervalt het
^ « - * * ' recht van huir , indien binnen de twee jaren geen huirenningen. betaelt Worden , hoewel dit recht foo fti-engelijk by de
..andtheeren zelden gebruikt wort, is fulx echtergeenzinsafgefchaft5
Ipreekende mijne Heeren de Staten ván Frieflandt in haer Reiolutie
van den at, Febr, 16f6. aldus 5 Alfoo de Landtbeeren gehouden zjjn^Ûpee
jaren te wachten veer ende aleer fy de Meyers hunne buiren niet betalende,
het gebruik^der Lttiden k$nnen epteggen. en£
z. Sal echter te verrtaen zijn, dat een Landtheer dat recht van twee
jaren willende gebïuikên , de gewoonlijke ordere van recht moet
vvaerneemen , en dienfvolgens gehouden is opzegginge te doen. het
welk' hy echter wel voor het volle verloop van het tweede jaef M
konnen doen * onder conditie i indien hy binnen de twee jaren de huir
niet en betaelt. Maer in het éerftâ jær valt foodanigen eyfch niet 5
hoewel een Landtheer om gewichtige reeden.wel lèeckerhett fòude
konnen eyfchen, ook in het eerfte jaer voor de betalinge, by aldien
hy ten exemp. in ervaringe was gekomen , dat de huügeraden en de
;
Iiii ¾
leevendc
00 '• 5«§-2- å'•Cemmoäaii.

f
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leevende have een ander' in eygendom toebehoorden ," ende by s e breeke van genoegfame Cautie voor de huir, foud' hy wel opzegginge
mogen doen, maer niet enkelijk ende recht uit , gelijk, by den H o ve
verftaen is tuffihen d' erfgenamen van f. G. tegen Rftirâ Buwes , den xg.
Junij 1680.
3. Het felve» te weeten voorg¾ende opzegginge, is iòo mede verftaen van andere wijfen, om huir te eyndigen, als daer is , wanneer
de eygenaer het goedt tot Jïjn eygen gebruik^ van nooden heeft, (a) dat ec
ter in de praóhjke weinig voorvalt, ende Schijnt ook de nootwendigheit precijs te moeten worden genoomen , invoegen de eygenaer by
andere weege niet foude konrien gerieft worden; anders onreedelijk
zijnde , dat een eygenaer fijn. eygen ackoort om verre foude werpen.
VeeJe neemen ook uit de huiren voor tien of* meer jaren aengegaen,
dat die niet konnen worden opgezegt , om dat fy dan geen enkel
recht uit Contrac¾, maer ook op het goedt felf Schijnen te hebben, (b)
4. Soo ook als een huis foo groote reparatie van nooden heeft, dat
de huirder geduirende de Selve daer in niet kan woonen. (c) Edoch
als de ooriàke hier van fchielijk op quam , hy foude ook fonder opzegginge het huis moeten ruimen; iònder pretenjte van interefi daer tegen te konnen maken.
...-' .
5T. Eyndelijk als de huirder-het goedt qúalijk gebruikt, welke álle
zijn oorfâken ia rechte bekent, hoewel zegge, by ons weinig in gebruik , echter geenzins afgefchaft. (d)
6. Huir wort ook geëyndigt , als het recht dat de verhuirder aen
het lèlve hadde, verloopen is, gelijk^ of een vrucht-bmiker het goedt voor
tien j0ren verhuirt hadde, ende hy binnen dien tijdt quame te fterven,
-föö½ioet de huirder wijeken als de eygenaer wil, fonder dat hy ook
op den erlgenaem des vrucht-bruikers eenige aenforaek voor fijn intereft heeft; ten ware de vrucht-bruiker niet in die qualiteit, maer abfolutelijk^ hem het gaedt hadde verhuirt. (e)
7. Van gelijcken is een tochtenaer niet gehouden te achtervolgen,
de huir , die fijn voorlâet , van wien hy het vrucht-gebruik heeft,
¾adde gemaekt; ende als de tochtenaer op nieuw het goedt verhuirt,
foo heeft de tegenwoordige eygenaer geen recht, om voor andere dien
te nefFens getrocken te worden, (f) De reeden hier van is, om dat
huir niet anders geeft, als perfoneele actie tufîchen den huirder ende
verhuir-

^ (a) /.3 C. Locatt. (b) arg-l. 1. $, \ ff de SuperficieB. " (') àj.$. C. Locari.
(iyd.l:$. %kt &utpb.tit.y>an huir. art.ii.enf. (e) li 9,$ 1.ff.Locatt. (^JZntg
yoorfc. tit. art. 30,31.
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îrerhüirder j mitigaders hun erfgenamen, ende niet tegen eenderden,
dien de naevolgers niet reprefenteeren.
8. E n daerom wort huir ook geëyndigt door verkoopinge van het
goedt, met alleenlijk^ aen den huirder, maer ook,aeneenvreemde, (g) met
dat onderfcheidt nochtans, dat als de huirder felve koopt, hy dan geen
aótie weegens de meerder huir-jaren heeft te maken; anders ah het aeneen vreemde verkocht is j dan is de verkooper gehouden aen den huirder fijn koften ende den intereft dien te nevens te boeten, welke dele
kan weder eyfchen van de kooper , indien hy in de conâitien van de
koop heeft uitgedrukt gehadt, de befwareniffe van de huir-jaren, ende de ko
per evenwel de huirder uitgedreeven kadde , gelijk^ hj heeft konnen doen
want kpop gaet voor huir, ende de huirder heeft zich niet konhen verdeedigen met het accoort tuflchen den kooper ende verkooper gqmaekt , ten ware de verkooper hem fijn recht uit dat bedingïl hadde gecedeert ende overgedragen, (h)
g. Staet nochtans te letten, dat als de huirder hypoteek^, generael o
fieciael,. op het goedt bedongen heeft , dat hy alidan van de kooper
niet kan uitgedreevert worden , als nàe betalinge van fijn intereft , (i)
om dat hy alfdan recht op het goedt ende alfoo het recht van retentie
verkreegen heeft.
10. De felve reeden fchijnt'er ook te zijn in de huiren van tien ofte
meer jaren , om reeden vooren verhaelt , dat foodanige huiren een
fòorte van recht op het goedt maken ende allbo retentie geven. Maer
allenthalven worden de landen en huilen die voor eenige jaren verhuirt zijn j niet anders verhuirt, als met de befwareniffe van dejaer-tallen.
• :. 11. In gelijcker voegen is ook een vrouwe nae het eynde van't bouwdijk niet gehouden aen de verhuiringe van haer man, noeb een L e , gataris aen die by d' overleedene gedæn is , (k) nochte vervolgens
de hufcders by voorval van diergehjke veranderingen. (1)
12. Anderzins de huirders zijn gehouden aen den erfgenaem van de
huirder r nademael verfterven van huirder ofte verhuirder geen eynde
maekt van huir. (m)
13. Mede wort huir niet geëyndigt, als een van beide partijen in
gebreeke is van het contrac¾ te onderhouden , want die'er nadeel by
heeft, moet de ander door rechts middelen daer toe houden , dat hy
het veraecordeerde in alle fijne deelen naekoome, ten ware hetgehuirde
1iii ¾
goedt
(g) '• *£• §• 1 • ff Locâti/. 9. C eod tit.
(h) Zutfh, tit- \>an"berhuir. aru
ii. doet er byatt, 27 42(>} Sand.%.6 6- (k) /. z^.§idt.fffohitmatrimon,
JZfttfb.m.îo,
Q) arg dd.K. (™) l.ioX.Locati.l.iy.C S.ff.eed.
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goedt niet bmikbœer was docr het niet onderhouden, of ook iùlk éen
dttie wierde gebrooken', die wel yoomamentlijk oorfàke tot het aenâen van de huir mocbte gegeven hebben , ende Tonder welke de
uirder niet foude hebben gehuirt. (n)
14. Wy hebben hier boven ook gezecht, dat huir, nae't exempel
van erf-pacht kan worden opgezecht, indien de huirder niet en betaelc
de Ichattingen, ofte floreenen, lbo men by ons fpreekt; de tijt hier
van is noch van erf-pacht noch van huir in Rechten uitgedrukt; maer
alfoo by ons gebruikelijk is, dat deontfangers langer als twee dubbelde
maenden wachtende met het invorderen der fchattingè, fülx op haer
pcrijkel doen, men foude met goede reeden konnen zeggen , dat als
een meijer langer als vier maenden wacht, de landtheer hem de huir
tegen nieuw jaer foude mogen opleggen, onder verklaringe van hem
den tijdt uit te willen laten blijven, indien hy tijdelijk betaelt, ofliever,

f

nademael defe tijt in Rechten niet is uitgedrukt , fchijnt het felve te hangetk
itPt oordeel en goetvinden des Rechters, (o)

if. Maer de meelt gebruikelijke manier van huirs-einde is, bygebreeke van een der bovengemelde ooraken , verloop van de bedongen
tijdt, ende is nae Keyfêrlijke rechten geen opkondinge van nooden , als
nae het einde van den geheelen tijdt; wanneer partijenftilfwygenlbo/
duirt huir tot opzeggens toe, behalven in de landen die voor een geheel jaer wederom verftaen worden ingehuirt te zijn. (p)
16. Edoch in Frieflandt moet de opkondinge van landen ende huifèn
rechtelijk gelchieden voor nieuw-jærs-dach aen den huirder , die het
van den Heer ïèlf gehuirt heeft; wefênde niet van noden, dat het ge-.
daen werde aen den tweeden huirder, die het van de ander onder-gebuirt heeft, (q)
16. Een kooper Ichoon aen de huir met dèverkoopergemaektniet
gehouden, moet echter ook opzeggen, en het is genoeg dat een van.
beyden opzegt, of ook dat de huirder het aenneemt als opgezegt foo
daer blijk van is. Geen opzegginge zijnde gedaen by kooper nochte
by verkooper, kan de huirfman by den kooper niet worden verdree-:
ven , gelijk by den Hove geweefen is tuffchen Sake Sieur'ts JBroerfin
Requirant, ende <zAlbert Wolten Requireerde, den 10. Mey 1636.

Nauta.

ij. De oude huirder fchoon de felve huir præfenterende , die een
tnder wil geven , kan niet eyfchen om voor getrocken te worden ,
üitgenoomen , eenftudent, en huirders van landtfihaps vafie goed
als
(n) i' f 5' §• 1. #•'«/. Ztttbh. art. zg. tit. "foorf. (o) arg. !.!.§. uk-ff.de
ielit. (P) l.i$.§.ult.ff.locat. (¾ Sand.3.6.l.
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«Ts mede vari kerke , niet van geeftelijke goederen ( 0 End' is dit
privilegie een perfooneel r e c h t , 't welk eer het verkregen zy niet
kan verpandet worden. (C)
18. Edoch de huirders van landtfchaps goederen konnen tegen haer
dank in de huir niet gehouden, worden, als lygeè'indigt is, ten ware,

nae Keyfirs recht, jy< gr-oote winfi hadden gemaekt ende delanden wedervmme
foo hoog niet konden werden mtgedaen , ook als het foo verackordeert of

door gewoonte gebruikelijk is gemaekt, worden ook wei gemeine
kmrders voor andere voorgetroeken.
19. Zegge de huir voor nieujaer niet rechtelijk opgezeidt wefende,
foo ftaet de huir wederom vaft voor het volgende jaer, al was 'er een
fiekere vafie tijdt in fchrift' uitgedrukt; ten ware partijen de rechtelijke opfogginge hadden gerenuntieert ende belooft hen daer mede niet te fittlen behelpen,

X*

KAPITTEL.

Vàn åenfprael^ nii hmr ende ^oerhmiwgs.

TËyJcbVan de huirder tot Vry gebruik, ende Van melieratien Van debunder daer te
gens , "toeegens fchade door fchtút Van de huirder. Vtage Tfeegens bran
Noch eens enf.

' t TT "T It huir ende verhuiringe koomt voort dubbelde aenlpraek
m
/ ^ ' e n e voor de huirder ende" de andere voor de verhmrder »
^—J' de huirder heeft te eyfchen, dat hem het vry gebruik van
het verhuurde Wesde geleeveit, of andersfijnintereft dienteneffcns. (a)
: 2. .In', het gebruik zijnde, kan hy eyfchen niet alleen, dathy in het
lelve vry moge blijven, maer ook dat de ver huirder het goedt behoorlijk onderhoude, of anders hem de koften late korten, (b) tenware^
de hmrder: het onderhoudt tot fijn låfi hadde gmoomen , in welken gevalle

hy nochtans niet gehouden isoverongemeene groote fohaden, die door
wint, blixem of ander ongeluk mochten zijn veroorlâekt.
3. Als de huirder meint dat hy het goedt door fijn koften veel beeter
"(«•}f^jhr,& /.+./.& infin.C.deLocat.frad.ciVilVelfifcal.fiVetemçkr. Sand,$.
6. in fin. (f) Sand, ibid.
(a) /. 7. 8, 9. in fr, ér §• -• h. t.
(b) / i|/. 27. d. t. Zutyh. art. 4,
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ter heeft gemaekt, föo kan hy weder eyfchenalle fodanekoften diehy
edaen heeft, fonder dat hy tot de lèlye gehouden was, ende die tot een
uirfame beeterichap van het goedt behooren; foo nochtans, dat als de
verbeeteringe meer bedraegt als de gedane kollen hy alleen de kollen kan
weder bekoomen; maer een meijer die het huis en Hof llaende op fijn
landtheers gront eygen toekoomt, dié kan by taxatie de tegenwoordige prijs der boomen, en wat hy meer op de grondt heeft, krijgen,
gelijk hem ook afgaet indien het verüimmert is volgens gewijlde van
den Hove, (c) dat by dagelijxe praclijke gevolgtwort, doch hier van
is gefprooken in het i boek 6 cap,
4. Melioratien ofte verbeeteringen, waer toe een meijer bycontrac¾
verbonden is geweell, konnen niet worden gevordert, al behooren fy
tot geduirlàme beeterfchap der làkc, ende is foo by den Hoyegeoordeek tuffchen Jacob Simons cum foc: gebruikers van de nieuw bedijkte
bil-landen Impetranten, contra de heeren Gedeputeerde Staten van Frieflandt Gedaegden. De Impetranten hadden van't landt gehuirt de nieuw
bedijkte bil-landen , ende onder anderen aengenoomen by contrac¾
van den jare 1599. eendijk, mitlgaders, poorten, bruggen, vaerten
ende weegen daer in te maken ende op teleeveren j waer door ly Impetranten verftonden alleen verbonden te zijn, om de dijk, bruggen
ende vaerten buiten fchade van't landtlchap te leggen ende te onderhouden, maer niet, dat fy daer mede hadden afgeftaen de wedereyfchnW
ge der onkoften nae verloop van de jaren; is echter verftaen dat de belofte van makinge ende opleeveringe der gezeide dingen fonder eenig
ander bedingft, eenvolkoomenaenneemingemedebrachte, endeishaer
alleen toegekènt boven de taxatie der huifinge ende plantagien föo àic
gekoft hadden , de melioratien van de landen in haer fêlf, ende niet
ten aenzien van de dijk, bruggen, vaerten en weegen enf: (d)
5. Een Meijer eyfchende melioratien van (latten , eerdrijden,, bedongen en diergelijke, fthoon de landen daer door beeter mogen zijn
geworden, kan ten einde der jaren daer voor niet krijgen, om dat het'
beeterichap daer van niet is voor altoos, ende by de meijers om haër
eygen profijt gedaen wort , fchoon by gevolge de landen daer eenigermaten fràcker van mogen geworden zijn; alfoo by den Hove geweelèn tufichen Johannes Benedic¾us cum foc; contra de HeereKem-

§

po van Donia den 17 Febr, 1644. Nattta.

6. Wegens fchade van brandt (noch eens) waer van d<§ oorfàek
onbekentis, wort gevraegt, of een huirfman ook gehouden is ende wort
geant(c) by Sand, 3 hoéktit. 6, def. 8.

(d) Katttadecif.$i. anno 1638.
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woort åât.fidx itPi• algemei» niet wel k$n vaft'geftelt worden, ntaer hangt
zeer van de omftandigheden; fohijnt evenwel nae Rechten, datüehuiiv
der'gehouden is te Dewijfen, dat hy alle vlijt-heeft aengewent\ ende gewent is geweefi te gebruiken, die een neerjiig huifvader [oude konnén bybrengen , of anders dat de eyfch van de fchade te boeten tegens hem
in Rechte gegront is, (e) maer foo 'er meer hairders als een zijn
en de verfauirder een daer van ænfpreekt, moet hy delchultvandien
eenen bewijfen. (f)
! ,
. 7 . Een huirder kan ook eyfehen dëfchade, die hy door ondeugentheit van't verhuirde goedt heeft geleeden, indien hetièlvehemonbewuft is geweeft, waer ontrent echter de omftandigheeden ook voorfigtelijk aen te merken zijn.
8. De verhuurder heeft eyich tegens den huirder, om de bedongene
pacht of buir op fijn rijdt t e vorderen met de intereflên van dathy in
gebreeke gebleven is , mits verminderinge wegens ongeluckige onvruchtbaerheit , foo als boven gez.egt is. N a e ' t eyndigen van de huir»
indien de huirder het goedt, fonder reeden inhoudt, foo lang hy by
den Rechter tot herftellinge gedoemt werde, die moet nae Keyfers
recht; als een geweldenaer boven het goedt, ook de geheele prijs ende
waerdije des fèlfè opleggen ende betalen, (g)
9. D e verhüirdef eyfcht ook alle fchade door fchult van den huirder veroorfaekt, indien hy het goedt niet gebruikt heeft als een goet
huifvader met fijn eygen pleegt te doen: hier uit kan geantwoort worden op de vrage, of een huifman van greide wel bouwlandt maken mach ;
hy kan het doen , indien het landt daer door niet verergert wort»
anders moet hy het interefi aen den landtheer boeten , ende om
moeite dien te nevens voor te komen, doet hy beft, het fêlve niet te
onderneemen als met conftnt van de landtheer. dat anders de huirder dek
wegen gehouden is, heeft het Hof geweefeninjâ^wvand'HeerJ&zwfe Donia Impetrant Reconvent. tegen fohannes BenediÜm, cum fòc. Gedaegde 2.7. Febrttar. 1644;. Nauta.
1 o. Hy is ook gehouden tot de fchade die het goedt overkoomt door
het ontijdig verlaten des fêlfs, buiten gewigtige reedenen, (h)hoedanige niet eii i s , indien hy zegt om Jpookerj ende nickersrafirj het huis te
hebben moeten verlaten, ten ware hy door getuicheniffe van lieden wel
Kkkk
met

fe) l<\-5-àeoff.pnef.ytg,l, 10.ff.deperic.&commoi.reieend.1.10.§ 1 fflocdt.
l.f. §. i, l.ii.f.iiJ.tf.JF.adliAiiml.
(f> Sand, 3, 6. 9.
(g; I.34.C,
heat.
(h) 1, -4. §. i, /, ^ y, <j, uk.ffs loeal. Mmae*in l. 27» §. 1. Gotfted. iùid. T
4en. adttu.ç.hc.». 12.
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met het hooft bèwaert,; koiîde goet
maken1, dat die vreefe niet ydëï
was geweeflf.
' '[ " ;
"-• • x
.v y
i i . 'Tegens een tweeden huirder, die het ván den eerften heeft'ondergehuirt, kan d'eygenaer geen aenlpraekdoenuitdeverhuiringernet
de eerfte gemaekt, wefende de tweede niet meer fchuldig als hy met
de eerfte huirder is veraccórdeert , en ook daer op heeit de huirdef
geen actie, als voof fbo veel noch by den heften huirder vanfijnbeloofde huir mochte overig zijn, by wijfe van arrefiof' extraordinarishxfyi
'middel ende geen¾ris uit èèhig contra<¾; verder zijn ook de ingebrachte goederen van den îaeften huirder niet verpandet, alfoo ü'hypoteek
het recht der principale obligatie volgen moet, ende is alfoo geweelên by'
den Hove. in de fake van Hedwij Pieten Bechius Impetrame, contra Lambert Harmens geâaegde, voor Pïtixter 16S0.
• ..
i i . Uit het geène hier boveá van fchult-boetingé ïs, geleert , kari
lichtelijk worden aïgeûoofnen , dat in huir de middelmatige fchnlt ende
heerfiigheit moet worden'gehoedet, ten ware eenig gòedt-mochte zijn verhuirt, het welke niet als met de grootfie< naukeungheit konde bewaert wo
den, gelijk glafen, kriftael en diergelijke dingen. (')
13. -De felve middelmatige fchuldt moet worden gebqetet m gevallen die naeft by. koop ende huir gelijken, hoedanige wy alhier nog eert
ten exempel Sullen voegen.
'
" 14. Wanneer men voor't gebruik van een ander fijn goedt wederom
tòèftaet het gebruik van ons eygen goedt, fbo is het géén huir noch
brüikleçnittge, maer een onbenoemdt contraB, by exempel: twee huisliédea hebbende elk twee peerden ende moetende vier tor de ploeg
gebruiken,'köömen over een dat,; fy malkanderen haer peerden fülleri
leenehi en foo de eene des anderen peerden langer gebruikt, dat die
Voor yder dag fijn geit fal betalen (dit laeftemaektvoordeoverfchietende dagen eygenthjke huir ) &c.
15. Het gebeurt terwijl de eene des anderen peerden op fijn beurt
gebruikt, dat hygaende.te ontbijten , een van fijn en van fijn buirmans peerden voor de wagen hebbende geflagen , ftaen lâet ov> het
velt, de zijlbanden aen beyde buitenfte kanten los-doende'; in fijnafWeefen komen de peerden aen't hollen en dat van fijn bmrman geraekt in de gracht ende verdrinkt, is gevraegt of de man de fchade
àen de eygenaer des peerts moefte vergoeden ; hebbe geantwoort,
nadeiriael "in de geweften daer dit geval gebeurt i¾.,. -het- de gemeine
wijfè was, de peerden der huiflieden alfoo los gemaekt te laten ftaen»
---•ca

(j) /. 5. $. 2.ffcommod, l. z$, § pen.ff,locati,
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en de man fijn eygen peert medealiòohaddegehandelt, dewijl'er ook
geen reeden was om van des buirmans peert luiken ongeluk mçev te
vreefen als van't ander, dat volgens
dien dit,-geval voor een ongeluk
moefte worden gehouden.
• -M

\6. Waer van een vafte regel is , dat ongelmken die buiten menfihen
toedoen voorvallen, in geend[frleijffgntpaffen worden geboet, maer by den ey

genaer moeten worden gedrageil.- (I) 5
17. Ditulles hebben wy gezecht van perfoneele aótie, fòo uithuir
caêe verhuirkngé vòòrtkôoJat 9 fòÉatijts wort;ook àeh^arâekop.het
• goedt. j tegetK yder bezitter des fep, gegant, als de verhuiringe
voor een langen tîjdt ; van tien twintig , dartig jaren gedaèn is. Invoegen de huirder ofte fijn erfgenaem niet alleen den verhuirder ofte fijn navolger , naaer ook een derde kooper, ofte ander be¾rtter
Jsan aenlpreeken, om,hetgâecit te ontruimen, ende aen hem toe te
ftaen , ten eynde % het iêlve', voîgélis l¾nhuirs voowaérdejlgebruike. (I)
•-«..•••<
•• •
18. Infonderheit heeft dit plaets in verhuiringe van landen, daer op
de huirfrnan. een,eyeen ;huis Itaendejieeft, hoedanige laogehuirtezamen met de eygendom van't huis by ons Afkoop, woort genoemt, die
glhier in groote -menige fdac¾ten te zijn, înâerjdie j3,u:door flecbtheit
oertijden allenxkens uit-fterven. '
-_'.,,• _
VÓ'A -!•#• & ¾ fc' ('; U's. §. 3. ff. de fuperfic. ïbiqueàe cotnm.
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KAPITTEL.

FM maetfchdjyije

tefihrifti'mge mdeiünge Van maetfchappije, «j onderfcheidtdes felfsyangtmcinfchafi
EyengelijkheitgrondtreegelVan maetfchappije, buitenackoort andersgemaekty be
., î>e».f <fe ffijfeende proportie dei felfi* Maetfihappifs eynden ende aenfpraekdaer uit

't. T T T f E t derde contraétuit bloote toeftemtriinge van partijen be-

*1 J ". : 9 û%enàs is ntaetfihappy, ' t welk riiët anders is , ah gemeinfchap
_ * . JL, ván goederen , mitfgaders winfi ende verlies tttffchen itvee ofte
meer perfionen opgericht.
,

i. Sy wort gédeilt in aîgemein en bylbndere maetfchappy, de algemeine is van alle goederen, de bylbndere is ontrent feekereftucken
goé.dts of eenîge handèlintse van def& of geene waren, oók over feiten*
gelijk òtn een JIïttis t e bouwen, werken aen tè neemen, tollen te pachten, en behoort hier ook toe het zAdmiraelfchap ; welk is maetfchap
van lèheepen , verfcheidene heden toekoomende, tot gemeine verweeringe, waef van ziet de Groot, (a)
'N
3. De Algemeine wort wederom onderfcheiden,. datfy, c£jtmp-elijk^
ofuitdrttckelijk^ wort ængegaen, fimpelijk als'er niet verklaert wort oF
de gemektichap , van alle ofte van ièekere goederen lal zijn, en uitdruckelijk, wanneer met klare woorden uitgedrukt wort, dat fy aîgemein fal welen, (b)
4. De nadruk van dit laefte onderlcheitisaenmerkeljk, om dat, als
de maetfchappy uitdruckelijk aîgemein is , dan wort tuiTchen de mede-genoten alles gemein , hoedanig het ook Ibude mogen zijn r ièlf
ook legaten ende erveniflèn , gelijk mede alderhande onkoften , lèlf
uitfèttinge en mede giften van kinderen ten houwelijk, en onkoften
buitens huis ter ftudie en anderzins gedaen. (c)
5. Maer als de gemeinfchap fimpelijk is aengegaen* fbd wort alleenlijk fchade ende bate van alle goederen gemein, maer de eygendom der
goederen blijft by yder van de mede genooten. (d)
6". De
(*) inleid, het $, boek 2 deel. (b) l.J.&fii.ff

3«§. i.

(d) d,l,7,ù>fe<i.I.Ji.eod,
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6. De maetfchappij wort ook ftilfwijgende gemaekt, wanneer verfcheidene perfoonen haer goederen by malkander brengen , ende in
het gemein daer mede handelen ; anderzins, als het met uitgedrukte
overeenkoominge gefchiedt» foo is het evenveel met woorden, of met
brieven, of door middel van een boodtfchapper, als maer van de overeenftemminge geHijkt. (e)
. f. Voorbeelt van fuik een ftilfwijgende ende fîmpel algemeine maetïchappij hebben wy in Frieüandt tulfchen echtelieden*, welke volgens
de Ordonnantie, (f) foo haeft fy het houwelijk met byflapen volbracht hebben , terftont krijgen gemeinfchap van de overwinft ende
Verlies, ftaende echte voorvallende , waer van in het eerfte boek_in hen
inreed is gefprookén,
8. Maer als twee of meer een ding te zamert hebben gekocht, of
haer yets te gelijk is gemaekt of gefchonken , fiboonfy dat ongedeilt
blijven bezitten , fklx maekt geen maetlchappije f maer is Hechte gemeinfchap, waer van hier beneeden.
9. De gront-regel van maetfchappij is, gelijkheit van fehade ende ba*
te, (g) foo verre door nader aceoort geen ongelijkheit werde beraemt,
het v/elke gefchieden kan j invoegen de eene twee parten van de
.winft, ende de ander een derde part trekt, mits die ongelijkheit op reeden fteune, van dat de eene meer kapitaels heeft ingebracht, of meer bequaem
heit heeft ende meer moeyte tot de gemeine fakg toebrengt : (h) want ander
ibude de ongelijkheit ftrijden met de billijkheit , die de grontflag is
.van de maetlchappije, door welke dan genoeglàem verbooden is een
aceoort van dat de eene alle de winft of hy-kans alles, daer en tegen
4e ander alle fehade Ibude hebben , hoedanige overeenkoominge by
de oude, Leuwen maetfchappij genoemt wierde, nae de bekende fabel
van Efopus of Phœdms. (•)
10. Nademael dan de ongelijke inbreng van gek of konftalleenlijk
doen beftæn het ackport van ongelijkheit in winft ende verlies •, Ipccialijk gemaekt, foo volgt , dat als partijen niets hebben belprooken,
hun winft ende verlies gelijk is, fchoon de inbreng ende bequaemheit
ongelijk %y, ende dat fy'teen tegen't ander geftelt, ofte fulx met malkander ingefchikt hebben.. Noopens de ongelijke bequaemheit komen
alle Rechtlgeleerden in defên vaft over een, (kwijl geit en konft in dit
ftuk niet verfcheelen, (k) lbo wil dan ook de reeden, dat als d' eene meer
Kkkk 3
Itapitaels
,- <eï l.4-ff profocio,- • (*) ï.boektit.^. drt.V.
(g) /.6 &20. di&, lît,§,,r.
"lnft. de fociet.
(b) l. 29. in ft. eod.
(') d.i, §.i-& /.19. Shœdr.j. faf.^
(t) t> 29 .$. 1, d, tit. §. a. Infi, ead.
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kapitaeîs heeft áls d'ander, fonder bedingft van meer wmft, hy iulx
met des anderen konft of moeite lal hebben vei¾eleecken.
,••'.':,
i i . Staet ook te letten, dat als de deelen van Schade ende bate on^
gelijk genoomen worden , als dan de çeekeninge niet moet gemaekt
worden in yder voorval en handelinge, maer men moet Ae reekeninge alt
op het laefi en op het eynde der maetfchappije in hetgeheel opmaken, danwinft

ende verlies tegens malkander ftellen , en wat dan overblijft Schadelijk ende profijtelijk, het felve moet-gedeelt-worden, naedegemàekte
voorwaerde. (1)
' i¾ By exempel. Twee boekverkoopers hebben maetfchappije, dat
d' eene twee parten winft ende een van de fchade faî hebben , d' ander twee van fchade en een van winft. In de herfftmis tot Frankfort
hebben zy gewonnen ¾oo guldens , d'eene volgens bedingft neemt
daer van zoo guldens, ende geeft d'ander een hondert. In de.voorrijt verheien fy weder 300. d' eerfte neemt daer van een hondert tot
fijn laft, en laet de twee hondert tot lafte van fijn macker, die aîfoo
hondert guldens infèhiet, die d' ander opfteekt. Maer de tweede kan
ende moet aldus zeggen. In de herfft hebben wy 300 gewonnen, in
de voorrijt 300 verlooren ; Ergo valt niet te deelen. Maer is-inde
herfft 400 gewonnen , foo deelen fy die hondert overfchot volgens
âckoort , gelijk mede van de fchade » lbo die hooger geweeft mochte zijn.
13. Wanneer anderzins die ongelijkbeit in een van beiden , winft
of verhes alleenlijk is vaft geftelt, foo wort verftaen, het fèlve in beiden op een proportie, beraemt te zijn , ten ware de woorden uitdruckflijk^
ánders luiden ; want ook wel kan bedongen worden dat de winft ge-;
mein ende de ichade tot lafte van een alleen (al zijn. (m)
14. Maetfchappije kan ook fòo beftaen , dat het kapitael van een
kant afkoomt , en niet te min profijt en fchade beide gemein zijn,
vm dat konft ende moeite dikyvils foo goedt als geit is : (n) als echter de

gemeinfchap wort gefcheiden, foo keert het kapitael wederom tot de
geene die het opgebracht heeft ; ten ware tuflchen partijen was veraccordeert, dat de eygendom felve gemein foude zijn, (o) hoewel eenige defen aengaende van ander gevoelen zijn.
15". Want het is wel foo, dat als de mede genooten haergoederen
te.famen brengen, als dan ook de eygendom der roerlijke goederen,
door

(\)á.§.i.infin.
(m) d,§,2.1nft.fubfin,
' (t>j>'d.$.i..Verf,nam&'itaI.t.
C. pro Cox. (*>) Fachinœ, 2, cåntroV. 94.95» Gail 2.obf, 24..». 6. Mantic, 6, åep
&ambig.Commerit.$,n, 6,7.10.
" "
' .
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•Boor maïkaodeten wort overgedragen ende alfoo gemein gemaekt,.
ende dat fy de aaien ende gerechtigheden door onderlinge cesjîen onder
kinderen gemein moeten maken, maer dat is te verftaen, als van beide zijden inbreng gefchiedt , maer de fèlve van een kant afkomende
ïòo laet de billijkheit niet toe, dat'er meer gemeinfchap verftaen werde
als van overwinft , ende de wetten geeven ook^ niet meer. (p)
16. Vervolgens het geene d'eene meer van kapitael inbrengt als de
ander, lbo verre daer aenteeckeninge van gehouden is, lbo trekt, by
„¾eyndigen van de maetfchappije , elk fijn inbreng wederom naer hem ,
fchaon de winft ende verlies even-gelijk^genoomèn is geweeft; gelijk by ons

tufichen echtelieden, ten Ware by ackoort ofte Wet anders vaftgeftelt
mochte zijn ; gelijke in Hollannt tujfchen echtelieden alles terfiont gemeen

won, als niet anders bedongen is.
; 17. Volgt hoe maetfchappij geëyndigt w o r t , en is de eerfte wijle
opkondinge van een der mede-genooten , welke te allen tijden kan
gefchieden, als het maer•finderergof lift gedaen wort, want lbo een der
mede-genooten oplcondigde, als hy eenigebuiten-kans komende voor
Zach , lbo foude hy echter fijn winft met de andere moeten parten,
ionder .deel te hebben aen het profijt, 't welk de ander ondertuflchen,
niochte bekomen hebben, fq)
- 18. Jae al waren partijen veraccordeert, àat fy nok fouden mogen
fchäden , lbo kan echter de opkondinge altoos gefchieden , maer alsverfprooken wort^ dat men binnen feeckeren tip', uiterlijk^ van twee jaren
óf daer ontrent niet lbude Scheiden , fulx foude moeten waergenoomen worden, invoegen d'eene; willende immers fcheiden, om de andere, fijn intereft.dien te nevens foude moeten betalen, (r)
' 19. De reeden waerom maetfchappije door de willé van een •, tegens dank van andere kan werden geëyndigt isdefe, gemeinfchap baert
vjantfchap , en wort de moeder van twift in de Rechten genoemt,
dit wil ook het gemeine fpreek-woort onder ons , mande maekt
jvhande. (f)
- '
.> \
• 2,0. Daer is ook een ftilfwijgende opzeggtnge van gemeinfchap x- als:
de mede-genooten haer faken elk byfonder handelen ende niet meer
onder malkanderen vermengen, (f)
• • '•
11. De tweede wijle van maetfchappij te eyndigen is de doodt van
een der mede-genooten, alfchoon fy hondert fterk waren, en kan maetfchappij felf door aççoort niet overgaen tot de erfgenamen, omdatfy
' v • .-.
"wort
(p>rf.§,a.Ifl/2,l.f%.§,x,eod,tiï» (q) §.4. lnffl,d.1.1.65.§ ?.&ƒ*?«.Ttefic.
(f)/. 14.470.e9d.
(Q /, 77, f,vo.ff.deLegat.%.
(^1,64 d.t.
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wort aengegaen uit perfoneele opzicht van vrientlchapendebequaëi¾
heit, die niet erven, (u)
22. Dit echter kan wel bedongen Worden als 'er veel genooten zijn ,
dat een of twee ftervende de gemeinfchap (w) tujjehen de andere fal blijven,

öok is 'er een uitneeminge in maetfchappij van pachters, die ook de
erfgenamen verbindt, wegens belang van het Gemeine-beft. (x)
23. Ten derden , wort maetfèhappije geëyndigt, door het eynde
fake, waer over fy was aengeftelt. (y)
24. Ten vierden, als een der mede-genooten al fijn goedt verheft
het fy dat hy de felve overgeeft ende verlaet aenfijnCrediteuren, of
dat fy by het gemeine landt verbeurt worden gemaekt. (2)
xf. Uyt maetfchappij koomt voort aófcie van de felve naem aen beide kanten evengelijk, waer door deeene tegens den anderen kan eyfch
neemen , dat hy in de gemeine ftaet fal inbrengen , fiodanige goederen , gelderen en ,effe£îen , als hy onder hem heeft de gemeinfchap toebehoorende• , of
dat hy fal boeten fiodanige fchaden , als hy door flof heit het gemein mach

hebben aengebracht, of dat de een de ander fal helpen dragen ende
vergoeden de onkoften by de eene verlegt ende uitgefchooteri , alles
met vruchten en intereffen Sec. (a)
26. Slof heit wort alhier gehoedt middelmatig , gelijk in huir ende
koop, om dat het een Contraü is tot beider nut flreckende,, lbo echter
yder mede-genoot, niet meer wort afgevordert als'hy infijneygene laken heeft waergenoomen, ofte gewent is in acht te neemen.
27. Jae noodvallige fchaden die d'een ontrent het uitvoeren van de
gemeine fake mach geleeden hebben , wort úi defen op het gemein
gereeckent, anders als van lafi-geevinge fal volgen, (b)

. 28. Deilinge der gemeine goederen, nae het eynde der maetfchappij gefêhiedt door defè aenfpraek niet, maer door een ander die noch
volgen fàl. (c)
29. De mede-genooten hebben al te zamen evenveel recht, en kan
de een buiten de ander in de gemeine fake niets doen, fònder dat ook
meerderheit van flemmen hier plaetfè heeft, fòo dat een kan beletten ,
het geene alle de anderen fouden willen doen, maer fülk een dwarsdrijver, kan door den Rechter tot reeden worden gebracht, jae ook
een mede-genoot kan door den Rechter verkrijgen om tot gemeine
nut yets te mogen doen, als maer de andere geen nadeel daer by en
liebbea (d)
*"'
30. Uyt
0 ) /, 34,/.£9. h.t. I.65. J. 11. d ia.
(w) §. f.infin, lnft.d.t.
(*) l.&.d.
t'tt.f.
(y)§ 6d.tit.Inft.
(z) §.7.&8,d.tit.lnft.
(*) / ? 9./.48. &feqtt.
/•5i.§.4 iz,éf*ïeodtit.
(b)l. 6o.inf.cuml.6i.f}.'2rofoc.
(c) l,i.ff,Comm>
diyid. (d) i.z$.g.C0mmttthdiyid.Sdnd.$.8.u
•
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: 30. tlji dit alles kán worden afgenoomen , wat onderfcheidt daer
ïs tuflchen een maetlchappije ende een Cellegie. Want in defèn, gaet
alles by overftemmihge, ende ï&oet het minfte getal volgen het goedt•yinden van't grootfte gepelte ; 't welk foo niet is in maetfchappije»
foo gezegt is ; Ten ware ip.ecialijk anders Ware bedopgen, iòo verre
een yáer met ackoort van fijn recht kan afgaen.
aft, Daer zijn ook maetfehappijen, die door publijke authoriteitgefticht WQrden , in welke de konditien ganfçh anders konnen genooraen worden, als in de partikuliere , gelijk in de maetfehappijen van
verre, als die van Ooft-ende Weft-Indien, endiergelijke j die welke
met geen verfterf teriietegaen, ende die de gedaente niet alleen van een
.Callegie, maer ook van een Staet ende Republijk hebben verkreegen.

XII.

KAPITTEL.

Vân Macht of Lafi-geft>'mge.

Wat laft-geeYmge "Verfiheelt \an daeds-huir, Verfcheidenedeilingmtianlafi-gee^ei
met getallen daer op paffende. Van laft tot ongeoorlofde feiten, "En†san die fijn
lajl te buiten heeft gegeten. Van defchult daer degelaftigàeaengehouden is. ende
Van de ailien hier uit Voortkoomende. Mitjgaders hoe delafigëéyndigt "toort.

I. T T j E t derde Contra£t in bloote overeenkomfte beftaende is
1'" I macht- of laft-geevinge ; Welk' is een overeenkoominge,
J » fM^waer door yemant verfocht ofte gelaftigt zijnde , eert ander
fake fonder loon amneemt om ivaer te neemen.
i,. Met de woorden verficht ofte gelafiigt, wort een volmacht onderfcheiden van een onderwinder, die zich vreemde faken aenneemt,
fonder laft , ende in afweefèn van den Heer, dien het aengaet; van
defè bewinthebbers fal hier beneeden volgen.
5. _Met de woorden , fonder loon , wort laft-geeven onderfcheiden
van perfoon-of daeds verhuiringe.
4. Want gy moet aenmerken , dat, als gy door een ander yets
laet doen,rhet felve kan zijn of laft-geevinge, of verhuiringe, ofeen
onbenoemt ContraÜ ; \ welk gemeinelijk beteeckent wort met defe
woorden, geven voor doen, of doen voor geven.
LUI
"
5. Het
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5. Het is laft-geevinge , als'er geen loon bedongen ofte gewaG¾f
wort, maer als het uit vrientfchap gefchiedt.
6. Het is verhuiringe, als'er een feecker loon bedongen ofte vooreû
opgeftelt is, mits ook het feit foodanig z y , daer de naem van huir op
paft, gelijk hiet boven al eens gerept is.
7. ünbenoemt Contract is hét, als'er wel loon bedongen is, moet'
't feit voor geen huir kan pajfeeren , of dat het wel huirbaer is fikuaer
[onder bedmgft van loon , hoewel met verwachtinge van loon , als partijen zich op malkander vertrouwen , van daer over wel te lullen
accordeeren.
8. Laft-geevinge wort verfcheidentlijk gedeilt î eerftclijk is fy ©f
algemein of byfonder. algemeine laft-geevinge is, wanneer men yemant
macht geeft, om alle fijne goederen te bedienen ende te regeeren.
9. Dele wort by eenige wederom onderfcheiden, datfy is oîjtmpel
of met vrije macht; doch dit onderlêheidt is onnoodig, om dat, als yemant een ander macht geeft over al fijn goedt, fonder bepalinge, van
felfs volgt, dat hy als dan vrije macht heeft, (a)
10. Maer zy zeggen, dat de wetten aen een algemeine laft-hebber
Jtmpelijk^gdkdt, geen macht geven , om goederen te vervreemden ,
maer wel aen den geenen die vrije macht heeft; dan waerder is het»
dat een algemein laft-hebber , fijn meefters goedt kan vervrëemde.3.,aîs de noot, of nut hem daer toe aendringt , ende dat hy het buiten
die reeden niet kan doen. (b)
11. Ten tweeden, wort laft-geevinge gedeilt in uitdruckelijke ende
fiilfivijgende. uitdruckelijke, als de overeenkoominge van partijen in
klare woorden begreepen wortv ftilfwijgende > als fy metter daedt
wort te kennen gegeeven. by exempel, als ik yemants faken beftierin
fijn tegenwoordigheit % of als ik yemant door een brief yets belafte
voor my te doen, ende hy my niet antwoort, maer echter het werk
uitvoert, fc)
ia. De derde verdeilinge ; laft-geevinge is of rechtelijk^ tot pleitfaken , of buiten recht tot handel-faken. laft-hebbers vaa de eerfte
{lach worden Procureurs genoemt, waer van op een ander plaetiè moet
gefprooken worden , hoewel het geene alhier van de laft tot handelfàken gemelt wort , ook in maten en voegen op de Procureurs kan
gepaft worden, (d)
,
13. De

(a) Vonell. 4. comtn. 14. Eacbo\>. ad Treutt. Vs<?: î. difpui. 17. th. £. Ut. 6. (t>) Tr
leBion. panel, ad liè.i. tit, 1. ». 33, &lib.\ W.27.8.1, (c) /.&$• X'&Ll&B
Manåati.
(d) ï,i.ffJeT>roçurat.$*i.lnJt.Maad.
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'13. De-vierde verdeilinge.; laft-neeminge, is tot vreemde of tol ej"genefaken, de eerfte foorte is de gemeine, daer van hier gehandelt wort,
de tweede wort verftaen , als yemant laft gegeeven wort, om een
fchult in te vorderen, die hem verkocht, gefchonken, of in betalinge gegeeven is, waer van in het volgende Kapittel.
14. De vijfde verdeilmge gaet in fefterley foorten, want eerftelijk
de laft ftrékt tot profijt van de laft-geever alleen , ten 2. van de laftgeever ende de gelaftigde te lâmen , ten 3. tot profijt van een ander
perfoon, buiten haer'beiden, ten 4. tot profijt van de laft-geever en
een vreemde, ten 5. tot profijt van de gelaftigde ende eenander, (e)
15. Dé eerfte fòorte iswederomme de gemeinfte, te weten, alsiku
belafte voor my wat te koopen, te tuifchen, te huiren, of te doen.
16. Het tweede,, als ikubelafte te verhuiren onfè gemeine huifen of
landen, of ik u belafte geit op renten te doen aen yemant die het tot
mijn profijt lal bekeeren , want dan is het ook,tot u voordeel, om dat
gy een wiflè rente-brief krijgt. .
17. D e derde heeft wat fwarigheit, om dat de Rechten leeren, (f)
àat men geen vorbinteniffe kan maken voor een ander, daer ons felfs niet ae
geleegen ts\ maer alhier is voor het tegendeel defè reeden, dat als yemant zich onderwonden heeft , over een ander mans fake laft te gev e n , hy als dan gehouden is, daer voor te ftaen, mgevalle de faken
niet wel befchikt worden, ende daerom is'er ons aen geleegen, wel
niet in't begin , maer foo haeft als wy het begonnen hebben, ende
foo kan dit flach van laft-geevinge met reeden van rechte beftaen.
18. Hier uit kan lichtelijk geoordeelt worden van-de vierde ende
vijfde foorte, ende van andere exempelen daer op paffende.
19. Wort gevraegt, of laft-geevinge ook kan gefchieden, totvoor½
deel van de gelaftigde alleen , ende wort geantwoort , liilx geen laft
maer een raedt te zijn , die elk moet weten of hy aenneemen wil of
niet j evenwel indien yemant bedrochs wijfe een ander hadde aenge»
voert tot eenigen fchadelijken handel, dien te nevens foude hy konnen aengelprooken worden, (g)
%o. Yemant beloovende fijn vfiende plicht in yemants laken te befteeden, en daer op te letten, is daer uit niet gehouden , foo hy hem
•niet dmdelijkjverbonden heeft, (h) gelijk mede recommandatie byyemant

aen een ander gedaen, hem niet en verbindt, hoewel in beide gevallen bedroch verbindt, (ij
Lil 1 2
a i . Maer
(e) pr. &* §.feiju. Inft. Mandat.
(f) $. 18. &> fequ. Inft. de Imitil. ftipul(g) i.Ttuuntum6.Ittfi.Mand,
(*•)/,id.$. 7.Mand, (i)/.i¾.§.i¾.d.L 10. f.7.
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a i . Maer yemant my verlêeckerende, gj fait u gek bj• Ktaes wtîmù
fiellen , als ik om een gewiffe reeden hem bekent, twijvelde , foo
wort hy geacht, dat gevaer op zich te neemen, als of hy zeide, doet
het op mijn noed. Anders falke woorden in 't algemein gelprooken,
fouden geen verbant konnen maken, (i)
22. Laft-geevinge kan gefchieden over alle faken , die maer niet
ftrijden tegens deugt ende eerlijkheit, want gelijk_geen ContraEten van
fitlke dingen bejlaen , foo oo^_ de lafl-geevinge niet , en daerom valt dien

te nevens geen aenfpraek tufîchen partijen, hoewel fy beide gehouden
zijn te boeten alle hinder ende Schade, gelijk mede te dragen behoorlijke ftraffe wegens gelaftigde ende uitgevoerde fchelm-ftucken, moetende Sy beide daer voor in't geheel inftaen ende aenhouden. (k)
23. Maer de vrage is, foo de laft-hebber de palen van fijn laft in't
uitvoeren der booshèit heeft te buiten gegaen , of dan ookde laftgever verder is gehouden, als fijn laft heeft gelprooken , by exempt
gy hebt yemant laft gegeeven, om u vyandt de wang op te Snijden,
ende hy heeft hem de ftrot getroffen, dat de doodt'er op gevolgtis*
wort geantwoort, met onderfcheidt; indien de gelaftigde door onvoorzichtigheit te verre gegaen is, foo fchijnt de laft-geever even foo verre
gehouden te zijn als de uitvoerder felf, om dat fijn.laft oorfaek heeft gegeeven tot het feit, ende om dat hy weten moefte, dat wonden op de
maet niet Worden toegebracht ; maer als de gelaftigde door eygen
opzet., verder is gegaen , dan is de laft-geever alleenlijk aen fijn uitgedrukte laft gehouden , om dat fijn laft geen oorlâek tot het feit»
foo als't uitgevoert is » heeft gegeeven , maer het voorneemen des
gelaftigden. (1)
24. De plicht van een laft-hebber is , op het aldernauwfie waer t e
neemen de laft die hem gegeeven is, welkers palen foo hy in eeniger
manieren te buiten gaet, hy is gehouden alle fchade dien te nevens
te boeten, en kan felf wegens het geene hy daer buiten gedaen'heeft
geen aenipraek doen, (m) noch koften weder-eyfehen, al was het profijtelijk, ge weeft , voor den laft-geever , hoewel eenige meinen dat hem
als dan de nuttelijke actie, van onderwindinge niet behoort te worden geweigert , het welke fijn reeden heeft , als de laft-geever het
profijt metter daedt heeft genooten ende onder zich behoudt, 4»ders niet.

aj. Maer
(i) L, 12. § 13. in fin. Mand.
(¾) $. 8.1«/?. Mand. f pen. Infi. de injur. 1.11,
$.'$. eod. I. -y. C, de jîccufat.
[}) Vix.inTraleSi. ad§.y. à. fit.Infi.ManA.
(m) §. I. lnfi: Maai. ?ere%. ad tit. C. de Mand. ». 4.
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ij?. Maer de lafthebber kan fîjfi meefter daèr tóe nîet krijgen, dat
hy het geene by hem gedaen is, buiten de uitgedrukte laft foude moeten aenvaerden ënde hem kofteloos ontheffen, 'dejweegen dat het hem
profijtelijk was , want luk een laft-hebber niet toeftaet te oordeelen , maer by den meeefter felf alleen ,- by exemp: ik heb yemant
laft gegeeven om een boek voor my te koopen in een auüie voor twintig guld. hy bevindt dat het meer als dertig weert is, en koopt het
voor vijf en twintig , . ik ben niet gehouden het boek aen te neem e n ,
maer aîs^ik het echter hebben wil, ibo foude hy nuttelijk konnen a•geren tot onfchadelijkheit.
2.6. Een ]aft-hebber is anders gehouden, de aldergeringfte fchultte
boeten en alderfcherpfte fbrgvuldigheit by te brengen, (m) het welke
is tegen de regel van fchult-boetinge hier boven geftelt > volgens de
welke een lafi-hebber niet foude gehouden zijny als tot groote fchult te boet
om dat in dit eontraB de klaebte moet afkoomen van degeene wiens profijt
leen hier in betracht wort , want gelijk hier boven gezegt i s , de lafthebber geniet geen loon noch eenig profijt.
.
2.7. De reeden waerom de Wet in laft-geevinge is afgetreeden van de
gemeine reegel, is, lbo het fchijnt, om de lieden of te waekeren tot betrachtinge van hun trouwe in huil vrienden aengenoomene faken , die anders dikwils flordig ende achtelooflijk worden waergenoomen , volgens het fpreekwoort, dat gy qualijk^wilt befteh hebben, dat doet door een
ander.
2.8. Het gek ofloon aengaende , dat wy hebben gezegt, in laftgeevinge niet te komen, is te verftaen nevens de natuire van het contract-, maer uit kracht van een byfbnder bedingft, kan wel eenig geit
ontfangen worden, het welke dangeenloonmaery¾ïmgenoemt wort,
even gelijk in geit leeninge gefchiedo, het welke in zich fèlf omniet
moetende gefchieden, nochtans door byfòndere overeenkoomihgealle
dagen betalinge van renten onderworpen wort. (11)
. 2,9. De aenfpraek of actie die uit -laft-geevinge voort k o o m t , is»
tweederley, in7t latijn, direUay en contraria, waervan de eene meer
en de andere minder principael geacht wort.
30. Want gy moet weeten, dat corftraclen, die beyderzijdts verbinteniffe ende actie maken, eenige van beyde kanten evendrachtige aen
Jpraek, vportbrengen, en eenige fterker van de eene kant als Tan de ander, koop en verkoopinge, huir en verhuiringe , mitlgaders maetîcappije maken beyderzijdts evendrachtige aenfpraken, om dat gemeine.
LUI 3
¾k
(m) 1.13. /. it,C*mandati. (¾ 1.6. inpr-#.mandag
"
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lijk de weerdije van het goedt, of van het gebruik des felfs oVereenkoomt met de prijs of de huir, en die maetichappije hebben, moeten
eikanderen ook doorgaens even gelijke dienften doen.
31. Maer in laft-geevinge, in bruikleeninge, in bewaer en pant-geevinge , en diergelijke contraüen is het anders geleegen, want die laft
of pandt, of yets in bewaringe neemt, is meer en gewichtiger verbonden (te weten tot rekgnfchap of wederleeveringe vant goedt) als d
-"geene dic laft of pandt of yets in bewaringe gegeeven heeft, want die
alleenlijk^gehouden ts de koften weder te geven, die der mochten zijn geda
¾¾. De voornaemfte aótie wort in delen genoemt direüa , dat is,
recht ftitgaende, de andere contraria, dat is tegenftrijdige, maer de la_ rijnfe termen zijn gemackelijker.
33. Met de SMïaksn de laft-geever eyfchendatde gelaftigde mach
werden genootfàekt, fijn laft te volvoeren, ofánders het werk gedaen
zijnde, dat hy reekenfchap fal geven van fijn doen, en blijkende dat
hy hem vergreepen heeft, kan de meefter eyfchen dat hy lal worden
gedoemt, om aen hem te vergoeden alle fihade ende intérefi doorfijnbedr
efte verfuim gehadt ende geleeden, ten•fomma van... honden guldens, ofte
foo veel meer of min als hel gerechte bevindenfidte behooren. (o)
54. Door de cmtraria kan de gelaftigde, eerftelijk van fdfaenlpraek
doen, wanneer hy te kort fchiet, ten einde de laft-geever fal werden gedoemt hem koft endefihadelooste ontheffen van fidanige dienften, als hj in
des anderenfijnperfoon efte Jtjn faken door laft ofte verfoek^ heeftgedaen ,
htm, fiilx doende t te refiimeerenfijnuitgefchootenepenningen, terfomma v
........ -" guldens ofte intenderende tot foo veel meer, of minder fomma, als
het gerechte bevinden fal, met intereflèn , koften ende fchaden. ôcc, (p)
3JT. Is'er fàlaris bedongen, foo kan het ook worden geëyfcht, mits
het felve tot een feekere fomma bedongen zy9 want anders kan het niet wor
den geëyfcht, als van perfoonen, (q) die den laft hebben ontfangen
in een publijke bedieninge, daer fy van leeven moeten, gelijk heedenft
daegs de ssidvocaten, Procureurs, Notarien, Schoolmeefters en diergelijk
die daer van .wel geen ac¾ie van laft-geevinge hebben, maer fy konnen extraordinaris verfoek dientenevens by de Rschter doen , het
welke doch .even die felve kracht en uitkomfte is hebbende, (r)
56. De gelaftigde kan ook, of van felffijncontrarie aenipraek doen,
fchopn de laft-gever niet te zeggen heeft, of hy kan aengeiproöken
zijnde»
(o) l. ç, i. 9, /. 11. /. 12. ff. 16. /. Mandati.
(p) /. ïo. § 9. /. 12. §,g±
& uit. I. 17- f 4- d. tit.
(9) /. 55. §. 3. ff. Mand.
(r) l, l,p. 1, %,
$,7.ff.deExtraQrd{cognit,
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* zijnde, by manier vanèompenfatie ofte van reconventiefijnwedereyfcb
aenftellen, foo als hy oorbàerft voor hem bevint. ({}
37. Die laft heeft, mach wel een ander fubftiweeren, of door eenander fijn laft volvoeren - ^ als maer de meefter daer by geen nadeel
'heeft (t) het welk gefchiedende, lbo moet de meefter fijn ac¾ie daer
over aenftellen tegen fijn volmacht en niet tegen een.derde, noch ook
tegen den fabfiitmt, £00 verre die den laft van de volmacht heeft uitgevoeit, om dat defe [nbftkmt met hebbende gehandelt met den eygenaer, van hem niet kan worden geconvenieert, maer alleen van de
volmacht die hem gelaftigt heeft, lbo dat ingevalle de volmacht door die
'JubfiitHtiefijnmeefters heeft verongelijkt, fy hun actie dien aengaende tegen hun volmacht fouden moeten aenftellen, dien fy hebben betroute
De omflandigheden kannen echter dit, gelijk andere (tellingen van Rechte, dik?

wils twijvelachtig maken, gelijk weete gefchiedt te zijn in dufdanig geval. A en B. echte lieden hadden een Saté îandts opgehangen om te
verkoopen ende nae dat 'er op gefehreeven was, foo geven fy laft aea
Com

of de fecreetfie wijfe yderpondemate achtgentguldens te verhoogen , o m

de liefhebbers op te waekeren ende de prijs te doen fteigeren. C. doet de
verhooginge tot vier, felf, ende gebruikt tot åe verdere verhooginge van
d'andere vier, een fkb(lhtth D. De verkoopers niet weetende van de
Jhbjlitmie door hun volmacht G. op D. gedaen, laten de eyndelijke palnv
llach geven aen defen D. diezieh beroept opfijnlaft ende verklaert de
verhooginge door laft van de verkoopers te hebben gedaen byfubftiwtie. De verkoopers A ende B. laten daer op de landen prefenteren aen
degeene die het naefte aen C. ende D. hadden gefehreeven; maer defe verftaende, door de gegeevenepalmflach bevrijdt te zijn, weygerden.
hun bodt te houden. A ende B ondertufl¾en ftervende, fpreeken de
Voogden hunner erfgenamen Daenalskooper, defe ketC roepen om
hem te guaranderen, die een weinig daer nae banqtterot Jpeelt, nae da
hy rechtelijk hadde ftant gedaen, ûsàzthy "D.h%åà£ge[Hbfiitueert. Di
aen D. geen middel van belangpverig was om hem tegens d'erfgenamea
van A. ende.B. te verdeedigen, als dat hy vanhaernietaenlpreekelijk
was, maer dat fy hun Gelaftigde moeften Ibeken , wiens ordere hy
hadde gevolgt t foo ah vooren gezjegt is. Is evenwel die fake lbo bevon
den , dat, anders een en andermael afgedæn is.
58. Deverbinteniflen van laftgeeyinge wort geèyncügt dooropkondingv*
door faeks ejndinge » ende de doot»,

39- O?*ff) perl,i.§.ult.ff

äecentrar.rnt.aW.

0 1 ^. §>f-»3-# Manà,L$-
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39. Opkondinge mach vrijelijk gefchieden door fyder van beydé
kanten, foo lange de fake in haer geheel is, te weeten, de meefter kaa
fijn laft weder-roepen ende de ander kanfè mede opzeggen, foo wanneer de een of de ander , geenfihadedaer by koomt te lijden; want fulx
beurende foo is de opkondiger verplicht de fchade te boeten, ten wa*
re fulx om gewichtige reeden mochte zjjn gefchiedt, hoedanige worden geacht,

krankheit van de gelaftigde, opkooinende nootfàkelijkheit vanfijney.gene dingen, vyantlchap tuflehen hem ende den laftgeever, ook armoede desjêlfs, waer door hy onmachtig wort den gelaftigden fijn fchade te boeten, van gelijken als,de meefter ontrouwheit in de gelaftigde ontdekt, of kennelijke onbequaemheit , als mede foo de meefter
geen behoorlijke onderrichtinge ende behulp aen fijn gelaftigde verleent, (u)
40. Die buiten fulke ende diergelijke reeden de laft wederroept of
opzecht, is gehouden daer voor te ftaen, en het belang des anderen
dientenevens te. boeten met direUe of contrarie aenfpraek. (w)
41. De tweede manier van eyndigen verftaet zich felf, te veeten,
als de faek. ofte tijt , tot welke de lajt gegeeven was , ten ejnde geloopen

is , als mede , wanneer de meefter fijne faken felve by der handt
neemt, ende fijn gelaftigde niet en gebruikt, hoewel dat eerder is een
flilfwijgende opzegginge , dié den meefter niet bevrijdt van des anderen fijn fchade te boeten, (x)
42. De derde oorlâèk is het verfterven van de meefter of van de
gelaftigde ; want hoewel andere contracten hare verbintenifien overbrengen op de erfgenamen , lbo gefchiedt fiilx echter niet in dele,
gelijk ook niet in de maetfchappije j reeden i s , om dat hetverfoek_ofde
•laft gefchiedt uit byfonder vertrouwen op den perfoon, ende ook^ aengenoomen
wort, uit injtcht van 'vrientfchap nevens de perfoon des geenen, die de faken

aengaen, hoedanige perfoneele oplichten geen plaetfe hebben indeerÉgenamen. (y)
43. Evenwel foo lange de gelaftigde geen kenniffe heeft van des
meefters overlijden, foo heeft hy nuttelijke aenfpraek op des fèlfserk
genamen, wegensfijne.gedanedienften. (z)
44. Van gelijken, wanneer de gelaftigde een faek heeft aengevangen , die maer half is afgedaen , en m die ftaet fonder fchade
niet kan worden gelaten., foo zijn de erfgenamen des laft-hebbers
gehou(u) §.9. & I I . d. tit. Itift, l. %%. & feqq. ff- de Trocurdt.
(w) l. J$. &
l, 26. ff. Mand.
(xj Mantie, de tacit. & ambig,conVent. j.tit.zi.
(y) §. 10.
à. tit, Infi, l. zj.ff. mandatd, y.ff.deCurat.JUr,
(z) d.§, 10. &>dd.!l.
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gehouden, ds fy konnen , de fake te vervolgen ende ten einde te
brengen, (a)
45". Daer zijn ook eenige foorten van laft-geevinge, die uitdmckelijk
daer toe gerichtet worden , dat fj eerft nae verfterven [uilen worden uitgevoert; lòodanige gaen buiten twijvel over tot den erfgenaem. (b)
46. Ten laeften, laft-geevinge in eygene faken , wort ook met de doodf
niet geëyndigt, maer hier van fullen wy stellen een byfonder-c^/ï.*.?/..

XIII.

KAPITTEL.

Van laft-geevinge in eygene faken.

Bygenfcbap ende "totjfe Vanlaft-geeVinge in eygene faken , anders Van c
tranfpoort. Wie defelVe kan ende niet kan doen. Welke aïtien konnen en
konnen overgedragen "toorden. Welke nootfakelijk moeten "toorden gece
neer de cesjie moetgefchieden. EJfeHen der cesfie i&c.

1. "VXT" 7* Y hebben hier boven reede gezegt, dat, lbo wanneer a&ien
\ / k / verkocht worden, als dan het genot: ende profijt derfelw w ver wel over gaet op den kooper, maer dat het recht vaa
de ac¾ie fèlvc blijft by den verkooper , fulx dat de qualiteit van aenfpraek te doen, noch moet koomen uit de laft-geevinge des geenen die de
a£iie wil overdragen, door welke laft-geevinge de ander wort genoemt,
Procureur in eygener faken, of anders cesfionaris, ende de overdrachte wor
genoemt cesfie ende tranfpoort. (a)
2, Tot dele ceffie moeten dan, als fy ten vollen gefchiedt, twee
dingen te zamen komen , de laft-geevinge ende tijtel of oorlaek van
dé overdrachte, welke by ordonnantie van Frieflandt, (b) moet uitgedrukt worden in het inftrument van tranfpoort , of anders is fy nnl
•ende van geender weerden , hoewel als de fake tuffchen nae-beftàende
bloedt-verwanten verhandelt w o r t , het gebrek van tijtel door pr&~
fnmptien ende omftandigheeden eeniger maten fòude konnen vervult
worden, (c)
3. Wel te weeten, tijtels zijn alhier allerhande oorfàken, door welke
anders de eygendom overgedragen wort, als daer zijn koop , fchen...••'
Mmmm
kinge,
(») /. ¾i. §. z. ff.deNegot.geft. (*>) i bod. tit, 8. art. 3. (=) Sand. deaSHon
<sesfion.tap.2,n.7,(s,%.
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Icinge, ackooit, in-betaling-geevinge, belofte, fcheidinge, braits-giftev
rnakinge by Teftamenten en diergelijke meer.
4. In tranipoorten. van minderjarige en kerke-goederen ende aclien,
moeten bykans de eygenfte plechtelijkheeden waergenoomen worden,
die noopens vervreemdinge van der ielver goederen elders zijn te neergeftelt. (c)
5 . H e t is zeer gebruikelijk in alderhande fchult-brieven, datdefchuldenaer belooft te betalen aen den Crediteur, of aen den -wettigen tooner
âefes, door welke woorden nae heedenfdaegfe ftijl in veeleplaetfen verftaen wort tranfpoort te gefchieden , op den geenen by welken naemaels de brief bevonden wort. (d)
6. Maer dit gaet nae Keyferlijke ende het Friefche recht niet aen,
ten zy de houder van de brief fijn recht van elders t o o n t , waer door
hy dat fchult-recht heeft verkreegen. (e)
7. Maer als yemant fijn Crediteur aenwijfinge doet of asfîgnatie geeft,
gelijk men zegt ¾ foo wort hy verftgen hem ook cesfîe te hebben gegeeven, ende de affignatie is in plaetië van tijtel, mits de tooner van
de asCignaüe de aenfpraek uit (f) name des geenen moet d o e n , die de
asfignatie gepaileert heeft.
8. Nademael dit tranfpoort is een fborte van vervreemdinge, lòo
Volgt, dat niemant fodanige tranfpoorten kan doen of aen-neemen, die
verbooden is goederen te alieneeren ofte, de vervreemdinge der felvier aen te
neemen, ende dientenevens zich te verbinden, het welke dan moet afgenoomen w o r d e n , uit het geene te vooren gez^egt is vanyerbintenijjenende verbooden vervreemdingen, (g)
' 9; Alleen dient hier gezegt, dat Procureurs ende Advocaten,
geen
cesfie rnogen aen-neemen van de geene die ly bedienen , om te
hebben een feeker gedeelte in de fake die haer is aen bevùolen, veel
m e e r , om de felve ganfchelijk over te neemen (h)om'-datf)'hunCliënten lichtelijk^ foo veel [ouden kannen wijs malden , dat fy hun recht voor' een
geringen penning en wel voor't Jàlaris affionden en op haer overdroegen.
19. Mombers ende Voogden moogen ook geen ceflie neemen van
hun minderjarigen, felfs niet, nae het eynde der voogdije ofte momberfchap, (i) Edoch dit raekt ouderen niet, die voogden over hare kinderen zijn, (k) om dat de felve vry geacht worden van quaet nabed u n k e n , hoewel dat een vader van een kintin fijn macht zijnde, geen
ceffie
(c) Sandibid.§.ia.-arij.
(d) $and.diR.caj/. z.mim.ij,
( e ) IbidewnumAS.
\{) Ibidem num. uit* (g) Sand diSl.trd&.cap 3 . ^ 4 . ( h ) SrfÄflUrf/. 4..WW.13.
•(•î) Hoti.j2,cap^- S(tnd,JiB,caf,^n, z$. a-f. (fc) tt, %$•
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Ceflie kan îïeemen, als noopens goederen , in den krijg verkreegen >
of diergelijk recht hebbende. (Ij
i r Het tranlpoort kan gefchieden van alderhande aaien , foo die
op het goedt, als op de perfoon gefchapen zijn, ook van de middelen
potfejfoir, en van herftellinge in't geheel, mits ditlaefteinhetbyfonder
werde uitgedrukt, de andere konnen onder generale ceflie van goederen worden bégreepen. ( « ) 12. Mær Grimineele en alle aeniprakèn die weegens het pttbiijk, gefchapen zijn, konnen niet worden gecedeert, gelijk mede niet aótie van
injurie, om dat fy niet behooren tot het patrimoniele van den cedent, immers niet voor den aengeftelden eyfch , ook niet nae de lëlve, door
dien het alfdan pleit-làken zijn, die niet konnen worden overgedragen,
gelijk elders al gezegt is, ook niet de klachte van onheufch Teftament,
ende a a ie van ondankbaerheit om een gefchenk te wederroepen, dewijl ook deft voortkoomen uit pèrfòneele reeden van ongelijk, die
op een ander perfoon niet paffen , en daerom ook niet overgaen tot
den erfgenaem. (n)
13. Noch kan niet gecedeert worden, de eyfch van efvéniffeover
de handt ofte een univerfèel fideicommis, om dat de eerfte erfgenaem
den boedel niet kan overdragen uit kracht der Trebelliamfche wet, als
aen den geenen, dien de Teftateur heeft genoemt; maer als'er fèntentie overgegaen is tot voordeel van den tweeden erfgenaem , dan kan
de ceflie voortgaen, indien hy niet -wederom is bejwaert, om het goedt aen
Andere te laten.

14. Ook mach de ceffionaris wel te vooren fijn aenfpraek doen , als
fimpel lafthebber, uit de name ende als tot voordeel van den laftgeever
ofte cedent, door welke omwech hy tot fijn oogmerk koomt, àlfoo
de cedent hem het efeflt der ceflie moet toeftaen ende doen hebben, (o)
15. Kán'ook niet gecedeert worden het recht van naeflinge ofte niaerneeminge , wegens bloedt of buirfchap , ook niet het recht van erfdienftbaerheit., fònder het erf, daer van het niet gefcheiäen kan worden ; noch ook de perfoneele dienftbaerheeden, foo veel het recht lelt
aengaet, (de profijt en ontfang der vruchten kan wel overgaen, foo ',
gelijk voor defen geleert is) om dat fy niet erven ende het is een regel ; wat niet overgaen kan tot den erfgenaem, kan niet overgedragen worden bjtranjfoort. (p)
. - M m m m 2,
,
16. Ge-

0) l.7.ff.deobIig.&.d&ion;L9%.$,4.'f-&ff.'d.fiirt.-.
(m) / . i ç . f.iff dèmi?ori
Sand. cap. 5. d. traB*
(n) -dièl. cap. Cn. 9 10. &Jeqq.
{o) d, cap. 5. w. ?Ji
..627.
(p) d.cap.5.», z8.31-34. l<i*&feqq.

wumkes.nl

/io
Heeâenfdaegfe
fychtsgeleertheyt.
16. Gemeinelijk ftaet het in de vrije willevan yeinant, dieeenaftifc
heeft, of hy de felve cederen wil ofte niet; weinig gevallen zijn'er,
in welke de lieden genootlaekt worden tranfpoort van haer recht te
doen. (q)
ij. Als eeritelijk, een erfgenaem die belafl is de ervenùTebyj¾Mcommis weder over te laten, (•") ende ten a. een bezitter van eenerveniffè die gedoemt is de erveniffe wederom te keren, moeten cederen;
aen den Triumphant benevens de goederen die onder haer zijn, deaórien
die fy uit .name det ervenifle verkreegen hebben, (f)
. 1 8 . Ten derden, een Crediteur, die fijn pandt verkocht heeft, invoegen als hier boven gezegt is, moet in cas van evic¾e, fijn recht aen
den kooper cederen tot reddinge en onfchadelijkheit desfèlrs, fis veel''t
hemflreckenkan. (t) als mede die bedongen heeft in't verkoopen, dat
de fchuldenaer het goedt wederom fâl nioogen inlolTen, die moet het
recht van dat ackoort overdragen op den ïchuldenaer. (u)
19. Erfgenamen onder haer deilinge der obligatien in d'ervenifle bevonden , hebbende gemaekt moeten malkanderen cederen het regt van el
fijn toegedeelde portien , om dat anders een yeder van haer geen meer
ac¾e heeft, als voor fijn aenpart. (w)
zo. Een verkooper moet aen den kooper fòdanige aótie cederen als
nae gedane koop, voor de leeveringe en overgedragen eygendom by
hem verkreegen is, ook op de huir zedert de koopverfcheenen. (x)
a i . Een laft-hebber ofte volmacht moet cederen aenfijnlaft-gever die
*£tie, die hy in't bedienen van fijn laft op een ander verkreegen heeft, wan
de. meefler Tonder dat , uit de fèlve geen aenlpraek heeft , behalven
in beloften ende cautien , die door laft van de overicheit voor delitis conteftatie gedaen worden, ook als de volmacht yets bedingt, in tegen woordigheit van de meefter , en eyndelijk.hillijkheits halven wort de
meefter aenjpraek^gegunt uit de contraBen van fijn volmacht aokJ>uiten ce
wanneer hy anders het fijne van de volmacht, deer des filft afweefin of armoede niet kan bekoomen. (y)
aa. Een minderjarige zich behelpende met fijn privilegie tegens fijn
Crediteur , moet den fel ven wederom cederenfijnactie, die hy nopens
de felve faek mochte hebben op een ander, (z)
2a. Die wegens fchade of verliesvan vreemdt goedt ónder hem zijnde-

(l) d.traB.cap.6 ntm.x.
f ) /. 75. ff.adS:.Trebel. fQ num z. & 5
l. 16. § fin. I. zo. $, 17. /. 40; §.
x. d. Heredir, fetit.
(0 l> 3. ff. de E\iïïwn
(») ««W.4.5.
(w) « 6.
(,sj ««OT.7.8.
(y) tt,$.IQ,U.&' (i> »• IQ»
& t i . ook 17. 28. & feqf.
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de gevveeft, aen den eygenaer vergoedinge heeft moeten doen, fbnder dac hy van bedroch overtu'gt is, kaneyfchen, dat de eygenaer hem
fijn aótie op een ander competeerende cedere ende overdrage. (a)
z¾. Een borge heeft ook het felve recht van tranfpoortteeyfbhen,
gelijk^ opfijnplaetfi gez.egt fal worden, als mede een die benevens andere
zich voor't geheel verbonden heeft, behoeeft niet anders te betalen,
als wanneer de Crediteur hem fijn recht overdraegt op de andere fchuldenaers , gelijk het felve ook plaetfè heeft in verfcheidene Mombers
çn Voogden, die van't wees voor't geheel aengclprooken worden. ft>)
'. 24. Een jonger Crediteur bezittende hypoteek ende moetende betalen aen een die ouder van recht is, behoeft liilx niet te doen, als nae
voorgaende ceffie, ende generalijk foo dikwils yemant betalen moet,
die recht op het goet heeft, dat hy bezit, en dat hy moet overleeveren, of betalinge doen aen een Crediteur, die beeter rechtheeft, die
kan cesfie vorderen eer hy betaelt. (c)
2.j. Voorts dient hier op gelet , dat de ceffie genoomen werde ten
tijde ah het recht van de cedent noch leeft , voor of immers nevens de
betalinge, want alfo de fchult door betalinge te niete wort gedaen, foo
kan de cedent, naderhandt fijn recht, 't welk niet meer en is, ook
geenzins overdragen, ten ware voor of nevens de betalinge wasverackordeertf dat het tranjpoort foude gefchieden. (d)
2.6. Maer als het recht van de cedent nae de betalinge noch in't leeven blijft, foo is'er noch tijt voor de ceffie, waer toe eenige brengen,
als een borge betaelt heeft aen den principalen fchuldenaer, als or door de ge
dane betalinge fijn verbintenifle, als borge wel te niete fonde zijn, maer
noch niet des principalen fchuldenaers nae fubtijlheit van rechte en het
gevoelen van Sande, hoewel ook veele zijn van ander gevoelen, (e)
»7. Vinde ook by den Hove anders geoordeelt in de làke van
de erfgenamen van furjen Hendriks Requiranten contra Willem van den
Sande ende I'fbrant Freerx. De Impetrant zijnde Crediteur van f etfe Heins
en fijn huifvronwe, voor wien hy als borge betaelt hadde aen SimonRunia, was by Commifjaris vân den Hove gepræfereert, mits tonende Cesfie
van Runia voorf ofte fijn erfgenamen. H y toont nâderhantr«Æf, maer
gepafleert tien jaren nae de betalinge by hem aen Runia gedaen. Is
hçm fijn verfoek ontzegt den \6.?u!tj 1638. Nauta.
acl Eenige meinen, dat een borge fimpelijk betalende wel verftaen
M m mm 3
wort
(*) n. ï¾. 44. 25.
fb) n. 53. &feq, n. 58.
(c) num. 61. (f feqq. num.
66. ttbi yide.
(d) Sand. d. traci. e. j . n. 1.1.76.ff.de Sohition. (<=) m
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wort ook voor den principalen fchuldenaer te betalen, ende foo de gatlfche obligatie te vernietigen, invoegen geen mjîe meer plaetfè foude hebben ; maer als hy uitdruckelijk als borge betaelt of uit krachte
van dien gedwongen , dat alfdan de meininge van partijen foude geweeft zijn, om de obligatie des borgen alleen, door de betalinge uit te'
doen, ende niet even die van de principale fchuldenaer. Dit foude een,
middelweg zijn tuifehen "het ftreng recht ende de billijkhek. (g)
2,9. Het tranfpoort gedaen zijnde met titel van ejgendom ende met lajlgeevinge , foo gaet over aen den ceffionaris het eygentlijke recht va»
aenfpraek uit de name van den cedent, maer tot fijn ey gen profijt, gelijk hier boven is gemelt Kap. f. art. 24,. alwaer ook gezegt is, dat by
gebrek, van laji'geevinge , uit de titel alleen oneygentlijke , ofte, foo m
Jpreekt, nuttelijks aenfpraek^, uit name van de cesjionaris fêlve kan wor
den gedaen. (h)
30. Een principale a£tie zijnde gecedeert, lbo volgen ook den cesjionaris de aenhangfels van dien, als van hypoteeken, van borgtochten ende
diergelijke. (')
51. Voorts beftaet de kracht van de cesfie hier in, dat het ganfche
recht van de cedent op den cesjionaris overgaet , lulks hy de fchulc
kan op-eyfchen , ende quiteeren, foo wel als de cedent, ook met de.
privilegiën die aen de fake vajl zijn, maer niet die perfoneel zijn, gelijk
die van minderjarigen, van vrouwen en diergelijke , als voor foo veele
fj reede vervallen ende ten effeÜe gebracht saijn , ook het recht van hy
oteeken den cedent toekoomende gaet over, om dat het de fake
etreft, (k)
"
•
gz. Dat de cedent niet gehouden is, foo wanneer de fchuldenae?
niet betalen kan, hebben wy reede voor defen gezegt, 't welk nochtans niet te verftaen is van yemant die my een asfignatie geeft , want
den felven kan ik noch aenfpreeken, als ik niet worde betaelt, maer
van ceffie gevoegt op verkoopmge, fchenkinge en diergelijke tranfpoorten.
35. Een gewichtige vrage is noch hier ontrent , of een eesjïonariui
•die uit kracht van tranj†oort den fchuldenaer van den cedent aenjpreekt,
by reconventie van de fchuldenaer wederom kan aengefprooken worden , o
bet geene de cedent aen hem weder fchnldig was , voedt te doen. De antwoort is., als de ceffionaris de aenfpraek direUelijk. neemt uit name van
de cedent, foo moet hy de reconventie uitftaen, indien hy buiten nootfàkelijkeit de ceffie heeft aengenoomen, maer heeft hy fê moeten aenneemen
et
(g) Z' Memcb.I.^.Trajùmpt.T45.».7. 8.9. (h) d,TraSl,caj>. §. (ij mm,
Zl.&feqfi.
(k) Cap.y,djraH.n.y. &fequ.

S
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r. nèemen uit. noodtdwang van R e c h t , lbo behoeft hy de reconventie niet
te ftaea (1)
34. Door noodt wort cefïie. aengenoomen , by exempel, in erffcheidinge als yder erfgenaem een obligatie overneemt, die alle de erfgenamen in't gelijk toekoomen , ende voorts in de gevallen hier boven uitgehaelt ende opgeftek.
. gjT. Maer als de cemonaris fijn a£tie niet heeft aengeflelt diretJelijk_
uit name van de cedent, maer de mittelijke of oneygentîijke aenfpraek
heeft gebruikt uit fijn eygen namej lbo is hy niet gehouden om wegens fchult van de cedent reconventie uit te ilaen ; ten ware de ctsjte
gefchiedt was , met dat voorneemen om den dsbkeur fijn reconventie
te onderlcheppen. (>n)
ii. 36. De reeden wil nochtans, dat in cas van compenfatic, dat is, als
de fchult kiaer en liquijd « , ende beftaende in geit y ofte in waren van
eenderleije namire als de cedeerde .fchult is , bj getal, maet, of' geivicht
wordende verhandelt, dat alfdan de ceffionaris ionder onderfcheidt, de
wedereylch van de fchult moet goet doen, v/el te weten, foo diefchult
ten tijde der cesfk al geweefl is, om datfoodauigewedereylch geen reconventie ofte nieuwe aenfpraek is, maer, zegge, tûtnpenfktie, welke gefchiedt
tpfi jure, dat is, onmiddelijk door de wet, fulks dat de fchult van de
cedent ftilfwijgende, foo veel minder is geweeft, ten tijde derceffie,
als de cedent op dien tijdt weder aen den iëîven debiteur ichuldig was,
invoegen hem niet meer heeft konnen worden gecedeert, als de i'chuît
doen effec¾velijk was. (n)
37. De ceffionaris moet ook ftaen alle weeren ende exceptien, die
de fchuldenaer tegens den cedent heeft konnen gebruiken , foo veel
de fâëk of de fchult betreffen, gelijk daer is de- exceptie van accoort,
Van eedt, van gewijlde faken, van ongetelden gelde, en diergelijke,
maer exceptien, die de perfion raken, als van bedroch en andere meer,
die elders verhandelt lullen worden, konnen den cesfanaris niet anders
tegen geworpen worden, als wanneer hy op de naem van de cedent
ageert, of ook op fijn eygen naem, maer uit profijtelijke oorlàek, als
wanneer de aétie gefchonken ofte gelegateert is. (o)
38. Met de doodt van de cedent wort de eygentlijke of direïle aenfpraek geëyndigt nae het exempel van alle laft-geevingen, maer niet
de nuttelijke aenfpraek , om dat die niet gereeckent wort , nae de
,.
"
cygcn(l) Sand d. traFl, cap 10 a Trincip.
(m) Sana. d. loc,
(") Sand. cap. 3.
«.4. ç.d.
(o) Sand.d.tracl. C, 17./.3. C.deTeric. ^comm.rciVetid.l 4. § 27.
a8 29. ir 3I •ff.de dol, Except.
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eygenfchap van laft-geevinge, maer nae den titel van tranfpoort, áls
koop, fchenkinge, legaet, ende diergeîijke, die alle te zamen erflijk
zijn. (?)
.
59. T e weten, uit het geene te vooren gezegt is, dat de cedent ook
nae gedane eesjie behoudt het eygentlijke grondt-recht ende de ac¾e,
volgt, dat immers een cesfionaris, Ichoon de actie gekocht hebbende
noch wel aenfpraek doen mach, als Jtmpelijk^lafi ende procuratie hebben
de , gelijk by den Hove geweelèn is, in laken van de Heeren Gedeputeerde Staten van Frieflandt gedoemde en oppofanten, contra fohannes Ber
hardi triumfant. De Heeren oppojântenfiïfiineerdendat de triumfant op
'een falfche qualiteit hadde geagecrt, om dat hy de actie gekocht hebbende zich niet anders hadde geqitalificeert, als laft ende procuratie hebbende, 't welk een nulliteit foude zijn, maer is andere geweelèn, en te,
gelijk verftacn, dat het inftrument van ceffie gevolgt op titel van eygendom wel kan beftaen, fònder de claufitle van procuratie in eygener
lake den keften Maert i ö ½ . Evenwel foude uit een ceffie fondec
claufule van procuratie ten minften flmpel, niet directelijk uit name
van de cedent konnen worden geageert, maer alleen nutlijk ende
oneygentlijk, om reeden vooren verhaelt.
40. Wel te weten, de actie die men direct noemt gefchiedt; wanneer men de naem ende qualiteit van de cedent voor aen fielt, of dat
de cesfionaris hem niet anders qualificeert als laft-hebbende van de Cedent ; het welkg heedenfdaegs zeer zelden wort gedaen; de nutlijke door
meldinge van d'oorfàeke der ceffie zijnde gemackelijckçr ende profiteîijcker, fio, als aengeweefen ü, Doorgaens wort echter de fpeçiale
titel van ^oyerdrachte niet uitgedrukt ; maer wel aldus. A bet recht
door ces/te bekoomen hebbende van 2?, ofte, cesjîe ende tranfpoort heb
van B en£
(p) hi.C.deQHig,é>jfïï.Sanå,â.traïï.c.i4.
j
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Ván fchenkingen onder leevende*
Wat ende hot tneenigerîey Jchenkinge %y- Schenkingen onder leeYende moeten gerei
. giflreert %îjn ». eenige uitgenoomen. Hoe fygefchiedt ende "toat perfoonen defifoe
doen konnen ofte niet konnen enåe *s>an echtelieden inAefen, Jibïie en aenfpraek
bier uit. Hoe Jibenkagiente nietegaen.

ï. ^ ^ ^ | N d e r de overeenkoomingen, die door confent van partijen úfi
j l e e n gefchieden, machmen wel ftellen de fchenkingen onder
-i:j\r-^loevende-ywant of ly wel nae fubtijlheit van Rechte niet
.onder de Contracten pleegen te worden getelt, foo is doch het oö4erfcheidt foò gering, dat het de moeite niet weert is, om daeropin
de Duitfë Recht¾úhde te ftaén. de Schenkingen die ter fake des dóodts
gefchieden , r komen naeft' aen de legaten , ende des weegen hebben
vyy daer van hier boven gehandeld
a. Het is niet anders fchenkjnge , als een vrywillige gifte , ende fy
Wort onderfcheiden in eygentlijke ende oneygentlijke fchenkinge.
. 3. De eygentlijke gefcbiedt, uit lomere Uberaelhfiit ende goedtwilligheit nevens den donataris, dat is, den fchenk-verkrijger.
,ï 4;„)Óneygentlijke wort genaemt , die om beweegende reeden gel
&hïeåt~>2\siotfietoomngevandarikj>aerheit, voortzetten van ho'uwelijkj, ende

alle die om uitgedrukte oogemerken ende oorfàken gefchieden , om
dit of dat ter eeren te doen ende uit te voeren , nae geleegentheit
deriâken., (?).
5. TuflTchen dele- foorten is dit onderfcheidt, eygentlijke fchenkingen moeten worden geregiftreert ende te boek geftelt, indien fy meer
bedragen als duifcnt Rijxdaelders, ofte foo de oude zeggen, vijf honden gottden penningen, waer van yeder heedenfdaegs op een ducaet ofte
twee rijxdaelders gereeckent w o r t , hoewel by oudts van meerder
Weerdije geweeft zijn. (b)
6. Maer de oneygentlijke fchenkingen hebben foodanige regiftratie
''''•_. .v.-,î;:-.,v
"Nnnn
/" niet

(*) /. 17.ff,de donat- §i3*f»jî, ead, tit, C,dedonat. quœfübmod. (b) San
5. 1. 3, in
fin,
'
_ .Ä

wumkes.nl

j¾g
Heedenfåaegfe ^ethtsgeïeettbeyt*
niét van nooden, om dat de oorlâke der lel ver bekent zijnde, dien té
nevens fòo licht geen bedroch gevreeft kan worden, (c)
7. Schenkinge ook van de Prins of hoogfte macht des Landts en
aen de felve gedaen, zijn mede geen regiflratien onderworpen , maer
die aen kerken, aen armen ende diergelijke gefchiedt, moet al mede
te boeke gebracht worden.;
8. Jae al was de fchenkinge onder leevende foo gedaen , dat Jy
nae verfterven eerfi fal eyfch ende genot geven, ende dat de Schenker het
goedt fijn leeven lang behouden lal 5 dies niet tegenftaende àtinfiniMttie ofte regïftratie lòude van nooden zijn, want alhoewel de fèlve zeer
nauw koomt aen de Schenkingen ter fake van doodt, zy zijn echter
Waerlijk onder leevende.
9. Wel te weten, het worden alle voor Schenkingen onder leevende gehouden, -wanneer de oorfaek^van fchehkittge niet wart genoomen op
geval des doodts, ofte niet bygevoegt wort de voorwaerde, fyaldiehde
donataris voor de fchenker fterft , dat alldan de goederen op den Ichenker [uilen wederkeeren, of, indien de fchenker voor de ander koomt te ver*'

fterven : want fulks daer by komende geeft de eygenfchap van fterffchenkinge, al was ook de leeveringe der gefchonkene goederen ende
rechtelijke overdrachte gefchiedt, jae al was'er by de voorwaerde
van 't vruchtgebruik te behouden en de clattfula conftiïmi, waer vari
elders, (d)
ió. Maer Schenkingen ter fake des doodts indiervoegen gedaen,
"dat jy noji feilen magen herroepen worden , alhoewel gehouden wordende
voor fchenkinge by leeven , ten aenzien van haer kracht, (e) lbo
îchijnen ïy edhter in*t ftuk van de mfinttaùe ofte régiftratie gelijk te
zijn aen die ter lake des doodts, om dat ly waerlijk lòodanige noch
zijn., (f) End' is alibo voor defen geadvifeert by d'Heere Beukelman
TrofeJJbr furis tot Leyden ende my, noopens een fchenkinge van 12000
xijxdaelcfers tot Breemen gedaen, ende van daer aen ons overgezonden.
11. Schenkingen die een bruidt doet aen haer bruidegom moeten
ook wórden gêregiftreert, als fy over de fumtna zijn; maer niét, die
3e bruidegom aen haer doet , om dat het felve fòo wet niet in haer
'macht isy als van hem. gelijk die reeden daer van by de Wet gegeeven
wort. (g)
.
ia. De
'•••(*) L,pen. $. tik. C. de Vonat. d, def.%."\>erf. cumergeMe.
(«*) Sand. 5. ï. 3.
\erf, Claujulas enim &c,
(e) \.%j.ff. de Donat.mc.
( f ) 1.13. §.1. «'»ƒ«.

tW$'4-ff>d*döwt.mrt.c,Noy>.$j,mfa/p

taf. ¾.
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t%. De règiftratie verzuimt zijnde gaet het gefchenk te niete , foo
verre het «ver de fimma der dmfint rijxdaelders is , niet in't geheel, (h)
i¾. De manier, waer door fèhenkinge onder leevende gefcbiedt,
if tweederley , door bhote overeenkomfie ende doorfaeks leevermge. door d
kefte wijfe wort de eygendom terftont overgedragen, door de eerfte
Wort het recht van aenfpraek verkreegen, by welke de Schenker kan,
genootfàèkt worden de fchenk-helofte te vervullen, foo nochtans dat
hy tot armoede vervallende, niet ganfchelijk kan uitgefchuddet worden , maer behoudt lbo veel hem noodig is tot leevens nootdruft. (i)
Verldaringe van fchenken fonder ænneeminge van de donataris maekt
geen verbintenilïè. (&) Exemp. De Advocaet F. hadde tegen verfcheidene
perfôonen verklaert, dat hy geen falaris begeerde van H.J. Apothee¾er, en dat hy't hem vrijelijk fchonk; maer alles in afweefen van H. fèlf.
nae fijn doodt de fufters van F. hem aenfpreeckende, behielp hy zich
daer mede, dat hem de fâlarien gefchonken waren, ende bewees die
verldaringe overvloedig , is echter gecondemneert, voor de Hontsdagen 1681.
14. In fèhenkinge ter fake verfterf kan de aenneeminge nae des Schenkers doodt gefchieden, gelijk reede opJijnplaetjè gezegt is, indefènniet.
ij". Het fchenken kan gefchieden van alle, die bewint van haereygen goedt hebben , en die niet verbooden worden te vervreemden,
maer van geen voogden en bedienaers van andere lieden goedt , die
geen vervreemdinge konnen doen, als om dringende reeden van profijt voor haer meefter , of daer fy over geftelt zijn. (1)
16. Ook worden daer eenige uitgenoomen , die van haer eyge»
goedt niet konnen fchenken, als daer zijn eerftelijk kinderen onder haer
•vaders macht , ten ware om zeer gewichtige reedenen , of dat fy
krijgfmans goedt hadden eygentlijk of oneygentlijk genoomen; (m)
Maer van Baer moederlijk of van elders aengekoomen goedt konnen
fy niet fchenken , veel minder van 't geene de vader haer gegeeven
heeft, (o)
ij~. Een vader kan ook aen fijn kinderen onder fijn macht zijnde
niet fchenken , om dat hy het aen zich fèlfs fòude fchijnen te doen,
weegens de bandt der vaderlijke macht, maer echter gedaen ende niet
wederroepen zijnde, wort fy beveftigt door de doodt endoordeloflatinge uit vaderlijke macht. Ook geit de fèhenkinge van aenbegin, als
' Nnnn z
het
h
( ) d. 1.34. C. de donat. inpr,
(-) §. i. Infi, de donat, §. 40. infin.Inft, de
Eiyif. I; 28. D. Keg. lur. (k) /. to.ff.de donat. {\) al. 46. §. uit.ff-de adminip. T
(™) Capenjia yelfuaft Cafirenfia, 2rofeïïitÏ4. ( ) /, 7. §. hff. de donat.
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het gefchiedt aen dén foon treckende in den krijg, of om gcïijkKeît
van reeden op de Academie : wel verftaende, dat het geene hem tot
noodig onderhoudt gegeeven wort, niet voor fchenk gereeckènt wort,;
ook woirt een gefchenk dat tot belooninge van bylbndere dienftèn
door de vader aen de foon gefchiedt , van aenbeginne voor goedt
aengezien. (n)
18. Eyndelijk echtelieden mogen malkanderen niet Schenken, geduirende de echte ftaet, maer gedaen zijnde, is van geender weerden,
fulx de eygendom fchoon geleevert zijnde niet overgaet ; de reeden
"¾ier van is, om dat de oude bevonden hebben, dat de liefde die d'er is
tuffchen echtelieden, of een van beiden foude arm maken , als de geene di
meejt hadde , nae mate der liefde , de ander foude befchenken : of dat de
•weigeringe moeylijkheit foude baren; konnende niet wel miflen of de eene
foude des anderen liberaelheit al dikwils troonen ende aenfoeken;
w¾er uit niet anders volgen konde als twift tuflchen beyden , of
groote uitputtinge van een harer beyden. (o)
19. Dit verbodt gefticht zijnde, isgevolgt, dat niet alleen de fchenkingen tuflchen man ende vrouwe lèlfs verbooden wierden, maer ook
alle om weegen, waer door het fchenk van de eene der echtelieden op
de ander foude konnen gebracht worden, dies kan een moeder nietfchenken
«en haer foon in fijn vaders macht zjjnde, om dat fulx op den vader, haer
man foude komen, ten aenzien van 't vrucht-gebruik , of fy móefte
verbieden, dat het vrucht-gebruik op den vader niet foude komen, (p)
20. Nae het Roomfche Recht zijn 'er meer om weegen verbooden,
als tuflchen een fchoon-vader ende fwager , tuflchen de mans vader
ende de vrouwen vader, tuflchen de vrouws ende mans broeder, als
ry beyde in vaders macht waren; maer alle dele hebben heedenfdaegs
geen plaets, om dat door het houwelijk de vaderlijke macht, welke
de grondt van die verboodene gevallen was, koomt op te houden, (q)
- ' a i . Schenkingen ter fake des doodts zijn tuflchen echtelieden niet
verbooden, om datfe geen uitkomft hebben, als nae het eynde van
het houwelijk, mits onder die fchijn geen leevende gefchenken fchuilen. (r
2Z. Ook zijn toegelaten foodanige fohenkingen onder leevende die
den fchenker niet armer , ofte den anderen niet rijker maken , als Ván geringe Taken , en daerom worden ook de vruchten van het gefohonkene goedt by den fchenk-neemer gelaten, (f)

-4- Jae

(o) /. 1. §. I.ff.fVo ionaio l 4 C. Fajnil ercife. . (°) fit.ff,(f C de åtnàt. int
Tfir.&Vxor. l.$,$,ii,d.tit ff. (p) /.3. §.t.&fe<jt{, /.4, § 2. /.26$. i J . 32.
.'§.i6-&i$- h.tj.-j. C.àedonat. (9) d.d.ll.
(r) / . g . l . a . ^ //./ejj. d.tiî.
(0 ll8§,i, ff.de dtmat.int.Vir.é' Ux.l, 17, d,tit.
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a$, Jae ook om defe reeden wort fchenkinge van vreemt goedt
Voor geoorloft gereeckent, foo veel de echtelieden aengaet, maerniet
tot nadeel van de eygenaets , die immers haer goedt konnen op-eyfcfeen; alleenlijk, dien het goedt is gefchonken, kan door verjaringe
de eygendom verkrijgen, om dat hy een titel heeft, door de wetten
niet verbooden. (£)
, 24. Schenkingen ook die om byfòndere reedenen van noodt ofte beleeftheit gefchieden, worden toegelaten, (u) want dit verbodtniet ¾engemerkt wort, als of echtelieden vyandig waren, maer om misbruik
yan onvoorzichtige liefde te weeren ; foo mach een vrouw' aen haer
man fèhenken tot een begravenifîe te koopen, tot een verbrant huis
Weder op te brouwen, tot onderftant in ballingfchap , ende om een
officie te krijgen, foo verre fulx door de wetten geoorloft is, als mede
tot uitgeevmge van haer gemeine kinderen, (w)
. 2.5. Het Schijnt ook, dat om de felfde reeden onderlingefchenkingen tufîchen man ende vrouw, wannneerfè niet merkelijk in weerdije verfcheeleK, wel geoorloft behooren te zijn. (x)
. z6. Ondertuffchen alle fchenkingen tuflchen echtelieden gedaen
ende niet herroepen zijnde worden met de doodt beveiligt , om dat
fy dan eenigzins krijgen de gedaenten van laefte willen; evenwel beveiligt zijnde worden fy gehouden , als of fy van aenbeginne goedt
ende wettig waren geweeft , mits fy niet hooger zijn geweeft , als
van duifènt rijxdaelders, of hooger zijnde geinfinueert ende te boek geftelt zijn geweeft. (y)
. -zj. Want de infinuatie niet zijnde gefchiedt , lbo is het geene boyen de duilènt rijxdaelders ftijgt van geen 'er weerden , ende ly geit
alleenlijk tot die fònima toe ; het welke dan van alle die gefchenken
niet zijnde geinfinueert, waer. van hier boven t lbo moet worden verftaen. (z)
2,8. Men kan fchenken alderhande goederen, een ftuk, veel ftucken, ook het geheele patrimonij, jae niet alleen tegenwoordige, maer
ook toekoomende goederen, buiten doolinge ende- bedroch \ (a) mits
femartt die kinderen heeft, de lelve in haer legitima niet en bekorte, (b)
29. Evenwel als de fchenkinge van alle goederen enkelijk gefchiedt
Nnnn 3
is,
' (t)1.2C.eod. (u)if./..8.S.-. («)/?•§. 8J.14 /.28.fa. /.34./.40, &fequ.eod.
{*) Fachinœ. ^.controy, 80» 2ine!l. 1. deTeftam. Conjug, 8. n. %•
(?) I. 22. §. 1.
'£.. 14. 23. /. 33. eod, Koy. 162. c, ï. Sand. de prohibit. rer. alienat. cap. 2. «. 30;
U) d.l. 2f. dj. 34, inpr.Cdtdonat.
{-; /.35, §.4. C.dedonat.junftal. 3,eod.
l'\7.§'UQu(eïnfiaiid.ind,
(ï>yt,$.C.deinoff,dondt.
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is, foo worden de toekoomende daer onder niét b¾p-ëepçjï j; thf'ty
wtdmck£tijk,verhae!f. (e)

.

30. Eenige- meinen % dat Schenk van ¾He, ook toekoomende goede»
ren niet kan beftaen, voornamentlijk, om dat daer door de macht van
tefidtttent maks», wort weçhgeuoojmw > het welke nae rechte niet lò
konnen gefchieden, maer dit heeft weinig klem. 't is w¾er, niemant
kan zich jfelfs een wet Hellen van geen teftament te lullen maken,
foo verre, hy die wet hem opgeleidt heeft by uitçrfte wille , om dat
fiilx maer is een verklaringe vaa fijn wille, fondèr dat een ander daer
door eenig recht heeft verkreegen, want foo lange de Teftateur leeft
is'er geen kracht van teftament, (d) en daerom al hadde de Tefta-.
teur by hem felf gefwooren, geen ander teftament te fulïen maken>
hy kan het evenwel doen , om dat 'er niemant is die 't hém beletten
k a n , dewijl hy dien eedt aen geen ander - menlek heeft gedaen, w a n t

gelijke elders gez.egt is , daer kan noch mach in uiterfte willen gee
tweede perfoon bykoomen noch eenige acceptatie gefchieden. Maer
by cantrabï kan yemant zich in diervoegen wel verbinden , dat door
nóotlàkelijk gevolg fijn tefîament- maken onnut is. Een befturven
jongman kan zich tot kindt laten aenneemen van een ander en daer
door verheft hy de macht om teftament te maken , volgens Keyferlijk recht by ons in gebruik zijnde, (e) jae by ouds wierden alle des
jpngmans goederen foo tegenwoordige als toekoomende des pleegvaders eygen. (f) Behalven, dat, kan 't noch wel gebeuren, aatfiodanig Schenker yets heeft , waer van hy kan tefteeren J indien hem yetS

gemaekt ofte gefchonken wierde, met die voorwaerde, dat het den algemeinen donataris niet iòude beteren , noch aen hem mogen komen*
Is ook niet te vreefèn , dat fuik' een fchenker in d'uiterfte armoede
iòude vervallen; want de fchenk-neemer moet hem behoorlijk onderhout geeven. (g)
31. Uit fchenk koomt voorttweederley actie, teneerftenaenfpraek
op het goedt (h) tegens een yeder bezitter, wanneer de eygendom is
overgedragen geweeft door leeveringe van 't goedt felfs, ofte van de
brieven en Inftrumenten daer toe behoorende, ziet hkr boven van de
0Üie uit eygendom.

32. De tweede aenfpraek is perfòneel tegens den fchenker of fijn
erfgenamen , ten eynde hy fal werden verklaert aen my ter fake
fchen-

Cc) »*ri-1' *-• ff- dedonat.junïï. I. 7.ff.de attr. arg.leg. Fachinœ. controïerf 87
( ) arg, / , i . debered.Vend,
(-) §.ç. 1. Quiù.œod.teft infirm
({) §. i.l de
acquit f er. arrog, (g) f er 1.19, §,1. d. I¾: luâic, IViJJetib.ddtit-ff. de donat. îh, il
( h ) aciiiy'mrem.
d
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fchenkagie fchuldig te zijn foodànig goedt ofte foo véél g e î t , endediehjvolgens gecondemneert om het gefchonkene den my te keveren ende
wen hebben of te betalen, met de vruchten, fchaden ende interenen van de
ihifconteftatie af, gehadt ofte geleeden, noch te hebben ende te lijden &c.
33. Of hy't gefchonkene niet konde leeverén , of ook indien bet
by een ander vrieráé geëvïnçeert > i$ hy ook gehouden tot het intereft
te boeten? Neen h y , ïbòd'er geen bedfoch is, nochverbintenifletot
Öien eynde , (i) al hadt gy veel kollen daer aen gedaen; en dat ionder onderfcheidt, of dé Ichenkagie door bloote beloften, of door dadelijke leeveringe moge zijn gelchiedt. (k)
34; Maer fchenkagien van belooninge worden geacht defèboetinge
Van intereft onderworpen te zijn, (•) immers indien ván de oorfàke
van belooninge blijkt, ende dat de verdienftên in maten ende voegen
©vereenkoomen met de vereeringe ; want anders, de fchenker niet lich'telijk^tot boetinge van' intereft fal konnen worden gedoemt. -Alfòö geweefè
in faken van de Grietman fohannés Krak. in qualïteit impetránt reconven
contra Even van Buitendijk^ gedaegde reconvent. Défe' hadd' aen de Impetránt voor fijn getrouwe dien¾ea ende véiteerir¾ën tediferoorlàke,
vereert fijne Véeriert vaii Gatlijk over dé niéuweLèydijk. Wáèráeû
•áe Impetránt klaegde niet te könnefl.geraken, l alfoo^ievah Gaï&jk,
den Gedaegde geen veenen aldaer Wilden tòeftaett 5 dies hy cortclur
deerde totleevennge vàn de gefchonkene veenen, of tot het intereft van
dien , maer alfoo het daer voor gehouden wierde , dat de'vernielde
dienften ende verteeringen zeer gering waren geWeeft, ende ook noch
niet gébleek , of het gèfëhonkenè niet j ën wàfë<té bekoomen, lbo is
de-Impetránt in maten, ende voegen 'èhde vsvr âlfnach verk{âèrt niet ont
vangbaer , onverkort hem fijn rée-ht op á e vereerde vëèneny ofte by
gebreeke van dien tegen den Schenker tot de eftimatie van fijne gedane dienften ende verteeringën, deniò.ÖeCemb. 163&.('m)
35*. Edoch daëf zijnook gevallen* M'w'eîkè de'gedane ichenkinge
wederom te niete gàet, fiiet éoòr^beifòûW of ftè^èïi ván fchenker of
fchenkenaèr, niet door vérlies v¾ri de géféáenk-lmefvnochte vervreemåinge: ván't gefêhonkertegoedt-^-¾iè¾h iö^ vobrg¾even , dát het gefchenk tot nadeel van een ander fbude gelchiedt zijn , noch eynde-s.
lijk door bevel van de Prins of die de hoogfte macht van't Landt
heeft.

..............
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36. Maer alleenlijk öùi twee reedenen, teiï éerften, weegens on*'
,
dankbaerheit
• (ff)" 7. i%.$,ult*ff.dedonat. (*)Bri>ncb.%<eïeBb,y>erf.7o.ubirefp adi 131. £
d. F", 0. &c,
(i)TrentacwqJi$.ïefol.2.ti.(}.
(m) Hautaáecif.^
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dankbaerheit van de _befchonkene tegens den Schenker, endeten tweeden, door naegeboqrte van kinderen, (n)
37. Ondankbaerheit heeft vijf foorten ofte gevallen, (o) ten 1. als
de donataris heeft gefocht denfchenker om't leeven te brengen, teïi
2. als hy geweldige handen aen hem heeft gelecht, ten 3. als hy hem
fwaerlijk heeft geaffronteert , ten 4. als hy hem gfoote fchade aen fijri
goederen heeft gedaen, ende ten 5. als hy niet naegekoomen heeft de
.yoorwaerden ende uitgedrukte oogemerk van de gedane fchenkagie;
jiier wort van de Rechtlgeleerden bygevoegt niet londer reeden, loo
een die fchenk van alle of meefte goederen heeft gekreegen, dea
Schenker tot armoede vervallen, fijn onderhout weigert, (p)
58. De tyvçede oorfake te weten nae»geboorte van kinderen heeft
plaets, lbo wanneer nac gedane fchenkagie van groot belang den Schenker kinderen zijn gebooren, Avelke reeden in't Roomfche recht ey?
gentlijk wort tqegelchreeven een patroon die aen fijn vry-gelatene knech
heeft gefchonken , maer fy wort by de Rechtlgeleerden uitgeftrekt tot
alle Schenkers, om dat de reeden die de Roomfche wet aentrekt»
Van dat de patroon vreemde lieden nip [oude hebben willen begiften tqtna
deel van fijn eygen kroofi, even lbo wel op allerhande vaders paft, (qjj •)
39. Wanneer d¾n .een van defe oorlàken is verfcheenen, foo heeft
den Schenker of exceptie tegens den eyfcb van dedonataris, of foo hy
het goedt al geleevert heeft , kan hy aenlpraek doen tegens des iêlfs»
peribon ofte fijn erfgenaem , ten eynde degedane fçhenkagie fal'worden
verklaart herraep/ft.ende te mete gegaen te\.zijn-:;>;dienfi/olgens degedaegd
geçpndemneert ^m^etgefchgnk^enetgeü -eflgòfidt'weder op te leggen, te refi
f neren ende te betalen,A ..mpvaiy ^r^chtenendp-profijten , zedert de htifçontefiatie3 mitjgaderf,fihaden, 'ende, mfer>effén"0ç.._•-^ . . ; •
40. Edoch defe aenlpraek wort niet gegeeven aen den erfgenaem
van de fchenker r (r) om dm het is'eenÆie, welke fmaektnae vervolg van
perfineel ongelijk, *, immers w a t d e 'yjer eerile iborten yan ondankbaerheit aengaet ,< maérrwetgèns bet ,met\naek$pmen van- de voorwaerden end
uitgedrukte opgen^r^CçH}nt :àe erfgenaen¾ ;des fchenkers ook w e l te
konnen ageren ,, £ds;:;¾teed§ jàe ja¾e-geboorene kinderen tot, haren
voordeele. (fj
'
• ' ' '
.. "-;. . •; V...:"'..
Xy. KA-

(n) d §.%, in pr.lnfiA.z Q, dereypc.-donät. I,i<C,eod.iit. .l.f.C.tbtk. l.K.e
(oyittlt^C,de root, áoriat. /,S. tod tit.
(?)" DD;'Cäm'm.Ba'cböy.adTriuiU
2. diffyiïbef 17,
(¾) d, l 8, Fachinœ. lib, 3. cap.%8. Mynfmg. cent.†.obf c
argïl. 30.C.defidekomm. - (r) d.l, tilt.'Verf. hoc tarnen. ' \})
l.t.&Witit
C-dedonaf.quafubmod.
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Van fleitj-acfeort*

Wät het ?y en hoe onderfcheiden Van Jlechte beloften en afftdnt. Wte o\er pleit ken
nen ackordeeren. Van "teat faken Verboodenis te ackoordeeren, foo dbfoluit als
maten ende Voegen. Van de kracht defer ackoorden, en datfy niet Vernietigt kanne
tvorden, jîblie en aenfpraek hieruit Voortkomende,

i . ' J " I ^ O t over-éenkoominge door confent alleen gefchiedende mag
•
ook gebragt worden pleyts ackoort, anders, TranfaÜie by de
—*--- Groot dading genoemt. (a) het welke niet anders is, als»
een overeenkominge , waer door een onfeekere faek_ , of hangende pleit d
middel van jets te geven ofte beloven wort by gelegt.
*z: ¾eyde defè dingen , te weeten onlèeker-of twiftigheit ende dan
geit geven ofte belooven, moeten te zamen komen, om een pieits-ackoort
te konnen genoemt worden, want anders moet het gebraght worden
tot gemeine beloften ende toezeggingen, (b)
3. Het geit moet ook gegeven worden, als een beweegreeden tot het
pleits-ackoort, invoegen, dat die het geit of goedt ontfangt, daerom fijn
recht afllaet; want indien het geit alleen gegeeven wort als een vereeringe uit l
berdelheit,fo blijft het eenfimpel ackoort ende belofte: Exemp. Sodanig is gewe
het ackoort gemaekt tuuchen Jacob van Runia ende Pieter Harmens
van Runia. Defe ftont af ende renuntieerde d'ervenifle van Matthijs van
Schoten, waer over wierde geprocedeert ten profijte van d'eerfte; die
fulx aennam ende beloofde hem te bevrijen van de koften der proceduren,
vereerende hem noch tot een geheugeniflè een hondert daelders, welke niet de tiende part van de waerdije der erveniiîè bedroegen; de erfgenamen van Pijter , dat ackoort naderhant willende verbreeken als
zijnde benadeelt over de helfte, gelijk men in koop, ende fbo veele
meinen, in pleits ackoorden ook kan verkrijgen, zijn afgeweelen, den
10. Martij 1668. fuff. Vrfttla Hoendrix Impetrante contra fttjf. Amerentiana
van Oenema cum foeïü in qnaliteit Gedaegde. Naderhandt isditmeerma-

Oooo
a

( ) îboeh^yàeel.

(¾ l,i.ff.dep4ÏÏ.li4,C*esdJ,6.§.3ff,
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len als een pleits-ackoort bygebragt, maer quahjk; alfoo een vrywillige
afftant was, hoedanige ackoorden, om achterdeel niet konnen worden
verbrooken , Schoon over de helftej nadernael 'er geert prijs of geit
beding is geweeft, maer Uberaelheit ende [chenkagie.

4. Gemeine ackoorden zijn dan ook als men een pleits fàek daer rede fêntentie van lagh, voor geit afmaekt , ten ware het ackoort gefchiede binnen de tijdt van appel, of van Aevijs, of ván herftellinge in't
geheel, foo daer reeden toe was; want als dan de fake noch is onfeeker ende pleit onderworpen, (c)
5. De ackoorden van pleit konnen worden aengegaenbydegeéhe
die haer krachtelijk konnen verbinden en die meefters van haer eygen
goedt zijn , maer voqgden en bewinthebbers van vreemde goederen
konnen het niet doen , als om zjer dringende ende kennelijke reeden van
nut ende voordeel j (d) filfs een vader , kan\ niet anders doen , ten aenzieft

van kinderen die onder zijn voogdije zijn, maer buiten vaderlijke macht;
waer uit dan volgt , dat een vader over kinderen goedt , die hy in de
macht heeft, wel kan ackgrdeeren, als hy het duet om beft -wille, ende niet
om háer goedt te verminderen, (e)
6. Men mach van alle faken ackordeeren , behahen, die verhoeden
zijn , en het verbodt is van eenige dingen abfilwt, ende vaneenige/a
maten ende voegen.
7. Abfoîuit is het verbooden te ackorderen over alle mildaden ende
vuüigheeden, daer geen doot-ftraffe by de wettenopgefteltis: Integendeel is ; het geoorlofi te ackorderen over alle mifdaâen , die oen het leve
gefiraft •worden. ( 0
• 8 Om dat de wet-gever niet heeft willen beletten offtrafFenIbdanige,
die niet gefocht hebben, als haer keven te bergen, want de doot zijnde
een- quaet ten aenzien der natuire oneyndelijk en fchrickelijk, lbo kan
men niet qualijk neemen, dat een menfche ook aen de doot fchuldig
¾.ijnde, tracht fijn ziele te redden of uitftel te bemiddelen, (g)
. 9. Want of wel fodanig ackoort, de Schuldige mach beyrijdenvati
liet vervolg des bloet-wreekersi. foo kan het doch een dootlchuldige
aiet bevrijden van de ftraffe, byfonderlijk. heedmfdaegs, dewijl het recht
van klagen over mifdaden alleenlijk gebruikt wort by den Procureur
Generael, die de handen door fuik ackoort niet zijn gebonden , ende
die

'. (c) l.j.pr.l. iiffJeTranfaH.l ?z.C. eoå.
- (J) l.\6.§.ult ffjeadminip:
Tut. Vid. W'tffenhacb. ad tit,ff.de Tranfacï. n. 7, f (e) l. 10.ff.eod. Sande 2
1. C. de bon.mat, l. uit. §. 4, C. de bon. quas, lib, ( J /. 18. C. de Tranfacï, (g)
ff.deboiheor.quianlefeiit.
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die ielfs 'm geeridérleije wijfè mach ackordeerén, ofhetmoeite zijn met
kennil¾ van den Rechter, b'y compojttiefoogenoemt.
10. Van doodelijke mifdaden Wort echteruitgenoomenhetoveripel
nae de ftellinge der Keyferlijke rechten, die dit ftraffen met de doodt,
waer van die't aengaet niet mach ackorderen, om dut het foude gelijken
tot-e koppelary en hoereweerdj. '(fa)
•
11. Wie dan over mindere mifåaden ackordeert die begaet falfiteit
(i) en wort ook gehouden als bekent hebbende fijn mififaet; evenwei
die met goede woorden yemant beweegt beeft, dathy hem niet foude aenbren
gen , wort defwegen niet beleedigt, om dat fulx mede al te hardt foude
zijn. (k)
12,. In maten ende voegen is verbooden te ackorderen over levens
onderhout by Tefiament gemaekt, 't welk niet mach gefchieden als tefi overftaen ende met goetvinden van de o verigheit, maer van onderhoudt
•'t welk yemant by contra£l ende handelinge onder leevende toegezegt is
mach wel worden geackordeert. (•) Reden van onderfcheidt is , ona
dat de Wet meerforgedraegt, ten einde de wille der overleedene moge
worden nagekomen, als de overeenkomingen der leevende , die felfs
daer op mogen ende konnen letten.
15. Ook is alleen verbooden van toekomende onderhout te ackorderen en niet van't geene verby ende reede verfcheenen is, om dat het
oogemerk van't verbodt is, dat de geene dien het onderhout is gemaekt,
door præfentatie van gereede penningen zig niet foude laten berooven
Van fijn lijfs nood-druft, het welke nopens het verleedene, geen bekommeringe heeft: daerom is ook niet verbooden het gemaekt onderhoudt vergeefs
quijt te fchelden, want niemant gelooft wort dat te fullen doen, als die •
het onderhout niet meer van nooden heeft, (m)
14. Ten tweeden , over queftien die uit Teftamenten ende Codicillen voortkoomen mach men anders niet ackorderen, als beyderzijdts wel ingefien hebbende het inftrument der laefte wille felfs;
lulx niet gefchiedt zijnde heeft het ackoort geen verbindens macht
foo verre de wille des overleedenen niet wel is bevat geweeft , de reeden is , al wederom , voor-forge om te doen gelden de wille der
overleedenen. (n)
1 y. Äckoort wettelijk getroffen zijnde Wort by de Wet zeer krachtelijk onderlleunt, om dat er niets heilfàmer is, als pleit-faken neer te
liggen, daerom wort de twift altoos verftikt gehouden, fchoon ook
' •
O o ò o 2.
nader(h) d.1.18.
(i) ibidem (k) /. 6. §, l.ff.debtfqwmfdm,l.j.§.i4..defurtt
(i) l. 8. d, tit. de Tranfaiï,
H §. a. d. 1.8. (n) 1.6./, 3. § x.ff,de Tranfa

wumkes.nl

t£
Heedmfdaegfe
fycbtsgdeertheyt.
naderbandt klaer bewijs mochte voor den dach komen uit nieuws geVondene brieven, dat het anders met de fake gelegen is geweeft, als
partijen hadden gemeint , behahen weefen ende gemeine Landt-of Stadts
fakgti, die wegens nieuwe gevondene bewijzen konnen hervat en op nieuw be~
twifiet werden, (o)

16. Anders kan't niet gefchieden, al was'er doolinge geWeefl ontrent
het geheele fundament van't ackoort, (p) by exempel indien yemant geackordeert was, dat hy als erfgenaem foude betalen duifent guluensaen
een fchult-eyfcher van de overleedene T foo moet hy tellen, Ichoon hy
konde bewijfèn, dat hy geen erfgenaem was, en daer in bedroogen ware geweeft , te weeten, niet door toedoen vanpartije.
17. Maer de Crediteuren fouden hem ceflie moeten geven tegens
den waren erfgenaem , of hy foude ook buiten ceflie den erfgenaem
«konnen aenfpreeken, met acltie van onderwondene faken in't latijn negotiorum geftorum.

' 18. Veel min kan pleits-ackoort vernietigt worden, als de doolinge
niet in feiten, maer in rechts kenniffe beftaet, Exempel; Barent Meilema cttm ficio wefende volle broeders kinderen van een overleedene,
waren verackordeert metjurjen Jeltes en andere half-broeders kinderen,
om haer wegens haerpretenfientot de erveniile, te geven duifent guldens , hierom aengeiprooken zijnde brengen in, dat hetfinderoorfake
gemaekt was, alfoo den half-broeders kinderen niet een ftuiver van de
ervemfle toequam; Sy zijn gecondemneert incasd'appel.^zj. Oflobr.
1640. Ndffta.
19. Jae doolinge of bekortinge over de heîfte kan ook qualik reeden tot vernietinge geeven % jae ook niet al was yernaut viermael over
de helfte bekort, foo als de W e t fpreekt (<]) ende het remedie dat in
koop tot defen eynde gegeeven wort ,, heeft hier geen plaets, gelijk
voor delen is gezegt.
20. Soo echter, yemant nae gemaekt ackoort zich beriep op fuik' een
verveerlijke bekortmge en mis-verflant, het foude konnen gefchieden,
dat men de herroepinge-toeftont. Soo verhaeit Nauta,dat het Hof voor
yaft geftelt heeft, in defe faek. yemant. een uitipraek van goede mannen hebbende voor goedt gekent ende aengenoomen,, dat foo veelis
als pleits-ackoort, als hy 't foude teekenen ende noch eens las, wierp
by de penne wech ende wilde niet teekenen, zeggende, dat hy't foo
niet
.

(o) /. 19. C, de Tranfaïï, l. 35. ff. de re judh- l. un. C-fi adverf. iranfaëi.
(P) /. (Sf1. i. ƒ. dt Cendicl. lüdib,l,2$,C- detranfiSh
(9) /. i$.$Hlha.dSc,
TErebeUJJ.2%.
. . . . .
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niet fcaddè verftaen ende dat hy lbo doende over de helfte was bekocht.
Edoch in het bewijs te kort fchietende wiert hy evenwel gecondem¾eeit , Doede Hendrix Redueent ende Hans de Fries cumfic:Reduceerde
15. f ulij 1636.
- 2,1. T e weeten; aekoort ftaet vaft , foo haeft partijen 't eens zijn
met woorden ende meininge, fchoon noch geen îchrtft of verteekeninge gelchiédt zy, gelijk^ meermalen is gez.egt endegezegt Jài'worden, (r
Berou fchoon terftont nae't getroffen aekoort wort niet aengenoomerr
of't moefte zyngelijkjedegezegtis, om beeteringe over de helft,w dit geval.
• zz. Wanneer echter yemant door bedroch tot aekoort is gebragt of
door falfche inftrumenten mifleidt, foo is het aekoort van geender weerden , of immers hy kan het fêlve door aenipraek van bedroch vernitigen ende het geene by hem betaelt is weder eyfcfaen, of met exceptie
de vervullinge des felfs ontkomen-.
2,3. Als yemant voljarig zijnde een aekoort met eedebeveffigt, ende evenwel het fèlve met en houdt, foo verheft hy (î) niet alleen fijn
actie, die hy te vooren hadde, ende moet wedergeven wat hy heeft ontfangen, maer hy moet ook betalen de breuke diedæropgefteltmach
zijn; ende wort noch eerloos daer toe.
24. In defè en andere ackòorden gebeurt drkwiis, dat achter aen, een
generael flor gevoegt wort , dat mits defen alle queftien van partijen gejleeten en afgedaenfitiiehzijn. de vraegis, of met die woorden uitgeflooten zijn alle aenfpraeken, die om faken daer in niet gemelt, naderhandt
mochten worden opgeheeven? wortgeantwoott, indiervte vooren uitgedrukt is-van wat fake het tegenwoordige aekoort ondernoomen wordt,
lbo kan fuiken algemeinen flot niet verder uitgeftrekt worden, als tot
de pinten te vooren geûoemt , maer als van aenbegin blijkt, dat partijen
niet van feekere pointen , maer alles wat tuflehen haer mochte zijn,
hebben willen ackorderen, foo kan naderhant geen fàek opgehaelt worden, die ten tijde van't aekoort al wasgebooren, ende weete foo beyderwijfe by den Hove wel te zijn geweefen. (t)
zj. Ende in't algemein is aen temerken, dat hoewel pleits-ackoorden zeer begunftigt worden om ftant te grijpen, foo worden (y nochtans
niet begunftigt in haer mtflrecl(inge , maer men houdtfè dientenevens te
Zijn van eng recht, geenzints konnende getrocken worden tot het geene niet gedacht, ofte liever niet uitgedrukt is, ten ware het tegendeel,
uit de. gisjimen en omjlandtgheeden kpnde "worden afgenoomen. (u)
O000 3
2.6. U k
(r) l 39 CJeTïanfaB. (0 l.½i.C.âetranfaB. (c) l.^i.CJeTranfiiB:^.
F<ièer.adtitX\àeTranJac~i,def.6, («) ö¾./.¾.wprj.ji.^.i. & 2ff,deTranfaclw
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z6. Uit pleyts-ackoort wort aåiegegeeven, aen den geeRetidie geit
bedongen heelt, ten eynde de gedaegde fal warden ,verklae'n hem fchuldk
te zjjn de fumma van foo veel honden guldens , ter lake van't ackoort
over die faek , op fuik een tijdt gemaekt; ende dienfvolgens gecondemne-e
de gemelte fomma, ef anders het geene bedongen is te dsen hebbenende te
talen, met koften, fchaden en intereffen.
27. Gy kont ook u voofige ac¾e, die gy tegens een anderen hadt,
weder op nieuw aenftelîen , wanneer hy het geene verackordeert is,
niet wil nakoomen, fchoon gy in het flot van het ackoordt haddet verklaert U recht t'eenemael af te ftaen (u) want fulx niet anders genoomen wort als op voorwaerde gefchiedt te zijn, foo verre de ander fijn
deel waer nam; en is foo by den hove verftaen , in de fake van felle
Tietesredticetit. contra Cornelis Dames reduceerde, fy waren geackordeert d
tulTchen koomen van baerfluiden, dat Cornelis aen Jelle, in betalinge van ïèekere gelt-fchult, foude geeven foo veel lopen haver tot 28
ftuvers yder, leggende in fijn berg, mits dat de haver binnen zes weeleen foude worden geleevert, Cornelis de felve aen een ander hebbende ve
kocht , is felle toegelaten om fijn voorige aEtie op nietttv aen te fiellen den
Ottober 1676.
28. Dit gaet echter ibo precijs niet, dat, als de tijdt verby is terftont
het ackoort foude krachteloos Zijn, indien de geene die ingebreekeis,het
noch kan en prefenteert nae te koomen, gelijk dan mogelijk in voorig geval foo niet foude geweefèn zijn, indien Cornelis de haver die hy hadde
aengenoomen te leeveren, nae de fes weeken noch hadde gehadt;want dan
had de ander tot het leeveren van de haver konnen ageeren, maerföo
wel ende foo licht niet tot vernietinge van het ackoort, ten -warefulx
nitdruckelijkjvare bedongen geweefl, dat ter/tont, nae de tijt in het ackgort ¼
gedrukt, het verackordeerde niet nae-gekoomen van geender weerde [oude z
of dat de ander de prefèntatie eerft dede, nae de Utis conteftatie, want
dan op den nieuwen eyfch recht moet gedaen worden, als weiende
partijen daerop eeniger mate door de Uw contefiatie van nieuws overeengekoomen. Is echter defe fake niet buiten bedenken ende aenzien van
omftandigheden. (w)
9. De ander die bedongen heeft dat hy van't pleit foude bevrijdt
zijn, heeft niet alleen exceptie van ackoordt, als hy wederom aengelprooken wort, maer kan ook reconventie aenftelîen, wegens fijn koften ende
fchaden die hy by het niet onderhouden van't ackoort heeft gehadt,
J»T3

:'•"'"

.' -

•

(n) /. 14. C. deTranfÆ l, 27. inpr.ff.de înoff. tefiam.
TranfaH.iafin.
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ende geleeden, noch lal hebben, ende lijden; hy kan ookfijnparty aenipreeken nevens prefintatie van't bedongene geit, om over het ackoort
onderling gemaekt een inftrument in forma te doen ftellen , of anders
quitantie vanfijnvoorig recht te paiîeeren. Over de breuken beyderzijdts,
is van gelijken d'eene foo wel als d'andrç' actie gefchapen ; edoch intereflen worden uit aekoorden niet gegeven , als bedongen zijnde f
pfte nae eyfch in rechte gedaen , gelijk uit het Capittel van woeker
pil konnen worden verftaen.

XVI.

KAPITTEL.

Van geit en Verbmî^lsenlnge.

Hoe meetiigerley ktninge daer çy. ende ^tat leeninge om te Verbruiken is,
Aerfiheyát "van andere fooxten Van leeninge, Wk tut deefi leeninge Verb
Verbooden,"feort. Miîfgaders aSîièdaer uit. '..',-",....
. "•
'

z. *Wf**\ Us verre van de CantraQen, die door blööte overeenftemminI
J $ e gefchieden, daer zijn meer van diefoorte, maerdieheb3L*J
ben of geen vafte namen , of fy zijn aehhangfels van andere
Contratien t waer van wy op hun byfondere plaetfen fuUen handelen. {$)'
-._%., Volgen die in Saeks leeveringe beftaen, Welke zijn Leeninge,
Eewaer-ende Pandgevinge. _. ...
, ]'.,/, ooi ,w ;,, c -'.:.
•-; •-.': ' •
3! Dele hebben geen kracht, eer de faeks leeveringe is gelchiedt, invoegen als yetnant heeft belooft, geit va» èen ander te Sullen neemcn
op intereft, hy daer nae niet gehouden is, het felvé teneemen. (b)
4. Leeninge is driederley, Brmkc^eed^en verbruiklemmge:
, f. W y Sullen eerftvan'thaftefpreeken, VerbruBdeeningeis; ^Alf-,
men aen een ander geeft waren, die in getal, fflaet af'gewiektebeftaen, om
te verbruiken , mits even foo veel ende foo goedt van diefierte wederom te
geven, finder winfr. (c)
6. Dit beftaet dan in g e k , fâmpt eet-endrink-of andere vèrteerende,
. :.'\ .r;: •:.-.".:.•-'-..' ',
..-•. . . :'
. ook
••(-) "Dix. ad tit. Injî: de Obligat: quæ î¾ contra-, in pr. & poft-. ly.tum'fei
Commodato. • (fe) /. $o.fie4eteb;cred, ' (^)Dix.add.tii:lhfi:déQblig:quære
Contfab:j>off.2 &feqq,
'
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ook wel in duirfame waren, als fy getelt of gemeeten ende even foo
goedt konnen weder-gegeeven worden, gelijk deek^, laken^ boeken van
een uügeevinge. en diergelijke.
7. Om te verbruien ; fonder dat men kan bedingen om het lelve
lichamelijk weder te nebben , want het dan bruik^leeninge wort , ende
alhier wort de eigendom van't goedt overgedragen; dies ook het gevaer ,
indien 't verlooren gaet, op den leener aenkoomt, die verbonden is,
8. Even foo veel ende foo goedt wederom geven ; binnen fëeckeren tijt-^
of tot vermaninge altoos; kan 't lbo goedt niet weder-gegeeven worden , foo moet men het interefi wardeeren.
9. Fan die foorte , weit voor weit, rogge voor rogge, wijn voof
wijn; ook rijnfche voor rijnfche, franiche voor franlche, geldt voor
geldt ; ende foo de Jpecie is uitgedrukt ; moet het in de fëlve jpecie
zijn, anders de {clvcfimma, fonder te zien of't geldt ondertuiïchen
is afgezet of niet.
10. Kan ook klein 'geldt voor groot worden gegeeven, alsdefpecie
niet uitgedrukt is ; mtts alles fonder erg of lift en merkelijkefihadevan
Leen-gever geichiede. (d)
11. Sonder winfi, want dit is een Contrac¾ om weldaed en liefdere
oeffenen ; maer de gierigheit der merilchen heeft allënthalven den
Woeker onder den naem van interefi hier by gevoegt ; die niet anders
kan worden geëyfcht , als uit kracht van afîònderling beding, waer
van elders. •
ix, In dit Contraót wort de eygendom, zeggen w y , van het geleende overgedragen, dienfvolgens ook het perijkel, ingevalle het geldt,
of de geleende waren verlooren gaen , . moetende niettemin àie het
ontfangen heeft, even foo veel wederomme geeven, als hy ontfangen
heeft, (e)
13. Ende gelijk.gezegt is, even foo -veel, ten ware bedongen was,"
dat hy ihinder foude wederom geven, als hy ontfangen hadde , want
fulx de leener niet verbooden isj indien hy het foo begeert, (f)
14. Maer bedingfl; Tmmeertefiillett wederom geeven, als 'er ontfangen is,
kan geen voortgang hebben, felfniet als woeker, want gelt-leeninge is een
contract van weldaedt, in fijn eygen natuir, de woeker koomt 'er by door
middel van een ander contract, ende nieu bedingfl, gelijk wy nae delen fullen hóoren; behalven dat faeksleeveringe behoort tot het weefen van die
contraòl:, en wat meerïskande felve fake niet zip. (g)

if.Daer- (à) /.gp. ff. de Sohition.
({) / . n . § . J.ff.dereb,cred.

{«) /. 16 l 41. ff. 4e*eb. cred. 1,11, C.ft eert. pet.
(g) d.l,ll.§.i.
i
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1 f. Daerom als yemant dm/ent guldens leent, ende hy belooft ellef
honden wederom te geeven , die is niet meer als tot duifênt verbonden, (h) edoch foo het meerdere niet te boven ging de gewoonlijke intei'eflèn, foo foud'er heedenfdaegs lichtelijk pr&fumptie vallen, dat
de meininge was geweeft, om het overichot in plaets van woeker te
xieemen.
16. De verbintenifTe moet zijn om het goedt in de felvefoorte weder te geven , niet de eygenfte ftucken welke geleevert zijn , maer
van de felve flag , hoewel niet verbooden is de felve flucken wederom te
geven, maer kan lbo niet bedongen worden, (i)
17. Het moet ook in de fêlve goedtheit, niet erger noch Hechter
Weder gegeeven worden , het •welke nergens foo ^l/el als in geit te paffe
koomt, want tuflchen andere dingen gemeinelijk al eenig onderfcheidc
gevonden wort , jae fêlve in geit wort op veel plaetfèn al groot onderfcheidt befpeurt , byfonderlijk in Hoogduitflant ende de aengreniênde landen.
18. I n ' t aîgemein ftaet vaft , alfmen een fèeckere fomma geks
heeft uitgeleent , foo moet de felve fomma wederom geleevert worden, fònder onderfcheidt, wat foorte van munte het is, mits de Crediteur daer even foo veel voor koopen kan, als voor de andere flag van
munte, dien hy gegeeven heeft i~(k) ongeyeerlijk, is het genoeg, dat de
fchuldenaer de lèlve fomma uitmaekt, een kleintje niet gereeckent,
zegge doorgaens, die hy ontfangen heeft, al was het van't flechfte geit.
19. Indiervoegen kan doorgaens geen betalinge worden geweigert
die in klein geit , ook wel in kooper geit , al was het een groote
fomma aengebooden wort , foo nochtans , dat een Rechter ziende»
dat het uit boosheit, ende om te quellen gefchiede, wel anders foude
konnen ordonneeren; komende daer noch by die reeden, dat het klein
geit ge/lagen wort, om geringe tvaren te koopen, of om groote fommen effe
te maken ende niet om de felve ganfchelijk, af te doen. (I )
20. De innerlijke goedtheit ofte ftoffe van goedt , wort niet ingezien of fy meer of minder is, als ten tijde van de uideeninge , maer
alleenlijk, de uiterlijke wee-rdije die daer op geftelt is , en daer het voor
wort uitgegeeven. (m)
a i . Heeft yemant bedongen, dat hy even in de fêlve munte fâlbetaelt worden , als hy heeft aengeteît ende het felve ftaet uitgedrukt,
P p pp
foo
O1) d. /.ir.
0) prjnft.de Obligat. qua re conirah.
(k) / yq.ff.de Solutlon.
0) VKL. Molm. tra&, úeUfitr.num.-]^^.
(m) Molin.detraä.n.759.
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foo moet ook de felve munte geleevert worden , fchoon fy in middeúr
tijdt afgebet of opgeklommen mochte z,ijn, het Welke dan is profijt of fchade voor een van beiden , niet anders als het in koorn , wijn, ende
diergelijke waren toegaet, wanneer fy geleent zijn geweeft.
' 22. Geit of verbruik-leeninge kan worden aengegaen by alle die
meefters van haer eygen goedt zijn , het fy Steden ende andere gemeenten , of ook particuliere perfoonen.
23. Kinderen in vaders macht zijnde, alhoewel uit alle Contracten
ende mifdaden konnen worden verbonden, foo is nochtans rechtens,
dat fy geen geit mogen leenen, 't welk verbooden is, door een wet 9
die genaemt wort, Senatus-Confitltum Macedonianum, welk alleen van
geit fpreekt ; andere dingen mogen fy wel leenen , ten ware het gefchiede , om d.e wet onnut te maken , gelijk^ ofyemant eenig ander goed
aen foons of dochters die noch in vaders macht zijn, gaf, omdatgoedt
te verkoopen, ende 't geit te behouden, (m).
24. De reeden van dit verbodt is , om dat de kinderen door geit
op te neemen buiten haer vaders kenniflè , lichtelijk mifleidt en tot
gevaerlijke aenflagen , ook temet tegen haer ouders leeven verrukt
worden, om welke reeden fy ook de exceptie van defe wet niet konhen afzeggen ofte renuntieren, 't welk anders een yeder kan doen, nopens het geene tot fijn voordeel is ingevoert. (n)
• 25-. Daer zijn eenige gevallen, in welke het verbodt van deièwét,'
geen plaetiè heeft , Eerftelijk , ten aenzSen van de Iqnderen, als fy
Krijgfmans eygentlijk of oneygentlijk goedt hebben , als fy geveinft
hebben haer eygen man te zijn, of ook in 't openbaer voor fòodanig
zijn gehouden , ten 2. ten aenzien van de vader, lbo hy't bevoolen ,
geweeten, voor goedt gekeurt, ofte genot daer van gehadt heeft, ten 3.
•weegens de fake felft , als het geit tot nutlijk gebruik is aengewent,
gelijk tot ftudien, als mede tot nootfakelijk houwelijks goedt, ten 4.
ten aen-óen van die gdeent heeft, foo hy minderjarig is, en foo hy niet
geweeten heeft, dat het een foon in vaders macht was. (o)
26. Maer de gelt-leeningen van Steeden ende Gemeenten hebben
geen kracht ; als wanneer geblijkt , (p) rdat het geit ten gemeinen
befte is aengewent, anderzins moeten de geene die het geltopgenoomen hebben alleen aenhouden; de particuliere burgers, konnen daer
voor niet aengefprooken worden , of het moefte een Stadt zijn, die
de rechten van Oppermacht oefifende , ten mmften die macht hadde,
om
n
(m) /. 7. §. 2-ff.de Sc,Maaien.
( ) /. i-ff\àeMacedon.l.pen.C.deTailfs»
(o) Vix,inTralecl.part, i.lib.4. tit.7-n. 1 z,
(pj /. ij,ff.dereb,end.
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om de burgers ende haer ingezeetenen geit of Schattingen op te legg e n , "luaer van noeh op een ander plaetfe nader gejprooken fal worden.

2,7. Rechters ende Overigheden mogen geen geit opneemen van
de geene die voor haer yets te doen hebben, bj peem van bannijfement
voor beide contrahenten, (q) hier toe kan gebracht worden, dat Deurwaerders geen verlchot mogen doen aen de partijen, daer iy commiffie op hebben, noch haer Salaris veranderen in fchuldt van geleent

g elt - C1)
28. Als yemant geit heeft geleent, dat hy niet vermochte te vervreemden , gelijk een minderjarige, en andere onder voogden ftaende , foo heeft het in't eerft geen kracht van leeninge , maer als de
leener het geit , of ander geleende waer , ter goeder trouwen heeft ver-

bruikt , (0 foo krijgt het leenéns kracht, maer indien hy het ter quader trouwen heeft verbruikt, wel weetende, dat de perfoon onder
voogden ftondt, foo wort hy aengefprooken , als of het felve geit
noch onder hem was , om het felve met woeker weder over te keveren, daer anderzins leen geen woeker geeft, als uitbedingft. (t)
29. Het felve is ook te verftaen, als yemant een ander mans geit
£e leen uitzet, op fijn eygen naem, want dat is eerft geen leen, maer
als't geit verbruikt is , lbo kan hy , die't op fijn naem geleent heeft,
het lelve weder eyfchen, ook wel eerder indien hy bedongen heeft, dat
het hem foude wederom gegeeven worden, (uj
(g) /. 16. C, ft eert. peut.
(f) Z¾/S/. \an den 3. Mart. 1614. art. 8.
(0 *• «¾
Inji. Quib, alten, lic, / . i l . §• uit. d. t. de reb cred. 1.19. §. 1. eod.
(t) d. §, u\t\ ai
gxhibend, aSiione.
(u) /. u,§,uk*wm ll.fequ,d,tit.dereb.cred.
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KAPITTEL.

Van Bruik^ ende heeâleenlnge.
Wát btuih leeninge %y ende het onderfdmdt àeffèlfs \an "Verbruik- keninge. Mitfgaders \an beedïeeninge en. y>an aenjpraek' hier uit gefchapen, als. ook. \>an brtiikheninge, met exempelen daer toe dienflig.
<

i. I
S

|

Et tweede Contrac¾ in overleeveringe beftaende, is bruik?

' 1 leeninge, 't welk is een overeenkoominge, waer door men

J L -A-aen een ander eenigtilbaerof ontilbaergoedt, fonderloon,
toeftaet te gebruiken, tot een feecker oogemerk of tijdt, metbedingft
om dien tijdt verftreeken zijnde , het felve goedt wederomme te
geeven.
2. Uyt defê befchrijvingeblijktgenoegfâem, hoe bruik en verbruik-1
leeninge verfcheelen , want alhier is verbintenifle om het eygenfte
goedt wederom te geven : in het ander wort even foo veel of de
weerdije wederom gegeeven. (a) 3. Daerom kan bnúk-leeninge niet beftaen in goedt, dat men telt,
meet, ofte weegt, gelijk verbruik-leeninge.
4. Mier ujt vloçit ook, dat in verbruik-leeûingede eygendom van
het gekeverde goedt wort (b) overgedragen , maer in defèn het gebruik alleen.
f. Dat in verbruik-leeninge bet verlies van het goedt door ongeluk gebeurt, koomt tot fchade van de fchuldenaer, maer alhier is het
verlies by ongeluk tot nadeel van de uitleener als eygenaer zijnde, (c)
mits de huik^neemer gehouden zy tot de aldernamvkeurigtte vlijt

enforge,

om dat dit contract alleen tot njn profijt is aengegaen. (d)
6. Indien echter de bruik-leemnge tot beider profijt ware gelchiedt,
by exempel, indien gy my u filver-werk haddet geleent, tot een gaftmael, dat wy te zamen bekoften fouden, foo faude niet meer als middelmatige fchult geboetet worden, (e)
r 7. Vjan bruikleeninge Vfrfcheelt ook beeds-leeninge in hel Latijn

Preca(3) pr, & §. 2. Inft. Quib. mod. contrah, oU,
(¾ d. §. z.
(<-) l.ii. Cf eert
fet.
(d) /.5. §. zJ.ii.ff.Commäd.
(e) /, $.§. io»<U. \%mpr,Commoi,
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Precarium^ wanneer men aen een ander eenig ding ter beede toeftast^foolar
het ons belieft , (f) 't welk van bruikleenmge daer in vérfcheelt, dat
het geene by bruikleeninge is toegeftaen , kan niet worden weciergeëy tcht, als nae het eynde des uitgedrukten gebruiks ofte verackordeerden tijts, maer dat beedswijlè toegeftaen is, kan alle oogenblijken weder
opgeeyScht worden.
8. Die beedswijfè een ding heeft, is niet gehouden ds aen bedroch en
grove (iofbeit, om dat de eygenaer zich moet wijten , dat hy het niet
eerder heeft wedergeëyfcht'; in tegendeel, als van bruikleeninge foo even
is gezegt.
9. Uit beeds-leeninge koomt anders geen a<5tie voort, als een Interdict
ofte pofleflbir middel, Ter beede-genoemt ( de precario ) waer door die
het toegeftaen heeft ofte fijn erfgenaem ipreekt aen den geenen die het
goedt of recht ter beede bezit, om 't felve te ontruimen ende in voorigen ftaet te herftellen. (g) de erfgenaem des geenen, die het verfòcht
heeft kan ook worden aengeiprooken, (h) alhoewel hy het bezit-recht
ter beede niet en heeft, want dat met de doodt uit is (i)
10. Defe aeniprake kan altoos worden aengeftelt , fchoon'er een
tijt uitgedrukt is, tot aen welke de bidder het foude gebruiken, want
ful' een ackoort krachteloos is , om dat het ftrijdt met eikanderen,
ter beede yets te verfoeken lbo lange het den eygenaer belieft , ende
dan een feekere tijt te bedingen, (k)
11. Als de eygenaer nae het toeftaen, dat felve goedt heeft overge- %
dragen op een ander, fôo heeft defe de fëlve aenfpraek, die de voonge
iòude gehadt hebben , (1) niet uit overeenkomïte, want die raekt een
derde niet, maer uit kracht van eygendom door d'overdrachte bekoomen , en om dat de verfòeker geen recht heeft om het goedt of het
recht dat hem ter beede toegeftaen is, te behouden.
ix. Defwegen kan dit interdict, om de pofîeffie van 't vergunde goedt
of recht weder te eyfchen, ookjegen eenderde bezjtter worden aengeftelt, (m)
maer zegge niet uit krach te van contract (precarmm is geen contraÜ) maer
uit eygendom ende gebrek van bezitrecht in den houder ofte gebruiker.
13. De felve kan door geen verloop van tijt of pmfcripûe dat goedt of
recht ter beede toegeftaen, verkrijgen, om dat daer toe van nooden is bezittinge uit eygener naem ofte voor hem felf, dat hy niet en heeft, (n) of
hy moefte door een nieuw voorgeeven het goedt ende het recht hem
toegeftaen, als fijn vol-ey gen, begonnen hebben te gebruiken.

Pp PP 5

r

4* E s e m -

' (0 /. I. ff, de Trecar. (g) /. 14, /. §. §. 1'. ffJtTrtcar, m (*) á.l. g. §.ult.
f')
/. ia.f f.
(k) d,112.inpr,
Q) 1.8.§.2,eoå.út. ( j arg,dj. 8 §._.
( n j /• 2.C.depr#fcr 33. Ve/40.
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14. Exempel; partijen N N . v/aren buirl uiden, elk bezittende een huis,
waer van de voonge eygenaers defè partijen vreemt, in den jare 1611. een
acte gemaekt hadden, door welke de eygenaer van des Requireerdes huifinge verklaerde een venfter te hebben geftelt in de muir die beide huifeix
gemein was, ter beede, met belofte van het felve tot vermaninge wederom
wech te neemen. Dat venfter had'alfoogeftaen over de 50 jaren, doch
naderhant was het met planken dicht gemaekt, die d'er wederom afgebrooken waren in den jare 1671. Nu eyfchte de Requirant uyt krachte
van die afte van den jare 1606. dat het venfter wech ende de muir
wederom dicht foude gemaekt worden, hy behielp zich met de imme-*
mariale poffesjse, met fijn koopbrieven, ook met die van des Requirants
• huifinge, die daer van niet melden, als mede dat de acle tuiTchen andere was opgerecht, die hem niet fòuden raeken enf. Is verftaen dat verloop
van tijt geen recht konde geven in defen, ook niet het ftilfwijgen der
koopbrieven , en dat een derde bezitter geen vol recht konde krijgen op
het geenefijnvoorganger te beede gebruikt hadde, e¾dat hy daerom aen
de aeniprake vaft was; eyndelijk dat het nieuwe feit, waer mede hy de
prefiriptie voor hem fèlf hadde konnen beginnen geen tien jaren out was.
dies hy gecondemheert is het venfter wech te neemen. Elfje furjens Reqnirante, contra de Burgemr: A . J . H . den 29. Septemb. 1680.
!ƒ. Uit bruikleeninge koomt voort tweederley aen/praek, direiïende contrarij; direiïe is, waer door de uitleener fijn goedt, nae den tijt of
. het oogemerk des gebruiks verftreeken is ende eerder niet, wederom
éyicht , (o) met alle de Ichaden ende koften door het vorderen of
langer ontbeeren van het goedt gehadt ende geleeden , ook met de
vruchten die uit het goedt mochten zijn voortgekoomen, lbo geduirende het gebruik als naderhandt met de intereflen van dien , zieden
de gedae^de is in gebreeke gebleeven van het geleende weder over te ge
ven, enf.
\6. Schade en verergeringe kan de uitleener eyfchen , foo verre
door eenige fchult van de gebruiker is by gekoomen , want de verflimmeringe die 't goedt door behoorlijk gebruik heeft geleeden, valt
- • niet op te zeggen, om dat hetonderdievoorwaadegeleent ts geweeft. (p)
17. De vrage is , foo wanneer het geleende goedt meer als gemein verergert is, of dan de uitleener het felve gehouden is wederom
aen te neemen onder vergoedinge van de verergeringen dan of de
bruiker het moet behouden , en de geheele weerdije daer van betalen,
(o) /. 17. f 5. d. tit. commod.\ (?) I. j . §. 4, /. 10, in pr. commod, (l) W
pnbach adùt.commod.
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len, (¾) fchijnt onderlcheidt te moeten worden gemaekt, of het goedt
t'eenemael onbequaem is totfijnbehoorlijk^gebruikjigeworden; dan of het dae
noch wel'gevoeglijkjzan wordengebeefigt \ in het eerfte geval fouce de bruike
het goedt moeten houden, ende de ganfche prijs betalen , maer in het ander fàl hy konnen volftaen met de betaUnge van de verergeringe; tot
•welken eynde raedtfaem is , als men eenig goedt uitleent , waer van men
•verflimmeringe vree/ï- , het felve voor af te laten wardeeren , om daer
iiae de rechte taxe, lichter te konnen uitvinden.
i8. De contrarie actie is gefchapen aen den leenbruiker, om weder
te eyfchen , de koften die hy, meer, alstot fijn gebruikjioodig was, heeft
aengewent (want de ordinarie koften, by exempel van peerts-voeder
ende ftallinge moet de bruiker fèlve dragen ) ende voorts al watïchade hy kan by-brengen, dien-te-nevens te hebben geleeden. ( r )
19. En defe aólie contrair, kan of by maniere van reconventie worden aengeftelt, of ook by rauwe aUie, fòo als het te paffe mach koomen. (Q

XVIII.

KAPITTEL.

Ván beT&áer-geeVmge.

Befchrijyinge )>an be^aer-geeYmge en d'aenfpraek daer uit gefchapen. Mttfgaåersy
de fchu'tboetinge. des aenmemers. Byfonder recht "van be"toaer-geey>inge uit jamm
ke oorfaken enf.

'* TT 1 ^

^erde

cori

traót door fâeks leeveringe, is bewaergeevmge ,

•
I wanneer men eenig tilbaer goedt , aen een ander geeft te bewa-JL .Æ. fgff } met beding van dat eygenfte goedt wederomme ter handt te
pillen (lellen.

%. W y zeggen van tilbaer goedt , want als vafte goederen yemant
te bewaren worden gegeeven, fulx wort voor lafi-geevinge gehouden, (a)
3. De waerneemer is gehouden het goedt t'allen tijden wederomme
te keveren, foo dikwils het geeyfcht mach worden, fchoon da?er eenfeekere
-{x)Uï% fi.¾¾4 fecjii.eod. (Q d.l. i8.§.«<¾. &>I, 17. §. 1.
(a) dix,inprœ
leci.adtit,lnJl,deobligat,qUierecontrdb.n.9-& adtit.ff.depof.
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ikere tijd*, mochte bedongen z.îjn , dat het goedt in bewaringe foude blij
want fuik bedingft veri½an wort tot voordeel van de bewaer-geever
te zijn gemaekt, dienfvolgens moet de bewaerder aen fijn kantdetijt
uithouden, (b)
4. Hier uit koomt ook voort tweederley aftie direü , ende centrarij : direcle aenfpraek heeft de bewaer-geever om 't betrouwde weder
te eyfchen, als het hem belieft, met alle vruchten ende profiten daer
uit voort gekomen, benevens koften, fchaden., ende intereffen door
wanleevennge veroorlâekt.
5*. Mitlgaders alle fchade , die aen het goedt mochte zijn gedaeil
door bedroch en groote Jlofhek van de bewaerder, want verder is de felv
niet gehouden, om dat dit contract alleen (trekt tot profijt van de bewaer-geever , die zich lèlve moet wijten, indien hy fijn goedt, aen een
flof of reukeîoos menfche betrouwt heeft; evenwel, indien het bleeke , dat de bewaerder meer forge voor fijn eygen-goedt hadde gedragen ais voor het geene, door een ander, aen hem betrouwt was, hy
ioude moeten bloeden, als weefende niet buiten achterdocht van bedroch. (c)
6. Somtijts is hy ook fonder onderfcheidt aen middelmatige neerftigheidt gehouden, te weeten, als hy een erkenteniffe van gek daer
voor ontfangt, jae wel kan hy tot de aldernauwfte forgvuldigheit verplicht worden, wanneer hy zich vanfelfsaengebodenheeft, eyndelijk
ook wel tot het gevaer ofte perijkel van ongeluk , by aldien het felve
uitdmckelijk^bedongen is. (d)
7. Het felve heeft ook plaetie, wanneer eenig goedt, dat mentelty
meet, of weegt, by yemant is neergeffelt, met beding, om even foo
veel van de felve foorte wederom te geeven , het welke is een bewaer-geevinge wel verre te buiten gaende de eygenfchap van dit contracl, ende zccv nackoomcndc aen verbmikleeninge, maer echter behoudt
het eeniger maten de eygenfchap van bewaergeevinge, ten aenziert
van fijn begin; fulx uit trage weder-leeveringe van't betrouwde goedt, in
tereffen van woeker hoornen te kopen, het welke in verbruikleeninge nie
en gefchiedt, geiijk^hier boven gez.egt is, (e)
8. Daer is noch een fòorte van bewaer-geevinge, die de toenaem
heeft van jammerlijk (f)welke is, alsmenterooriaekevanvierofwater(h) 1.11. C. depofit 1.1J, 4$ &>fequ.ff.Depof;t.
(c) l %J.üt. Irijt. I.1. § uk.
åcpof.I. i,§. i.Commoå. l^t-ff (kjtojit.
('ij /. 1. §. zó. depof l 1. §. 24. ff.de Vi
bon. rapt. I. r. §. 35. depof l, \%. §. uit. eod.junB. /..43. d. ^ /.
( a J/. îç.depof.
junSlâ l.lo.C.dejuï,
dot.
(t) bepofttum miferabe/e.
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ternoodt». vaaSchipbreuk, va&huÜval, inval dervyandenende van oproer eenig goedt aen een ander geeft te bewaren.
9. Defe foorte heelt dit byfcnder, dat foo verre de bewaerder ontkende het goedt te hebben ontfangen, of dat hy eenig ander bedroch
daer ontrent hadde gepleegt, de félve dubbelt fcude moeten wederomme geeven. (g)
10. De contrarie ac¾ie wort gegeeven aen den bewaemeemer wegens
onkoften , foo klein als groot, die hy mach hebben gedaen, als mede
ten eynde het goedt by de ander wederom fàl worden overgenoomen,
te weeten, foo het niet is voor den tijt die van aenbegin verfprookcn
Was, voorts met koften, fchaden, ende intereflèn. (h)
10. Noch is 'er een derde foorte van bewaergeevinge , fequeftmüe
genoemt, welke is van goedt, daer om gepleit of getuiftet wort, en
dat ondeitufichen by een derde wort bewaert. (i)
rz. Men wil dat fequeftratk foo wel van vafticheeden als van roerlijk goedt kan gefchieden, hoewel in Rechten daer geen blijk van is,
maer, echter laet het gebruik en eygenfchap der fake lulx wel toe 5 mits
dat die flach vm feqtteflratie, dan een contrae¾ op haer felfs is , ende
niet en behoort tot de beïvaergeeviuge hier boven gemelt.
15. Sequefiratie is of gewillig of nootlàkelijk. gewillig, die by toeftemminge van partijen gefchiedt, nootiakelijke die van de rechter'gebooden w o r t , en dele krenkt partijen niet in haer recht noch ook in
de bezittinge, gelijk dan bewaergeevinge de bezittinge noyt verandertt,
behahen de gewillige fequeftratie, wanneer partijen dier meininge zijn geweeft , dat de bezittinge middeler tijt voor geen van beyden foude
loopen. (k)
14. Nootiàkelijke fiq&eflratk is, of, van goedt, dat men telt, meet,
en weegt, of van andere ftuk-goederen om foo te foreeken: van defe
foo tilbaer als ontilbaer , is de fetjxeftratie om gewigtige reedenen wel
geoorloft, T e weeten als 'er gevreeft wort, dat partijen aen malkander lullen geraken tot feitelijkheit , als een houder van tilbaer goedt
in achter-docht is van te willen vluchten, ende geen borg kan ftellen,
felve kan ook een vfoumetifch daef heftelijk om gevrijet wort uit vreefe van te befchadigen òf wechvoeren, gefequeftreert worden. (1)
15. Maei? die alleen begeert of zegt eenig dink te moeten bezien, die kan
Qgqq
tot

(g) i-ult. Inft.ieObîig. exquaficontr.l. i. $. 1.2. &3. ff. depof. (h) t, 2%. eod.
tit. 1.1. §. 45. eod.
(yjllii.d.F'.S.
(*) I. 17. d. tit, depof. I. 39. ff'de jicquit-.ppff. (l) per l. !%.$.%ff~.deVfiiT, l.j. §.ulf. Quifatifá. i$g. urg,l.ün,<Ï.Qui
adliberr.prodam,l,un,C.àejffferî.toll.
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totfeqmftratie niet concluderen,, maer alleen tot exhibitie hoewel op àd
cnderfcheidt niet altoos ten nauflen gelet -wort.

16. Van geit en andere meet-ende telbare waren, is 'er een Wet,
(m) die de fequeflratie verbiedt, foo om dat dingen, die niet beflaen in vafte
fiucken, maer in een feekere fomma niet konnen worden wechgedragen, en het hard is yemant van fijn bezit te berooven eer hy gedoemc
is, als ook, om dat gereede penningen by den Rechter zijnde gefequefireert door verfcheidene partijen, het felve gek lichtelijk voor een gedeelte kan worden verminden end' in onkoften verfmolten, tot groot
nadeel van de geinterefleerde partijen, gelijk de eervarentheit niet dan
al te veel leert in confignatien.
17.. Uit de ièqueftratie koömt oçàiyoart dmtte of contrarie acnCpvzék.
direfte heeft de geene, die door ackoorç ofte door uitfpraek van rechters
of goede mannen , het fequeftreerde geit of goedt mach toebehooren,
ten eyr.de het felve aen hem werde overgeleevert, met fchaden ende intereffen
hy ende nae weigeringe dies gehadt ende geleeden. (i>)

18. Van gelijken, indien het pleyt door f ante van partijen niet voort
ging, lbo kan het gefequeftreerde by den- geenen, van welke het is
afgekoomen, wederom gevordert worden (o)
. 19. De contrarie aâie wort gegeeven aen den bewaerneemer van
het twiftig goedt, ten eynde de geene, dien het goedt of gek is toegeweefen, het felve lichte ende ontfange,. mits hem koft ende lchadeloos
houdende, ook hem latende genieten het falarù, dat, of by ackoort
ofte by de Wet daer op is ge¾ek. f-p)
: zo, Maer voor het eynde der fake kan hyzich niet ontlaflen van
het goedt of geit onder fijn bewaringe geftelt, ten ivare zeer groote reeden , by hem daer van wierden bygebracht, (q) ' t welk gefchiedende foo

foude het goedt door ordere van den Rechter onder een ander bewaerder moeten worden gebracht, ende niet aen een van beyde partijen
worden overgegeeven.
ai. Js het gek verloorea geworden, foo is de bewaergeeverw/Vtah
pit bedroch en grove flofheit gehouden, ten ware anders bedongen mochr
zijn >, gelijk, boven gez.egt is, of ook gek voor bewaringe genooten wierde
waer van mede hier boven,

, a¾. Van fequeftratie verfcheek ook bewaergeevinge-by twee of meer
perfoonen gedaen, die tot de uitkomfte van wedtfpel een overdrachte van
een ampt of yets anders te doen, ieeker goedt of gek by een derde rîeer^

4

-.

.

„,,

...

Cm") I.un.C.prohib>tafe<]ueJir.pec+ (r) /. 5. $. 1./. «..§. i.depofò.
•§.3. ff^dtdohmalo. {p)l. u,§,%,d.tit, , (¾) 1.^,^,2.eod.
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liggen , met voorwaerde , dat hy het aen de overwinner fal geven , of
aen den geenen die dit of datfal hebben gedaen. het koomt wel naeby fe~
ftieftratie, maer t'is het niet, om dat alhier niet getwifl wort over het
neergeleide goedt, maer het is eerder een onbenoemt contraót, waer
uit voortkoomt ac¾e van voorgefchreeven woorden, genoemt int lafijn
pr&fcriptù verbis, waer van elders. ( r )
2,3. Noch is'er een foorte gelijkkende n&cfequeflratie en wort genoemt
nampi§ement.j waer door een fchuldenaer, die handtbekenninge heeft gedaen , moet in rechte brengen ende tellen de penningen daer het handtichrift van fpreekt, volgens ons Ordonnantie, (f) 't welk niet tegenftaende,
wort naderhandt over de làek ten principalen gepleyt; edoch dit behoort
ook tot een ander plaetfe, benevens het geene van conlîgnatien onder
den Rechter meer te zeggen valt.

XIX.
r

KAPITTEL.

Van ^njerpandinge.

tVelS? ende boe \erre de Verpandinge een ContraSl is, TVoeederky aBie daer ui
dat"Bandt-losfingehctn niet "toorden "Verjaert, Rfçht deJ^Tandt-houders tegen
Scbuldenaer.
"

.1. TT TT Et vierde contract doör.faeks leeveringe wordende gedaen
I " I is verpandinge, waer van hier boven is gezegt, datfytweeJ L JL*derley, is, hjpoteek^ of pandt, in't byfonder lbo genoemt. H y
poteek is als het goedt blijft by den Ichuldenaer , ende pandt als het
Wort overgeleevert aen den Crediteur tot verlèekeringe van fijn Ichult,
ten eynde hy het felve fäl bewaren tot de volle bétalinge toe; of anders verkoopen, om tot fijn betalinge te geraken, (a)
2. Hier boven is al gezegt, dat de Crediteur geen profijt van't verpande goedt kan trecken , ten zy hem iiilx door een byfonder ackoort zy toegeftaen, waer van al mede gelprooken is," gelijk ook van
de yerkoöpinge ende-maniere van dien , ende eyndelijk van de aïïie
Q^cjqq a
bypotei . (*) J. 18. ff.de ïrafcr. y>erè.
ff. de Tign,
rfS.
• -

(f) 3, Boek, tò, 15. art. 1.
•
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hipotekeer, die de Crediteur ook van de gekeverde panden heeft tegens
een derde bezitter des felfs. .
& , 3 . Ook is al gerept van de tweederleije actie, die tuflchen den Debiteur ende Crediteur gefchapen is, welke hier alleenlijk te paffe koomt,
de felve is ook direä ofte contrarij.
4. Direüe aenfpraek heeft de fchuldertaer die het goedt te paiîde
heelt gegeeven, lòo haeft als hy Capitael ende Interejfen betaelt heeft,
ofjprseiênteert te betalen, tem ejude de Crediteurfalgehoudenzijn, hem
het verpande goedt wederom te geeven met de vruchten ; ook^ de fcha*
den , ende intrejfen door weigeringe dies gehaat ende geleeden ; oo\ te
boeten de verergeringe vant verpande goedt door Jhfhtit bygekoomen , wa
een pandthp¾ider is tot middelmatige forgvuláigheit verplicht, foo ¾ls
een goedt nüifvader gewent is te doen. (b),
5. Buiten betalinge van't geheelc Capitael ende interellèn, mitlgaders
van alles wat hem koomt, ook uit andere oorfàken, behoeft de Crediteur het pandt niet wederomme te geeven, al wierde hem een ander
beeter pandt of genoegfame borge gepræfenteert. (c)
6. Maer als hy borg of ander pandt aengenoomen heeft, ofte fòo
dikwils hy anders zich heeft laten te vreeden ftellen, ook buiten betalinge, foo kan de Crediteur tot wederleeveringe van't pandt worden
aengelprooken. (d)
7. De Rechter foude ook een Crediteur wel konnen ordonneeren om een pandjfc, dat de lchuldenaer iònder groot ongerief niet
kondemilTen, weder te geeven onder genoegfame borgtochte, of een
ander pandt niet minder van weerdije, (00 het Schijnt, nae de algemeine
plicht des Rechters, (ç)
......._
8. Dit recht van pandt weder op te eyfchen duirt lbo lang , als
het recht van betalinge te doen , het welke den fchuldenaer in geenen tijde kan worden geweigert, finder dat eentge virjaringedaertegem
loopt, dienvolgens kan ook dit recht van panden te lollen noyt worden verjaert, foo lang het goedt by den Crediteur bevonden wort,
al was ¾et over de go. jaren.
9. Maer het goedt verkocht zijnde, volgt van felve; dat het recht
vanltoflen uit is, waer van hier boven al hgehandeh , Sullende alleen
hier by doen , dat de banken van leeninge doorg¾pns het recht hebben in déie landen, dat fy de panden niet langer behoeven te bewaren,

(b) l-9'$<î-ff'deçignor.dct.l.ç.ç.z.ff.commod. (c) l.un.C.fiobchkograph.
femn. 1.6.$ ff Quib. moá,pign-filv, (d> d, l. 9. $. 3*
(e) Schot an, exam, «
tit.Quib.mod.pig.fob.
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ren, als een jaer en zes weeken, nae verloop van welke tijt fy opentlijk
ten overftaen van de Rechter verkocht, ende het overfchot aen de èygenaers òf by gebreeke van dien aen den armen moet worden gegeeven. (f)
io. Actie contrair wort gegeeven aen den Crediteur , foo voor als
nae het wedergeeven van het pandt, ten einde de fchuldenaer hem fàl vergoeden alle Schaden en koften, die hy ter fake van het verpande goedt
machihebben gehadt, ende gedaen, gelijk, of de fchuldenaer hem een ánder

mans goedt hadde verpandt, of het geene dat hyie voor en aen een ander hadde .
verbonden, ende geleevert, nae dat hy het felve ter beede of by bedroch eens

weder hadde bekoomen, ten ware het verpande goedt Van die weerdije
was, dat beyde fchulden daer uit konnen worden betaelt.. (g)
i i . Indien ook de fchuldenaer bedrieglijk, t'een voor het ander, als
loot of kooper, voor füver of gout hadde verpandt, lbo is hy ook wel
te deegen dientenevens gehouden, en kan ook als een bedrieger geftraft
worden (of als een dief, foo hy het gout al hadde geleevert) ondertuf- *
fchen indien hy gout getoont en kooper geleevert heeft, foo heeft de
Crediteur echter pandt-recht op het gout; maer heeft de fchuldenaer
den Crediteur wijs gemaekt dat het kooper, gout was, foo is het pandtrecht niet meer als op het kooper en voor de reft actieperlbneel. (h)
ia. I n t algemein is van defe contracten, waer in men tot wederleeveringe van een ander mans goedt aengefprooken wort, aen te merk e n , dat men het moet wedergeeven aen den geenen, waer van men
het! ontfangen heeft, fchoon de felve geen eygenaer mochte zjjn,

maer een

dief of ander bezitter van quader trouwe , ten ware de eygenaer fijn
goedt quam opeyfchen, want dan foude de felve moeren voorgaen. (>)
Cf) S.yanLeeufpenK;Tl. l¾.G. iboek½.deâ ».4.
{«) l.SfrJ. 9 pr.i.^i>§.
%.ff.Je pgn, *8.
(h) /. 1, <¾r L 36-ff. àt fignotat, ab~l> (i) j . 3 ^ ff, dtpfit*

Qgq<3 3
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KAPITTEL,

Van fchnjtelïjke 'vetblnteriijfe.

Hoe ende "toanneer fchriftelijke üerbinteniffe geboonn Tvort. Exceptie \an ongeteld
gelde daer tegen binnen tttee jaren , beneffens andere remtdien. Ende Ttat nae
de Wee jaren rechtens %y.

i. " \ " \ 7 " 7 * Y hebben gehadt de Contraéten uit bloote overeenkómfle
\ A / eIK^e Saeks-leeva-inge beftaende , volgt de derde foorte
» •
van verbintenifle, uit fihrift voortkoomende, welke is een
verklaringe by gefchrifte voor twee jaren gedaen , waer in de fchrijver be'
kent j dat hem door een ander een feeckere fomma van penningen is verfchooten ende geleevert. (a)

%. Andere contracten en handelingen worden wel alle , meeft by
gefchrifte geftelt, maer in de fèlve dient het gefchrift alleenlijk tot
bewijs, (b) ende niet tot het wefen der handelingen felf, gelijk alhier.
5. De Schriftelijke vetklaringe kan ook geichieden voor een Notaris
ende getuige , ofte by een bloot ende onbeveftigt handtfchrift , het
we%e in defèn wel het meefte gebruik heeft, (c)
. 4. W y hebben gezegt, voor twee jaren gedaen , om dat het eerder
geen'Schriftelijke verbintenifle kan worden genoemt, want voor twee
jaren moét de Ichrijver aengelprooken worden met de gewoonelijké
.a<¾ie van gelt4eeningé, volgens fijn handtfchrift. (d)
5*. Maer hier tegens heeft de Ichrijver het verzet of exceptie van ongetelden gelde , welke van die kracht is , dat niet tegenftaende , de
fchrijver fijn handt belcent, en echter ontkent het geit te hebben ontvangen, de eyfcher by andere weege moet bewijfen, dat de penningen zijn getelt, of de aenfpraek en het handtfchrift zijn vruchteloos, (e)
6. Het welke foo alleen in verfchootene penningen is vaftgeftelt,
om dat lieden , die geit te leen foeken , dikwils verleegen a j n , en
daeçotn lichtelijk op hoop¾van de penningen te ontvangen de brief
' t e vooren overgeeven, het welke fôo in andere handelingen niet pleegt
te gefchieden. (f)
7. Alleen-

fa; ad tit, Inft. de Liter, oblig.
(b) /, pen,ff.deprobat.
(ç) I.1.I.3.I.B.&
pen. C. denon num. pecun. (d) Vid. $>rœleel. ad tit Inji. deoblig. liter. n.f. (e) T
jnfi. de oblig. liter. d. I ¾. /. ?. /. 8. fo 14. C. de non num, pecun» ({) l. 3. /. 6,&l'i
l.l%.à.t.C.lz5.infin.ff.deTrob4t.
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'f. Alleenlijk in quitantien is een wet , dat yemant binnen dertig
dagen nae dat hy fè gepaflêert heeft, de felve kan wederroepen, met
te zeggen, dat hy de penningen niet heeft ontfangen. (g)
8. Twee jaren nae het gefèhreevene handtfehrift verloopen zijnde,
iòo is vervult de Schriftelijke verbintenifle, invoegen, de fchrijver fijn
handt bekennende moet betalen, al wilde hy aenneëmentebewijfèn,
dat hy de penningen niet hadde ontfangen , immers nae- flrengkeit van
rechten, (hj maerde opinie der meefte Rechtlgeleerden heeft in praótijke gebracht, dat de fchrijver y ooh^nae de twee jaren kan -worden toegela
ten tot bewijs -van de .penningen niet te hebben ontfangen. (i)
9. Voorts , om dat het verzet van ongetelden gelde geen gebruik
heeft als de fchult-eyfcher fijn aenfpraek niet doet, op dat het verloop
-ban twee jaren den fihrijver niet inwickele ,, fòo heeft hy noch twee
Rechtimiddelen binnen de twee jaren, ten 1. kan hy fijn handtfehrift
weder in eyfehen, ende ten %. kan hy voor recht protefheren, dat hy
de penningen niet heeft ontfangen ; ende het felve by gefchrifte wefènde gefchiedt , lbo wort het verzet van ongetelden gelde geduirig
ende eeuwig, (k)
•
10. Veele roeinen , dat het gemelde verzet van ongetelden gelde
heedenfdaegs geen plaetfè meer en heeft, om dat in praé¾jke is ingevoert, dat yemant fijn handt bekennende in alderhande Schulden, terftont het geit in rechte moet namptifeeren , fop men ipreekt , ende
neer-tellen, mits hebbende borge van weder te krijgen, ingevallehy
ontflagen wierde van den principalen eylch. (1)
11. Maer by ons wort het namptijfement door de exceptie belet ende geftut , ftilx de lèlve fijn volle.kracht noch heeft ingevolge van
het Keyferlijke recht, .(m)
i i . Alleenlijk is waer, dat in brieven by Notarien en andere publijke perfoonen gelchreeven, weinig gebruik van. defe exceptie voorvalt,
om dat bykans altoos in delèlve vermeit wort de renantiatie ofte opzegginge van dit verzet, welke die kracht heeft, dat eenlehrijver fijn
handt hebbende bekent, dele exceptie niet kan gebruiken, of hy moefte
bewijfen , dat hy de penningen niet hadde ontfangen , het welke
meeften tijdt befwaerlijk is. ( n )
13. De

(g) l. li.fzC. eod.tit.de non mtm.†ecun. (h) l.B.&Li^§.i.eod d.tit.Inft,
Q) V'ià. Voet ad d, út. Infi. art. de Morib. (k) /. 17. C. de non mim pecun. I.
deConàiB.exleg.l.% /.£},/. 14.$ 4éf^4uth fiq.Cdenonnum.p2C. Q)Groene
op- de inkid. \an de Groot. I. 3. c. 5. ». 4., Sim. \'an Leeu†een !{. H, 1\. G
la.dtål th 4,
('m) S&iá, 1. 8. 3.
(n) Sand. 3. z. u
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15. De reeden wil nochtans, nademâel die ;w»«»ftUfrVdô©rden£fender der Notarien gemeinelijk in de brieven geftelt wort, en folx met
latijnfche woorden , fonder eenige onderrichtinge of ooderfoekinge
dien te nevens , dat als de debiteurs eenvoudige perfoonen zijn , die
de kracht van defe exceptie met hebben verftaen, defelve niet en behaoren van dit beneficie berooft te worden , foo in de brief niet en
ftaet dat fy van de kracht der rennntiatie wel.onderricht zijn geweeft,
het welke dan ook moet worden gelooft alfoo te zijn gefchiedt ; anders kan niemant rennntieren het geene hy niet en verftaet.
14. Ook kan het wel gebeuren, dat de houder des brief, in welke,
defè exceptie is gerenuntieert, noch moet bewijfen, dat de tellinge dadelijk is gefchiedt, foo wanneer voor den Schrijver ofte teeckenaer des
briefsfterkepræfomptienzijn, van dat de tellinge niet en is gefchiedt;
Indien zin is by den H o v e geweeièn in de fake van S. de W, in qttaUteit , Impetrant, tegens Aeldrich Haijinga Gtrkhtfiholt gedaegde , v o o r

Pinxter 1680. De Gedaegde hieldt ftaende , dat feecker' obligatie
gepafleert was niet ter fake van geleende penningen fbo als in den brief
ftont , maer om te ftrecken tot voldade van het overgedragene Gerichtfcholts-ampt; en dat hy geen penningen hadd' ontfangen , het
welk door alle omftandigheden foo waerblijkelijk was, dat'er weinig
aen konde getwijvelt worden. End' is derhalven de Impetrant ceffie
hebbende niet ontvangbaer verklaert, fchoon d' exceptie van ongetelden gelde by den Gedaegde was gerenuntieert.

XXI.

KAPITTEL.

Van beloften en toezeggingen, mitfgaders aSïie daer uitgefcbape
Reeden, 'toderom de beloften onder ongenoemde ContrÆen gebracht "borden. Meenigvuldige âeilingen ende onderfcheiden \an beloften, met het recht op yder foorte
paffende, met exempelen ende aennterkingen daer nèVens,

i. "VV"/"Y hebben hier boven de Contracten verdeelt in eygent\ / \ / lijke ende oneygentlijke. De eygentîijke wederom in
*• * genoemde en ongenoemde. En van de genoemde is tot
hier toe gehandelt, uitgenoomenfiipnlatienende beloften. De ftipulatien
.
waren
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waren by de oude bedingften ende toezeggingen , met folenneel en
opgeheevene woorden gedaen in defêr voegen. Belooft gy dit of dat ?
ik beloove het.

x.egt gy het toe ? ik\ zegg' het toe ; neemt gy het aen ? *<,

neem1 het aen , en diergelijke ; ende dit waren woorde-banden met
welke alderhande handelingen ende contracten wierden beveiligt ende
gelijk àls verzeegelt ; konden ook niet als- met woorden ende by tegenwoordicheit, niet door brieven ofte boodengefchieden, gelijk wel
andere Hechte beloften, die Palla genoemt wierden.
z, Maer heedenfdaegs heeftmen dit onderfcheidt van folemneele
ende Hechte beloften niet, maer de praótijke der Volkeren is te vreeden met dit eenvoudige recht der natuire ; waer door yemant bequaem om hem felf te verbinden, door alderhande verklaringen duidelijk gedaen by monde of gelchrifte , foo wel in't by-als afweefèn»
om aen een ander eenig goedt of daedt toe te ftaen, krachtelijk verbonden wort.
3. Onbenoemde Contracten zijn, die geen eygentlijke naem en hebben , maer die in plaetfe van naem een oorfaek dat is begin van ver'
vullinge hebben; Ende kort om, alle Hechte beloften van d'eene kant
vervult, zijn onbenoemde Contraóben. (a) Maerallòo, gelijkgezegt
is, heedenfdaegs alderhande beloften ende toezeggingen verbindens
kracht hebben , niet even nae de vervullinge van d' eene kant gedaen , maer aenftonts, en de ftipulatien niet meer in gebfuik zijn, hebben wy beft gedacht, de beloften ende toezeggingen tot de onbenoemde Contraüen te brengen.
4. W y verftaen derhalven door belofte, een verklaringe des geenen die
belooft , met aenneeminge van de geene dien jets belooft wort , ionder dat

defe overeenkomfte begreepen w o r t , onder de naem van eenig ander
bekent Contraü; hoewel fy daer wel op ziet, of achter de fèlve pleegt
te worden gevoëgt.
5- Wy gebruiken het onderfcheidt tuftchen beloften ende toezeggingen, hier niet foo, als Hugo de Groot, (b) die door beloften verftaet fulke loflë uittingen van yemant fijn wille , die van een ander
niet worden aengenoomen, ende daerom niet verbinden; end' hy noemt
toezeggingen, die aengenoomen zijn endefchult maken; maer dat dit
onderfcheidt niet is in dele woorden , blijkt uit het gemeene fpreekwoort, beloften maken fchult, anderzints het onderfcheidt tufTchen defê
Woorden moeft zijn het felve dat is tuflchen de paiia cnù&fiipulationes,
Rrrr
in't
fa) /-7. apr,ff.deVacl. 1,15,ff,deprafcnpt, †erb.
(b) Inleidinge derde
gerfie deel.
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'm 't Roomfche recht; maer dat heedenfdaegs wechgenoomen zijnde,"
verdwijnt ook het onderfcheidt tuffchen beloften ende toezeggingen.
6. Alle beloften moeten een oorfaek hebben , en fonder de lelve
mogen fy geen effeét genieten; (c) en dient gelet, dat in een Schriftelijke belofte d'oorfàek uitgedrukt moet worden, alhoewel, daer uit gelaten zijnde genoeg fal moeten zijn, datfè van elders beweelên kan worden , (d) anders een handtfchrift, waer by men bekent yets fchuldig
te weefen, met belofte van te lullen betalen , fonder geblijk van de
oorfake des fehults heeft geen kracht ; gelijk verftaen is in de làke
van fan Sybrandts Nattta cum fociis appellant , contra Aucke Poppes cu
fociis appelleerdet over lèecker handtfchrift, waer van de inhoudt was»,
/4 bekenne fchuldig te zijn aen O e ge Alles , vier hondert vijftien guldens
fonder meer; is geen recht op gedaen, voor .de Hontsdagen 1680.
7. Evenwel foudemen uit prafùmptten en omftandigheden d' oorfake
lichtelijk mogen vervullen; want wijfe menfchen niet geacht kunnen
worden beloften om niet te hebben gedaen ; en als de woorden en
omftandigheden het toe-lieten, foudemen wel fchenkagie konnen prefumeeren, als de meininge bleek en d'oorfàke niet lbo. (e)
8. Beloften worden gedeiît in uitdruckelijke of ftilfwijgende, d'eerfte beftaet in een overeenkoominge met woorden , ofte met Schrift,
duidelijk verklaert.
' 9. Stilfwij^ende is , als de belofte wort afgeaoomen uit eenige
daedt, en omftandigheden. By exempel , als een fchult-eylcher het
handtfchrift van de fchult overgeeft aen fijn ichuldenaer , foo wort
hy verftaen te belooven » dat hy niet en lal eyfchen, of anders hy wort
geprefumeert daer van voldaen te zijn. (f) En is alfoo by den Hove
geweeSen, in de fake van Floris Mierks cum fociis Impetrant, contra de
Heer syillert Pieter van fongefial Gedaegde. De Impetranten eylchten
betalinge van overmate van lèecker Landt by de Heere Gellius fongefial gekocht, welke overmate fy zeyden haer niet te zijn betaelt, enhet reveriael was by der Impetranten vader aen de kooper overgeleevert, fonder quitantie echter of Cancellatie ; de verkooper hadt ook
t zeedert vier hondert gulden van den kooper op intereft genoomen;..
de Gedaegde is vrygefprooken voor de .Hontsdagen 1644.
Nautadecifi^,.
iQ. Het wedergeeven van pandt heeft niet meer in als bevrijdinge van het pandtrecht; jae ook dit niet, by aldien het alleenlijk onx
nodig gebruik is weder over gelangt. (g)
11. Het

(c) l' -• §• ?• ff. de dol. mal. & met. except. (<*) l. pen. ff. àefid. injlru
(-') l.21.ff,de\>eTb.0blig.l.$7.ff.deoperisübert. i. $% ff.deT{.L (f) 1,%. &fe
g.depabl* (e)l$.ff.de'Pa8J.q.C,deremiJJt>ignoK,
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i i . Het houden des fchults-briefs alleen, Tonder bewijs van overleeveringe by den Crediteur gedaen, bevrijdt niet altoos, als de fchuldenaer
door Woedt, of andere vriendfchap en gemeenfàemheit heeft kunnen
geleegemheit hebben om de briefte bekoomen; end' is dat foo geweefcn in de fake van Homverke Rinnerts com fociis, tegen Gerrit JLom,

den

2.0. September 1641. De erfgenamen hebben moeten betalen het geene
de vader ingedoemt was, niet tegenftaende het Inftmment daer uit geageert was, in het fterfhuis van de gedoemde wierde gevonden, om
dat noch van de betalinge noch van de leeveringe niet anders gebleek y
ende partijen naevrienden waren. Defgelijks is geweien, den f. April
1636. dat een åebitrice niet voor bevrijdt konde worden gehouden,
die een obligatie tot haer eygen lafte, ende tot profijt van haer broeder buiten de Provintie zijnde voor 't licht brachte, en dede regiereeren , foo als de Crediteuren hare goederen lieten befchrijven , maer
hebben die den broeder moeten kennen voor Crediteur ; edoch is de
Crediteur gehouden in fulke gevallen eedt te doen, dat de fchult oprecht en onbetaelt is. het foude wat anders zijn, indien het vreemde
perfoonen waren, en geen prefumptie, dat de fchuldenaer by andere
Weegen, niet aen de brief foude mogen gekomen zijn, Nauta.
, 1%. Het is daerom wel van nooden , dat lieden op wien fuik bedenken kan vallen, betalende eenige fchult, waer van handtfchrift is,
qukanüe daer van neemen; want nae rechten wort niet anders vaft; geftelt, als dat een Crediteur overleeverende het handtfchrift, of het
ielve caflereende den fchuldenaer houdt voor bevrijdt, (h) niet blijekende dat de leeveringe ofte calfatie by den Crediteur, ofte fijn recht
hebbende is geichiedt, foo moet de fchuldenaer fulks bewijfen; want
alle feiten moeten bewefèn worden van die geene die zich daer op
Sondeert, foo verre geen andere merkelijke omftandicheden de prefumptie van 5t houden des briefs helpen , immers als die daer niet tegen en ftrijden. (i)
.
-. .
.
13. Te weeten, als het een perfòon is, waer op geen luipitie kan
vallen, dat hy'er ònbe¾öorlijkaengekomen foude zijn, foo geeft het
houden des briefs prefampie van leeveringe, ten zy de eyfeher anders be-

wijfe; Voor Alderheiligen 1681. is afgedaen een iàke hier toe behoorende. Douwe Siccama , een man van tachtig jaren , hadde in de
koft geweefl: en gewoont by W . P. die hem fchuîdig was, by obligatie 8 y o. gout-gutiem. Doen hy ftierf had hy'er gewoont drie;jaer
Rrrr z
ende
0 0 d.1 2. ff. de TaEl. /.44. ff. deprobat.
Sok!, def. 1. ($> á$f. 18.
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ende vier maenden, fy hadden hem wel getrafteert voor een fòfflme
jaerlijks van vijftig ducatons, hem wel gedient, ook in Gekten ; fijn
vrienden ook fomtijts getraóteert , die gezegt hadden , d' oom
moefte dat met haer goedt maken, waer op Wijntfe eens hadde geantWoort, hy hadde fulks al gedaen, Schoon hy geen Teftament quame
nae te laten. By verfterven van de oude man , dat tamelijk haeftig
toeging , wiert de fleutel van fijn kifte , waer in fijn brieven waren,
Op het bedde gevonden; in de kifte was een ibmma van wel vijftien
à feftien hondert guldens aen geit ; nae 't overlijden eenigen tijdt,
komt Wijntfe by het regifiratie-boék, toont de obligatie gecafleert, ende laet de felve te boek üit doen , voorgeevende dat Donwe Skcama
hem de obligatie hadde gegeeven veertien dagen voorSt. jacob, mits
iy daer in verreeckent hadden vier jaren koft geit , en de reft fou
hem vereert zijn voor fijne dienften; Eenige Heeren verftonden dat
W. P. volgens het geene te vooren gezegt is , de vereeringe moefte.
bewijfen > als hebbende anders aen de brief kunnen komen, by 't verfterven in een en 't felve huis ende kamer, ende wetende ook om andere omftandigheden niet buiten achterdocht j, de meefte echter meinden, dat áeprefumptien voor den debiteur alhier te zamen komende fterker
waren, als dat hem noch bewijs foude moeten werden afgevordert,
dies hy, gehoort, den eedt van zuiveringe hem opgeleidt, is vry geiprooken. forit Hoppers cum fociis in qualiteit reqniranten , contra Wijn
Pieten reqmreerde. Een ander exempel op dien tijdt afgedaen, N . A.
wierde by reconventie aengefprooken om 50 gout-guldens reft van koopichat, volgens reverlâel onder hem felfs beruftende, ten profijte van
de kerk-voogden tot A. als zijnde de brief onder hem verbleeven ,
doen hy fubjütuit kerk-voogd was. hy ontkende'er alfoo aepgekomen
te zijn , maer zeide den brief ontvangen te hebben van een ander
kerk-voogd, dien hy betaelt hadde , waer van echter in het kerke
reecken-boek niets wierde gevonden. Hy niet anders bewijfènde is gecondemneert.

14. Voor ftillwijgend accoort is ook dit gehouden ; gezamentlijke
Crediteuren van een fchuldenaer hadden een afte van remis opgerecht , dat yder fòo veel foude laten vallen j een die in dit accoort
niet was begreepen , hadde echter mede getrocken , nevens de andere, en uit kracht van het gemelte remis, lbo als fijn quitantie luide j is verftaen dat hy zich daer mede aen het accoort hadde vaft
gemaekt , in de fake van dAlbert Acker koopman tot Harlingen , op ende
tegens D. R . R . cum foçiis t voor ie Hontsdagen I 6 8 Q .
1
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ijf. Ten tweeden , wort een belofte gedeilt ip publijk of particuüer ; publijke belofte is, welke tuflchen Regenten van verfcheidene
Volkeren, of tuflchen verfcheidene Steden van een volk, ook tuflchen
Velt-overften, en alle publijcque perfoonen ontrent de bedieninge hat e r ampten wort aengegaen.
16. Particuliere zijn, welke beftaen tuflchen byfondere perfoonen,
«ver het geene haer in het byfonder aengaet.
IJ. En defe zie¾f wederom op de perfoon, of op de zaek.
- 18. Op de perfoon, als'er uitgedrukt w o r t , ten wiens aenjien en
voordeel de belofte gefchiedt; op de fake, als de belofte niet ziet op een fee
ker perfoon, maer als fy op de fake felve gerichtet is *, by exempel; Ik\ be'loove, van Pieter niet te Jullen eyfchen foodanige hondert guldens , als hy
fihuldig is ; dele belofte is perfoneel , en kan den erfgenamen of de
borgen van Pieter niet vorderen , als voor foo veel een borge kan zeggen , dat hy voor den principalen Debiteur niet mach aengejprooken worde
' t welk ook van een hypoteek^ houder kan gebruikt worden , die om
een anders fchult waer voor het goedt , dat hy bezit, verpandet is,
aengçfprooken wort.
19. Maer als men zegt , ik^beloove niet te fullen eyfchen de fchult die
'gieter my fchuldig is, dan ziet de belofte op de fâek , en is ook goedt
voor de erfgenamen, ende voorborgen. Van gelijken, als men zegt,
ik^verkjare dat Pieter my niet fchuldig is, dat ziet ook op de fchult, en
de fake felve , wordende alleenlijk de perfoon gemelt , om de fake
aen te wijfèn. (k)
2,0. Daer is noch een onderfcheidt van beloften, in gewillige ende
¾ootfàkehjke; d'eerfte zijn doorgaens alderhande beloften. De nootfàkelijke gefchieden door bevel des Overigheits ofte des Rechters, ende
ftrecken tot verfeekeringe die men doet aen fijn partij, welke de andere
daer toe kan houden , en dele gefchieden of voor, of nae den eyfch
in rechte,- anders litis contefiatie. (1) a i . Nae den eyfch, wanneer de Rechter een van de partijen belaft
ten verJòeke van de ander hem fèekerheit te ftellen, voor het een end'
het ander, nae vereyfch van faken, gelijk als:'ervreefevan bedrochis, of
dat het goedt daer over gepleit wort, mochte vernielt ende bedorven worden
fòo moet de geene , waer van lulx gevreeft wort, hem met borge
verbinden van ter goeder trouwen te fullen handelen, of de weerdije
'Van het goedt te fullen wedergeeven.
Rrrr 3
%%. Alfoo
fk) /. $.§. de ?Æ. (j) /. 7. §, 8,ff.de 3P»S. /. ig. §• 1.1,40, (oå.
(m) yïàs d
hts tit.lnjl.de Dmf.Jii^ulat.
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22. AUbo ook, yemant die eenerf-dieaftbaerheitaert,my Schuldigis*
kan door den Rechter worden gedwongen myverfeekeringe te geevea
dat my het genot der dienftbaerheit geworden fàl. •
' ,'
23. Voor de Unsconteflatie zijn 'ei* ook verfcheidene cautien ofte verfeekeringen , als vangevreefdefciiade, waer van hier beneeden lal geiproo*
ken worden.
•
24. Cautie van Legaten,, -die een Legataris,, wtiqn yetsgernaektwort
onder vqorwaerde of pp lêekeren tijt» kan eylche¾¾¾n den erfgenaem,
tot vërfeekeringe, van dat het Legaet aen hem-op fijntijdt wel fa.lbet4.eh worden.

2j". Diejrgelijke cautie kan ook in andere fchulden die op voorwaerde of op tijdt moeten betaelt worden, plaetlè hebben, (m) iòo wanneer
der wettelijke reeden van mifvertrouwen is. by exempel: eenverhuir*
der kan ey&hen borge.van de huirder voor de betalinge van de toekomende huir, om reeden, die zeedert het verhuiren haer hebben opgedaen.
26. Een kooper kan ook fòmtijts cautie van een verkooper eyfchen ±
iòo wegens de hoedanigheit der verkochte goederen, als de vrije lee?
veringe van dien, waer van hier vooren in het breede gehandelt is.
27. De cautie van een vrucht-bruiker, dat hy hetgoedt, 't welk hy
te lijfftonde bezit wel gebruiken lal, waer van elders geiprooken is-,
behoort hier. ook toe, en andere meer, die ons lbo nu en dan fullea
voorkoomen.
^28. Daer .zijn ook Cautien, die foo wel voor, als naer àelitüconté»
fiatie worden gebruikt, als cautie de Rato lbo genoemt, waer door ye-?
tóaat voor een. ánder yèts handelende o f .pleytende, fonder te tooneri
genoegfame laft, belooft* dat fijn meefter al wat hy doet van genoegiame waerden lal houden.
29. Sodanige is ook dé cautie de non offenàendo, van een ander geen
overlaft te. Sullen doen , welke geeyfcht kan worden van yemant die
rechtveerdige reeden heeft gegeevefi, om fulx van hem te vreelèn , en
^Vàt diergelijkémeer mach zijn,';
- : ;: • ,.
"! go.. Van alle,dele cautien, immers die voor de.Utisconteft^tievallen,
¾s dit in't g,emein aen te merken; datfe met borgtochten moeten bev.eïii
.worden-y hoewel mogelijk de Rechter ook wel cautie onder hypoteek
of onder eede, çm gewigtige reeden, foude konnen toelaten.
•31 Wy Sullen voorts fprcçkçnvmàe perfionen, die beloften mogen
doen , van de faken die belooft konnen worden; ,en eyndelijk van verscheidens wijlen en hoedanigheedeA der beloften ; welke dingen meefi
.alle te paffe koomen, ook^m de.verd,ereovereenkoritf:enende contracten..
im)L\x.ffdeiuik:
*'
ia. "van
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.,'"_ p . Van de perfoonen, en van de faken is eengemeinereegel, die
Hfet verbooden zJjn, mogen belooven, ende belooft -worden.
••-33. Perfoonen zijn eenigeganfchelijk^verbooden , foo wel om te belooven, als om beloften te ontfangen j eenige mogen wel aenneemen,
maer geen beloften doen.
34. Die geen van beyden kunnen , zijn kinderen onder de. zeven
jaren, en uitzinnige-menfchen; behalven als fy merkelijke tuffchen tijden van verftant hebben,
35T. Wel te weeten, dit verbodt is te verftaen; foo dikwils de verbintenkTe voort koomt uit de wille, en de tceftemminge der perfoonen,:
maer als fè uit de faken koomt, dat is, als de billijkten, en de fake felveJpreekt, dat men yets betalen moet, foo worden de weefen, en d'uitzinnige ook verbonden, als wanneer yemant uitichot tot haren beften
gedaen heeft; of ab fy gebaetet zijn met een ander fijnfchade. (o)
36. Maer kinderen ouder als zeven jaren, en alle minderjarige ook*
Stadts-kinderen ende die meer onder voogdyftaen, konnen wel beloften van anderen aenneemen fonder confènt van hare voogden; maer
konnen haer felfs niet verbinden , dat het eenig effect foude hebben, ook nie
foo veel de natuirlijke obligatien , waer van voor defen, in rechten worden
{oegefchreven; om dat, die ten aenzien van minderjarige verbooden
ende wechgenoomen zijn, (o) waer van in het Capittel van Obligatien
gefprooken is.
37. Maer als fy geen voogden hebben, ende in ey gene faken ageeren,.
fchoon niet mondig gemaekt, dat gelden gebeurt, foo worden fy wel verbonden , maer Ty kunnen altoos herftelt worden, tegens Schadelijke'
contracten, fchoon fy de felve met Eede mochten bevefiigt hebben, want
Eeden van minderjarigen, tot vaft-makinge van hare contracten, by
Ordonnantie van den lande verbooden zijn, (p) waer mede wechgenoomen is de bekende Wet van de Keyfèr Frederik , ftreckende tot
het tegendeel, (q)
3g. Voorts kan een vader niets bedingen van een zoon, die in fijn
înacht is, noch de zoon kan zich aende vader niet verbinden, omdat
fy beyde voor een en de zjelve f erfoon gehouden worden \ behalven als de zoo
krijgfmans % of ander officiers goedt heeft, waer in hyfijneygen man is. (r)
39. Een Curator kan ook niet bedingen van fijn minderjarige, omdat defè noyt kan verbonden worden, als met autoriteit van fin voogt,.
gelijk
fn) /. 46.ff.de ohlig. & a&ion 166ff-deconiiiï. Indeh. (o) l- ?> C. de'mm
reft. min. Saai, Î. 8.4. in fr. ende 3.1,
(P) eerfte boek, t'iî. 7. art- 4. (°.) Jl
facram* guber. C, ft adïerf, \tndit,
(r) §. lltm Inuiûls In}, de. Itmtïlfii'guL
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gelijk al lange gezegt is, die immers in fijn eygen Sake geen autoriteit
kan by-brengen, fulx de minderjarige alleen zijnde in geenderleije ma*
niere kan verbonden worden , ende wort foo allenhalven recht geiprooken, ook in de fake van Juffr. M. van S. tegens JufFr. C. van W .
cum loc- voor welke de Curator van de eerfte , feekere voordeden,
van fijn pupille noch ongetrout zijnde , jae geaffifteert mer den felven
Curator hadde geftipuleert , En is het contract verklaert nul en van
geender weerde, den ló.Maert 1680.
40. Niemant kan ook voor een ander yct bedingen, fonder voorgaende laft. Jae de Keyferlijke rechten laten het ook niet toe, alhadtyemant laft van een ander, fonder tuflchen koomende ceflie van den lafthebber op fijn meefter, (f) maer het gebruik is, da: wanneer ik voor
een ander yets bedongen hebbe, 't welk hy daer nae voor goet kent,
daer uit aenfpraek by hem kan worden gemaekt; .(t)
41. Gelijk dan ook Mombers, Voogden, en al die over vreemde goederen geftelt zijn, in die qualiteit kunnen bedingften maken, ende beloften doen, met kracht van verbintenifTe, voor en op de geenedaer
iy over geftelt zijn, (u)
,ijÆ. 'Gelijk mede al die daer aen geleegen is, dat aen een ander yets
belooft werde, kan't wel bedingen ook buiten laft, (w) eneyndelijk
geit het bedingft voor een ander , als de bedinger yets -voor akh als tot
peene van het niet te onderhouden bedongen heeft, want hy die peene buiten twijvel eyfchen kan. (x)
43. Wanneer yemant zich verbint met belofte voor een fake die een
ander betreft, foo is hy gehouden aen den geenen dien hy de belofte
gedaen heeft, de felve te vervullen, end' hy moet fijn belang wederomme fòeken op den geenen, die eygentlijk de faek' is aengaende; Exempel, Eenen Claes Claefen, en Tietie fottkes, hadden verkocht een huifinge ende afkoop, aen Hoyte Hoytes cum uxare, en beiden belooft voor
de evic¾e te fuilen inftaen, hoewel het verkochte eygen was aen Tietie
fottkes ; Evenwel om dat Claes Claefèn, niet fimpelijk zijn qualiteit
hadde geleent om het Contract te beveiligen, maer zich uitdruckelijk
hadde verbonden, hoewel ten behoeve van de vrouwe, te feilen maken , dat het goedt niet foude worden geëvinceert, ende hy daer voor
fou-

(f) §• 4. & -o"- ff. d. tit. Inft, l. 38. §. 17. ff. de \>erb. ollig. I. 49. §. X-ff. de ^ctjuir. pojf. (•) fid. Schueideyv. finn. & Voet. ad §. 18 ér • 9 d. tit. de Inutil.fti*
pul.
(u) U ?• §. 7. & fetju. ff. de conft. pecun. Tot. tit.ff-Quanå. exfacl. Tut. y>el
Curat.
(w) d, §, 19. lnfi. di Jmitil,flipttl,
(*) d. §, içjnmed. (f l.zi.in

fin: b. t.
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Üoude inftaèn, foo is hy meàe.gecondemnéert tot guarant, onverkort hen*
Jij»; recht tegens de erfgenamen van fijn hmfvreuwe, den ^fttnij. i6j<}.
j 44. Verbooden goederen daer men over contraheren mach , zijn
eterfielijk. alles wat van natuîre niet is, noch zijn kan, of wat men immers niet kan hebben, gelijk of yemant beloofde een vogel Phœnix,
of een Meerminne, of een Fis-dief, en diergelijke; maer goedt dat wel
tegenwoordia niet en is , , doch zijn fal , gelijk in de winter verièhe
vruchten, of Rooien te belooyen, fulke beloften zijn goedt, mits de
vervulling* daer van blijvende mtgefielt tot dat men't goedt kan hebben, (y)
4jr. Ten tweeden, kan men niet belooven goedt, dat door de wetten verbooden is te vervreemden, als lasdtichaps, kerken, en Stadtsgoederen, ook materialen aen gebouwde huifen vaft zijnde, om die daer
van te neemen , ¾ls mede vrije menlchen.
46. Men kan ook niet belooven fodanige dienften, dieeenigeflaefsheit in zich hebben, gelijkof yemant beloofde, dat hy alfijnleeven een
ander lôude dienen, by een graf of yets anders, voor altoos op paflên;
dat hy niet en foude trouwen als met confent van die en die ,dat hy fijn
Oom of yemant anders noyt foude vertoornen ofte verftooren , en
diergelijke plichten geen eerlijk ende vry menfçh betamende (z)
47. Andere feiten of daden ^kunnen wel belooft worden ; gelijk
van een huis te bouwen, een ffcuk te fchiideren, nae Romen te reilen,
en diergelijke, mits niet onmogelijk^ of ongeoorloft zjjnde: want fulke belofte
niet en deugen; waer onder ook gereekent (a) werden, ackoorden
over ervenifiën van leevendige menlchen, ten ware de geene, van wiens
erveniffe gehandelt wort, fulx hadde toegeftaen, mitfgaders in de toeftemminge, tot het uiteynde van fijn leeven quame te volharden; want
anders fchijnm filke overeenkomfien te dingen naer yemants doodt, hetweU
niet en betaemt. (b)
48. Soo getuigt Nauta (c) te hebben geadvifeert over een aGkoort,
tufiêhen de toekomende erfgenamen en de naefte vrienden, vanjuffr.
JJelena Stakebrants , in't byweelên deflelfs gemaekt; waer by vaftgeftelt
wierde, dat de leen-goederen by haer bezeeten, door haer doodt op den
oudtften van het geflaebte fouden moeten koomen, alfbo geackordeert
den 11 f mij i6zo. Vrouw Stakebrants hadde hier op den 26 April. i6z6. by
Teftament gedüponeert, dat de leengoederen by haer vier erfgenamen
Sfff
teza-

(y) C.l.ànt.hiltl.T$,ff.<}e\crb.olUg.
(2) l.7!.f2.ff.deCondit.&demonJlK
l.\%$.inpr. ff, de\erb. obl l. r.§. f. &'feq^.Quar,rer. aUiononàat.
(*)'§• *3-Infi*
dé Inutil.ftipul. 1,16, & fequ.ff.de y>erb. obligat.
(b) /. uil. C. de TaB.
(c) i

fijd ieeif.e 45.
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te zamen fouden werden genooten, het welke by den landt-heer, ofte
zijn Stadthouder beveiligt was, den 6 fmij daer Sn volgende, is verftaen, dat het ackoort door het Teftament krachteloos gemaekt was,
en dat dienfvoîgens de andere erfgenamen niet waren gehouden, aen
den oudften, defèlve landtgoederen te laten volgen , noch te betalen
de
Rofenobels, die tot peene waren geftelt tegen den geenen, die
het ackoort niet fòude willen onderhouden.
*49. Ackoorden diefidekommijfaireerfgenamen maken , over oude
fideicommifiën, die van d'een of d'ander bezeeten worden, behooren
niet tot dele verboodene contrac¾n, lèhoon ly mochten ipreekenvan
het geen e gefchieden fàl nae de doodt des tegen woordigen bezitters,
om dat fulke erveniflèn niet zijn toekomende, maer al voor lange vervallen, en is ioo geweezen in fåke van Georgim Schults Profejfor Gr&c
Liwtttz, tot Revel, -wegens z/½efjen Arjens van Afarnede zjjn huifvrouwe , op
in tegens Even Bartels, meefier Snijder tot Leeuwarden, deorigenele Im-

petrante was met Hekna Koobs haer moetje geackordeert voor Commiffàri
van den Hove , den z^ Mej 1640. dat haer moeije haer leeven lang
foude behouden de goederen afgekoomen van eenen Pietrik^ Douwes, met
de vruchten tot noch toe genooten; des, dat nae haer doodt, die goederen op de Impetrante fouden koomen, volgens Teftament van voor£
Pietrik, van den f are 166 f, en van fetfke Watterna, in dato den 1 fulij 1683. de Gedaegde zeide, dat het een ackoort was van toekoomende mcceffie, en dat Magdaïena Koobs daefby nietwas verbleeven, hebbende hem erfgenaem van alles gemaekt j maer het ackoort is byden
Hove goet-gedaen, den toMey 1645V
" 50. Tot het regifter van dele verboodene feyten behooren ook de
meefte kuipers-contraç¾en ende beloften van gelde , die over het begeeven van ampten, en beftel van het gemeine beft worden gemaekt
lbo verre die nae corruptie, en ampt verkoöpinge Imaken; ende evenwel konnen de omftandigheden daer in groote veranderinge enonfeekerheit brengen., Alfoo is goedt gedaen lêeker ackoort gemaekt tu£
fchen de pretendenten tot de Grietenije van Achtkarlpelen, voor lbo
veel de geene die het ampt krijgen foude, belooft hadde omydervàn
d'andere* te fullen geeven een ïiivere lampet, ter waerde van eert hondett filvere ducatons, om dat lulx niet meer als vooreen Civilevereeringe konde worden gereekent, hoewel in het felve contract andere
dingen begreepen waren, die niet fouden hebben konnen beftaen; voor
JPinxter IÓÖO. De volgende pronunciatie is in tegendeeïgeen recht gedaen
©p een contracl; gemaekt, Dy de volmachten vaneenige Grietenijen in

'
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Goftergos,dte elk een Capiteinfchap hebbendète vérgeeven, foo'fy meenden, daer nae bevonden, dat een van haer foude moeten af-itaen , 't welk
aengenoomen wierde van eene der Grietenijen, mits dat de andere iòuden preftei-en, dat aen ièekere twee perfoonen foude worden gegeeven
-hondert rijxdaelders jaerlijx van yder Capitein by d'andere gekooièn*
foo lange de cotrîpagnien in dienfte bleeyen. Welke door d'eene
geè'yicht wordende zijn niet goedt gedaeri , in de fake van
; 51. Noch worden onder ongeoorlofde beloften geftelt ackoorden
van Medkijns ende Chirurgijns, die van verleegene patiënten meer eyfchen als behoorlijk Salaris nae dien noodt , gelijk by den Hove verftaen is in de fake van Foekien Ornia weduwe Staekmans , contra Dr.
TV. F. en Mr. f. L. , die van de weduwe eyfehten volgens ackoort
voor yder etmaelüeDo&orendeChirurgijn, iz.guldens f. jfuversclk.ha.en
in de noodt belooft, zy daer en tegen prefcnteerde 12. goutguldens voor
haer beyde te zamen in't etmael, en is verklaert daer mede te konnen
yolftaen, den if. fnttltj 1641.
5a. Eyndelijk behoort hier toe het geene met fpeelen verlooren wort,
jae betaelt zijnde kan het verlooreneweder-geëyft worden binnen de 50;
jaren, nae Keyfers recht, (à)
• 5-3. Men kan ook niet belooven, dat een ander yets doen ofte geeven iàl, want elk rrioet zich verbinden tot yets dat in fijn eygén macht
is, en zich niet aenmatigen het doen van een ander, ten ware dienfitlx
belooft wierde, feekere geit firajfe van den toeleg gerbedongenhadde; ingevalle het geeven of het doen van de ander niet wierde nae gekomen
.ƒ4. Maer wel kan yemant zich verbinden, dat hy bezjrrgen [al, dat een
ander jets doe, ofte geeve, want dan moet hy dat te weege brengen, ofte lèlve betalen , koonende niet beftaen met te zeggen , dat hy fijn
beft gedaen heeft, om den anderen daer toe te brengen: Veelmeer,
is verbooden, die belooft heeft, dat een ander yets iàl doen of geeven
ende zich daer voor ffcerk maekt. (e)'.
ff. Hier toe behoort ook, als een verkooper.belooft, dat een ander
geen aenfpraek op het vekochte iàl doen, dát een ander borge iàl worden, of zich voor recht mffcellen, want dat is foo veel, als ofhyiëyde, ik^ verkoop mijn eygendom ende daer fiae ik^ voor, ik iàl fchicken een
borge te krijgen, ik iàl maeken ende ïorgen, dat die en die peribon
voor recht zich inftelle, ende foo voort, (f)
.
• -Sfff % .. . :
. . 56., Het
d
. f ) l.1,&2.C.de*4'!eator.ï,u!f.§.i.ff.&l.tilt,C.eod.tit. • (e) §.$.infin.
djit..lnfi. de ltiunl.ftipul.l.S$. §-fff-dep', Qblig.
(f) l. 14. §. z. ff de conft,
pel-. 38. pr, l. 11. /. 81. in pr. eod. t -'"-
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56. Het verftaet zich ook dat men fijn eygen ofte vreemdt goedt
niet kan belooven op ende tegen fuiken geval ,' als het ons eygen Jàl
újn. (g;
.
... '
57. Volgt de manier ofte wijfe van belofte, welke is, dat vrage ende
antwoort, of, anders, verklaringeendeaenneemingemoetenovereenkoomen. (h)
58. Strijdigheit tuflchen de fêlve is of deilbaer of ondeilbaer. indienfè deilbaer is, gelijk als de eene fpreekt van tien ende de andere van
twintig gulden, of als de eene Ipreekt van drie of vier dingen ende de
andere van twee, foo is de belofte goedt, voorfooveel fjovereenkoomen,
maer deugt niet voor het geene de eene meer gezegt heeft als de ander, (i)
59. De ftrijdigheit is ondeilbaer, by exemp: als de eene fpreekt van
een koe ende de ander van een peert, ofte de eene van dit en de ander van dat goedt , als mede wanneer de eene meint , dat de belofte
fuiver is, ende de andere neemtfe by voorwaerde, ofoptijdt: iiilke beloften,
waer van de ftrijdigheit valt op een en het fèlve poincT:, isvangeender
Weerden, maer echter als partijen over den principalen handel eens zijn,
ende ftrijdig over het een of ander poinctdat'erby gevoegtis,. al was het
tijde of voorwaerde, foo foude nochtans de geene voor wien de verbinteniflê lagh, konnen dringen op het geackordeerde, mits nageevende, dat ftrijdig was, indien hy fijn zeggen niet konde bewijfèn, wans
door dat naegeeven koomt de verbintenifle wederom met haerlèlven
over een. (k)
60. Het foude ook een ondeilbaer ende te-niet-makende verfcheidenheit zijn, indien 'er abuis was indeperfoon, als wanneer gy meindet met Claes te hebben gehandelt, ende het was Jan of Pijter, te
weeten, lbo het was een ander menfeh als gy meindet voor te hebbenj
¾vant mifïinge in bloote namen foude nietfehaden. (}).
<Si. Verfcheidentheeden van minder belang tuflchen vrage en antWoort maken de beloften niet onnut , gelijk, °f de eene meinde dat het
beloofde goedt beeter of anders geftelt was, alfi waerlijk^is, lbo foude nochtans açnîpraek uit de belofte koonen ende moeten gefchieden, mits de
geene die bedroogen meinde te zijn, fijn verhael dien te neevens, door
«enig ander middel mochte lòeken. (m)
6z. Selfs

(g> §. xi.diïit.
(h) $. ç. Inft. de îmttil. Jlipul.
0) /. 1. § 4. ff. de V;
O. •$. 17. d, tit. Inft.
fk) /. 21. d. tit. Inft l. 83. "§. 1. /. Ï37. §, 1. eod. md. f 5.
tod. tit.
(1) arg. /. 1$. #dejurifd. I. z,ff, dejudic.l. l%.ff. de,F. 0.
( ) per d.k
$8. &§.%<). $o. &$i. lnji.de. legat.
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. 62. Selfs indien partijen wel over een quamen in 't lichaem, maer
niet in de floffè, als beide fpreekende van die tafel of defe beeher, maer
de eene meinende , dat hy van gout was., ende de ander weetende
dat het maer filver verguit w a s ; ' ( n ) of dat het maer met een gouden
plaetje overtrocken was, lbo fòude de belofte al evenwel goedt 'àyn,
hoewel het in koop een weinig anders geleegen is, gelijk voor dejèn
isgezegt.^ (o)
6.5. Voorts kan de belofte gelchieden, of zuiver of onder voorwaeràe, of op dach, (p) als fy zuiver gefchiedt, dat is, fonder by voegine van tijdt of voorwaerde, lbo kan de beloover terftont aengelprooen Worden: fio nochtans dat hem eenige korte tijdt werde taegeftaen, om
de betalinge te konnen redden , het welke by ons gemeinelijk op
vier, lès, of acht weecken wort genoomen t in de ac¾en van aenneepiinge foo genoemt. (q)
64. Maer als het contraft wel zuiver is, edoch de vervullinge des
lèlfs geftelt ter gelieven van de fchuldenaer , lbo kan hy lèlf by fijn
leeven niet gedwongen worden tot vervullinge, maer wel fijn erfgeiiaem ; (t). ende foo is by den Hove geweelen, in de làke van Frits
Meinerts in qualiteit Impetrant, contra de erfgenamen van Sybolt Hayes Ge
daegde; Sybolt hadde gekocht ièecker goedt, ende 't reveriâel luide ,
dat, indien hy de penningen niet konde opbrengen, hy de felve totfijnbelieve
cp intereffen foude mogen behouden; Is Verftaen, dat de erfgenamen nae
fijn doodt gehouden waren het kapitael te betalen, den 15. fuh 1637.
Nauta decif. 43.
65. De belofte op dach gefchiedende, lbo is de fèhult terftont verballen , maer niet verfcheenen voor dat de geheele dach verloopen is,
iulks dat yemant belooft hebbende te betalen op den eerften Mey,
niet kan gedwongen worden tot betalinge voor den tweeden Mey dach. <0.
66. Wel kan hy eerder worden aengefprooken, om dat hy waerlijk terftont nae de belofte Schuldig is , maer de eyfcher moet in fijn
aenfpraek daer by voegen , dat de executie /hl mtgejlelt worden, tot nae
den verfchijn dach toe , het welke infbnderheit fijn gebruik heeft , als
yemant een fomma geks op termijnen Schuldig is, en hy over de eer- fte termijn wort aengelprooken > lbo kan hy mede tot het tweede -%
S fff 3
ende

f

(n) §. 22. 1. de Inut'ü.ftipul. I. 22. d. Ferb. obl. (o) l 9. §, uit. ff. åe Contr
empt. (p) f. 2, lnfi, d. V, O.
(9J\ à. I i.junB.%.ult.infin^delnutil.fiifuL
L10.pr. ff. de fohit.
(') l,4. ff. Locati./.4. ff. demanumiffyind. /. 46, §.£en ff*
fcVtQ.
(Q d.§.2*(fd.§.fiIt,diesçeJptnonVmit,
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ende volgende gedoemt worden , mits uitflel van executie \ aîs vòorën
gezjgt is. (t)
'
éj. Maer belofte onder voorwaerde, gelijk aîs yemantzegt; ik,be/ouî/if » àuifent guldens, indien mijn fchip van Dantzjch behouden t1 huitfat
koomen , vervalt noch verfchijnt niet eerder , als de voorwaerde vervult is , en dat [onder onderfiheidt of de conditie in de macht van partije
is of niet. (H)
.'
68. W e l te weeten, indien fy moogelijk^û, want onmoogelijke voorwaerde maekt een belofte te niet , anders als van de uiterfle willen efi
een ander plaetfe gez,egt is ; het felve is,te verftaen van ongeoorlofdC
voorwaerden, die onder onmoogelijke worden geftelt (w)
- 69. Het kan ook gebeuren, dat'er aenfpraek en toëwijfinge vallen
kan over fchult onder voorwaerde , die onverfcheenen is , mgevallè
tegenwoordig bewijs voor handenfer,dat'er moegelijk^ by^tvervullen der co
ditie niet foude mogen zijn , mits de eyfeher verldare d' exeepttie niet te
begeeren, eer de voorwaerde lal zijn vervult, (x)
70. Voorwaerde ziende op niet te doen , of op verbodt van yets te
doen, maekt dat het beloofde niet eerder kangeëyfchtworden, voor
het fèecker zy , dat de conditie niet fal konnen vervult worden, (y)
by exempel , yemant belooft duifênt gulden aen fijn neef, indien hy
niet in den oorlog trekt, het geit kan niet geëyfcht worden, als van de
erfgenamen des fel ven neefs , om dat f 00 lange-de neef fèlve leeft,
hy in den krijg fòude konnen gaen. Een ander, ik,beloof u Pieterfulk\
een fummà, bj aldien gy Titie niet en trouwt, het geit kan niet geëylcht
worden, voor dat Pieter of Titia niet en zijn geiturven.
71. Maer als makingen by laefte wille gelchieden , ofluiverof
onder voorwaerde van Neen, lbo kan het gemaekte van eener ftondt
geëyfcht worden , mits de makeling borgeftelle, dat hy niet doen en fal
het geene hem by de conditie verbooden ts , of anders dat hy het gemaek
•wederom fal keeren, (z) defè veriêeckeringe wort genoemt camio '«.«tiana, die ook plaets heeft in eifftellingen ende fchenkingen, ter fake
des dòodts.
74. Dit onderfcheidt is 'er ook tuffchen beloften ende laefte willen;
als de geene, wien yets belooft is onder voorwaerde, fterfV, eer die
voorwaerde vervult is , fòo kan echter fijn erfgenaem hét beloofde,
fio'haefi de conditie verfcheenen *>, eyièhen, maer als de geene wien yets
by.,
(t) Sana. \, 9.2.
(") §. 4. d. tit. Inft. de V. 0. (w) f ro. Jnfi. de inutilfiip
t. iç.d.Condit,inft.l.26.&ftqq.de F. 0.
(x) L 4.0,ff.adh^uil.
{ï) ^§.4.
lnji.der.O(
(*) d. f.4.1.7.11.18.ff.àeO.&D.

wumkes.nl

III. Boek, XXI. Kapittel.

57*

f>y laefte wille geniaek't is onder voorwaerde, fterft, foo kan fijaerfgenaetn niets eyfchen, fcheott de conditie naderhandt wierde vervult., (a)
73. Tot beloften onder voorwaerde behooren ook de wedfpeelen,
als twee Wedden,, over de uitkomft van een onfeeckere fake, gelijk
dikwils met grooten yver gefchiedt, eenige mginen dat de -reeden yan
Recht niet toelaet, om uit fùlke wedfpeelen actie te verkenen,"(b)
maer de reeden die fy hebben is al te fpitsfinnig ende toch niet vaft-r
hetgerfteine ende eo't^'waerder gevoelen is, dat, dte het wedfpel verliefl gehouden is te betalen, als het van geen ongeoorlofde faken is. (c)
74. Het felve is ook te verftaen, als het wedfpel is over een tegenwoordige ofte verleedene faek, waer van partijen geen kennifîè hebben , hoewel foodanige beloften die op een indien fteunen, waer van
de fake in der daedt al in weélèn is , geen conditioneele, maer fuivere
contracten zijn. (d)
- 75". Tot toezegginge behoort ook de verfeec¾eringe, anders, Affurantie, welke is een over'eenkominge, waer door jemant voor feeckerenpri
cp hem neemt het onfèecker gevaer van een anderfijngoedt.
j6. By ons wort dit ContracT; foo veel niet gebruikt als in Landen
daer drucker koophandel om verre, valt, endejcbjntinenfe Ordonnantie
met opziet verhy gegaen te zjjn ; allbo het 24. Captttel van het 1. boek. i
genoomen uit een Plackaet van de Ajfurantien , fònder dat echter een
woort daer van gerept wort ; dies by ons daer ontrent nae reeden
ende by gevolge van 't gemein Recht Schijnt te moeten geoordeelt
worden.
yj. Al wie belofte , gelijk boven gezegt is, gedaen heeft, het zy
Van lichamelijk of onlichamelijk, tilbaer of ontilbaer goedt , daden,
of faken, kan daer op áengefprooken worden, ende by aldien de beloofde fake van een feeckere ende vafte natuir is, foo wort het aîfòo
geëyfcht ende niet anders als het is belooft, (e) Nietbetaeltwordende haelt men het af van den fchuldenaer met executie.
78. Maer als de fâek van een onfeeckere natuir is , waer van men
niet kan zeggen, wat, hoedanig ende hoe veel, als by exemp: ikjbeloove u de vruchten uit dien acker toehoomende jaerjkllende voortkoomen,
of ik beloove u te betalen alle.fihade ende interefi, die gy by [uiteenfake
fult hebben , indien gevalle moet den eyfch ook alfbo worden genoomen, (f) ende de Rechter moet het wardeeren, 't welk mede pîaets
- . - • • •

heeft

\ (a) d.§,4..l.dels.Oj.C7.ff.eodJ.4.1.ç.§.2.ff.Qitand.dkskgat.ced, (b) Herlaj.reî, quoiid.capt.lYiJJenb.adtit.ff.desfleaior.n.i?,. (cj Sdtid 39 1. Talden,
adtit.C.deAleJt" «.3.
•'(<*) §.6.1tiJl.deVerb oblig. (?) Condiflioceuipr.lnfi.
d. F, 0, l, 74. &feqq. d. eod, (f) jic~l\o exppulatu d,.}srinc.
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heeft, als yemant voor een ¾nder zich verbonden heeft eenige daedt te'
doen, waer toe hy dan ook moet worden gedoemt ende gedwongen
bj inlaeg of andere middeUn van executie , fonder dat hy kan volftaen

«iet prefentatie van te willen betalen de fcbade ende de intereft, die de
beioft-eyfcher daer by , dat dç daedt niet vervult was ^ mochte hebben geleeden, (g)
yg. Maer om dat den eylcher dikwiîs niet geîeegeh koomt lbo lang
te martelen met hem te dwingen, om te doen het geene hy niet en
wil d o e n , foo koemt het veelmaels op aenfpraek^ van fchade ende intereft uit,

en daerom vint men in de rechten , dat wie een daedt belooft heeft,
gehouden is tot het intereft, (h) fonder dat hier echter uit volgt, als
of de beloover van een daedt, tot het vervullen des felfs niet konde
gehouden worden, indien de beloft-eyfeber daer op dringen wil, ende
de fake,noch in haer geheel is, nademael immers geen reeden is»
waerom het meer foude geoorloft zijn, de trouwe te breecken in daden , als in faken, (i)

X X I I . K&PITTEL.
Van Eeden.

- Wat een \olkomem eedt, ende "toelke oiïïolkomene zijn.. Van eeden die Voorlich
gedaen knorden foo 'tot pleits-einde , als tot Voortgang Van een froces, jîls me
Van die, buiten ^cbt, borden gedaen

t. T T " 1 " Et is de gewoonte van ¾lle volkeren tot meerder verlèec1 " 1 keringe van beloften, om de ielve met eede te beveiligen,
---- -8-ende te verfèeckeren , waer van wy dan vervolgens ook
moeten fpreecken.
•z. Een eedt is niet anders als een aenroepinge van Godts- naem,
met verwenfchinge van zich felf, ftreckende tot beveftinge v.an yets
dat verfprooken ofte gehandelt is.
3. Soo is dan een volle eedt twee-leedig, beftaende uit aenroepinge
van
(g) /. 14. /. 7i. /. 84.ffde V. 0.
(h) dd. Il, eod. I. &. 1.13. infin,ffjerejud
ifi Zatpb.tit.vanobligat.an.'è.
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van Godts naem ende .verwenfchmge van zich felfs , wacr door die
den eedt fweert, wenfcht dat Godt hem mach ftraffen ofte niet helpen , indien hy willens ende valichelijk fweert. beides wort begreepen in het formulier by ons gebruikelijk , fio waerlijk^ helpe my Godt
osilmachtig.
4, Het kan nochtans voor een eedt pafieeren , als yemant tot beVeftinge van fijn woort of daedt Godt alleenlijk^aenroept tot getuige, fcn
-der den wenfch op fijn ziele daer by te doen , om dat yder een die
gelooft dat 'er een Godt is, wel weet dat defelve Godt geen leed.g
aenfchouwer is ofte toehoorder der menfchelijke faken ende reedenen,
maer dat hy heeft een jaloers oog ende een wreeker is, yan de geene
die fijn name misbruiken.
5, Maer een vcrklaringe welke gefchiedt by adelijke trouwe ofte
by het woort van een Prince kan voor geen eedt worden gehouden,
om dat daer in ontbreekt het middel van confeientie-dwang, \yaer door de
menfehen gedwongen worden verborgene waerheden te openbaren,
te weten de tegenwoordige vreefe van de Goddelijke alweetenheit,
almacht ende vreefleîijke rechtveerdigheit.
6. Veel min, konhen onfe Menmften nae reeden beftaen met haer
manne waerheit, al fchoon fy bereit zijn haer te onderwerpen, deftraffe van meineedigheit, als fy van valfcheit overtuigt worden; om dat de
kracht ende bant des eedts niet beftaet in de onieekere vreeieder ftraffe, die van menfehen fòuden te verwachten zijn, maer gelijke gez,egt is,
in het tegenwoordig ontzag van de Goddelijke majefteit , derhalven
behooren fy daer toe gehouden te worden, dat fy ten mmften de aenroepinge van Godts name , die beide in't oude en nieuwe 'Teïïament
van ontwijvelbaer gebruik is, als het de nootwendigheit vereylcht, niet
en koomen te weigeren, ende wort alfoo by den Hove in acht genoomen; maer in Politijke laken ende het ftuk van lands-middelen worden fy toegelaten, om in plaetfe van eedt-fweeren flechts aen te neemen ende te belooven , mits haer onder werpende, fio fy van bedroeh
overtuigt worden , de ftrafle van meineedigen. Lift. van het gemael
art ie. 18,
7. Het is echter niet te zeggen, dat men de Menniften, die uit een
overmatige vreeiê van Godts name over haer fèlfs aen te roepen, niet willen gebruiken de gewoonelijke wijfe van Godt tot getuige te neemen,
daer toe fouàe behooren te divingen met boeten ende gevangenijfe; maer fc
genoeg te zijn, dat men hun enkele verklaringen niet.toelaeteenigen
jyaçht van rechte te hebben, gelijk gefchiedt..
Aaaaa
S.Men
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8. Men mach in den eedt, niemant anders aenroepen ] als den ~ware»
etide eenigen Godt, geen andere gooden noch verfturvene heiligen, om,
dat de felve de verborgentheeden der menfchelijke gemoederen onbekent zijn, en om dat iy geen macht hebben, de vaifche fweerderste
ilraffen.
9. Als men nochtans met lieden te doen heeft, diefodanigevaifche
Gooden of heiligen aenroepen, foo mach men fulke eeden wel aenneem e n , om dat jy ten minflen meinen, dat die geene die Jy aenroepen haer he
ten kennen ende macht over haer hebben.
10. De maniere van den eedt te doen is, dat men de aenroepinge
ende verwenfchinge duidelijk met woorden uitfpreekt, wefênde niet
genoeg, dat een ander de -woorden van den eedt uit ons lafi ende name g
fihreeven hebbende ons de felve voorleefl, aifchoon -wy fe verteekenen, om
dat by fiilke omftandigheeden fodanige kracht niet is van de gemoederen der menfchen te treffen , als in het uitlpreeken , welènde een
onmiddelijke gemeinfchap ende 'tfamen-voeginge tuffchen de reeden der
ziele ende des mondts, die foo blijkelijk niet is tuffchen d'ooren,oogea
ende de handt die teekent ende het gemoedt.
11. Weshalven met de reeden niet over-eenkoomt, dat men een
eedt, op een ander fijn ziele, of door een ander fijnmontfoudedoen,
om dat daer alfulk een zamenvoeginge van hert en mondt, diebydea
eedt moet zijn, niet gevonden wort, hoewel de praófcijk' op veeleplaetlèn anders is, en ook by ons, aengaende den eedt van calumnie ofte
van pleits oprechtigheit die op Ipeciale lalt van den meefter door fijn
lafthebber kan worden gedaen ; het welke de Godtsdienftigheit der
Paulèn ons heeft ingevoert. (a) alhoewel het by den Hove niet wort
toegelaten, als wanneer de meefter verre van der handt is ende niet
als zeer befwaerlijk voor het Gerechte kan verfchijnen.
iz. De macht en oogemerk van een eedt is in't algemein, die wy
gezegt hebben, om de trouwe der menfchen door de vreefe van Godts
toorne meer te verbinden.
15. Doch om in't byfonder hier van te fpreeken , dient aengemerkt»
dat de eeden of pleitshalven of buiten pleit worden gedaen.
|s 14. Pleits-halven zijn defe foorten; ten eerflen, den eedt, die gedaen
wort in plaetiè van nootfakelijke borgtochten, ten tweeden, den eedt
van oprechtigheit; ten derden, van waerheit , of om getuigeniffe te
geevenj ten vierden, eedt van prijferinge j ten vijfden , om pleit af
te doen.
" i j . De
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ij". De eerfte heeft verfcheiden gebruik, als, om in recht te verfihijneny 't welk plaetfè heeft tegen Vreemde perlbonen , die bank-vaft
gemaekt zijn ende geen borge tot fuiken einde konnen vinden, noch
in de Provintie begoedigt zijn.
16. Van gelijken, als een Eyfcher geen vafhgheeden hebbende, of
kennelijk niet zijnde begoedigt in de provintie, ook geen borge kanflellen voor de pleits koften, indien daer in wierde gedoemt; in luiken gevalle kan hy met eede volftaen.
17. En doorgaens foo dikwils de Wet eyfcht v¾n* de lieden borgtochten , indien fy de felve niet konnen vinden , foo wordenfe met
eede vry gelaten, ten ware partije daer al tegrooten nadeel foude by kontien lijden, (c)

18. De eedt van oprechtigheit is tweederley, algemein, ofbyfonder;
aîgemein gefchiedt in; verfcheidene geleegentheeden, foo dikwils partijen malkanderen van quaet-aerdigheit befchuldigen, dit noemt men in't
Paus-recht eedt van malitie, dat is, van quaet-aerdigheit ofte bedroch (d)
ende gefchiedt om allerhande voorvallen.
19. De byfondere is ,wanneer partijen tot bewijs koomen, ende malkanderen vragen onder eede voorflellen , ende beantwoorden ; dit
wort genoemt, eedt van calumnia, ende gefchiedt, zegge, wanneer
partijen in een proces , dat in feiten beftaet , elkander artikelen fielten om te beantwoorden , lbo moet d'een ende d'ander doen defea
eedt; waer van het oogemerk is, dat fy die artikelenftellenende beant*
•woorden fullen niet om partije .te quellen, maer om haer goede làke te verdeedigen.
2,0. Ten derden, eedt vangetmgettiffè te geeven, wordt gedaen by
alle de geene, die als getuigen-tot bewijs van partijen haer feiten worden belegt ende voortgebracht.
21. Ten vierden, eedt van prijfeeringe, heeft pi aets in allerhande aenipraeken, waer door men eenig goedt weder eyfcht-, en dat de bezitter uit boosheit, of haitnekkigheit, ons niet weder geeft , het z.y das.
hy het wel kan doen, of dat het al verloorën is.
22. In fuiken geval mach d'eyfcher het goedt waerdeeren naer fijn
befte geweeten , even niet naer de gemeine waerdije van het goedt,
maer ooknae fijn geneegentheit. Sulx, indien hem by exempel, eenffceene kanne wierde onthouden, die hem van fijn voor-oudçrs of van een
Hef vriendt mocht aengekomen zijn, die hy om geen dubbelde ducaet
foudé willen miflen, hy fòudefe onder eede, lòo moogen wardeeren,
• •#•
Aaaaa 2
al was
Cc) NoH>,uz.ç.2,

(à)

addel.^.§,J.ff.dejurejttr.
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al was hy voor een ander geen tien ftuivers weert, evenwel d'
Rechter mach ende behoort de prijs te matigen, als hy te verre buiten (hoor
loopt, (e)

23. Volgt de eedt van pleit af te doen, de welke of by d'eene party
aen d'andere wort opgedragen, endegeprefenteen, of fy wort van de
Rechter aen een van beyden opgelecht.
2.4. D'eerfte foorte is wederom tweederley , gewillig of nootfakelijk.
25-. Gewillig , wanneer d'eene party de geheele fake geeft op des
anderen eedt.
2,6. Nootfakelijk wort genoemt,wanneer de geene,die het op zijn eedt
gegeeven is, den eedt wederom aen den anderen opdraegt; want alldan de ander die den eedt wederom aengebooden wort, moet of [weeren,
of van het pleit af,

en de party fijn eyfch toeftaen , defwegen dele eedt

nootfakelijk genoemt wort.
27. Sodanige eeden hebben haer gebruik, wanneer d'eene en d'andere zich niet wel verfeekert houdt van fijn recht, ofte bewijs van
dien.
2,8. De gewillige eedt kan foo wel in, als buiten recht worden opgedragen, doch met onderlcheit; dat die het fweeren buiten recht aengebooden wort, fuîx vrylijk mach doen of laten, doet hy het, fbo wint hy
de fàek; doet hy het niet, hy behoeft deneedt aen den anderen niet wederom te prefênteren, ook is d'ander niet gehouden, indien hyfè weder aen biedt den ïèlven te doen; tnaer hy kan de fàek laten op haer
beloop, (f)
29. Doch reedein't pleit zijnde, en den eedt aen den eenen, door den
anderen, geprefenteert wordende, foo moet defe den [elven of doen, of wederom opdragen; om dat hy echter aliHan noch fijn keur heeft, fonder
het pleit te verheien, foo wort het noch al een willige eedt genoemt.;
en de tweede foorte nootfakelijk , om dat die afgelegt moet worden,) of
het pleit verhoren, (g)
50. Het recht van den eedt op te dragen , koomt toe, aen de geene die het vrije bewint van haer goederen hebben, geen kinderen noch
'uitfinnige, noch ook minderjarige, of andere die onder Voogden flaen,
dienfvolgens ook geen getrouwde vrouwen, anders als met confint van
hare mans. (h)
31. De
(*) t. tit, ff dejurejur.'mlitem.
(f) l. 17. ff. de jurejuf,
0?) / . •?#.'#•
tod. tit.
(hj /, 17, i, i. & a, <tf l zo. ivfin. cwn II. feqq, h 3$. in £i\<¾
§• l'tod.
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31. De Mombers en Voogden , die over an'dere Heden goederen
geftelt zijn, als ook generale bewinthebbers konnen het doen, wanneer dringende noot , of blijkelijke nut van haer meefters faken het
felve vereyfchen, anders niet. (i)
32. De eedt kan worden opgedragen aen allerhande partijen , van
wat fexe of ouderdom fy ook mogen zijn, (k) niet dat de Wet voor
goet keurt, dat eeden van kinderen onder de veertien jaren, fouden
kracht hebben.
33. Maer fy geit alleen, ten aenzien, en tot nadeel van de geene
diefe aen kinderen opdraegt; want hy doet het met dele voorwaerde,
foo den eedt die ik^prefentere gedaen fal zjjn, wil ik^ afftaen van't pleit, en
dienfvolgens hy den eedt, aen een kint opgedragen, en het kint gefwooren hebbende, foo is de conditie vervult, en het pleit verlooren,
[onder dat d.e Wet daer om kinder-eeden voor goet-keurt. (1)
54. Het kan ook worden opgedragen, in allerhande faken, die tot
een yder fijn patrimonie behooren en daer van yder fijn vrije difpo/itie
heeft , ende by gevolge, daer men over mag ackordeeren (m) By.
gevolge kan het niet worden opgedragen in faken , die men niet
afftaen ende verfaken kan , gelijk onder anderen is het houvvelijk,
tot voordeel van het welke den eedt wel kan plaetfe hebben ,
maer niet daer tegens ; dat is, als yemant weegens homvelijk^ van een
ander wort acngefprooken , fio kan , die aengejprooken wort, indien hy w
de fake -wel hegeeven op den eedt van den aenfpreecker ; maer die het h
welijk^zegt aengegaen te zjjn, mach de fake niet varen laten op den eedt va
die het ontkent; maer hy moet fijn bewijs inbrengen, foo veel hy kan;
en is het niet genoeg, lbo mach de Rechter den ontkenner den eedt
van zuiveringe opleggen ; ook beiderzijdts, kunnen fy den eedt van
oprechtigheit , nevens de bewijs pointen die fy malkanderen ftellen,
wel af-eyfchen; gelijk alle daeg gelchiedt.
^f. Anders indien den eedt foo pîaets hadde in het Huk van houWelijk, dat het den ontkenner op fijn eedt wierde gegeeven, dat was
in der daedt foo veel, of het houwelijk, door onderling confent wierde vernietigt; en weete foo by 't Hof gediiponeert te zijn op het re.keft: van feeckere Irouk^ Samuels, tegen Louis Michiels. want als fy verfochte, dat hem den eedt mochte worden afgenoomen , van dat hy
haer geen trouw-belofte gedaen hadde , die zy fuftineerde gedaen te
.zijn, end' hy by refcàptie prefènteerde den lèlven eedt te doen, heelt
Aaaaa 3
het
(0 <W. i-j,§.i.&f. /. 18.e¾r* 19./.tf.injir. (fc) i.26.inpt.h.t, Q) /.34.$ 2,
toà.m,
(™) per 1,2,ff.dejurejur.& l,u,ff.dedol.maL
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het Hoff. fulx niet aengenoomen j maer de fuppliante den" wech vaiî
ordinaris recht geweefên, by appoftille van den 16. Septemb. 1679. Dier-.
gelijk appointement was ook gegeeven op den 14. I¾r. 1Ö78. indefake
van Lolkjen Harkes, contra Gerrit Pieters. Is echter ook wel gebeurt,
dat een paer volx over houwelijx beloften oneens zijnde, ende voor
'tHoffdaer over zijnde verfcheenen, fynae woorden ende weerwoorden malkander quiteerden van hun onderlinge preienfan, doch fonder
eenige dijpoftie van het Hoff, ende fonder blijk van bewijs aen d' eea
of d' andere kant.
36. In aenfpraek over mifdaden heeft al mede plaets de opdrachte
van eedt (n) aen partijen, maer niet als yemant Criminelijk^wort aengeiprooken tot openbare ftraffe , om het gevaer van meineedigheit,
dat dien te nevens gevreefl wort.
37. Die den eedt tot pleits afdoening opdraegt, moet eerft fel ve den
eedt van oprechtigheit doen, te weeten, dat hy Jïjnpartije den eedt vergt
niet om te quellen, maer om dat by meent een rechtveerdige fake te hebben »
fuik een niet voorgaende , heeft partije reeden om den opgedragen
eedt te weigeren, (o) gelijk'er dan ook andere oorfaken zijn van f 00danige weigeringe.
38. Als ten tweeden, foo hy met goede reeden kan zeggen, defàké
onbewufb en hem vreemt te zijn; (p) ten derden, indien de opdrager geen recht heeft om fulx te doen ; (<i) ten vierden, om dat de
perfoon, dien het fweeren opgedragen wort, daer toe onbequaem is»
als wefènde noch onder de veertien jaren; (r) ten vijfden, om dat hy in
de fèlvige fake al eenmael gefwooren heeft; (f) tenfefden, als de fake
beweefen is , want dan is het fweeren onnoodig ;. (-) ten zevenden,
indien het formulier van den eedt onbehoorlijk is, (u) door meldinge
van verftorven heilige of yets anders, als mede by ons, wanneer de
Menniften , en andere lieden van dwalende confcieruien , meer voorgeleidt wort, als d'aenroepinge van Godts naem ; ende ten achtftcv,
als de geene die den eedt voorgeleit wort het recht dier plaetfè daer
het gefchiedt, niet is onderworpen, (w)
39. Om defe reeden kan den eedt niet alleen geweigert worden
om te fweeren, maer behoeft, die een van defe gemelte reeden heeft,
den eedt niet weder aen een ander op te dragen, (x)
40. Somtijts kan ook die den eedt aen fijn partij hebbende opgedragen,
( n ) !• 13- §'**• l- -8- §-5 6-7-& pen, eod til. (o) l, 34.$,4. eod.lit. (p) d,l 34,.
fin.pr.
(g) /, 35. §.|i. (r; d /. 34, f, 2. (?) 1.18, eod. (t) /. 8.ff,de Condit.
Inftt.
(") /.5, f. pen. (w) d. I. ¾j. $. uit.
(=9 dd. II.
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g e n , van de andere gedaegt wort, om den fel ven te doen, fulx weigeren ; te weeten, als ik een dief of ander bedrieger , den eedt heb
opgedragen , lbo behoef ik fè niet weder van hem aen te neemen ;
(y) het kan ook gebeuren dat 'er andere verfcheidentheden zijn
van oorfaken , ende perfoonen , om welke , die den eedt heeft
opgedragen , niet kan worden genootlàekt den fèlven te aenvae-rden. (z)
41. Volgt de eedt, die van den Rechter , aen een van beide partijen w o r t opgedragen, het welke gefchiedt in twijvelachtige faken , wan-

neer beiderzijdts, de bewijfên foodanig ïijn, dat de Rechter nauwelijks weet, wie van beiden recht heeft, alfiJan legt hy den eedt op,
aen den geenen, voor wien hem dunkt de meefte waerfchijnelijkheit
te zijn ; en vindt hy geen onderfcheidt tufîchen beide, lbo laet hy den
verweerder den eedt doen , want ten aenzien van den eyffcher gebeurt het zelden , dat het hem op fijn eedt kan gegeeven worden,
om dat doorgaens nevens hem plaets heeft de regel, welke zegt, als
4e eyfcher niet bewijfi, foo is de gedaegde vry. (aj

4z. Want is te wèeten, dat veel autheuren van defen rechtelijken
eedt onderfcheiden twee andere foorten van eeden, waer van d' eene
tot vervullinge , en d' andere tot fuiveringe ftrekt , en foo genoemt
wort, (b) d'eedt tot vervullinge wort by een eyfcher gedaen , die
ten naeften by, of ten halve fijn zeggen beweefen heeft, te weeten ,
met een onberifpelijk getuige, nevens andere prefùmptien, of met een
belijdeniflè van de partije fèlfs, buiten het gerichte gedaen, foo als be~
tieeden ftl geleert worden.

45. Eedt van zuivering is, waer door de verweerderbefwaertzijnde met prefùmptien en waerfchijnelijkheden, zich daer van met eede
iuîvert, en alfoo daer van vrygelprooken wort.
44. Weete niet, dat in onle practijke eenige andere eeden van de
Rechter afkomen , als åeie beide foorten ; en meine dat men derhalven , wel foude mogen zeggen, dat de rechtelijke eedt is tweederl e y , tot vervullinge ende tot fuiveringe , d' eene voor den eyfcher , en

d'ander voor den verweerder; want het geene de fchrijvers van deir'
anderen eedt verhalen , is donker , en fchijnt van weinig gebruik te
zijn; immers foo veel noch hebbe konnen bemerken.
4 j . De kracht van de eedt by partijen felf malkanderen opgedragen , is grooter als die van de Rechter afkomende ; want een fenten(y> /. 11. §. pen, C. de ji&'ion. ter. dmot'l
(z) å. I. 34. $. pen.
•f. C. te. Eâend
(b) Suppletorium, purgatorium jusjwanàum
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tentie op Rechters eedt gevallen, kan door appel, of door nieuw gevondene Inftrumenten, die het tegendeel bewijlen, te niete worden
gedaen , maer niet dat van partijen fèlve afkoomt ; want dat heeft
kracht van accoort, en die het verheft, moet het zich felve wijten,
dat hy het op fijn partij's eedt gegeeven heeft; fuîx dat defe eedt gedaen zijnde , voorts niet'meer gevraegt wort , of de fchult oprecht ù,
maer of de eedt gedaen is, 't welk blijkende, foo moet de gedaegde betalen , of de eyfcher moet fijn aenfpraek varen laten, alfchoon hy konde
bewijfen, dat fijn partij valfchelijk^gefwooren hadde ; want daer op ftaet
ftraffe van meineedigheit ; maer de gedane opdi¾cht van eedt heefc
ondertuflchen zijn volle kracht, (c)
46. Zijn noch overig de eeden die buiten ooriake van pleit of twiffc
worden gedaen, foo om yets te belooven, als om. eenig ander Contratt
te bevefligen.
47. Edoch van defè wort in de Keyfêrlijke rechten gehouden deie
reegel, dat eeden niet meer gelden als gemeine beloften, niet om daer door
de waerde van den Eedt te verminderen; maer veel meer om die in
meerder eere te houden , ten einde de lieden deieîvc niet al te lichtelijk fouden gebruiken , en door de dagelijkfè gewoonte mindec
achten, (d)
48. Hier van komt v o o r t , dat geen handelingen nae de wetten
verbooden, met eeden konnen worden bekrachtigt, fchoon iy alleen
om burgerlijke reeden, door de wet^verbooden zijn, mtgenoomen dat
handelingen ende Contraüen van minderjarigen zijnde geoorloft in zich
felfs, maer Schadelijk voor de minderjarige, diedaervan by gevolge in
haer geheel fouden konnen herftelt worden, dat fòodanige Contracten
door den eedt indiervoegen beveiligt worden, dat herfleiSinge geen
plaets heeft ; maer defe kracht wort den eedt benoomen , by Oráonnanti
•van Friejlanât. (e)
49. Het Paufelijke recht nochtans wil, dat alle eeden die niet Jîrij-.
dig zjjn tegen de wille Godts , tegens deugt en eerlijkheit fullen worden
waergenoomen \ (f) het welke foo verre by ons moet onderhouden
Worden , dat niemant zjch !>an /lellen tegens de vervulling? van jets dat
hy onder eede belooft , en aengenoornen heeft , fchoon hy , nae geme
recht daer aen niet gehouden was, noch aengeiprooken konde worden.
t ƒ o. Ook foo zeer, dat yemant met gewelt gedwongen zijnde, yets
onder
c
( ) l- 5- §• *•/. 28.$. «'«•• d, tit. (d) Dix, in pqfil. adffdejurejur.n. 7. (e) 1,
tit, 7. art.4.6.
(f) C.fîVero8. C. cum Contingat, î8- x, áejurejur. C. breVi
x.eoá.

wumkes.nl

I I L Boek, X X II. Kapittel.

ƒ Sr

onder cede te belooven, fulx ook naekoomen moet; mits het in de macht
van de overigheit is den geenen, die eenig recht door een gedwongen eedt
verkreegen heeft, daer van te berooven, en alfoo by gevolge den gedwongen perlbon te bevrijden , konnende lbo verre , en niet anders
Waer zijn , het geene gezegt wort, een gedwongen eedt is Godt leedt. (§)

XXIII. KAPITTEL.
Van Beloften an d'eew kant vervult.

Vat benoemde Contracten nae ICeyfèri rechten niet anders çijn als belofte aen d'
kant yeryult. Wat kracht die nu hebben ende yan deaenjpraekdaeruitgefcbapen

i. T * \ U s verre van volle beloften ende toezeggingen lbo onder,1
I
1 als fonder eede, die wy gezegt hebben, dat by ouds fiipula&~*f tîtn of PaBa genoemt wierden, ende dat deftipulatieneygentlijk contracten waren, maer paiïa Hechte beloften.
z. Sodanige beloften van wederzijds te doen ofte geeven, als (y aen de
eene kant mét doen of geeven vervult waren, wierdenfe by Keyferlijke rechten eygentlijk ende alleen onbenoemde contraäen genoemt, bloote beloft
gaven geen attie; ende als fy al aen een kant vervult waren, foo kondenIe noch herroepen worden, lbo lange d'ander het fijne van gelijken niet
hadde gedaen. (a)
3. Maer alfoo heedenfdaegs alle toezeggingen duidelijk^gedaen verban
maken ende aktie geeven, fonder anders, als met beyder wille te konnen herroepen worden , foo hebben wy de beloften felfs voor onbenoemde Contracten moéten neemen , en daerom àls fy aen d'eene
kant vervult zijn makenfe geen nieuwe foorte^ konnen ook even lbo
weinig, jae minder, herroepen worden, als te vooren.
4. Zijn dan onbenoemde contraéten, allerhande beloften, zegge, lbo
haeft ïy aen d'eene kant dadelijk vervult zijn. Maer in Rechte zijn voornamentlijk vier foorten bekent, die geen eygene namen hebbende aldus
worden befchreeven; geeven omtegeeven3doen om te geeven, geeven om te
doen ende doen om te doen.
5. Geeven om te geeven , fohijnt het lèlve te zijn met wiffelinge of
wandelkoop; hebbende defweegen een lèekere naem gekreegen, om
Bbbbb
"
dat
(S)Grot.dejur. btlL&pac.lih. 2, c. 13.», 14. gr/ejw.
(-) l, 3.£4, ff.decond
cauf. dat. non fee,
" •
.
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dat het in oude tijden, eer het geit in gebruik was, zeergemeinis^eweeft, gelijk het noch is onder de Volkeren, daer weinig gek omgaet.
Edoch het gemeene geit vermeenigvuldigt zijnde, foo is de wifîelinge wederom in wangebruik gekoomen ende heeft nu den felven aert
met andere onbenoemde Contraüen.
6. Beftaende, gelijk gezegt is, hier in , dat uit wifTelinge geen byfondere actie voorkoomt, maer de felve, die uit alle andere beloften
aen d'eene kant vervult zijnde gegeeven wort, waer van terftont fel
gefprooken worden; by welke nae verhael van de gedane belofte ende
vervuilinge by den eenen gedaen men eylcht dat d'ander gedoemt
mag worden net beloofde van fijn kant mede te voldoen.
7. Ook kan hy alternatief concluderen, tot vervuilinge van de belofte,
by den anderen te doen ofte tot weder-geevinge van het geene by
hem uit kracht van de gedane belofte gegeeven is,
8. Hy kan ook enkelijk, fonder^rÄ^wweder-eyfchen, wat hy gegeeven heeft, als de oorfaek^ op-hout, watrom het gegeeven is, invoegen, di
nkî is in ftaet om volgens overeenkomfte vervult te konnen worden.
9. Immers gaet dit vaft in Wiffelinge of Wandelkoop s te weeten, ah
ik„ u jets hebbe gegeeven, op dat gy my wat anders foudt geeven, waer Van,
hier boven gehandelt is.
10. Dienfvolgens foo verre gy my niet wederom geeft het geene
verfprooken is, fchoon het verongelukt zj buiten n fchult, lbo moet gy
my het mijne wedergeeven.
11. Maèr is 'er 'yets gedaen op dat gy wat geeven of wederom doen foudt
ende gy buiten u fchult niet hebt konnen doen of geeven dat belooft
was, foo valt 'er geen a£tie , fchoon die aen fijn kant gedaen heeft ,
dat niet kan herdoen, om dat de eygenfchap der fake met kan lijden,
dat men eyfchen [oude, ten eynde hy fal werden gedoemt, om te doen, dat
enmaogelijk^is.
12. Van gelijken, ais gy wat hebt gegeeven, op dat een ander yets feu*
de doen ende hy geerne wil, maer om noodvallige oorfaken dat niet en
kan doen» foo behoeft hy 't ontfangene niet wederom te geeven, foo
verre het belet in fijn perfoon niet is te paffe gekomen ( want elk fijn eygen
ongeluk dragen moet) of ook^geen ongelijkbeit tuffchen de winfl van de ee
ve ende verlies van d'andere, fonde'r oorfake foude ontfiaen : waer op in d
byfondere gevallen moet worden gelet, (b)
13. Aengaende wandelkoop in het byfonder, fy koomt meeftendeel
over*
. (b) v¾ quçdix, ad tit. ff, de condiïï, capif, dat, non fee* & ad tit. de permtt
de prœftr, yerb.
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övefeen met koop ende verkgopinge., als.dat in beyden plaets heeft de
eviclie, in beyde vernietinge des contraBs wegens ongelijkheit over de
helfte fòo het Schijnt, en wegens de gebreeken die in het verkochte
ofte verwandelde goedt worden bevonden, (c)
14. Maer fy verlcheelen hier in; teneerften, datwandelkoop, niet
als in eygen goederen beftaet, koop ook in andere lieden goedt, ah
boven gezegt is. ten tweeden, dat, als ik mijn fàek gegeeven hebbe
en ondertuffchen het ding, dat gy moetgeeven, verlöorengaet, foo
is het ntet mijn Schade, (d) gelijk het in verkoopinge zijn foude, maer
het is u verlies , invoegen dat ik het mijne aen hem gegeeven , kan
weder eyfchen , 't welk de kooper van de prijs niet kan doen, diefe
onbetaelt zijnde noch moet opleggen; edoch fijn goedt in wandelkoop
weder eyJcht, kan wegens andere geledene fchadeof ophoudende profijt geen aenïpraek doen. (e)
ij". De vordere foorten der onbenoemde contracïen zijn eerftelijken
geeft om de doen, waer tegen geftelt wort, doet omte geeven, wanneer
ik my verbinde , om yets voor u te doen, daer voor gy my geit of
.yets anders belooft; (f); wel<té weeten, -dit-dòen moet fodanig zijn,
,dat het niet verhujrtjkan worden, want d#n is het een¾behaemt contract:, bmr ende vsrhuiringe, waer van hier boven is gehandeltj maer
het moeten feiten zijn van de felve flach , als inl laft-geevinge te
paffe komen, die aldaer om niet, gedaen worden, ende hier voor geit.
16. Eyndelijk. is licht te verftaen, wat de vierde fòorte, doet om tedoen wil zeggen, wanneer men-ach verbindt,om> voor een ander yets uit te
werken, met bedingft, dathy wederom voocens yetsandersfal doen. (g)
17. Hier toe kan ook gebracht worden, de ovéreenkoominge,
•waer van hier boven gemelt is, op het ejnåe des cápittels van hair ende ver-

kmringej te weeten; als twee perfoonen malkanderen het gebruik van
yder fijn goedt by beurten toeftaen.
••
;
•
18. Soudé hier eenigermaten ook tóèkon¾eb gebracht worden, het
geene wy in¾ kapittel van huir vergeeïen hebben; -Als men aen een
huifm'an of ambachtfman fijn gereedtfbhap byzet j om daër mede fijn
koft te winnen ende konft te oeffenen, indiervöegen, dat het goedt
des leeners eygen blijve, evenwel getaxeért, met bedingft y^nintereffen en dat in plaets van't afgebeefigde het nieuwe in eygendom aen den
bruikgunner fal komen.
'J
¾bbbba •
- ,;
19. Soda-

(0 l' 1. ff. de ter. permut- l 19. i.pen.ff. deJEàil.Êd.l. 2. C. derefcind. ïend(d) 1. uk. ff, de condibl. tauf. dat. non fee.
(e) Sic cape l, $. §. n ff de pra
fin yefb,
(£) l, 5, §, 1. 0> 2) junBâ l. 1$. ff. d, tit,
(g) d. / , 5 . §, '
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19. Soodanige contracten wordende dikwils aengegaen met huis-'
lieden, buiten kenniflè van de Landtheeren , ook wel met inwoonders van huifen, waer door de huis-en landtheeren haerin'tuit-einde
vinden verfteecken van hun hypoteeken voor de bedongene huir, foo
hebben d'Heeren Staten op den 21. Febr: 1685". geftatueert, dat alle
tranfpoorten van leevende have en andere meubelen , die by de Contrahenten werden aengegaen , fònder dat de dadelijke bezittinge ofte
detentie kome ende verblijve by den aenhandelaer, maer in tegendeel
daer het verhandelde blijft ofte wederkeert in handen van den verhandelaer, fullen zijn nul en van geener weerden, ten z.y ende van dien tijt
af, dat daer afaïïe trr Secretarie van de Grietenije ofte Stadt daer de verhandelaer woonachtig is, werde geregifireert.
20. Voorts dat niemant aen eenigen huifman eenige leevendige have
lal mogen leenen , verhuiren , om de melk of ter beede , ende op
eenige andere maniere by te zetten , finder overdrachte van de eygendom, langer als voor de tijdt van drie maenden, of lal daer van desfelfs Landtheer door behoorlijke denumiatie moeten verwittigen , en
daer af relaes in forma neemen, by gebreecke dies, dat defelvegoederen,
voor de fchulàen van die geene y onder welkefy bemjten,
fullengediftrakem,
en aengefiagen worden,
• . ~ \- "
21. Noch behoort tot onbenoemde contracten de overeenkomfte
van prijfeeringe, welke is, als men eenig goedt tot feeckeren prijfe gewardeert, overgeeft aen een ander , om het te verkoopen voor dien
prijs, of anders aen ons wederom te keveren, (h)
22. Defe foorte hout de middelmaet tuflchen koop ende huir, geschiedende eygentlijk om niet ende fonder loon, maer tol en geit bedongen zijnde, blijft noch het felve Contra<¾ , hoewel oneygentîijk. (i)
23. De aenneemer het goedt tot taxatie hebbende ontfangen , is
gehouden , foo hy t'niet verkoopt, het fëlve wederomme te geven,
ichoon het verongelukt mochte zijn, te weten, indien de aenneemer
zich heeft aengebooden, maer veriòcht zijnde koomt de fchadeopden
eygenaer, (k) geen van beiden verfoek hebbende gedaen, of daer van
niet blijkende, lbo. is de aenneemer gehouden middelmatige fchult te
hoeten , maer is vry, als hy gedaen heeft wat een goedt huishouder
in -fijn eygen faken behoort ende gewent is waer te neemen. (1)
24. De aenfpraek uit onbenoemde contracten voortkoomende, wort
in de Roomiche wetten genoemt van voorgefihreeven woorden, omdat
eertijts,
. fh) ConfraBusœftimatorius. tit.fcâeJEfiimatorià.
{•) l.t.d.tit.
(k) dj.u
$-x.jun8.l,i7,§ti.d.p*fcr.T/erb,
(1) <*¾,/.5.$.2.JF,Comiged,
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ëertijts, uit de benoemde contraften, in gebruik ende bygelchriftegeftelt waren feeckere vafte formulieren , welke by de eyfehers van
woorde tot woorde moeften worden verhaelt , maer van de onbenoemde contraéten waren geen feeckere formulieren bekent, dies
moeften de eyfchers haer begeeven tot de Rechtsgeleerden'; die dan
nae geleegentheit der faken , haer foodanige woorden voorfchreeven
als fy bequaemft voor recht fouden konnen gebruiken , en daer van
Wierden defe aftien genœmt van voorgefchreeven woorden, (m)
2$. Men doet in de felve een verhael der fake foo als fy voorgevallen is, ende daer uit maekt men een conclufie tot het geenedegedaegde nae recht ende billijkheit behoort te doen of te geeven , met
fchaden ende interelTen, &c.
2.6. Somtijts wort ook aélie van voorgefchreeven woorden vergunt,
als'er twijvel is , of de gewoonlijke aenfpraek in feeckere gevallen
plaetfe kan hebben , ook lbo dikwils getwijvelt wort, wat flach van
aenfpraek, voorgeftelt fal worden, (n)
2.7. Uit het gezeide kan dan worden afgenoomen, dat, als'er yets
gegeeven ofte gedaen is , met bedingft ende onderlinge overeenkom8 e , dat een ander yets wederom fal geven ofte doen, foo lange defe
niet in gebreecke is, om van fijn kant het verackordeerde te voldoen,
die eerft gegeeven ofte gedaen heeft , alfdan geen aétie of aenfpraek
beeft, ende by gevolge, dat hy ook foo lange nietkanwedereyfchen
het geene by hem gegeeven is.
a8. Waer uit dan volgt , d a t , als d'ander in gebreecke is ende
draelt langer, als hy behoort, dat alfdan die gegeeven heeft het fijne
weder kan eyfchen, ende niet effen behoeft te dringen op het wedergeeven of doen van de ander , gelijk men doen moet in andere benoemde Contracten; ende foo verre fal noch heedenfdaegs wel waer
Zijn , dat onbenoemde Contraüen herroepen mogen worden,

gelijk Nauta

verhaelt het gevoelen van 't Hoff te zijn geweeft in fijn f o. dccijte,
tuflchen Jelle Gerx Appellant, contm Ruird Hendrix Appelleerde
1638 ; te weten , in gevalle d'eene fijn gedeelte van het Contract
heeft vervult ofte begonnen om te vervullen.
fm) Vid. prakB. ad tit.ff. de ¥rafcr. yerk.
(?) V'td. 1. 5. §. t. 1,19. §. %Je
jmar.jmH. 1.14 eod, l.ij.l, $o.ff. de contrab. empt. 1.2, d. païi. in empt. & yend.
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XXIV. KAPITTEL.
Van VerUntemjfen door een ander gemaekf.

Een Vader "toort doorfijnkint, dat hy in de macht beeft, Verbanden, uit beVel,
uit baet» ende uit mede-gifte. Kooplieden door fcbippers eaàe makelaers. Min»
derjarige door hare Voogden ende mombers.

i t % \ 7 / Y hebben hier boven al eenige malen gezegt, dat in het
\ \ / gemein niemant door een ander verbonden wort , vvaer
• ™ van de reeden is , dat d'eene geen macht over d'ander
zijn goedt ofte fijn wille heeft.
. x. Behalven , dat vaders over hare kinderen die onder haer handt
zijn, foodanigen macht hebben, behoudens de ejgendo in vcM hciev goedt~
rtn, die fy felfs verkreegen ofte van elders hun aengekoomen z.ijn. (a)

3. Van gelijcken , worden de vaders verbonden door hare kindek
ren, wanneer fy eenige handelingen aengaen, en mix uit driedeiieije
oorlâke.n, Welke zijn, bevel, bdet-treckinge, ende mede-gifte,

4. Uit bevel is de vader ¾ A ' t geheel verbonden , lbo dikwils dè
loon eenige handelinge hei
-.-ngegaen, op ordere van fijn vader,
het zy door .uitdruckelijk bevel, of doqr goedtkeuringe naderhandt,
en lbo dikwils daer blijk is van de wille des vaders, (h)
jr f. Gy fuk vragen, of dat byfonder is tuflchen vader en kint, en of
niet alle de geene die laft geven tot eenigen handel, daer uit konnen
aengefprooken worden; ik antwoorde eygentlijk Neen; maer die gehandelt heeft met een laft-hebber van een vreemt per/bon , heeft de
rechte aenlpraek alleen op degelaftigde, met wienhygehandelt heeft,
de laft-geevinge beftaet tuflchen de andere twee, te weten, die de laft
geeft, en die fe ontfangt, en raekt een derde niet.
6. Hoewel de biilijkheit heeft ingevoert, dat de laft-geéver nntsbdven met de oneigentlijke, die men nuttelijke actie noemt, kan aengefprooken worden, en de laft-hebber felfs, met de rechte of eygentlijke

(a) Viá. de bis tit. lnfl, Quando ex faSlo eor. qui in alten, poîefl. de Groot 4, boe
4. deel n. 50»
(b) l. i. (y tot.ff.Quodjitjju.

wumkes.nl

Iïf. Boek, X X I V . Kapittel.

y8 7

lijke aenfprâek. tot wiens voordeel, noeh by de meeste Rechtigeleerden wort verftaen , dat een gelaftigde nae dat hy fijn bedienft heeft
afgelegt, niet meer kan worden aengefprooken, hoewel nae de firengheit der Rechten anders foude zijn. (c)

7. De tweede reeden, om een vader door fijn kindt te verbinden ,
is baet-treckinge , welke hy door den handel van de zoon heeft gehadt , want alldan heeft de geene die met de loon of dochter heeft
gehandelt, aenfprâek op den vader, uit dat eygenfte ContracT, het
Welke met de zoon is aengegaen, voor fio verre de vader dien te neffèns
heeft geprofiteert, (d) hoedanige aenfprâek tegens een vreemt perfòon
niet foude konnen gelden , Ichoon eenig profijt tot delèlve van den
handel door een ander met my gemaekt, mochte zijn gekomen, ten ware
fimtijts om byfondere omfiandigheden van billijkheit nutlijke of oneigentlijkf
aenfpráe\ wierde gegunt.

8. De derde reeden hebben wy gezegt te zijn mede-gifte, niet van.
houwelijk, waer van elders, maer als een vader zijn loon of dochter,
eenig Capitael geeft om den koophandel daer mede te onderwinden,
lbo blijft de mede-gifte wel des vaders eygen , fchoon ook de zoone
een byfondere wooninge hadde , maer hy is verbonden uit alle Contraóten by den foone aengegaen , fio verre de mede-gifte kan flrecken;.
mits dat hy daer van eerft aftrecke, het geene de zoon aen hem ter
fake van eenigen handel, zedert de gedane mede-gifte fchuldig mochte
zijn geworden, maer tot mildaden behoortdefe aenfprâekopdernedegifte ganlch niet, als nae dat de z.oon gedoemt is in geit, dan kan de vader
uit de fententie op de mede-gifte aengefprooken worden, (e)

9. Als 'er eenige Crediteuren den zoon betrouwt hebben op feekere
Waren die ergens in een winkel, pakhuis, of andere plaetfe zijn leggende, en de vader, die daer toe mede aen fijn zoon op nieu verfchooten heeft, defelve waren tufichen de zamentlijke Crediteuren des
foons deilt , lbo moet hy fulx met gelijkheit doen , fonder dat hy dien
tenevens yets voor af kan trecken , maer foo hy de gelijkheit daer
in niet effen waergenoomen heeft , foo kan hy daer over van de
Crediteuren worden aengefprooken, te weten, van de geene die op 4e
gedeilde waren hebben betrouwt, want die fillx op waren van een ander

flach of plaetfe hebben gedaen , moeten op die, ende niet op anderewaren defen aenlpraek doen. (f)
10. Een

(c)_Sani. 3. 7. r.
(*) l.i. &• tot. iit.ff.deinHemïerf
(e) tot.tit.ff.de:
TecHl'w. §. 4. in(l. d. tit, Qttoà cum eo t/ui in alien. pot, dix. in fofit. èr pœkiï, iüè.
V)tk.ffJeTributor.ac7,§,il>lnfi.d,tit.
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10. Een Contrac¾ is'er waer uit een zoon of dochter, in vaders
macht zijnde , noch felfs verbonden wort, noch de vader in eeniger
maniere verbindt, te weeten, gelt-leeninge, waer van hier boven gehan~
dtlt is.
i i . Voorts worden om het gemeine nut door andere verbonden,
naevolgende perloonen; Eerftelijk, alle onmondige door hare voogden , en mombers, in faken haer goedt betreffende , en die uit haer
name zijn gedaen; want gelijk fy aenfpraek konnen maken uit lülke
handelingen van haer voogden tegens andere lieden , lbo moeten fy
ook wederom aenfpraek lijden ; te weten , perfoneél ; de hypoteek
geit niet als by decreet, (g)
iz. Ook geit de perfbneeîe a£fcie niet wijder, als fy daer profijt by
hebben gehadt, of als fy van hare mombers fchadeloos konnen worden gehouden , anders niet , en daerpm als de minderjarige hier op
haer beroepen , foo wort het proces op bewijs geweefên, en de Crediteur dient te bewijfen , dat de fchult, ten behoeve van de weefèn
is opgelegt; (h) gelijk ook allenthalven by den Hove recht gefprooken is.
15. Tot dien eynde is wel van nooden, dat uit de gedane reeckeninge geblijke, ot het geit tot der weefen nut gegaenisofniet; want
lbo lang de reeckeninge niet is geflooten, ende van wegen de weefèn
wort ftaen de gehouden, dat'er geen noodt geweefl is, voor de voogden om haer met die fchult te befwaren, foo kunnen fy niet worden
g e d œ m t , maer de voogden moeten fèlft aengefprooken worden, en
die moeten 't met haer weefèn vcrgelijcken. Tot welken eynde die
aen een voogt in fijn qualiteit geit leent, dient fïeh ook wel te verfèekeren met verbandt op fijn ey gen perlbon, ende goederen, alhoewel,
fulx niet zijnde gefchiedt, de voogt evenwel uit de natuire van de fake
fèlf kan aengefprooken worden.

Edoch niet in eygener name , maer in

qualiteit als voogt, hy mach toe fien hoe hy't met de weefen vereffene;
en daerom als een voogt een Contraò¾ heeft aengegaen in die quaUteit,
z.egge als voogt,'fchoon hy daer voor fijn ej/gen perjòon ende goederen, nevens die van fijn wees heeft verbonden, foo fchijnt echter ongerijmt, d a t h y

in eygener name fal worden gedoemt, om dat het felve verbandt niet
anders kan worden genoomen, als dat hy prefteeren fal, dat het geit
waerlijk voor de weefen is gebruikt, ende dat het tot haren lafte
moet komen ; dies wanneer fùlx nae gedane reeckeninge blijkt, foo
kan
(g) T. tit, ff,Qnanà,exfacl,Tut,yelCuM. (*) ferl.$,C.tod,tit.l.i,C.dc
Curat.fur,
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kan mein' ik, geen Curator in eygener name worden gedoemt, al heeft
hy fijn perfoon ende goederen mede verbonden, ten ware de eyfcher
«bewees dat hy't geit voor fijn eygen gebruik, en niet voor de weeièn
hadde genooten. evenwel is dit niet buyten verfchil. Weete ook, een
Curator uit fuik een obligatie in eygener name zijnde aengefprooken,
indiervoegen te zijn gecondcmneert voor Alderheiligen 1681.P. vanV.
Impetrante, contra O. B. V. d. M. Gedaegde
14. De volgende rechtdagen is diergelijke fake verhandelt in dit exempel, de Heere E. S. V. A. en S. van H. Curatoren over de kinderen van
de Heere S. M: v. A. hadden gelicht een fonima geks voor de felve
weefen. de voogdije geëyndigt zijnde, werde over de reekeninge'gepleit jaren lang, In d'ontfang was gebracht de genotieerde fumma, en
d'eene Curator verdorven, had' ook aengeteekent met fijn handt, waer
toe die penningen ten deele waren gegaen. De Crediteuren wilden,
om dat het geit in reekeninge was gebracht, dat daerom de weefen,
(die van de Crediteuren aengefprooken wierden ) moeften betalen:
D'andere wederom, dat nademael de weefen fterk voor gaven, dat die
negotiatie geenzints van nooden was geweeft, en dat'er van elders geit
genoeg in den boedel was , zy voor het flot niet konden worden gedoemt ; en dat een gevaerlijke fake was, indien de weefen fòuden moeten betalen, al wat de voogden op haer naem, hadden opgenoomen,
eer het bleek, of het nutlijlc gedaen was of niet. en is ook foo gedecideert, niet tegenftaende bleek, dat het eygenfte geit van de Crediteuren tot noodig gebruik van de weelen was befteedt geweeft; want
de Voogt hebbende geit onder hem, vermocht geen ander geit op te
neemen, en fulx hebbende gedaen, was evenveel, waer toe hy dat opgenoomene geit gebruikte , ende is foo mijns weetens, wel meer gedecideert, voor Kerftijt 1681.
15. Voorts als de Voogden yets hebben vervreemdet, fonder noodt,
of een bekent recht quijt geicholden , daer aen zijn de minderjarige ganfeh niet gehouden , gelijk mede niet aen de mifdaet of bedroch by de Voogden gepleegt, als voor foo veel fy daer by mochten gebatet zijn. (i)
16. Noch is tot gerief van de koophandel ingevoert, dat Reeders
van een Schip, dat is , die d* vracht, loon, en al de •winft vant Schip genieten , het z.y dat het haer eygen fchip ofte by haer gekuirt is, verbonden
worden door haer Schippers ofte de geen e, die den laft hebben gehadt
van den handel des Schips, en de waren daer inne geladen, aen den
Ccccc
geenen
(i) /. 3. à. tit.ff,Quandi ex faB. Tuf. \tlCwau
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geenen, met Welke fy hebben gehandelt, te weeten, nöopens fòdani"é
contracten, als haer laft ende bedieninge betroffen. ( k)
17. Want indien de Schipper handelingen heeft gemaekt, diehetfchip
en deflelfs laft niet en betroffen, daer uit worden de reeders niet verbonden, noch ook uit mifdaden, des Schippers doen aengaende, gelijk om
zee rooverije, en diergelijke, maer wel zijn fy gehouden, aen de bevrachters , weegens het verzuim, en quade trouwe des Schippers, in
fijn ampt. (1;
18. van gelijken, alle Koof lieden worden verbonden door hare bewinthebbers van Koopmanfchappen, aen de geene met welke fy hebben gehandelt, uit alle contraéten hare dienft en bewint betreffende
en niet daer buiten, foo lang het felve bewint niet is wederroepen, (m)
19. De aenfpraek die gefchapen is, aen de geene, foo met de Schippers, en facloors hebben gehandelt, is uit dat eygenfte contracl, het
welke met de Bewinthebbers gemaekt is, en evenwel de Kooplieden,
ook de Reeders der Scheepen , hebben geen aenfpraek wederom tegen
de geene, die met haer bewinthebbers gehandelt hebben; ten ware fy
haer fchadeloosheit van deefe niet kgnden bekoomen , daer fy het anders van
foeken moeten , want alfdan voor d'mtterfte remedie haer de nuttelijke aenJprael^ op de andere lieden gegeeven wort. (n)

2.0. Als veele Kooplieden een Factoor hebben, en veel Reeders, een
Schipper, foo worden fy nae het Roomfche Recht, elk voor het geheel

verbonden, om dat het niet billijk^ is, dat de geene die met een perfoongehandelt heeft, veele daer vooren foude moeten nae loopen, en elk. voor haer recht-*

ft oei foeken, het welke hy echter foude moeten doen, indien de Kooplieden alle te zamen met hem hadden gehandelt j (o) maer in Hollant
en elders heedenfdaegs nöopens de handelingen der Schippers ende Fa£toors, konnen de Reeders volftaen met afftant te doen van hare parten
fcheeps, en wat fy daer in hebben, het welke tot gerief, enaenmoedinge der Kooplieden ftreckende, buiten twijvel ook alfoo by onsfal
Worden onderhouden.
2.1. Alle defe aenfpraken uit bevel, uitbaet-treckinge,uitmede-gifte,
uit Faétoors , en Schippers handelingen zijn geen byfondere foorten
van aótien, maer alleen hoedanigheeden ende byvoegfels van andere voorgaèn-

de contraÜen, fulx de geene die een aótie uit bevel, of uit Faétoòrs handelinge heeft, wegens koop of huir, die gebruikt het felve formulier
tegens

(k) tot.tit. ff.deExercit. ^£iï.§.2.d, tit.lnfl.ubidix.
(1) dd.ll
(m)-tit.
ff. de Injîit. jtcl. d. § z. Inji,
(nj /, %tff, d. tit, de Jnfl, ail.
(o) l, 1. f uit, &,
J. fequ.ff, de Mxercit. aSi.
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tegens den Vader ©fte Koopman, het welke in huir, en koop gebruikelijk is, alleen met by voegfel van het bevel of Facîory.
22. Tot dit Capittel behoort ook de vrage, of onderdanen door
haer overigheeden konnen worden verbonden, waer van hier boven
yets is aengeroert, tenaenzienvangelt-leeninge. W y houden ons noch
aen't onderfcheit aldaer voorgeftelt, tujfchen een Overigbeit dié>t recht va
oppermacht heeft, en tujfchen de fulkf, die felf onder de oppermacht fiaen.

23. D'eerfte konnen hare onderdanen verbinden, om dat de gront van
alle Staet-regeeringen is defe, dat de burgers haer felven verbinden om
alles geftant te doen, wat by de oppermacht mach worden gedaen, foo
klein als g r o o t , fulx de oppermacht ofte Souverain vertoont het geheele volkj,

en al wat defelve doet, wort verftaen by het volk gedaen te zijn.
24. Edoch onderhoorige Overigheeden hebben geen macht van fodanige vertooninge des volks, maer fy worden verftaen al haer macht
te hebben ontfapgen van de oppermacht; fulx al het geene wat fy doen
niet kan verftaen worden, by't volk gedaen te zijn, maer het moet onderfòcht worden, of het overeenkoomt met de laft die de kleine Overigheit van de hoogfte macht heeft, welke doorgaens fodanig niet en
is, dat fy haer ingezeetenen, Ichattingen konnen afneemen, of eenige
geit middelen konnen opleggen, gelijk, in Frieflandt feeker is, dat by geen
Regenten van Steeden , of Grietenijen kan gefchieden.

2.5. Waer uit dan volgt, dat fy defelve niet konnen verbinden tot
betalinge van fchulden die fy hebben gemaekt, als voor foo veel defelve
tot nut der ingezetenen zijnbefteedt , het welke dan moet worden beweefen. (p)
z6. Soo wanneer yemant voor een ander fîch zegt te verbinden, en
de qualiteit is falfch, foo kan de geene voor wien hy hem ingeftelt heeft,
niet worden aengefprooken, maer hy felfmoetftaen, finder dat hy fîch
daer mede kan behelpen, dat hem die qualiteit niet toe en kgomt; heeft yemant als Curator hem verbonden, en in die qualiteit aengefprooken
zijnde zecht geen Curator te zijn, hy wort dies onaengefien gecondemneert, buiten voor-oordeel echter van de minderjarige; foo geweelèn
in de fake van Juffrouw J. van G. cum foc: contra vrouw D. van R .
Voor haer, en in qualiteit Gedaegde, voor de hontfdagen. 1680.
(p) hl7.ff.dereb,Cred.

Ccccc &
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KAPITTEL.

Van Schultgenooten.

Wat defe çijn ende op hoe meenigerleije "toijfefy "verbonden "toorden. liet effeRï
[ckultgenootfchap , of ende Wanneer het beneficie yan divifie haer "toort gegun
Mede Wanneer des eenen beïrijdinge den anderen ook bedrijft, ende of fy ablien
tegens eikanderen hebben.

i. " \ \ 7 " 7 * Y fullen noch fpreeken van eenige gemeine toevallen der
\ Ä / overeenkomften , als daer zijn Schultgenooten ende Borgen.
» *
z. Men verftaet door fchultgenooten, twee of meerperJòonen, dien de fchult te famen ende elk^ voorst geheel betreft, het zy om te
eyfchen of om te betalen.

3. Sy worden verbonden op drieërhande wijfe; ten 1. als de i¾ce ^
daer van de handel valt, is ondeilbaer , gelijk als twee bedingen of
belooven een erf-dienftbacrheit of ander onlichamelijk recht, oidat'er
yets gedaen lal worden , dat voor een gedeelte niet kan worden gedaen; als of twee belooft hadden voor my nae Romen te gaen, of twee
Schilders aengenoomen hadden een ftuk te Schilderen , yder van haer
kan daer toe gehouden w o r d e n ; ten wareniet als doortwee konde worden
verricht; by exempel, een Äietfelaer ende een Timmerman hadden aengenoomen een huis te bouwen , deene foude finder de ander niet gehouden zijn.

4. Ten z. worden Ichultgenooten gemaekt, als twee met onderfcheidentlijkg beloften aen yemant een ding op een tijt e.nde onder een aenneeminge

van de Krediteur belooven,, gelijk of'er ftont in een brief, datA, kompeteerde van B ende C te famen duifent guldens, die B hem aenneemt
te voldoen , gelijk mede C de felve duilent guldens belooft te lullen
betalen.
f. Ten 3. worden lêhultgenooten verftaen, lbo dikwilsuitdruckelijk gezegt ofte gefchreeven is, dat twee ofmeer el^voor't geheel verbonden zjijn, of dat twee Krediteurs yder de geheele fchult fullen mogen eyfchen;

het welk' is de gemeinfte ende veiligfte wijfe. (a)
. 6. Het oogemerk, waerom de Schultgenooten genoomen worden,
is,
(») rid, adtit.JnJi, & ff, deduob, rek.
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is', om Wech te neemen het ongemak van fijn aenfpraektefplifTenende over eeii fchult op verfcheide plaetfen te moeten pleiten.
7. Want fchultgenooten zijnde gemaekt, foo kan ydervandefelve
Voor het geheel worden aengelprooken, mits de Crediteur bedongen hebbende het afzeggen van jplispng-recht, in't latijn beneficium divifionü; want
ofwel by't oude Roomiche recht den fchultgenooten fuik ipliffingsrecht niet was toegeftaen , foo wort nochtans een andere jonger wet
(b) foo uitgelegt, dat een der fchultgenooten voor't geheel aengelprooken zijnde, kan volftaen met fijn deel te præfenteren, en daerom wil
de Crediteur volle ende eindelijke fchultgenooten hebben, foo moet hj haer h
behelp van die Wet voor af doen renuntieeren, dat is afleggen,
8. En is foo by den Hove geweefen over een obligatie die Gilbert
Verlpeek Secretaris over Wijmbritfèradeel, hadde gepaffeert aen N .
vander Heiden, by den debiteur felfs gefchreeven, waer in hy zidi nevens fijn moeder hadde verbonden te zamen ende elk in't byfonder,
't welk hy aen den Crediteur hadde gezegt foo veel te zijn, ûsinfiliâum, Alhoewel de Gedaegde niet vry fcheen van quaetaerdigheit in delen , foo is hy echter by den Hove niet verder als voor de helfte gedoerat,
om dat hy niet hadde verfâekt, het beneficie van divifîe den zj. Oïïober
1643. Nauta decif, 137.
9. Maer Nauta verhaelt ook, dat de moeder van Verjpeek^ zijnde de
huifvrouwe van Markus Verfpeek\ Secretaris van Oo/ï-dongerdeel, fonder
haer mans content die obligatie geteekent hadde. E n nademael de zoon
dat wel wifte, als mede dat de moeder haer alleen niet konde verbinden , foo behoorde het verbant voor het geheel op hem fonder fpliffinge kracht te hebben gehadt, foo het fchijnt; want indien een, die met
een vrouw borge ftaet, moet inftaen voor het geheel en gelijk vaft
(c) by den Hove geoordeelt is, (d) hoe veel te meer een die hem voor
het geheel uitdruckelijk verbint ende dat met een vrouwe, die hy weet,
dat indiervoegen als ly doet, haer niet verbinden kan , noch mach.
Of hier op doen ter tijdt by partijen reflexie genoomen is, melt Nauta niet.
10. Maer dat een fchultgenoot het recht van fpliffinge niet hebbende verzegt, met de helfte kan volftaen, is meermalen, ook jongft voor
Kerftijdt 1680. geweefen Mayke Gerrijts contr: Douwe Sjoukes.
11. Noch evenwel hout op dat fpliffings-recht, al is het niet afgezegt, foo wanneer een der fchultgenooten kennelijk onmachtig is te
betalen , ende ten laeften , als een der felver uitlandig is , in welC cccc 3
*
ken
0>) Kol. 99.
(c) l. 48,ff.defidejuJJ. (à\ $ande%, w. 2.
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ken gevalle de ander, of andere moet of moeten de geheele Schuit betalen, (e)
ia. Wanneer een der fchuîtgenooten het geheel betaelt heeft, lbo
is de andere vry ten aenzien van de Crediteur, als mede wanneer de
eene is quijtgefcholden, wefende als voor betaelt gehouden ende metter daet gequireert; maer niet als't gefchiedt is, ten aenzien van een
alleen, of als de Crediteur aen de eene belooft heeft van hem niet te
lullen eyfchen, dan ftaet echter de actie tegens de ander voor fijn deel
vafl , die zich met de bevrijdinge van fijn medegenoot niet kan behelpen, (f)
15. Maer als de eene den eedt, hem opgedragen zijnde van de Crediteur, heeft gedaen, dat hy niet Schuldig is, waer van hier boven,
fòo is de ander,ook geheel vry van aenfpraek. (g)
14. Als mede , wanneer de eene van de Crediteur geperft zijnde,
aen hem met fijn wille een ander perfoon heeft geleevert, diedefchult
over heeft genoomen, met bevrijdinge van de principale fchuldenaer,
fòo is de andere fchultgenoot ook vry , al was fijner in die overneeminge niet gedacht, (h)
!ƒ. Edoch als de eene geen nieuwe perfòon, maer een nieuwe verbintenifle gemaekt heeft, by exemp. boek-fchult verandert in obligatie fchult, als of het was van verfchotene penningen, dan blijft de ander noch verbonden, om dat het weefèn ende het Hchaem van de fchult
noch is gebleeven. (i)
16. De Crediteur van d'eene de helfte hebbende ontfangen ,jae van
fèlf gevordert , wort daerom niet belet van den fèlven het ander gedeelte noch te eyfchen, (k) ten ware uit de omflandigheden konde
geblijken, dat de Crediteur een van de fchuldenaers hadde toegelaten
om fijn part te betalen, tot doodinge van fijn icbuldt, 't welk is de
meininge van een ander Wet. (1)
17. Een van de fchuîtgenooten hebbende voor't geheel betaelt of
anders tot fijnen lafte voldaen, fòo heeft hy nae flrengheit van rechten
dientenevens geen aenfpraek op fijn mede-genoodt, om dat fy onder
haer geen verbandt hebben, want fulx daer zijnde gelijk van maatichappy
of andere gemeinfchap van goederen , fòo is de ac¾ie klaer : anders
moet de eene betalende zich al voorens van ceffie voorzien, die de Crediteur
(ej jfuth. Hoc itd Cde duobusrzud.2ZoV.cfl.
(f) hz,l.l6.ff.dcduob.rcit
l. 11. §. il. d.legdt.i-l.27.injïn,pr.ff.de2aSl.
(g) l.%7.&l.2%,ff'dejurjur.
(h) /. ¾r.S. 1,ff.deno\at.
f-} d,l.z7.f>r,d,paSl.L6.CtSicert.pet.
(kj //8.
§• 1. d. leg, 1, /, uit. C. dtfidej,
(Ij /.,18, C.deïaB f
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diteuf hem moet geeven', tegen fijn mede-genoot, want nae gedane
betalinge is het felve te laet. * (m)
18. Edoch de billijkheit heeft te wege gebracht, dat een der fchultgenoten het geheel hebbende betaelt, van de Rechter verlof kan krijgen , om de ander te doen dacbvaerden , ende fijn gedeelte te doen
opleggen ende betalen, (n)
19. Staet eindelijk te letten , dat de eene fchultgenoot wel zuiver
ende de ander op voorwaerde, of op* dach fich kan verbinden, ende
elk indiervoegen aengefprooken worden, (o)
20. Veele erfgenamen zijn nae rechte niet meer gehouden, alsyder
Voor haer erfdeel, ten ware fy in het Teftament voor het geheel mochten zijn verbonden, of dat een uit kracht van hypoteek wierde aengefprooken, gelijk elders gezegt is. (p)

XXVI.

KAPITTEL.

Van "Borgtochten.
o

Wat een borge %y. In "itat faken hy *iïort "verbonden ende in "toat faken niet. Hoe, danïgheit ende kracht Van fijn Verbintenijfe. Van de benefieten der borgen ende
ailiert "Voor ende tegens baer gefthapen,

•*• W f ^
hebben gelprooken van verbintenilîen, daer twee of
% / k / meer als principalen aen vaft zijn , maer't.gebeurt ook
• •
dikwils, dat tot een principale fchuldenaer een ander bygevoegt wort, de eerfteprincipael blijvende ende de bygevoegde wort
horge genoemt.
2. T e weten, borge is, die een ander mms [chult,[onder'vernieuwingen aenneemt te betden.
5. Wy zeggen, [onder vernienwinge, te weten, van de principale
fchult, invoegen de eerfte fchuldenaer allenthalven blijft verbonden,
anders kan men ook wel vreemde ichult overneemen , lbo, dat de
eerfte fchuldenaer t' eenemael werde bevrijdt; foodanige wort in rechten
'Cm) l.yS.f.defilut. 00 /• zX.deàuoh.nk. (o) §.ult.d. tit.Inft. (?) L 1%
ff- de duob, rek.
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ten genaemt Vithover, of, gelijk men fpreecken kan vryborge, welke
dan alleen is Ichuldenaer , en de andere wort gereeckent , als of hy
noit Schuldig was geweeft, maer van fulke wort alhier niet gehandelt.
4. Edoch de laft-geevers, die Volmacht geven, om aen een ander geit
te leenen, worden gelijk als borgen verbonden, (a) mits het gefchiede met uitgedrukte woorden, want of yemant zeide, die mams goedt,
hy fal tt wel betalen, of diergehjke, fulx verbint niet, behalven dat ten
voordeele van een minderjarige, yemant die gezegt heeft, dat de man
goedt was, als borge gehouden is. (b)
<$. Borgen konnen worden geftelt in aîderhande verbintenifîên, niet
alleen die uit contraéten ende overeenkoomingen , maer ook die uit
mifdaden voort komen , wel te weten, foo veel de jirajfe daer van met
gek k^n geboet worden, (c)
6. Want voor mifHaden , die aen den lijve geftraft worden , kan
ten principale zich niemant borge Hellen , om dat lijf en leven geen
dingen zijn , daer men over handelen kan , ende de gerechtigheit
eyfcht, dat de mifdadige felfs ende geen andere geftraft worden, (d)
7. Om de felve reeden ichijnt ook niet , dat een borge zich kan
tot gevanchenifîe ofte bannijfemetit verbinden, (e)
8. Maer yemant kan zich wel verbinden voor een mifdadige , dat
hy verfchijnen fal voor rechte, onder een geit boete by hem te betalen,
het welke plaets heeft , foo wanneer de Rechter oordeelt niet nòodig te zijn , dat de beklaegde fijn faek in banden fal verdeedigen. (f)
9. De borge dit hebbende belooft, wort nae Keyferlijke rechten
zes maenden tijt gegeeven , eer hy breukvallig is , wegens het niet
verfchijnen van de beklaegde , te weten, foo de borgtochte by gefchrifte
geftelt is, en dan is fy nae twee maenden altijtduirende : niet geichreeven , ende geen tijt uitgedrukt zijnde , lbo loopt de borgtochte nae
twee maenden , dat'er niet in gedaen z y , te niete. (g)
10. Voorts foo lang fy duirt , moet den borge de mifdadiger foo
dikwils voor recht leeveren als 't geëifcht wort, (h) iònder met een ,
twee, of driemael te konnen volftaen , tot aen de fententie toe , maer
niet ingevalle van appel.
11. Noch zijnder eenige andere Schulden, ook buiten mifdaedt daer
geen
(2) ^ubr.ff. de Fidejujf. & mdnåat. (b) de Groot Inleid. 3 boek, 3 deel. n
4. §. uit infin.ff-defidejujj, & nominat. tut. ér curat. (=) e §.1. Inft. b t.l.8.$.$
l$.l.6.%.ult.ff.defidejuff. (d) arg.l.\%.ff.adl.^£qml, ( ) Goedd.traBl.de
contrah.fiipulat. c.ç.n 46. Backs»,adTrnitl. h. tit.th.4. Ut. f. Gail. 2. o¾f45. (f)
ff.&C.decuftod.&exkib.nor,
(s) l.ZÓ.&ij.C.deFidejuff.
(*•) /.pe«i
ff.judic. fob.
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geen borgen in konnen verbonden worden, als ten eerfien, een vrouwe
•kan geen borge neemen van haer man, voordebehoudenîflevanhaer
houwelijx goedt, om dat het niet en paft, dat een vrouw meer betrouwen fal Hellen op een ander als haer eygen man. (i)
ia. In verbinteniflèn, die alleen burgerlijk zijn, fondernatuirlijke
billijkheit, hoedanige foorten wy voor defen gehadt hebben, kan ook
geen borgtochte geiden, als mede niet in fulke, die alleen natuirlijk
zijnde van de wet krachteloos gemaekt worden , gelijk de Schulden
van onmondige kinders , want de fèlve met borgtochte met a l , van
geender weerden zijn; ten ware de borge zich ten dien aenzjen ende met
dier meininge verbonden hadde, dat, ingevalle de onmondige van het contr
afging, hy als dan voor de man [oude ftaen, want lbo doende hy lbo zeer
geen borge als principale fchuldenaer is ; het Jilve is te verflaen van
andere diergelijke boven gémelt. (k)
13. Maer een fchult, die natuirlijk alleen is, en door de wet juift
wel niet geholpen , maer ook niet verbooden wort , kan een borge
wel voor inftaen , gelijk als een vrouwe fchulden maekt buiten kenniflè van haer man , foo een ander daer voor borge wort, die moet
betalen. (1)
14. Voorts kan borgtochte niet hooger worden genoomen, als de
rincipale fchult is, maer wel lager, als partijen het iòo goedt vinden;
ooger zijnde geftelt, foo deugt fy ganî'ch niet, om dat men gelooft
dat het een ander fchult is, die niet van een fòmma fpreekt, (m) evenWel als men verfeekert is, dat het een en de fel ve fchult is, lbo moet
de borgtochte goedt zijn, noopens de fomma van de principale fchult,
ende niet verder, (n)
if. De borgtochte brengt voort tweederleije aenfpraek , Eerflelijk^
van de fchult-eyfcher ofte Crediteur tegens de borge ofte fijn erfgenamen , onî betalinge van de fchult. en moet de borge voldoen, aljchoon
• de principale fchuldenaer niet en is aenge/prooken , en zijnder meer borge
£00 moet yder inftaen voor 't geheel, (o) aldus nae de ftrengheit der
oude wetten; maer alfoo de lieden indiervoegen van de borgtochten
wierden afgefchrikt, die nochtans in den handel der menfchen zeer
nootfakelijk zijn, foo hebben de jongere wétten driederleije remedienf
ofte beneficien vaft-geftelt tot verlichtinge der borgen.
Ddddd
~
16. Het
(l) Li&i.C.nefidejuff.iot.úani.
(fc) l.^.§.i.ff.deconftit.pecun.l.6.ff,d.
V.\0. & pc cape l, 2$.ff. defidejuff Q) /. 6. §. uit l. 7. /. 16. §. %. /. 60, i. út
Infi. tod, Herk rer. quotid. c. 13. §• 21.
(m) /• 8. §. 7. ff, defidejuff.$. i. Inj
(a) arg. §. 8, d l, g»/. 11. $. 1. d. confi. pecun. (o) §. 4. Infi, defidej.§.2. Infi.
argum,l. 2.1,7.C, de fidejuff.
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ï6. Het eerfte is het beneficie van ordere ofte dificmfie, foogenoem
waer door een borge ten eerften aengelprooken zijnde, kan eyfchen,
dat de principale fchuldenaer eerft moge werden uitgefchudt, ende hy
niet eerder tot betalinge gedrongen, als nae dat het onvermogen des
eerften fchuldenaers ten vollen zy gebleeken, het welke ook gegunt
Wort, aen een borge, die voor een gedaegde in't gerichtefichvalt gemaekt heeft voor het gewijlde, fonder dat de executie ten eerften op
hem kan worden gerichtet. (p)
17. Waer uit geblijkt, dat, als het onvermoogen des eerften fchuldenaers kennelijk is , als dan dit verzet of beneficie van ordere koomt
op te houden, gelijk mede , lbo de principale fchuldenaer uitlandig,
ende de borge tegenwoordig is, ten derden, aîs de borge dit verzet
of beneficie afftaet, ende rennntieert. (q)
18. Eindelijk, wort hier by veele toegebracht, als yemantfichborge geftelt heeft voor een Sonverain, ofte zeer machtig Heef, die men
niet kan executeren, (r) om welke reeden dit beneficie geweigert is, aen
Gojlik^, van Hiddema Ontfanger van Frieflandt Gedaegde, tegens Vrouw Äfa-

via van Swartfenburgh cum fociis Imgetranten; de Gedaegdefichhebbe
de verbonden voor de Provinîie , ende hem behelpende met dit beneficie, is gecondemneert denz4Maert 1640. Nauta decif. 68.
19. Veele leeren ook, dat een borge dit beneficie verheft, wanneer
hy fich verbindt als principael ; maer om de waerheit te zeggen, dit
heeft geen genoegfame reeden, want de kracht van deborgtochtebeftaet daer i n , dat de borge even foo wel verbondenis, als de eerfte debiteur;

¾onnende evenwel foo wel ten eerften aengelprooken worden, ( buiten dit beneficie ) lbo dat een borge dele woorden gebruikende, niet anders zegt j als dat hy waarlijk borge wort, de nieuwe rechten hebben
ingevoert het beneficie van ordere, voor de borgen, die als principalen
verbonden zijn ; hoe kan dit beneficie verlooren worden met woorden" te gebruiken, die niet meer beteekenen als de verbintenifle, waer
voor dit beneficie was ingevoert, medebrengt? te meer, niemant kan
fchijnen eenige weldaet afgezegt ende verworpen te hebben , als het
geene hy met duidelijke woorden heeft gemeldet ende uitgedrukt, (f)
- ao. Het tweede verzet of beneficie van borgen is, dat vanlpliffinge
ofan-

(p) No%$.cap. x.Herb.†er. qnotiåi cap.^.Sdnå.^.io.'n.^.
(1) <f. JVToK 4 .
&erez. ad tit. C. defidejujf. n. 12.
(1) Schneidefe. ad tit, îrift. defiåejujj.§. ft plur
n.6.
O Fdb. eod. tit. C. defidejuJT,defin. 21. Sichard, adRpbr. Q. defidejuff. n
Sehneide"*. âdJtiji.§> 4. w. i r . & fequ,VijJ. Berlich, part, 2. cmckf, 13.», 4. &
Jèqu>Gail,i.obf. %8,t}.$.&'FachiH.$.s4,
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of anders àivifie, het welke plaetfè heeft, als veele borgen voor een.
Schuld haer hebben verbonden, het fy te gelijk of op verfcheidene tijden , want nae rechte moet yder van haer voor't geheel vaft ftaen;
maer door dit verzet kan een aengelprooken zijnde verkrijgen, dat hy
maer voor fijn aendeel fàl gehouden zijn te betalen ; het welke ook
plaetfe heeft als een borge noch andere borgen voor fijn perfoon mochte
hebben gegeeven. (t)
2.1. Edoch foo een of meer van de andere borgen in verloop van middelengeraekten, foo moeten de andere borgen voor der fel ver gedeelten inftaen, ten ware het verloof en armoede bygekoomen was,

nae dat ds

Crediteur foodanige borg of borgen in rechte hadde betrocken, want
als dan het verloop tot fijnen eygen laft koomt, Tonder befwarenüTe
der medeborgen, (u)

2.2. Dit beneficie wort ook uitgeftrekt tot de geene die in folidum
verbonden zijn voor't geene meerperfoonen genooten hebben. Maer
weete, het fèlve geweigert te zijn aen een, die bekende fihuldig te zijn
hondenguldens, wegens verteeringe, by hem ende fijn broeder gedaen;
is geweigert het beneficie van divifie, om dat dé obligatie lagh op hem
alleen, ende niet konde geweetert worden, of de oorlpronk der ichult
den anderen in eygener name mocht hebben geraekt ; foo geweefen
in faken van Anneke Jans Beerwinkel, contra H. M. voor dehondts~
dagen 1680.
2.3. Dit beneficium divifîonis ofte verzet van ipliffinge kan ook worden
afgeflaen ende gerenuntieert, het welke niet alleen gefchiedt, wanneer
dit beneficie uitdrukkelijk genoemt ende afgezegt w o r , , maer ook
als verfcheidene borgen, haer verhinden yder voort geheel of yder voor
altemael, hoewel andere meinen, dat ook dele woorden, niet anders
behelfen, als het geene de borgtochte van felfs mede brengt, bykans
gelijk te vooren gezegt is van het beneficium difcusjîonis. (w)
23. In tegendeel, als de Crediteur yder borge in't byfonder voor
haer deel aenfpreekt, foo wort hy verftaen de borgtochte verdeilt te
hebben, fiilx hy daer nae het geheel van yder niet kan eyièhen. Doch
een aengelprooken hebbende voor fijn deel, foo verheft hy defwegen
fijn recht tegen den felven voor't ander gedeelte niet. (»)
24. Noch heeft dit recht van ipliffinge geen plaets, als meer borgen haer verbonden hebben vooreen voögttotfchadçloosheitderweeDdddd %
fen»
(t) $.4. Inft.d. t'ttJ.KÎ./.43./.48. §. 1. ff.eod. («) d. §.4. Infi. (*) Grot:
inleid. 3. Boek, 3. deel. », 54. ende aldaer Gxomf^egtn.
C. de JïdejuJJòr,
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fèn, nochtc wanneer een borge voor recht geloochent heeft, borgere
zijn, ook als een borge aengefprooken zijnde dit behulp niet gebruikt,
foo wort hy voor't geheel gedoemt. (y)
z^. Maer als gy borge wort met een Vrouwe , foo moet gy ftaen
voor het geheel, fonder fpliffings-recht, gelijk in het volgende Capittel lal gezegt worden; ook die eerft alleen borge geworden is,. naderhant een minderjarige hem daer by als borge voegende, ibo defe relief
of herftellinge daer van bekoomt, foo moet d'eerfte voor,het geheel
inftaen; maer niet als de minderjarige te vooren of te gelijk borge geworden is. (z)
•2.6. Volgt het derde verzet of'beneficie van ceffie ende tranfpoort, waer
door een borge uit veelen, het geheel betalende, kan eyfohen, dat de Crediteur hem ceffie ende tranfpoort fal geeven tegens de medeborgen, van
«11e fijn recht, lbo principael als pandt-recht en diergelijke, dat hy of tegen den eerften Debiteur, of tegen de medeborgen heeft, op dat de
¾ v e haer aendeelen wederom aen hem goedt doen ende betalen. ( a )
2,7. Het is veiligft dit tranfpoort te doen geeven voor of neevens de
betalinge , of ten minften dat de betalinge met dat beding gefchiede
van het tranfpoort te lullen doen j want de betalinge zijnde gelchiet
Ibnder ceffie ofte bedingft van dien, wort niet Ibnder reeden getwijvelt
of het tranlpoort naderhandt met vrucht kan gefchieden. wy hebben hier
boven gezegt, dat het ingevalle van fchultgenooten, feekêrlijk niet kan
gefchieden, (b) maer ten aenzien van borgtochten zijn eenige van ander
gevoelen.
28. De reeden van dit onderfcheidt foude zijn, om dat fchultgenooten maer een verbintenifle hebben , die door betalinge ganfch wecfa
genoomen wort, ende de obligatie wech genoomen zijnde , kan niet
worden getranfporteert; maer in borgtochten zijn twee verbinteniflèn,
die van de principale fchuldenaer, en die van de borgen elk nochbyibnder j wanneer nu een der borgen de geheele fchult heeft betaelt*
foo is de principale fchuldenaer wel onmiddelijk bevrijdt, maer om dat
de andere borgen door haer belofte byfonderlyk , aen den Crediteur
taer vaft hebben gemaekt, lbo wort die obligatie niet onmiddelijk
wech genoomen, door de betalinge by de eene borge gedaen, omdat
die niet voor de medeborgen, maer voor den eerften fihuldettker is gefihiedt;

defwegen de medeborgen, niet anders, als door verzet of exceptie fouden
(y) l. uit. ff. Rem pup. fàl. forel.iO.C.i. ff.âefidej, (-) l.48. ff.defiåejuffor.
(*) Lij.l. wffjefidejufforj. iiJ,i4J.2i.C.eod,S«fid.$.io.6.inpr,
(1) 1,7e,
ff. de Sohitiert,
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den worden bevrijdt van de fchuldenaer, lbo verre die haer mochteaenIprecken; en daeromme de obligatie ten dien aenzien naeftbtijlheit van
rechten noch beftaende, lbo heeft de cesjk, daef van noch deugt konnen
d o e n , te meer dewijl de billijkheit, het felve z.eer krachtelijk, mede-fiemt: (c)

29. Maer de waerheit is, dat de reeden van Recht hier tegen ftrijdt,
om dat alle betalinge, door wien het mach zijn, ook door borgen gedaen, de fchult uit de grondt wech neemt, ende vernietigt, invoegen
daer geen cesjîe van genoomen, ende verftaen kan worden, (d)
go. Dit beneficie van tranfpoort pleegt zelden afgeftaen te worden, om
dat het den Crediteuren gemeinelijk onfchadelijk is, die by gevolge niet
dringen op den afftant. ingevalle nochtans het tranfioort haer fchadelijkjnochte zijn , foo konnen fy niet worden genootfaekt, om het felve tot haer eygen nadeel te doen , end1 haer recht over te dragen, (e)

51. Dit zijn de behulpfèls der borgen, buiten welke fy gehouden
zijn te betalen het kapitael ende interenen met alle den aenkleef der
fchult, waer voor fy haer hebben verbonden, wel te weeten, als 'fy
fimpelijki en finder onderficheidt of bepalinge haer hebben verborgt, want als

'er uitgedrukt is , voor hoe veel ende hoe lange fy verbonden zijn,
foo konnen fy ook niet verder aengefprooken worden, indien de obligatie verlangt ofte verhoogt wierde, door tracgheit van de fchuldenaer ofte overeenkomfte van beyden. (0
32. Exempel; Seeker Wijnkooper buiten credijt zijnde, hadde een acte
verkreegen van acht burgers tot Harlingen , waer byfyverklaerden te
mogen lijden, dat hy op haer credijt foude mogen koopen voor 1600.
guldens aen wijn; beloovendelfy elk 200. guld: te betalen, ingeval Ie de
Koopman niet betaelde. Hy krijgt daer op tot Amfterdam in drie poften
voor 1640. guldens aen wijn, den 17. Novemb: ende betaelt 660. guldens
binnen' den 5. Febr. daer aen. Daer nae krijgt hy wederom wijn ende betaelt fucceflivelijk in alles over de 1900. guld: Hellende de Amfterdamfe Koopman het debet ende credit tegens malkanderen endefijnfaldo
daer onder, te weeten, dat de Debiteur fchuldig bleef, 596. guldens,
die hy van de borgen eyfchte. Defe zeiden, gy hebt de 1600.alwech,
daer wy goedt voor gezecht hebben. Hy daerentegen fufiineerde, dat
fy verbonden waren, foo lang het mengfchap duirde, en dat fy anders
haer aéte wederom moeften hebben ingetrocken, (g) de andere, dat
de borgtochte niet meer was, als voor 1600. guldens, welke verhaelt
Ddddd 3
zijnde) Sani. de aiï. cefll t. 7. «, r. 4. 5. 6. II. ia.
(d) pr. Inft, Quib.
teil. obl. (e) sand. d. decif. 6Jib, 3.M, 10, (f) Sande 3.10,4.5.
(s)
C. Lfcati,

wumkes.nl

£oï
Heedetijdaegfe Rechtsgeïeertheyt.
zijnde, was fy van felf uit. De Crediteurhadde ook dele reeden; indien
de Debiteur met die affe was gekomen by een ander, nae dat hy van hem den
inhout aen wijft hadde genooten , hy Jonde de Harlingers hebben verbonden;

Ergo, ook hem, dat is dien fel ven koopman; de laefte opinie heeft echter
in't Hof geprevaleert voor de borgen, doch fijn de teeckenaers ten deele gecondemneert om een andere reeden, tyaer van op een andere plaetfe.

33. Heeft hier toe geholpen , dat borgtochten van eng recht zijn
ende niet worden uitgeftrekt. Defweegen als yemant zich verbonden
hebbende voor een.Gedaegde in Rechte mopens hetgewijfde , de Gedaegde van die inftantie wert bevrijdt , ende de Impetrant naderhandt
een ander eyfch in de felve fake neemt, foo is de borge daer voor
niet gehouden, (h)
34. Als in de borgtochten voor het gewijfde is uitgedrukt de naem
des Rechters , ofte des Gerichtes , dan is 't klaer, dat de borge niet
gehouden is voor het gewijfde by appel , om dat het felve gefchiedt
voor een ander rechter , ende veele zijn dier meininge, dat alfchoon
de name des Rechters niet is uitgedrukt, maer yemant flecht verbonden is voor het gewijfde van fuik een faek , dat ook als dan de verbintenifie niet verder ftrekt, als tot de eerfte inftantie ende nie.t tot
ukkomfte der fentenrie, die op appel gefchiedt. (")
35". Maer andere zijn van contrarij ende foo het Schijnt van beetel'
gevoelen, om dat door appel het gewijfde gehouden wort, als of noch
niet gewefen ware, (k) immers kan niet worden gezegt de queftie te
zijn afgedaen, waer van de uitflag onfeecker is. (1)
36. T e weten ,de qmflie is tweeleedig, ten 1. of de borge nae des originele Gedaegdes abfolutie noch voor het gewij (Hein cas van afpel gehouden is; ende tena. of hy betalen moet, als de Gedaegdegecondemneert teV
eerfter inftantie heeft geappelleert. Nopens het eerfte lidt foude moeten gelden het voorfz: onderfcheidt, ot het Gerichte fpecialijk uitgedrukt was ofte niet, want die fich verborgt heeft voor het geene by den
Gerechte van Leeuwarden in fuik' een fake tegens die Gedaegde fal
geweefen zyn, is niet gehouden nae des Gedaegdes abfòlmie, te ftaen
voor het geene by den Hove.van Frieflandt fal geweefen worden.
Doch als de Gedaegde gecondemneert zijnde heeft geappelkm, by aldien

(h) Sana. 3. io, 3,
(O /. *o.ff.Iudis. foh.per. $.(ï\>ero alitjuis4. Injl, deSaiifd.
FacbinS cap.57,
(&) tit. D.pend.appell.mbiLinno'v. l.i.§.ult.ff,adSc,Turpill.
(1) Trentacinc. Var. refolut. I, 2. refol. ^.deexpenf.^fnton.'Gabr. comm. concluf. lib
5. nt.defidejujf. eondttf,^ ^£nt, Teflàttr. decif. ao2. qui inplerifque tribunalibtts ïtd
judicatum nfert.
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dien dan de borge voor het gewijde in generale woorden verbonden is,
foo' kan hy noch niet worden aengefprooken, om dat het gewijde voor
geen gewijfde kan gehouden worden, foo lang' het appel hangt. Jae al is
de borge verbonden voor het gewijfde niet generalijk', maer ten exemp. by
den Gerechte der Staat Leeuwarden, ende de Gedaegde daer gedoemt zijnde
geappelleert heeft, foo behoeft hy noch niet te betalen, omdatalfhoch
waer is, dat de fèntentie des Neder-Rechters voor geen fèntentie gehouden wort, foo lang' het appel hangt, ende dat, alfchoon de borge
fijn recht van difcusfie gerenuncieert hadde; tenware dit uitgedrukt ftont,
dat de borge niet tegenftaende appel, het gewijfde by den Neder-Recht er [oude

betalen; en daerom kan in luik." een gevalle de borge niet ageren tegen
den geenen, voor wien hy borge geworden is, om ontflagen te worden , gelijk hy anders kan doen, als' hy in ftaet is om te moeten betalen , gelijk in dit geval by den Höve gewefen is tuflchen N . vander L .
contra de Lieutenant G. R . voor Pinxter 1680.
37. Soo is dan de asâie, die de Crediteur heeft, tegen de borge; en
defe wederom betaelt hebbende, heeft aenfpraek op den eerften fchuldenaer ook buiten cesfie van de Crediteur, te weten, indien hy tot de
borgtochte verfòcht is van de fchuldenaer, foo heeft hy aólie contrair
•van lafl-geevinge, ofte foo hy niet verfòcht is, vanonderwindt, (m) door
beiden eyfcht h y , dat de fchuldenaer fal gedoemt worden aen hem wederom te geven ende te betalen, foodanig kapitael ende intereflen, als
hy wegens aengenoomene borgtochte, voor de gedaegde heeft verlegt ende betaelt, met koften,, fchaden ende int ereffen, dien te nevens gehaat ende geleeden.

38. Eer de borge betaelt heeft , kan hy geen aenfpraek maken,
immers niet tegen den Crediteur, om bevrijdt te worden van de borgtochte , fchoon hy een ander borge in fijn plaetfe of een pandt wilde

geven,

gelijk dan ook een pandt door aengeboodene borgtochte niet kan worden geloft, maer de verbintenifïè dien te nevens gemaekt hout ftant,
foo lange beide partijen anders accordeeren; dies kan ook een fchuldenaer niet worden aengefprooken , om in plaetfe van de eerfte borge
daer het mede.verloopen is, een ander te geven , behalven de nootfâk.eîijke borgtochten, als daer zijn, die voor het verfchijnen in rechte of
voor het gewijfde zjjn gegeeven , of voor de getroawigheit in de bedieninge
van een openbaer ampt, ende diergelijke meer.. (n)

39. Veele nochtans geven aen een borge , die het verzet of weldaedt

(m) Manåati,Kegotionim geflorum.
(n) /. 4 .$.4. ff. Qui fatifd cog.l.^.de
Trœior.ftïpul. /. zo. §. pen, ff de oper. »eV, mtnt. 1,3. §, uit, mm l.fequ, Ut in pojj, Lega

wumkes.nl

éoâ,
Heeàenfdaegfe
fychtsgekertheyt,
daedt van ïpliflinge niet heeft afgeftaen, een lèeckere fòorte van aenfpraek tegen den Crediteur , waer door hy kan zeggen, dat fijn mede
borgen tegenwoordig bequaem zijn, om te betalen , dat hem diensvolgens gefchapen is het beneficium divifionis ofte van fpliflïnge , conchideerende dienfvolgens , dat hy lal verklaert worden te hebben het
fëlve beneficie , ten aenzien van die ende die mede borgen , (o)
dienfvolgens dat de Crediteur fal worden gedoemt ; het lèlve beneficium diviRonis hem t allen tijde te geflaen ende goedt te doen, finder dat hy
fal gehouden z,ijn , voor de toekomende infilventheit fijner mede-borgen in
te flaen.
40. Sy willen dat de Crediteur op fîilk een aenfpraek gehouden is
te bewijien, dat de andere borgen niet fiolvent ofte betaelmagtig zijn,
dat hy by gebreehe dies het toekomende verloop der andere borgen tot fijn
lafte fal moeten nemen.
41. Het is feecker genoeg, dat in't gemeine recht defe manier van
aenfpraek niet is gegrondt, maer echter is fy op veele plaetfèn in gebruik , alwaer men dan ook met de felve reeden foude konnen zeggen, dat een Crediteur niet hebbende afgeftaen het verzet vanordere
ofte beneficie van difcusfie, den Crediteur in diervoegen ook foude konnen
aenfpreeken ; met voorgeeven, dat de principale fchuldenaer folvent
ende machtig genoeg was om te betalen, dienfvolgens dat hy verklaert foude worden te hebben het beneficium dificusjionis, ende de Crediteur gedoemt, het felve aen hem toe te ftaen , ende t'allen tijden
goedt te doen, &c.
âgi. Defè voorflagen hebben haer billijkheit, ende fchijnen by ons
ook in rechten aenneemelijk te zijn, ende toegelaten te konnen worden;
Immers als een Crediteur lang draelt met de fchult op te eyfchen, denkende dat hy een goede borge heeft en woeker trekt, of met den fchuldenaer onder een deekeri ligt ; in fuiken gevalle fchijnt de borge hem
te konnen aenfpreecken , ten eynde hy gehouden fal zjjn den debiteur te
dwingen tot betalmge, mits de hoedanigbeit der fchult fuls toelate, of
anders dat hy hem fal van de borgtochte bevrijden; ende daeromfiude
hy onmogelijk konnen concludeer en, dat hy ten minften ial verklaert
worden, te hebben het beneficium difcmjîonü om het felve te allen tijden te
mogen genieten ; Edoch by ons weete niet, dat defe remedien in gebruik
van PracJijke zjjn.
43. Maer .tegen den fchuldenaer heeft de borge fomtijts aóïie tot
bevrij-

(o) Remedium ex l. fi Contendat. 28, ff. defidejuff. Zanger, de Except. p, 5. C.«//

«. ao8, Hartm, "Fiftor. lib. 4,,Cu, iy.», 2, Carpcoy. 3. refp.ó½- n. 8.9,10.
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bevrjjdinge van de borgtochte , ende om aen den Crediteur te doen
betalen , eer de borge fulx beeft gedaen , ten i. als de borge nu al
reede gedoemt of ook aengefprooken ende gemoeit is, om te, betalen,
ten z. als de debiteur fijne goederen verquift ende doorbrengt, ten 3.
als de fchuldenaer lange draelt ende de betalinge uitfteît ; hoe lang
defe draelinge moet hebben geduirt kan fi° ejfen n^et worden geaegt , maerhangt aen het góedtvinden des Rechters, -volgens de hoedanigheit der fchul
ende geleegentheit van perfoonen ende faken; veele meinen tweejaren het we
kg genoeg mag zj-jn, in boekfchult en" andere diergélijke, maer niet altoos in obligatie fchuldt j Is de tijdt mjfchen partijen veraccordeert, foo is
de twijvel uit. (p)
44. Edoch dele laefte reeden ende uitneeminge heeft geen plaetle
ïo fchulden die noch niet gevordert konnen worden, ende in een geduirfaemheit van tijdt zijn hangende, gelijk die op dach of op een/»d/.?»
zijn gerichtet , noch in borgtochten voor d'eviiïie, voor de getrouheit van een amptdragende perfoon, als ook in die voor het gewijfde
borgen zijn, welke niet aengefprooken konnen worden, alsnaedeeyndelijke condemnatie, wanneer de fchuldenaer fèlve betalen moet. (q)
45. Het gebeurt dikwils, dat een borge tot fijn geruft-ftellinge wederom contreborge neemt , die dan even foo aen hem verbonden is,
als van de andere borgtochten is'geleert.
46. Somtijts bedingt de borge wel, dat het geit of goedt daer voor
hy zich borge geftelt heeft, onder hem fal verblijven , ter tijdt toe hy
van de borgtochte fal wefen ontflagen, of dat de oorfake, waerom hy zien
verbonden heeft, fal zijn geë'yndigt : "Alfdan echter, indien de oorfake in een geduirfaemheit hangt, ende de borge foekt bet goedt onder
hem te houden, hy foude konnen genootfaekt worden onder genoegiàme contreborge het goedt aen den eygenaer te laten. Soodanigen fàek'
is 'er afgedaen voor Paefchen 1681. tuifchen Antie Nannes weduwe van
Arent Janffen , ende Trijntje Nannes reprefènteerende Rein Nannes
ende Beern Cafpers , zedert 50 à 40 jaren uitlandig en buiten kenniffe van doodt of leven , zijnde geweeft, contra H. L. Not. Piibl.
De vrouwen hadden voor haer abfente broeder ende Neeve refpeüive,
voor haer deel erfs denfelvenaengefturven, borge geftelt den Gedaegde , met beding , dat het geit onder de borge foude verblijven tegen darde
half ten hondert in't jaer te reekenen , ter tijdt toe Rein ende Beern Jouden
wedergekoomen y of feecker befcheidtvan haer getoont foude zijn; Dit
Eeeee
niet
(p) l.38. §. 1.ff,Manàati 1.10. C. Mandat. Fab.adtit. C, Mand, l, $.tit. 26. d
25.».7.
(q) éand.^iQ.j.VerfdeniqueJiqitis.
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niet komende ende de Impetranten tot armoede vervallende, eyfchen def
abfenten aendeelen, mits andere fuffifànte borge Hellende tot fijn geruftheit: hy begeert bevrijdt te zijn van de borgtochte aen de Magiftraet van
Sneek geprefteert, fonder met een contreborge te vreeden te zijn,
Het Icheen dat hy onder genoegfàme contreborge zich behoorde;, te
ontleedigen van de penningen, om dat de bevrijdinge van de borgtoehte aen de Magiftraet gedaen in der Impetranten macht niet en was, maer
ftont in het believen van àcfelvc Magiftraet, en omdat hem hetgoedt
alleen toevertrout was tot fijn geruftheit, welke hy met een andere
fiificiente borge konde bekomen, wefende anders geen uitkomfte der
fake te verwachten; ende de Magiftraet de borgtochte niet willende
afftaen , foude de gedaegde, het goedt voor altoos onder hem konnen behouden. Is evenwel met fteeekende fiemmen, onder pmfentatie ,
geabfolveert.

47. Mogelijk foude in fuiken gevalle , de Crediteur of alhier de
Magiftraet konnen genootfaekt worden om een ander borge aen te
neemen ende d' eerfte te ontflaen, tot limitatie van het geene te vooren is gezegt, van dat een Crediteur niet kan daer toe gehouden worden , om voor een ander borge den eerften te ontflaen : Dies in
diergelijk geval, de Magiftraet nevens de borge wel hadde behooren.
tot dien eynde geciteert te worden, (r)

XXVII.

KAPITTEL

Wie geen hor ge k$n zj$nr en *vm de *vrotftoen dientenejfent.

Vetbodt Van borgtochte negens krij°fîieden. Verklatinge Ván ¾ Senatns Confultui
Vellejanum/ôogeHOMwï. Verscheidene geValhn, in "ttelke dit beneficie ophoud
In tpat Voegen een Vroute dit beneficie moet afftaen ende Verfahtn. Mede Van
Authentica fi qua muiier, enSe de afjtaat Van dien.

ï. ¾
1

lu

\ Aer is noch overig te ipreecken, van deperfòoneü dîebof# S e n konnen worden r waer van de regel hier is, gelijk el-

*•»----* ders , die niet verbooden wort kan het z.ijn , mits hy het be-

wint van fijn eygen goederen hebbe j lèlfs een vader kan borge voor
fija
(0 Schot, ex aåtit-ff,Qtùb, moå^figp. fel bypoth.folVt pt, Quidji debim*
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fijn zoon worden, die noch onder fijn macht is, als mede de Zoon voor
fijn vader ; geldende by dit geval de regel niet, dat de vader en z.oon ,
niet meer zjjn als een perfion. (a)
1. De verboodene perfòonen zijn voornamentlijk twee, krijgslieden
ende vrsuwen , de krijgflieden , om dat fy altijt gereedt moeten zijn
ten diende van 't Landt, tot alderhande tochten, fönder haer te mengen in andere lieden faken, (b)
3. Doch als het haer felfs aengaet, foo mogen fy wel borgen worden, (c) en is lbo toegelaten mijns weetens de cautie van een Sargeant -r
ageerende voor fijn vrou ende caverende de rato voor fijn vrouwen
fufters ende haer broeders kinderen, 't welk in der daedt niet anders
als een borgtochte is.
4. Wegens de vrouwen is een bylòndere wet ofte raedts-befluit van
Komen, op de voorftel van de Burgemeefter Velleim genoomen, ende
bekent met de name van Senatm-Confnltum Vellejammr dat haer borgtochten geen kracht fullen hebben , ten eerflen, om dat de vrouwen
niet en paft haer voor andere perfòonen te verbinden, en die als onder bçfcherminge te neemen , 't Welk eerder mannen als vrouwen
werk is; (d) ten tweeden, om dat de vrouwen licht te beweegen zijn
tot medelijden met een anders noodt, als fy niet hebben uit te geven,
ontbreeckende haer doorgaens foo veel voorzichtigheit als'er wel van
nooden is , om aen te merken , wat gevaer in de borgtochten voor
het toekoomende fteekt. Defweegen eertijts in de tempel van Apollo
tot Delft in Griekenlandt dele waerfchouwinge ftont geteekent , als
van merkelijk belang in dit leeven, -wort gy borg, fio hebtgy zorg. felfs
in de heilige Schrift vintmen waerfchouwingen van dien zin. (e)
5. Om dit verbodt wel te verftaen, dient gezegt, dat de borgtochte der vrouwen ruim genoomen wort, zijnde alleen niet te verftaen,
wanneer de vrouw haer deelachtig maekt aen een anders fchult, het
welke eygentlijk is borgtochte, maer ook als fy vreemde fchult t'eenemael overneemt, met bevrijdinge van de principale fchuldenaer j
beide gefchiedt het foo wel in nieuwe als in oude fchulden.
6. Sy wort deelachtig aen nieuwe fchulden , als fy laft geeft aen
yemant, om geit aen een ander te verfchieten, welke laft-geevinge in
alle deelen delèlve eygenfchap heeft met borgtochte ; aen de oude
fchult wort ly deelachtig, wanneer fy voor anderen al te vooren zijnde
Eeeee 2
ver-

fa; /. 10. & 1 .ff.defidejuff.l. 8. C.eod. 1.19.§. z.ff. delnfi.aB.
(b) l.8. $. I
Qulfaiifd. cog. I. s r. C.Locat. Sarid 3.1 o. 1.
(c) d. 1.8. §. r.
(à) 1.1. §
f. 1.&z.ff.^fd,Sc,FTÏlej.
(e) Ttoy,Sahm.cap,ao. V. i6,&C,»7.V. 13.,
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verbonden geweeft , haer inftelt als eygentlijke borge : fy neemt ovef
nieuwe fchult, als fy geit opneemt ten behoeve van een ander, haer
felve in eygener name daer voor verbindende, (f)
7. Oude fchult neemt fy over , als fy een ander van fijn fchult te
vooren gemaekt bevrijdt, ende fy de felve op haer name uitlooft, (g)
ende is evenveel of fuix gefchiedt in een of verfcheiden inflrumenten j
als maer de Crediteur niet onbewufl is, dat de -vrou het voor een anders
fchult doet, veel meer, indien het in den brief is uitgedrukt, geeft ook
geen veranderinge , of de eerfte fchuldenaer den vrou voor hem in~
tercedeerende in een en den ièlven brief garandeert , dan of hy het doet
in een byfondere brief, ook evenveel of de fchuldenaer belooft haer
te garandeeren voor de intercesfie , dan of hy haer wederom obligatie:
paffeert, dat in efFec¾ niet meer is als garand.
8. Mede wort hier onder borgtochte verftaen, als een vrouwe pandt
geeft voor een ander, of ook als fy in rechte yemant verdeedigt, en.
voor den felven intervenieert. (h)
9. Alle defe foorten van borgtochte en interces/ie by een vrouwe gedaen zijn onnut ; want de vrouw of haer erfgenaem aengefprooken
"zijnde, hebben het verzet o? exceptie van het Senatus-Confultum Felieja-

num vooren gemelt, (i) want onmiddelijk en ipfi jure wort vrouwen,
borgtochte niet van onweerden gereeckent , behalven als een vrouw
haer verbindt voor haer man , om dat dienteneffens meer perikel is
voor de vrouwen, weegen het gezach der mannen over de felve, waer
van een byfondere wet is, genaernt authenticafiqua muiier; en ten tweeden , als de borgtochte van een vrouwe niet is gefchreven in eenpublij^
inflrument, of ten minften by drie getuigen verteeckent, dan wort fy
, ook ipfi jure gehouden nul ende van geender weerden, (k)
ïo. Het onderfcheidt, of men zegt de borgtochte onmiddelijk vaa
onwaerde te zijn, dan of men fe door verzet te nietedoet, is dit; ah
(Ie vrouw of haer erfgenaem zich met defe exceptie niet behelpt , foo wort

fj gedoemt, tot betaiinge, om dat fy haer voordeel kan afftaen , (1)
hoewel gedoemt zijnde, fy haer noch met dit Senatus-confultum kàn
behelpen, (m) maer als haer verbintenifîè onmiddelijk nul is, lbo kan
de Rechter haer niet doemen , al hadde fy haer met het vrouwelijk
privilegie

(f) Z¾*<5i*. ff. defidejuff & Mdnddt. I. z, §. I. d. tit, d. Sc, Velkj. /.4.1. f. C. eod*
(S) l 8. §. 8. d. tit.
(h) /. ç. /. 7.fy>ia. C. eod, tit, l.2§ uit.ff.eod.
(;) /. 6.
I- 7-i? 8. §. 4,d.//*•/. 17. §. 1J. ult.§ z.eod.
(k) jîuth: fi qua mulkr C/ds Set
Velkj. 1.23. C. eod. tit.
(}) Sana. i. 7, z. Verf, &fane ér defin.fe^H. (m) /. iu
g. de Stlo MaoedoM*

wumkes.nl

U I . Boek, X X V I I . Kapittel.

«op

privilegie niet beholpen , om dat op het geene van aenbegin ntü is,
in geenderleije wijfe kan worden gelet. (D)
i i . Als dan een vrouwe borgtochte ofte interces/te gedaen heeft, ende fy haer met dit Sen. Conf. behelpt, foo moet men eerft zien, of'er
yemant anders met haer borge geworden is, want fuik een wordende gevonden, die moet alleen voor het ftuk flaen, ten ware de vrouwe tot gemeine nut van haer ende de mede borge haer hadde verbonden , want dan foude fy voor de helfte gehouden zijn. (o)
ia. Geen mede-borge zijnde , by aldien de vrouw haer deelachtig
heeft gemaekt aen een ander fijn fchult, lbo is de principale fchuldenaer alleen gehouden, maer heeft fy de geheele fchult overgenoomen ,
foo wort het oude recht en âenfpraek op den eerften debiteur vernieuwt , even als of'er niet met allen was gepaffeert. (p)
15. Daer zijn nochtans verfcheidene gevallen , in welke dit voorrecht van het Senat. CenfultKm Vellejanum koomt op te houden , d:e
of ten aenzien van de fàek, of van de vrouwe konnen worden aengemerkt. '
- Á_«
14. Ten aenzien van de fàek heeft het geen plaets, alseenvroûwe
tot verloffinge ván' een flaef haer heeft verbonden , of voor médeifte ten houwelijk; als fy borge geworden is voor fchult die een minerjarige toequam, welke {îjn betalinge van den principalen niet kan
bekoomen; als de fake indireEtehj ^_ende by gevolge haer felve betreft *
als" fy het doet met meininge van fchenken, want eenvrouw is nietverboden weg te fchenken, om dát vrouwen nae J t zeggen van de Wetten
daer foo licht4 geen noodt van hebben, (q)
15. Het wort ook voor geen intercesfie gereeckent, als fy verpandt
goedt aen haer fchuldenaer weder geeft , ook niet als fy de voogden
Van haer minderjarige kint des fèlfs vaftigheden willende verkoopen»
iùlx afraedt ende belooft in te ftaen voor de onfchadelijkheit, hoewel
ánders aen een moeder voor haer kint borge wordende dit privilegie
niet wort geweigert. (r)
i<5. Ten aenzien van de vrouwe, zijn defè navolgende , als fy bedrieglijk handelt, als fy geit voor de borgtochte genoomen heeft, aîs
fy geveinfl: heeft dat fy het voor haer felfs dede , ende de Crediteur
niet beeter wift, want indien hy het wel geweetenhadde» dele Wet
Eeeee ¾
föude

(n) Sana. d, decif. 3. tit. 7.11.
(o) l, 48. ff. defidefujjbr.l.ij.&liî ff. de Si.
Velkj Sand.-$. 10 2.
(p) /.8. §.9,7.14. d. tit.
(q) l.pn. in fin C eod. l.tz.
f. 'àeMinor l 4. f,. 1,d, Sc,Velkj.. 1.16* C.de damt. anî. Rugt,
(t) i 8 ia pi.
& §, 1, l, 6. ç, eod.
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foude hem fchadelijk zijn, (•) ten ware bjfondere omftandighedente zjamei
e/namen, (t)

17. Noch verhelen des vrouws erfgenamen, het verzet van ditprivilegie , als de vrouw in haer teftament heeft belaft, de fchult daer Cy
borge voor geworden is, te betalen , want £1 met haer wille te vreeden
moeten z,ijn.

18. jae ook, foo dikwils een vrouwe wel onderricht zijnde van haer
vrouwelijke voorrechten, het zy in, of buiten recht, het Senatus C.
Vellej. afftaet ende verzegt, foo verheft fy het remedie des felfs,
mits dat fulx gefchiede in een publijk inftrument voor recht of by N o taris ende getuigen gefchreeven ende verteekent, of anders in een privaet inftrument, met driegetuigen beveiligt y naedemaelditookiseen
vereyfch van de interceffie felfs, die anders ipfi jure van onwaerden is,
geëdigt of ongeëdigt, is in fuiken brief evenveel, maereen privaat in~
ftrwment , [onder getuigen , kan in defsn noch gelden , als 'er de eedt bj
koomt. (u)

19. Edoch een vrouwelijke interces/te voor haer man , heeft boven het geene verhaelt is, noch van nooden, een lichamelijkcn eedt t
eer fy krachtelijk afgeftaen ende gerenuntieert kan worden , volgens
Paufèlijk recht, dat in defen waergenoomen wort, (w) welken eedt,
de Schrijver van het inftrument in der daet,haer moet afneemen ende doen
uitlpreeken j welênde niet genoech, dat de woorden des eedts, in een brief
ftaen gefchreeven , fchoonhaeryoorgeleefen, ende by haer verteekent
zijnde, gelijk de Notarien veel gewent zijn, om reeden hier boven verhaelt.
2,0. Soo is dan de practijke by ons , dat een gemeene renuntiatie
ofte verfakinge van het vrouwelijk beneficie uit het Senatus Confultum
Vellejanum, kan gefchieden in een publijk^ inftrument, of in een privaat
by drie getuigen beveiligt ook fonder eede ; maer als fy onder eede
verfaekt, foo mag het gelchieden ook in een privaat inftrumentfònder
getuigen, als de handt maer niet onkent en wort- (*) Edoch in de verfakinge van de oAuthentica Jî'qua muiier, die een vrouwe doet alsffy voor
haer man borge wort, ofte haer met den felvenvoor't geheel verbint,
moet beides waergenoomen worden , en den eedt, ende de publijke
forme3 of ten minften drie getuigen, ende is noch jongft foo geweefen,
in de fake van Tjenke Hanflèn cum foc; tegen Rommert Folkertsin
quali-

CO l> *. $• 3- l- 30. eod.ff,l, 18. C. eod. I. ló.pr. ff.I. z¾- eod. /. 11. &• tit. f
I. i s .
(t) confer l. z8. §. 1, ff. ad Sc. Vellej, cum I. 19. C. eod.
. (") /.
anti$uœ 23. C. de Sc. Velltj.
(w) Sand, d, tit defin, 3.
(XJ SanL d.
def. s$.
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qualiteit Gedacgde, làmpt Claas Raard , in fijn qualiteit gevoegde. De
aenfpraek was hjpotekeer op een huis dat een vrouw hadde toebehoort
ende die haer met haer goederen ook voor des mans helfte onder eede
Verbonden hadde, in een inflmment by een Notaris fonder getuigen
beveiligt. De aftie is alleen op des vrouws helfte goet gedaen ende
d'interceffie voor de man niet gereekent, om dat wel de eedt daer was,
maer niet de getuigen5 Voor vaftelavont 1680. Kan ook niet anders
Worden afgenoomen uit Sande, út. voorf. def.z.%. ende$. in de tweede leert
hy volgens prac¾ijke van den Hove, dat de verfakinge van het Senatus Conjùltum niet deugt in een privaat inflrument j in de derden , dat de verfakinge van d'authentica vereyfcht eedt, nu al voor uit zijnde geftelt dat 'er
een publijk inftrument moet zijn voor foo veel de authentica is een aenhangfêl van het Senatus-Confultum. In de vijfde, dat de verfakinge van
het Senatus Conf. ook goedt is in een privaetinftrument, als'er fonder
getuigen de eedt bykoomt, waer uit volgt, dat hy ditnietenverftaet
van de Authentica"; welkers beneficie hy in de voorige Capittelen
hadde gezegt, ganfch verfcheiden te zijn ende niet foo licht te konnen
worden verfaekt. Nochtans verhaelt hy in het f. Cap: het gevoelen van andere Rechts-geleerden, dat een vrouw onder eede fich voor
haer man verbindende vaft is ; doch is dat te verftaen in een behoorlijk^
inflmment, waer van hy daer niet meldt, om dat daer een ander queftie
is , te weeten of de renuntiatie onder eede van het Senatus Confultum
ook in fich beklemt die van de Authentica.
21. Nauta nochtans, (y) verhaelt dat hy tuflchen de Crediteuren van
Beerent Eepes, ende <tAntje Schellinger echte lieden by uitfprake vanprœ-

ferentie gedecideert heeft, dat een vrouw haer hebbende met haer man,
in't geheel verbonden onder renuntiatie van 't Senatus Confult. onder eede, doch in een privaet inftrument, by man ende wijf alleen verteekent , wel ende te rechte voor het geheel verbonden was, den 4. juk
1642. ende allegeart daer toe Sande, in meergemelte ƒ. decifîe^ maer t'onrecht, om dat Sande daer geenzins handelt, van een vrouwelijke interceffie voor haer man, noch van de authentica ; Wefènde boven het
voorenverhaelde ook noch defê reeden, dat deintercefîie van een vrouwe
voor haer eygen man wel nauwer dient bepaelt zijn, omdegrootelicfatigheït, die een man heeft om fijn vrouwe daer toe te brengen, ende
de Wet heeft voor de broof heit en lichtgeloovigheit der vrouwen in
defen gezorgt.
12. Anderzins, dat Nauta zegt mede verftaen te hebben , dat de
renun(y) in fijn 1 it * deeifie t
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renuntiatie van het Senatus Confultum , fonder meldinge van
de tïÂnthenticci , fèlf voor haer man te doen gelden , is foo vreemt
niet , mits de renuntiatie foo gequalificeert zy , als tot verfàekinge van de Authentica van nooden is; om dat Ichoon de Auth. is eea
jonger Wet , als het Senat. Confult. foo is fy even wel daer aen ge?
hecht, ende wort in het felve Capittel van het Wetboek gevonden \ waer
tegens niet en doet, dat de interceflie tegens de Auth: is nul, en die
tegens het Sen: Conf. by verzet moet worden vernietigt, want evenwel
de uitkomfte van't verbodt , beyderzijdts even krachtig is ; waer by'
koomt, dat ook de interceflie in een privaet inftrument gedaen, tegens de ïex antiqua, is ipfi jure nul, en evenwel een vrouw renuntierende het Sen: Canf: kan haer niet behelpen met die wet. By den Ho-,
ve nochtans is wel eer anders geoordeelt, hoewel niet donkerlijk tegen de meininge van Sande ende andere Rechtfgeleerden, foo maer
in dat gewijfde de publijke forme van't inftrument geweeft is , waer
van aldaer niet wort gemelt. fa)
2,3. Voorts, dient nochmaels gezegt, dat de afftant ende renyncia-tien der vrouwelijke privilegiën moeten gefchieden by namen , ende
int by fonder 5 generale woorden zijn niet genoech, om dat daer uit niet
kan worden afgenoomen , dat de vrouw wel heeft verftaen ,. wat fy
heeft afgeftaenj ende niettemin, indien het beweefen wierde, dat de
vrouw goede kennifle hadde gehadt van haer voorrechten ende van elk
in't byfonder; ende fy alle de lelve krachtelijk onder eede, alhoewel met
algemeene woorden hadde verzegt, de reeden eyfçht te zeggen, datfy
aen de afftandt gehouden fòude zijn; want de kenniffe van de faek., is
de gront van renuntiatie, welke daer zijnde, ende de formaliteit van wettelijke afftandt mede, foo moet vaft ftaen, dat onder hetgeneraelook
het Jpeciael begreepen is.
14. Ondertuflchen dient voor de Notarien nochmaels aengemerkti
dat fy nevens de renuntiatie niet alleenlijk moeten fchrijven, de vrouwen daer van onderricht te zijn, maer fy moeten ook fulks metter daet
in het werk ftellen : anders blijkende, ende beweièn zijnde, dat'er
geen onderrichtinge was gefchiedt, en de perfoon de fake niet en verltondt, de renuntiatie foude niet behooren te gelden.
2,5". Daer wort niet te vergeefs gevraegt, of een vrouwe borge geworden zijnde voor een ander, fy of haer erfgenamen, behoudens haer
gewifle ofte met goeder confcientie wel konnen gebruiken het behulp
van de wet ofte Sen. Conf. Vellej. Wat voor eerft de erfgenamen aengaet,
ƒ» Sdtid. 3.11.4, yerb, pro maritojurata & def.fequ.
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gaet, die de belofte perfoonlijk niet hebben gedaen, fchijnt geen twijvel te zijn, of fy konnen haer met dit remedie wel behelpen fonder quetfinge van het gemoet.
**
26. Nopens de vrouwe felve fchijnt onderfêheit te moeten worden
gemaekt, of fy door onbedagtfåemheit, verkeert medelijden, en hard
aenhouden, of anderzins mifleidt is geworden, dan of fy met voorbedachten rade en opzetten zin haer heeft verbonden ende willen verbinden. In
het eerfte gevall fchijnt haer het gebruik der W e t niet tot nadeel van oprecbtigheit te konnen worden aengereekent, maer wel ten aenzien van
het tweede lidt des gemelten onderfcheits.
27. Daer is op het einde gezegt, dat vrouwen gek voor anderen opneemende ende haer alleen ten principalen verbindende ook intercéderen ende daerom haer behelpen konnen met haer vrouwelijke privilegiën ; evenwel is dat geen borgtochte, en daerom als een ander pei"foon fulx doet, die kan niet gebruiken het beneficie van ordre ofte
difcusfie, maer hy kan ten eerften fonder eenig verzet aengefprooken
worden.
28. Sodanige zijn ook alle die haer in fèekere qualiteit, die fy voor,
ende over andere hebben , komen te verbinden, als daer zijn, laft,
ende Bewinthebbers, Voogden over perfoonen ende goederen, Ontvangers en Adminiflratefirs van Landen, Steeden, en andere Vnivtrfiteiten; wel te weeten, als jy haer eygen perfoonen ende goederen hebben v
bonden. In welken gevalle , de Voogt ofte Bewinthebber, felfs voor
fijn eygen perfoon, ende goederen geduirende fijn bedieninge kan aengelprooken worden, gelijk verftaen is, in de fake van Vrouw Maria
van Swartfenburg, cum fòc: Impetranten, contra Gojlik^van Hiddema Ontvanger van Frieflandty die uit lafte van't Landtfchap eenige duifenden
hadde genegotieert mede van de Impetranten, onder verbandt van fijn
eygen perfoon ende goederen daer voor inftaende de 24 Maart 1640.

Fff f f

wumkes.nl

XXVIII. KA-

614

Heedenfdaegfe TCechtsgeîeertbeyt.

XXV-I1I.

KAPITTEL.

Van de oneygentlijke contràBen en eerslehfi van onder"
"tornt, en Mombers bedienmge,

i. h Æ Ijn nu noch overig de Contra-Sten, die wy in de verdeilingé
j ^
hier boven, oneygentlijk hebben genoemt, en worden hier
£—4 door verftaen, fodanige eerlijke, f epen, waer in de Wet^ [onder overeenkgmfte van partijen om fchijnelijke billijkheit verbintenijfe Mjfc
haer•'va.fi fielt.
z. Sodanige feyten zijn vijf* in getale bekent, als onderwint, Mombers bediemnge, gemeinfchap, aengaen van ervenis, ende betalinge van'tgee
ne men niét fckuldig was.
3. Qnderwint .is „ bedieninge van een anders mans faken infijnaf weefet
fonder gevraegt<fipfgelœftigt te zijn ondernoomen, /hier uit koomt voort direïïe, en contrarie aenlpraek of ac¾ie.
4. Direc\elijk Ipreekt des faeks-heer den onderwinder aen, het zy
man of vrouwe, ten eynde hy reekenfchap en oploffinge fel geeven van
fijn doenden oyerleeveren wat defweegen by hem mach zijn verbleeven, .'ogtk te boeten alle de fchaden die door fijn verzuim mogen zija
bygekoomen, met fchaden, intreflen en£
5. De onderwinder is gehouden aen de aldernauwfte vlijt , en
forge , konnende niet volftaen , met lbo te hebben opgepaft , als
hy in fijn eygene faken pleegt te doen , lbo verre maer een ander
het beeter hadde konnen beftellen, (a) welteweeten, indien hy buiten nootfakelijkheit fich in vreemde faken heeft gemengt; want indien
de noot fulx verëyfcht heeft, gelijk of men in yemants afweefen, fijn
dingen die geen uitftel konden lijden, hadde bewaert, foo is de onderwinder niet meer als goede trouwe fcbnldig, fonder meer te boeten, als
bedroch, en plompe flofheit. (b)
6. De onderwinder heeft contrarie aenlpraek op des làeks-heer tot
Weder-eylch van fijn kollen, fchaden, en intereflen, by heruitvoeren
van
(a) $. 1. infin.Inft. de obligat. ex quaf. contr. argt l. 21. C. Mand.jmU, 1.1,
ff.depoff. 0>) l,l4^. ff.de iiegot.gefi.
*
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van des anderen fijne laken gphadt en geleeden, edochHoon''offalaris kan
hy niét eyfchen. (c) maer wel uitgefchooten penningen , of fchoon de
iake door fijn beleidt niet is gebracht tot eenigen oorbaerlijken uitkòmfte. (á)
i
7. Het Schijnt dat dele aélie van onderwint ook plaetie heeft, foo
ivanneer des faek½heer het gehandelde by den onderwinder eerft niet hebbe
de geweeten, daer nae heeft voor goedt gekgurt, {$) hoewel andere meinen,
dat in iiilken gevalle de ac¾e van laflgeevinge plaets heeft, (f) maer
alfoo defe beyde ac¾en van eenderleijé kracht zijn, en gy niet van noden hebt de namen der ac¾en in u eyfch uit te drucken, foo is u aen
dat verfchil weinig geleegen.
8. Eenige gevallen zijn'er , in welke defe ac¾e geen plaets heeft,
nochte gegunt wort aen den geenen, die een ander mans làke bezorgt
ende verricht heeft, hoewel ook nutlijk, ende nae goede reeden; ten
eerften, als het gedaen is tegen dank, ende bekende wille van des iàeksheer, (g) ten tweeden, foo wanneer yets gedaen is, uit een byfondere liel¾e-plicht, gelijk, of een moeder of groot-moeder voor haer
kint of kints-kint, of andere naebeftaende vrienden aen de hare onkoften en onderftant hadden gedaen, foo verre door hare verklaringe
of blijk van omftandigheden, het tegendeel niet lbude konnen blijken,
(h) ten derden, lbo yemant wel een ander mans laken, maer om fijn
eygen profijt heeft waergenoomen, die wort geen aenrpraek defweegen gegunt (') Eindelijk , heeft yemant onkoften voor een ander,
daer hy toe gehouden was, gedaen, het ipreekt van felf, dat hy geen
ac¾e defweegen heeft te maken, (k)
9. Uit Mombers bedieninge koomt ook voort, direiïe.en contrarie
aenlpraek. d'eerfte wort gegeeven aen het wees, of de minderjarige tegens den Momber ofte Voogt, om te hebben reekeninge, bewijs, 1?« Reliqua
dat is het geene'er overfchiet, met alle fchaden, en interefien, door
des Mombers bedroch of verzuim gehadt, en geleeden Stc. zijnde de
Momber gehouden, tåt, middelmatige neerftigheit, dat.is tot plicht van
een goedt huis-vader. (1)
id. Dele ac¾e kan , nae Keyfêrlijke rechten tegen den momber
niet worden aengeftelt, als nae uit-eynde van het Momberfchap, om
F f f ff a
dat
(c) d. $. I. /. z. d tit.
(à) l.-io. 4. I. ff. eod.
( e ) / . 6 . f 9. & 10./.9.
d.tit. (f) /. 60. d:\eg. hir. I. 56. ff. de jydic. I, 16. §. 1.ff.de pgnor. (8) l.ult.
C. dnegot.geft. 1.17.$. zC. ff. adL.^quit.
(h)ii7.î.últ.l.^.ff.deKegot.gefl.
i. 11. I. iz. 13. 15. C tod. tit. (0 /. 6. §. 3. eod. tit. (k) l.$.C,cod, (l) /.33.
ff. de jîdminifirat, Tm. l.i.in pr.ff. de Tut, ir rat. diftrab.
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dat een kint onder de twalef, of veertien jaren, felfs geeti aenfpraek
kan doen , en de Momber hem is in plaetfe van de vader; fulx indien de vrienden quaet vermoeden op den Momber hebben, moeten
fy hem aenklagen van ontrouwe, en mogelijk is'er geen reeden om te
zeggen, dat dit heedenfdaegs bj ons andersgekegen is ; behalven dat nu
de vrienden der weefen, de klachte over den Momber niet foo zeer
doen by manier van befchuldinge over ontrouwigheit, als by manier
van reekeninge te vorderen, gelijk^ voor defen gezegt; en echter zijn de
reekeningen die geduirende het Momberfchap of Voogdije gefchieden,
niet als provifioneel, en kan de Momber worden verplicht, omnaderhant reekening op nieuw te doen, waer toe hy niet gehouden is, als
de reekeninge aen een voljarige gefchiet , den 5 April. 1636. furjen
esélberts, Requirant, contra Pijbe furriens requireerde, -Nauta.
11. Een minderjarige over de 14jaren kan buiten twijvel felve fijn
aenfpraek doen tegen den voogt, ook voor het eyndigen van de voogdyfchap , neemende een byftant ofte voogt tot het pleyt , alfio fy anders voor Rechte niet konnen volftaen, hoewel hy fijn voogt, echter tot
afleggen van de geheele reekeninge benevens fijn bedieninge niet kan
dwingen, vóór het voogdyfchap wettelijk geëndigt zy , ten -ware hy
hem van ontrouwe wilde befchuldigen. (m)
iz. Mombers ende Voogden hebben wederom contrarie 4#/>tegens
•de weefen en minderjarigen, om reekeninge te ontfangen en van haer be+
dieninge fchadeloos te worden gehouden , dienfvolgens om weder te eyfchen alle behoorlijke koften en uitgefchootene penningen, met de
intereflen van dien; mitfgaders om bevrijdt te zijn van fòodanige verbinteniflen, als fy voor de weefen hebben moeten aengaen.
13. Wat nu verder aengaet het geene voogden en minderjarige
malkanderen fchuldig zijn, fulx kan, en moet verftaen worden uit het
geene hiei boven van Mombers en Voogden, fampt haer bedieninge
gefprooken is, in het eerfie boek.
14. Dit moet noch worden aengemerkt; als Mombers, en Voogden haer weefen goedt hebben ondergellagen , lbo worden fy na*
Keyferlijke rechten op dubbelt aengelprooken , dat is op het goedt,
of geît felfs, en noch eens op de weerdije van dien, het welke fehijst
echter by ons afgefchaft te zijn, om reeden op een ander plaetfe te vermelden.
. . . .
r
ry. En boven dat, moeten fy van het ondergeflagenegelt,, renten
teeens twalef ten hondert betalen, (n)

XXIX. KÀ*
(») Sana. 2.3. i**

fa) l. 38,ff. de negot.gefij.
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XXIX. K A P I T T E L .
Van Gemeinfcbajr.
i. " C *7"01gt het tweede oneygentlijke Contra<¾ , te weten, ge*
% ƒ memfchap, welke verflaen wort, als twee ofte meer perfoo•
nen een ding onder haer gemein hebben, fonder overeenkoming&daer van te hebben gemaekt, gelijk als een ding aen twee perfòonen is gelchonken of gemaekt, of by haer te zamen g e k o c h t , want
als jy veraccordeert z.ijn over de gemeinfchap, dan is het maetfchappije. (a)

z. Sy wort of van byfòndere ftucken goedt gevonden of van een
geheele ervenifle j uyt yder van die beide foorten koomt verfcheidene
aenlprake voort, die van byfòndere ftuckengoedtswortgenoemt*¾<¾'t?
van deilinge, ende de ander aHie van erffcheidinge. (b)

g. Die van deilinge wort gegeeven aen een der mede-genooten tegens den anderen, waer door hy eyfcht, dat de ander met hemfalmoeten treeden tot fcheidinge^ ende deilinge van het goedt of goederen , foo tuffchen haer gemein zijn , ende dat hy mede fal werden gedoemt om in te
brengen foodanige vruchten ende profijten, als hy uit de gemeine goederen mag
hebben genooten, mede te boeten allefchaden door fijn bedroch ofverfuim de
gemeine fake toegebracht, met de intereffen en kgften &c. Onder pr&fentatie

dat de eyfeher hem wederomme lal goedt doen fijn uitfèhot en onkoften aen de gemeine goederen gedaen, als mede,- dat hy vanfijnkant
fal inbrengen alles tv at by hem uit het gemein ontfangen fat mogen z.ijn. of

anders kan dit laefte by d' parthij van fijn kant worden geëyfcht, by
antwoort ofte by reconventie.
4. T e weten , de onkoften en meerder ontfang of fchult van de
eene of de andere, in Rechten genoemt perfoneele prœftatien , worden
benefîèns de deilinge met dele ac¾ie geëyfcht, niet alleen wanneer het
gemeinfchap, maer ook als het maetfehappij is, want de aftie van maetIchappije wort noyt aengeftelt om deilinge te verfoeken, maer alleen
om de ongelijkheit van ichade ende bate te vereffenen. (c)
y. Wel te weten , de deilinge der goederen felf heeft plaetfe tufl
Fffff 3
fchen
(aj $- 3 Inft. d. Tit.
Q=)"CommHnidiyiidunda} Tamtiiteercifcanaa.
ff, Citnmun. àiYtd. d. $.3.
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fchen alle bezitters ende eygenaers der felver, maer àeperfineeleprafta*
tien konnen alleenlijk g'eyfcht worden van de geene diefe genooten
heeft ofte fijn erfgenaem, maer niet van een derde bezitter, deiweegén fy ook perfineel worden genoemt.
6. Van de onkoften by de eene gedaen ftaet ook te letten, dat als
hy de lèlve voor fijn part alleenlijk heeft konnen doen, hy alldan dele
aârie niet moet aenftellen, om geen meer werringe te maken als noodig is, maer hy moet dat foeken met die van negotïorum geftorum t dat
is, de attie van onder windt, (d)
7. De deilinge felf by middel van recht wordende verfocht, moet
in het gemein loo gefchieden , dat elk evenveel mach bekoomen nae
weerdije van het goedt, en wel te weten , nae proportie van yder fijn aendeel in het felve. (e)
8. Om welke gelijkheit te vinden, is van nooden dat partijen met
goedt befcheidt konnen aenwijfen , hoe veel yder tot het gemeine
goedt heeft aengebracht.
9. Want het dient nochmaels gezegt , dat defe aótie van deilinge
niet alleen plaets heeft in een ftuk goedts , maer ook in veele , jae
wel in geheele boedels , als de gemeinflieden geen erfgenamen met
malkanderen zijn, gelijk als een der echtelieden heeft te foheiden met
de erfgenamen van fijn eegade, van welke boedel-gemeinfchap hierboven
is gejprooken.

10. Als de gemeine goederen of eenige der felver foo gèftelt zájn^
dat fy tot geen gelijke deelen konnen gebracht worden, foo moet het
de Rechter anders infchicken , met de eene wat meer landt ende de
andere geit toe te leggen , of de eene de eygendom ende de ander
het vruchtgebruik , of hy kan ook het geheele goedt aen de meeftbiedende der gemeinflieden toe leggen, op dat de prijs gedeilt werde
nae gelegentheit der laken, (f)
11. Defe deilinge kan alfoo worden verfocht, niet alleen tegens alle
mede-genooten in 't gelijk , maer ook tegens een of eenige met de
welke u niet luft in gemeinfohap te leven , te weten, indien hy ofjy
te vreeden zijn , want anders kont gy hem of haèr niet dwingen om
met u alleen van de geheele gemeinfohap te foheiden. (g)
\%. Anders kan men de deilinge wel eyfehen tegens dank van de
zamèntlijke mede-genooten, alfoo niemant gehouden is in gemeinfehap
te
(à) 16. §. 4. ff. Commun. ài\iå. 1,8. §. pen. 1.20,ff.famil.Ercifi.
(e) §. 5- *«A
de offic. jud.
(f) d. §. y. /. 6. /. 27, ff.famil. ercifi.
(g) /. 8. in p, ff* dt
CommtWt diyid.
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te blijven , al was het veraccordeert dat de deilinge noit foude mogen ge-

fihieden, maer accoort van binnen fêekeren tijt niet te deilen is goedt,
Volgens het geene voor delen van maetfchappije gezegt is. (h)
13. Dit recht van deilinge is ook foodanig, dat het door geen verjaringe kan wech-genoomen worden, immers foo lang het goedt in't
gemein bezeeten wort, om dat verjaringe plaets heeft in gerechtigheden , die gefchapen en gehooren mijn , maer niet in dingen die t allen tijde
•wel hennen gefchapen worden , maer die noch echter niet en zjjn : hoeda-

nig het met deilinge van gemeinfchap is geleegen , maer als een van
de partijen de goederen heeft beginnen te bezitten, als fijn eygen alleen , van die tijt af begint de verjaringe , iòo wel in defen als in andere faken te loopen. (•)
14. Eyndelijk is te weten , dat dele ac¾e van deilinge is eygentlijk^
of onejgentlijk^genoomen ; eygentlijk als roerlijk of onroerlijk goedt,
tuflehen eygenaers in 't gemein te deelen valt, oneygentlijk als onlichamelijk goedt of daer partijen geen eygendom , maer eenig ander
recht op hebben, wort gefcheiden. (k)
if. Deilinge eens zijnde gefchiedt door tuffchen komen van de
Rechter is onverbreekelijk, behalven om ongelijkheit over dehelfte,
maer gedaen zijnde door overeenkomfte van partijen alleen , kan fy
ook om grove ongelijkheit, fchoon beneeden de helfte , worden te
niete gedaen. (1)
16. Wanneer het goedt foodanig is dat het niet gedeilt kan worden , en de partijen ontrent gelijk zijn * foo mag het d' een den ande~
ren te geef of te neem ftellen, (m) of als dat geen van beiden doen
wil, foo konnen 't de mede-genooten by beurten gebruiken , anders
moet die het minfte gedeelte heeft, geit neemen voorfijnpart, tot goede lieden zeggen, (n) Gemeine weyd en hoylanden worden gefchaert»
in manieren als onder de huiflieden bekent is. (o)

(h) /. 14. f. z.1.7.ff. Comm.divid, (') arg.L 47. §. 20,ff. deLegat. 1./. ^6. %. 2l
(fc) /. 6. in prin. l. 7. in pri. $. 6. & 7. /• io. $. 1, /. 19- §• uit. ff- Commun. divid.
(l) l. uit. ff, famil, ercifc. I. 3. Comm. utr. jud.
(m) de Groot 3. boek 2#.deel
(n) Sande 4.11.4.
(°) Z'et dg Groot ter ptotf* \eorfa.
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KAPITTEL.

Van Limijtfcheidinge,
-•"Tk fW^z defè aenfpraek van deilïnge koomt zeer overeen de
ï\/ § a ^ e v a n 'limtJt[c^ei^mge •> welke plaets heeft tuffchen twee
-L. v.-¾. n abuirige landt-eygenaers , die twiiten over de limijten,
van haer beyder landen, waer van de eene de ander kan dachvaerden,
ten eynde de Rechter de ware fcheidinge der landen verklare , of
nieuwe fcheidinge make. (a)
a. Defe aenfpraek , beneevens die van deilïnge, als ook de volgende
van erf-fcheidinge is dubbelt , dat is, beyde partijen hebben fich hier
als eyfeher ende verweerder , niet dat fy het inderdaet beyde te gelijk zijn , (want daer moet nootfâkelijk een eyfeher zijn , of uitgemaekt worden, ) die den anderen eerft roept, is eyfeher, of fy moeten
'er om loten; maer dit Gerichte wort dubbelt genoemt, om dat beyde partijen hebben eenerley oogemerk, ende zeggen beyde ongevcerlijk het fèlve, ende moeten ongeveer eenerley bewijs doen, of tenminften het bewijs dat de eene doet, foude even foo wel paffen op den
anderen, beyde zijnfe gebuiren, beide twiftenle over de limijten, beyden raekt de fcheidinge even gelijk, (b) ende foo voorts.
3. Uit de befchrijvinge vooren gemelt kan lichtelijk afgenoomea
worden, welke de plicht van de Rechter in defen is, te weeten, om
de oude limijten te verklaren of nienwe te doen maken, lbo verre de oude

niet konnen opgeklaert worden, waer op eerft moet gearbeidt worden^
4. Tot dien eynde , by aldien de teekens der limijten die by ouds
met fleenen wierden afgemeeten , by ons met flooten of' ftaketten,
niet meer voor oogen of kenbaer zijn, foo moet de Rechter, uit getuigheniffe van oude lieden , uit brieven, uit publijke boeken, ende
fomtijts uit verklaringe des geenen , die beyde landen wel eer gehoogt heeft, de gelegentheit der landen opfoeken ende de fcheidinge
daer nae doen vernieuwen, kan hy even de oude roijinge niet opdoen,
foo moet hy der nieuwe, ten naeften als hy kan, aftrecken, ende bepalen,
C5) /Ja. & t,llt, ff.fin regund.
{'km..ercifc§. 20. inft.de aïlionib.
r

(b) /. 10.fin, rqttnä,l. l$,ff, dejud. 1,2. §.
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palen, gebruikende daer toe Landtmeeters, om de fcheidinge op het
bequaemfte te vinden, (c)
5. Sulx doende, worden der dikwils inwijfingen en toewijfingcn gedaen, wanneer beyderzijdts landen met ongelijke hoeken in malkanderen fchieten. (d) foo doet de Rechter het fcheid-ltaket, dijk ofte floot wel
recht uitmaken, invoegen de overfchietende hoeken van de eene fijn
landt aen des anderen worden geweefen, welke dan gedoemt wordt,
om de weerdije der overfchietende hoeken aen de ander met geit te
betalen , door welke inwijfingen de eygendom terfiont wort overgedragen, (e)

6. De manier , om defe aófcie in te Hellen , kan uit het verhaeldc
genoeg worden afgenoomen..._, zijnde de uitkomft van defe aenipraek
niet ongelijk aen de rei vindicatio , of aenipraek op het goedt , waer
door men eyfch neemt, om ejgenaer te ivorden verklaert vanfiilk^,een ftnk^
goedts j want mijn partij gedoemt zijnde, om te moetengehengen, ende te
gedoogen, dat de limijten foo verre mtgejlrekt werden, als ik^ verftae dat jy

bebooren, fio is het even lbo veel, als of ik eygenaer verklaert wierde,
van bet landt, dat tuflchen de beyde twiftige Scheidingen geleegen is
ende mijn partij wort ook^gedoemt in devruchten, fchaden, ende intereffen
nae den rechtelijken eyfch gevallen, gelijk als in eyfch van eygendom hier
hoven is gezegt. (f)
7. Oneygentlijk of nuttelijk heeft de aenfprake plaetiè tuflchen erfpachters, vruchtbruikers, ende fchuldtheeren, die landen aen haer verpandet bezitten, (g;
8. Sy heeft geen plaetiè tuflchen medegenooten, dat is, die gemein
goedt bezitten, om dat fulke genoeg hebben aen de voorgaende ac¾ie
van deylinge, al was het ook dat de eene der medegenooten , een eygen ftuk landts daer nevens hadde leggen, want ook foo verre de ac¾ie
van maetfehappije genoeg is. (h)
9. Gebuiren, tuflchen welke loopt een gemeine wegh, revier ofte
vaert, hebben geen noodt van dele onderlinge aenipraek, Sy heeft ook
geen plaets tuflchen naeft-îeggende huifîngen, om dat die genoeglàem
door de muiren onderfcheiden worden, of het moefle zjjn, ten aenfîen
van de hooven, achter de hüifen liggende, (i)
10. Evenwel gebeurt het dikwils , dat de gebuiren in de Steeden
niet konnen eens worden over de roijinge van haerhuifen, die nieuws

Ggggg

ge-

Cc) $.6. lnft.de Ojfic jud.l.i.§.\.l.j-fifin.regund.l,iz.d.tit.
(d) d.l.i.§.i.
é r i - 3 eod.
(e) § ult.inft, deofficjud.
(f) /. r. fin regund. I. 4 . $ . 1. é ° 2 .
tod. tit.
(g) d< l. 4» § 9.
(i>) d.1.4. §.6. &7,
0) ' 4• §• ten' & ult' &
fequ; eod, tit.
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gebouwt Sullen worden, waer te neevens men gewent is eerft een poffeflbir middel te gebruiken, door overroepinge van de Magiftraet ofte
policy lbo men Spreekt, die bezichtiuge op de plaets gedaen hebbende,
of terftont de uitfpraek doet, indien het een kleme fatk. is , of fy laten
partijen haer reedenen wederzijdts kortelijk opftellen , en doen alfbo
de uitforaek, waer van de befwaerde kan appelleren aen't Hof, ende
de fake daer aî afgedaen zijnde, foo kan fy noch ten principalen op niuw
worden aengeftelt.
i r . In Keyfèrs recht wort verhaek een oude W e t van Solen, die
nu wel foo niet in't gebruik is, maer echter niet vreemt om hòoren,
noch onbillijk , luidende aldus ; die een fiaket nevens een ander fijn erf
maekt, en palen in de grom zet, moet niet buitenfijn erfgaen, d i e e e n m u i r
voor fich alleen wil maken , tegens fijn buirmans erf', moet een voet
vry laten; wil hy eeû huis bouwen, twee voet; maekt hy een gracht
of kuil, foo moet hy van fijn's naeften erf foo verre afblijven, als de
kuil diep is; een put gravende, moet hy een treedt vrylaten, een boom
plantende vijf voeten, uitgenoomen een vijgeboom ende een olijfboom»
die neegen voeten veçre moeten ftaen van het naefte erf. (k)

XXXI.

KAPITTEL.

VM Erf-Jcheid'mge.

Tujjchen "teie d,erffcheidinge plaets heeft. Hoe ie eyfch in defen moet "toorden geno
men , ende effeB Van dien, foo ten aençien àer çamentlijke erfgenamen, als Van
een derde. befchrijYmge tot dien einde noodig.
i. *^C "T"01gt de erffcheidinge, die wel een Capittelalleen verdient,
¾ /
fy heeft plaetiè tuflchen de zamentlijkeerfgenamen, ofee•
nige der fèlver, waer door een ofte meer tegen hun mede
erfgenamen of een van dien , eyfch neemt, dat hy of fy fil, of fiülen
worden gedomt, met hem of haer te treeden, tot dejlinge ende fcheydinge van
alle des fterfhuis goederen , ende fislx doende in te brengen, het geene by hen
uit de gemeine goederen magh zjjn geprofijteert , ende vergoeden de fchaden
(k)

Luk.àjUfitnngmå,
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die hy ij jy door bedroch ofte verzjuim , aen den boedel mach,
hebben toegebracht, met koflen ende int er effen: £§c. (a)

6t$
ofte moogen

z. Defe ænlpraek aengeftelt wordende, foo Hellen partijen voor uit,
dat fy te zamen erfgenamen zijn; evenwel fbo vaft niet, dat yemant
door defen eyfch te ftaen, het recht van erfgenaem waerlijk foudekrijgen ; in tegendeel naderhant anders blijkende, foo kan partije van de
gemeinfchap der ervenifle worden uitgefloten, (b)
3. En evenwel het geene by dien abttfijven erfgenaem ter fake gedaner deilinge by rechtelijke uitfprake is genooten, fulxkan als te onrechte betaelt niet weder afgeëyicht worden , maer de rechte erfgenaem kan tegens hem wel aenftellen, foo hetfchijnt, eyfch van ervenifle , waer doorhy dan gehouden is foodanig goedt als tot de ervenifle
behoort, weder over te leeveren ende te betalen, (c)
4. Het gebeurt ook dik wils , dat defe aftie van erf-fcheidinge met
eyfch ván ervenifle te zamen wort gevoegt, als de ganfche boedel by
een wort bezeeten , die de goederen niet wil overgeeven, of de andere voor geen erfgenaem wil kennen.
f. Alfdan moet ik eyfch n e e m e n , ten ejnde ik^ erfgenaem van. die en
die voor fuik, een part fal worden verklaert ende de Gedaegde gedoemt , my
ie leeveren flaet ende inventaris van alle des fierfhuis goederen met eede gefierkt, voorts met my te treeden tot fcheidinge ende deilinge des boedels, ende
my daer van foodanige portie, als by Teftament of ab intefiato my toekoomt,
te laten volgen ende genieten , met de vruchten en alle profijten aeedert het
overlijden van den erflater gehadt ende genooten ; ook^ te boeten alle fchaden
en interejjin by weigeringe dies gehadt ende geleeden, noch te hebben ende te

lijden &c. foo als van eyfch der ervenifle ende fcheidinge hier te vooren is geleert.
.
6. Edoch wy fullen ons hier alleene by de erf-fcheidinge houden,
die , als gezegt is, plaets heeft tuflchen zamentlijke erfgenamen, foo
eerfte als tweede , het fy gefubftitueerde of fideicommijfaire , ook wel

als'er verfcheidene erveniflèn tuflchen een en de felve erfgenamen gemein ende te deilen zijn. (d)
7. Onder defe deilinge worden beklemt alle faken, die in de ervenifle begreepen zijn, roerlijk en onroerlijk, lichamelijk ende onlichamelijk, mtgenoomen fulke dingen die vanverboodengebri4ikji.ijn, als Godtslafterlijke en fw art e konftboeken of diefs infirumenten, Venijn, en wat dies

Ggggg 2
l

meer

( ) tot. tit, & 1.1, $ 4. ff. de Famil. ercifi.
(t>) / 1. in fin l 44. infin.eod.
Tit l. 37. eod,
(c) l. 36Ï eod.ff.1,1. ff. ft f>ars, hared. pet,
(-) l. 25. § %
eod. Tit,

wumkes.nl

<5*4
Heedenfdaegfe J^echtsgeîeertheyt.
meer foude mogen 'zijn, welke dingen niet gedeiit, maer de Overigheit aengebracht moeten worden, (e)
8. De Rechten zeggen ook, dat aftien ende Schulden, Soo profijtelijk als Schadelijk, tuiîchen de erfgenamen niet gedeiit worden, omdat
de wet onmiddelijk deSelve deilt, wijlende en toeleggende aen yder
erFgenaem fijn aenpart, het welke door deilinge niet kan worden verandert, (f)
9. Evenwel is niet gemeiner , als dat de Rechter in de erf-fcheidinge de in-ende uitSchulden ook deilt, leggende de eene die ende de
andere dele obligatie toe, om te ontfangen of te betalen, (g)
10. Edoch luik een deilinge verandert het recht in zich felveniet,
maer een fchult-eyfcher niet te vreeden zijnde met foodanig erfgenaem , als op fijn obligatie hem mach zijn toegeweelèn , kan vrijelijk
de zamentlijke erfgenamen elk voor fijn part aenfpreeken, en ook die
erfgenaem, welke in de fcheidinge foodanige fchult alleen op hem genaomen hadde, kan tegen fijn dank echter van de Crediteur alleen niet
worden aengeiprooken. dien ook een profijtelijke fchult is toegelegt,
kan daerom voor 't geheel den fchuldenaer niet aenlpreeken , of hy
moet hebben cesfie ende tranfpoort van fijn mede-erfgenamen, (h)
11. Krachtiger ende lichter is nochtans de fcheidinge ten aenzien
van de •profijtelijke Schulden, als van de Schadelijke -y want de eerfte,
nae gedane ces/te, zuiver en tegen dank van de fchuldenaer by een der
erfgenamen konnen worden ingevordert , maer in de fchadelijke valt
geen cesfie, en kan den fchult-heer door de fcheidinge fijn eyfch-recht
tegens alle ende een yegelijk der erfgenamen niet worden verandert;
des. kan echter de geene, die de lafi alleen is toegedeilt, de faek^voor de anderen opneemen, ende in rechte voor haer interveniëren, (i)

12. Van gelijcken, het is ook niet in de macht van defèlve ichulteyScher, om een der erfgenamen voor't geheel aen te fpreeken , fia
als reede gez.egt is, ten ware h y pant-recht of hjpoteek^ hadde op de goederen by een der felver bezeeten , welke hy dan met de hypotekaere
a£tie alleen kan aenfpreeken , fonder dat die erfgenaem zich kan behelpen met het gewoonlijke beneficie van ordere ofte difiusfie, foomen
ïpreekt, om dat hy als bezitter van dat goedt den overleedenen reprefènteert. (k)
13. Eygentlijk nochtans foude aenfpraek tegens alle deerfgenamea
moeten
(e) !.9.ro.i2.ff.famU.ercifc.l.4.§,i.&2,eoi.
exetjb. (g> /. 3. ff. eod.
(hjj d. I. 3.
bereditar, affian.

(f) l. 4 pr.ff.1.6. 7- C.famih
(•) d, î. ; in fin. (k) l. 2. C. ds
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moeten gefchieden , mits de executie op het goedt , dat by een bezeeten w o r t , gerichtet kan worden , of als de hypoteek generael is , op wat goedt de triumphant wil. (I) Maer het gemackelijkfte voor den Crediteur , is, den pojfëjjeur van 't verpande goedt
alleen aen te fpreeken, des het verpande ftuk genoeg zy tot betalinge der fchult.
14. Als ook de fchult wegens natuire der fake ondeilbaer is , foo
ipreekt het van felf,. dat yder van de erfgenamen voor't geheel kan
aengefprooken worden , en dat ook een der erfgenamen , al was'er
geen cesjte, voor't geheel aenlpraek kan doen, hoedanig is het recht
yan redemptie, en diergelijke. (m)
!ƒ. Voorts om tot deilinge te komen, is eerfl van nooden, dat 'er
befchrijvinge van alle goederen werde gemaekt, ook van nit-en infchulden, met alles wat tot laft ende profijt van het erflchap behoort,
tot welken eynde de geene die in't boelhuis geweeft zijn den eedt
moeten doen , dat fy niet hebben verfweegen of rullen verfwijgen,
ook de dicnflbooden als het vereyft wort, gelijk als by den Hove geordonneert is ten verfoeke van U. Joh. S. in qualiteit in het fterf huis
van de Schepen H. den 15-, Jul. 1680. (n)
16. Welke befchrijvinge indien der minderjaiïge kindei¾n of erfgenamen zijn , moet gefchieden door de Ovengheit , benevens verzegelinge,. loo verre des van nooden moge zijn. Meerderjarige konnen 't onder haer felve nae believen doen. (o)
17. Edoch indien de overleedene by teftament of andere laefte wille
verbooden hadde, dat'er geen befchrijvinge door deOverigheitfoude
mogen gefchieden , maer dat het recht t' eenemael uitgeflooten was,
fuik verbodt foude mogen ftant grijpen , mits ten fel ven teftamente
genoegfâme ordere bevonden wierde geftelt te zijn totbewaringevan
de minderjarige haer recht ende goedt , waer van hier boven gemelt is,
gelijk het onder die voorfieninge in arme boedels mede wel mag gekten worden, fchoon daer foodanig verbodt niet en was, gelijk hier
vooren ook, al is verhaelt. (p)

18. Komende dan tot de deilinge felf, foo moet eerfl: gelet worden , of by de overleedene daer van yets bevoolen ofte voorfchreeven
is, het welke bevonden wordende moet naegekomen worden; buiten
dat worden alle de goederen gedeilt volgens de rechte iveerdije, nae propor-

Ggggg 3
m

tie

. (1) Mornâc, ai. d. I. 2. , ( ) V/V/. /.78. §. 2. ff. de contrah. tmpt Fab. adTit.
i.C.debered. aclion.de/in. i.
(n) / 44. §, 4, ff, famil,.enifc.
(°) Ord, i.ioek
lit.y.art.z.
(?) i,boeki$,Cap,art,6.
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tie der gedeelten aen yder van de erfgenamen toegelegt , in e t de
meefte gelijkheit die getroffen kan worden, (q)
19. ¾jnder eenige dingen die niet wel gedeilt konnen worden, fcö
moet de eene de raek ende de ander de prijs daer van nae taxatie ván
goede mannen ofte des Rechters genieten, of ook kan het goedt tocgeflagen worden aen de meeft-biedende der erfgenamen, of aen vreemde verkocht, en wort het gek dan gelijckelijk gedeilt. (r)
20. Doch als de geene die het meefte gedeelte aen eenig goedt zijn
hebbende , begeeren dat het felve aen haer lal worden toegeftaen,
mits fy aen de anderen haer gedeelte tot taxatie betalen, foo behoort
haer fulx niet te worden geweigert. (I)
xx. Dikwils, jae meerendeéls worden ook de gedeelten by lootin-1
ge getrocken, nae dat fy al voorens, foo veel doenlijk vereffent zijn,
ende allenthalven is 't de plicht des Rechters, dat de deilinge op bet alderbeqttaemfte [onder jets te vergeeten werde gedaen.

22. Dies moeten ook de fchulden of eerffc uit de goederen afgetrocken ende betaelt worden , of indien fulx niet bequamelijk kan gefchieden , foo moet een yder zijn deel nae proportie worden te lafte
gelegt, foo als hier vooren gezegt is.

25. Van gelijcken , moet tuflchen de erfgenamen worden vergeleeken het geene de eene meer heeft genooten of fchade geleeden als
de ander, het zy door ontfang van vruchten en opkomften, of door
gedane onkoften voor het gemeen; foo als boven van byfondere deilin
reede gelegt is. (t)

24. Het geene ook aen een der erfgenamen voor uitgemaekt is, of
wat de overleedene aen een der felver isfchuldiggeweelt, moetheni
buiten twijvel voor af geworden, (u)

(q) l-%z.ff.fitmil.ercifc. I. 11.& 2t,C eod. §.4. Inji. deoffjud. /.1$. §. îo. d.T.
Famil. ercifc.
(T) l. 6- l-2~. d. tit.famil. ercifc. (Q Sand.l.^ tit 11. def. 4.
ft) /. 16. §. 4 & feqq. & l. 17. /.40. d. tit. famil, ercifc.
(") /, 8. /.41 /. 20.
§, 1./. ft, d. út.
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Van Inbreng der hinderen'mhaer ouders hoedel.
Op "bat "toijfe d' inbreng gefMedt, enåe "bat goedt ingebracht moet "borden ende niet
moet "borden. Wanneer de fefoe geen plaets beeft > ende namentlijk niet anders
als tuffchen erfgenamen 'm de neergaende graedt.

I. " ¾ Ä"Aer alhier moet noch gefprooken worden van den inbreng,
J ¾ / l die kinderen , ouders erf deilende, nevens malkanderen
J L • - Ä . moeten doen, te weten, wat yder van de kinders by het
leven der ouderen uit der fèlver goederen heeft genooten , dat moeten fy wederom inbrengen tot vergrootinge van de gemeine ftaet»
ende vervolgens wort haer het felve in haer toegelegte gedeelten aengereeckent. (a)
2,. Of anders willen fy aen yder van de erfgenamen hare portien
van 't geene ly genooten hebben dadelijk betalen , fuîx is haer vry:
iy konnen ook lbo veel minder trecken als de andere, fonder dat fy
de gemeine ftaet daer mede vergrooten. Konnen ook deilen wat'er
voor de hant is , mits feeckerheit ftellende van 't geene by haer genooten is, aen de andere voor haer aenparten goedt te doen. (b) maer
het eerfte is gemackelijkft ende gebruikelijkft.
5. Het fchijnt ook als éenige roerlijk of onroerlijk goedt hebben genooten , dat fy niet gehouden zijn de ftucken felf weder in te brengen, maer volftaen konnen met de weerdije daer van goedt te doen. (c)
het zy dat het goedt by hun verkocht ofte noch behouden is.
4. W y hebben gezegt, dat alles wat een kint uit ouders goedt genooten heeft moet worden ingebracht , als daer is voornamentlijk de
uitbernfïnge of mede-gifte ten houwelijk, tot koophandel, tot ftijvinge der huishoudinge , tot koopinge van officien , en wat dies meer
mag zijn. (d)
j . Veele meinen ook , dat het geene een kiht gewonnen heeft
met foodanigen kapitael , als de vader hem heeft bygezet, dat al de
winftj
(a) /. 4. / 12. /. 17. C de Colat. (b) 1.1. §. 9. j 1.12.ff.de Cc//.
(e) jfrg.
d §. 12.

(J) Tit ff. de dot, Collat. I pen. eod útt
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winft, moet worden ingebracht, het welke nae ftrengheit der vaderlijke macht, die by ons ook plaets heeft, foo kan worden verftaen. (ç)
6. Edoch de billijkhet eyfcht , dat de zoon met in te brengen het
geene de vader hem gegeeven heeft kan volftaen., als konnende worden gelooft, dat des vaders meininge niet anders geweeft is; ende de
andere kinders hebben niet te klagen, als iy krijgen wat uit haer vaders goederen is voortgekoomen.
7. Voorts een zoon behoeft niet weder in te brengen het geene
hem fijn ouders verftrekt hebben tot uitvoeringc fijner fmdien , ende
noodige boeken, ten ware van der ouders wille dientenevens blijk^mochte
zijn , (f) gelijk mede niet, wat de ouders aen een der zoons verftrekt
hebben tot uitruftinge ten krijge. (g)
8. Ambachten en koften daer toe gedaen, hebben het fèlve recht
niet, foo verre niet en geblijkt , dat de ouders de onkoften daer toe
gedaen, haer kinderen hebben willen fèhenken, het welke gemeinelijk
Schijnt te moeten worden geprefumeen , als het met verre te buiten
gaet, het geene d' andere kinderen hebben genooten. (h)
9. Jemant der kinderen by de ouders in de koft hebbende geleegen,"
nae dat hy al uitgezet was ofte zich felfs konde onderhouden , moet
de koft-penningen inbrengen; ten ware hy de felve by andere weegen hadde verdient of by goede reeden konde worden afgenoomen,
dat fulx de meininge van vader ofte moeder niet was geweeft.
10. Ten aenzien van een moeder, fouden ook de kinderen, die de
koft langer hebben gehadt als de anderen eer fy waren uitgezet, fulx
moeten inbrengen , behoudens de voorverhaelde gevallen van verdienden
ofte wille des moeders-.maer ten opzichte van een vader geit het niet,
of het eene kint langer in 't huis geweeft is als het ander, om dat een
vader gehouden is fijn klnders behoudens gaedt op te brengen, als hy kan, m
hy het vrucht-gebruik van fijn kindere goederen geniet, ende niet een
moeder, (i)
11. Wat de ouders hebben gegeeven tot bekoftinge der bruiloft van
de kinderen , of ter eeren van eenige waerdigheit by haer bekomen ,
buiten officie koop, daer van wort ook niet ingebracht, (k)
12. Als mede niet van't geene tot verloilinge van flavernije ofte gevangeniflè voor een der kinderen is uitgegeeven. (1)

.

_ -

^

Yeä

(e) lnterpp.ed§.2.lnft,Verqudsperfon.cuiq.accjuk. (f) l.ço.ff.famii.ercifi.
(g) I, 5. C.famil. ercifc. (h) arg. d, L 50. \>id. Pcre^. ad tit. C. de Ce/lat- Fa
eontroV. 87. (•) k6. & l. uit. I, f. C, de bon. qua B,
[*) l. 8. §. 16-ff.d
(1) l,i-j.C,de¥ojilim.
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15. Veel minder van het geene aen een van haer by Teflament of
by fchenkinge ter fake des doodts , door de ouderen gemaekt ofte
gegeeven is. (m)
14. Van de Schenkingen onder leevende ismeertwijvel; wort echter verftaen , dat als ouders y ets aen een van haer kinderen uit liberaelheit hebben gefchonken, fy het felve niét wederom behoeven inne
te brengen , ende dat foo wel ten. aenzjen van kinderen die onder vaders

handt fionden, als van de geene die al uit Jijn macht waren; want alhoewel de fchenkingen aen kinderen in des fchenkers macht zijnde van
aenbegin niet gelden, foo worden fy nochtans door de doodt niet wederroepen zijnde beveiligt, ende dan zijn fy nut voor de kinderen als
uit krachte van laefle wille, en dienfvolgens zijn fy geen inbreng onderworpen, (n)
15. De inbreng moet gefchieden by alle kinderen die erfgenamen
willen zijn , of anders, ende eerder konnen fy geen genot uit de erveniffe trecken. (o)
16. Kints-kinderen, ook die geen erfgenamen van haer ouders zijn
geweefl, moeten nochtans in haer Groot-vaders eryeniflè weder inbrengen het geene haer ouders genooten hebben.' (p)
17. Wel te weeten, foo verre der kints-kinderen vader voor den
erflater overleeden is geweefl:, ende niet als een Groot-vader of-moeder by leven van haer zoon of dochter, des fèlfs kint of kinderen tot
erfgenamen heeft gemaekt, om dat fy als dan den kints-kinderen niet
gehouden is geweefl erfgenamen te maken , felf niet uit haer legitim a , ende d' inbreng heeft geen plaets als tuflchen kinderen die recht
en eyfch van legitima hebben, (q)
18. Jae fchoonder in de erveniflè niet? ten beften is als fchulden ende laflen , foo moeten echter de kinderen haer erfgenamen dragende,
weder inbrengen al wat fy te vooren genooten hebben, maer die zich
af hout ¾n de erveniflè , kan zich ook van het inbrengen bevrijden.
19. Wort dikwils gevraegt; een van de kinderen heeft aen verfchooten geit eenige duilênden genooten , en daer van wort obligatie
ten flerfhuifë bevonden. Die't genooten heeft is geflurven ; fijne
kinderen wefende kints-kinders des erflaters dragen hun geen erfgenaem van hun vader of moeder, die d'obligatie gepaflèertheeft, moeten fy ook defè obligatien aenneemen in haer erfportie ? Antwoordc
Hhhhh
van

{«) d. 1.1.•$.. 19. ff. de Collat. (") /. 16 C.famil. ercifc, l, 10. /. i6- C. de Colla
ohft. I. jg. eoá.
(o) d.l. 1. §. 13. ff.deColl. (p) l.ig.CdeColl.jttnBJ. 145& /. 177. d, ¾ l, l. 7.ff.de Co//.
(g) Sand. 4.10.1.
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'van Neen, om dat het geit met die meininge niet is gegeeven om nae
yerfterf weder in te brengen, maer om by 't leeven weder te geven. ( r )
zo. Een dochter houweiijx goedt tot een feekere lomma hebbende
genooten , waer van een gedeelte of het meefte verlooren ende verteert is , moet echter alles weder inbrengen , ten ware fy minderjarig '
was, of'-voljarig zijnde, haer beft ten vollen hadde gedaen , om haergoedt
tijdelijk uit des mans handt te krijgen , of haer vader van het pnderteeren
hares mans hadde gewaerfchouwt , in welken gevalle een dochter kan
volftaen met inbrengen van het geene noch behouden is. (f)
2i. Daer is geen onderfcheidt noopens het inbrengen, of de kinderen by Teftament , of nae ordere der wet ervenifiê verdeilen ende
verkrijgen; mits. de inbreng in het Teftament ten deele ofte voor het geheel
niet en zy verhoeden, ofte aen eenige der kinderen quijtgefcholden. (t)
22. W y hebben gezegt dat de inbreng alleen in de neergaende graed
plaetï heeft, niet in de opgaende noch onder zijdmagen, veelminonder ganlch vreemde erfgenamen, de reeden is, om dat men prefumeert
dat ouders haer kinderen alle gelijke lief hebben en evenveel toe willen, ma
ah een erflater bevonden wort aen een der andere erfgenamen jets gegeven
hebben, fulx wort gelooft uit befondere geneegentheit te z.ijn gefchiedt , Io
der de andere juift dientenevens te willen hebben vergeleeken ; ook
gefchiedt dit voor uitgeven nevens kinderen, veel meer als aen andere j
dies het in kinders meer ongemak fonde geven, gis onder vreemden,
indien de inbreng niet en gefchiede.
22. InterefTen van meerder inbreng worden niet eer gehoédt als van
de tijdt desverftervens af, ende niet van het genot te reekenen;• om
dat die meer genooten heeft, voor het verfterven des ouders tot geen inbreng
gehouden is geweeftj ende foo is by den-Hove geweefèn, m defake van
Egbertus Dominici cum foc: in qualiteit Requiranten , contra Tennis endt
fan Jacobs z.oonen Requireerden, den 29. Mart, 164,2. Nautadecif. 109.
¾JÎQ

(r) Vîx. ai tif.ff.de Coltat. n. $.
'{«) j£utb,exfeftamentoC,deCallat,

(<") i j , §. 6. ff. de Coll. Hot. 97. ctip.u
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VM eenige gemine hoédAnigheeden.

fan eenige geme'me hoedanigheeden, foo noopms deiHageVan Byfonderejlu
als\anerf-fcheidinge,

i. II" ^% E deilinge.,me de regels boven verhaelt zijnde gedaen, fbo
•
Ë zijn de erfgenamen ende deelgenooten gehouden malkande••—-^ ren in te ftaen voor de eviiïie, dat is, lbo eenig goedt den
eenen of den anderen toegevallen van een vreemt perfoon alseygen is
opgeëyiïht, ende met rechtfmiddel afgehaelt, foo moeten alle de erfgenamen die fchade te zamen dragen ; het welke mede van onwiflê
fchult is te verftaen, foo verre die het te deele gevallen is, geen verfuimeniffe daer ontrent mag hebben begaen. (a)
2. Jemant der deelgenooten of erfgenamen meinende bedeelt te zijn,
lbo wort onderfcheidt gemaekt tuflchen deilinge by den Rechter, en
by den erfgenamen felfs of andere goede mannen gedaen : die by den
Rechter gedaen is ftaet vaft , ten -ware moogelijk^ de, ongelijkheit over
belfte wa$ , maer de andere deilîngen konnen om groove ende zeer
merkelijke ongelijkheit worden herdaen; (b) wel te weten, bedroch
ende mis-reekeninge altoos uitgenoomen; Want defweegen kan men
altoos aenlpraek doen.
3. Ook felfs als de gedeelten door lootinge zijn getrocken , indien
echter by de Taxateurs der goederen zeer merkelijk mrlgreepen is,
foo mach en kan nieuwe deilinge. worden verfocht, (c)
4. Een der erfgenamen kan altoos tegen dank van de andere deilinge veribeken, fònder by verloop van tijt daer van te konnen worden uitgellooten , al waffèr een accoort , dat men noit tot deilinge fittde
mogen treeden, gelijk reede gemelt is. (d)
f. Wel te weten , defe laefte poinóten zijn gemein tuflchen erf.
Scheidingen, en tuflchen deilinge van andere gemeine goederen.
Hhhhh 2
6. Gelijk
. Ca) Sana. 4 10.1.
(b) per l. %. C. de nfcind, Vend. I. uit.ff.faiml. ercifi.
Comm. utr juå.
(-) Sana. 4. ir. 1.
(<i) E>, £>.Comm, arg, l.77. $.%,%
Lei4t.z.&]>r,l,i$,§,2,.&'j.ff.Comimii,diyjd*
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6. Gelijk ook dit noch , dat, als erfgenamen of deeîgenoôten tien
jaren lang in een Provintie , of twintig in verfcheidene Landtfchappen weelende, befonderlijk elk haer ftucken goedts hebben bezeeten,
en de vruchten daer van genooten, fonder tegenlpreeken, lbo wort
daer uit afgenoomen, dat 'er deilinge is gefchiedt, en kan geen nieuwe deilinge worden verfocht; maer wel vergoedinge van merkelijke
ongelijkheit. (e)
7. De ac¾e tot erf-fcheidinge gefchapen, is reede boven aengeweefen,
en kan verder uit het voorvernaelde worden afgenoomen , alleenlijk
dient noch gelet, dat als'er eenige goederen vergeeten ende ongedeilt
gebleeven zijn ; alfdan geen ac¾e van erf-fcheidinge op nieuw kan
worden aengeftelt, maer die van gemeine deilinge, waer van hier boven is gehandelt, moet dan gebruikt worden.

XXXI V.

KAPITTEL."

VM (teiïVäetdinge der erVenijfe*
1. "W ""jTOlgen de twee laefte oneygentlljke Contraóïen, alseerfte¾ / lijk de aenvaerdinge van ervemjfe, waer van voor delen al is
•
geiprooken , foo verre het een middel is van de erveniffe te verkrijgen, maer alhier wort dele erf-aenvaerdinge niet anders aengemerkt,
als voor lbo veel de aenvaerder met dat feit, fich verbindt aen de/egatarien , en andere gebeneficieerde ten teftamente, tot betalinge van 't
geene haer is gemaekt, tot welken eynde ly hebben aäieperfineel uit
het Tefiament, daer van hier boven ook al is geiprooken.
%. De erfgenaem wort ook door aenvaerdinge der ervenilîè wel verbonden aen de Crediteuren om 'haer hun fchult te betalen, maer niet
door het fep der aenvaerdinge, als door een oneygentlijk^contraïï, nademael

de Crediteurs, recht uit deielve aenfpraek hebben op den erfgenaem,
die fy op den overleedenen hadden, fonder eenige veranderinge, dewijl erflater en erfgenaem voor een en defelve perfion gehouden ivorden. (a)

3. Alleenlijk dient hier noch gezegt, dat de ervenilîè van een perloon die uitlandig is, niet kan worden aengegaen, lbo lang 'er geen
.kenniflè van fijn doodt en is, maer de naefte vriendenkonnen veribeken a
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îsen, dat haer de goederen mogen worden overgelaten , niet als erfgenamen maer als bewinthebbers; mits dat fy borgeftellen, voor de behoudenis der felver goederen, gelijk voor defen reede gemelt is, edoch fy konnen defelve niet vervreemden, voor en al eer foo veel tijts verloopen
is, dat aen de doodt des eygenaers niet kan worden getwijvelt.
4. Maer hoeveel dit is, wort met reeden getwijvelt. Mogelijk fòude
genoech zijn, als hy tachtig jaren ouderdom loude hebben, het welke volgens de heilige fchrift is de hoogfte ouderdom, die van een menfch ingeval van twijvelinge is teprefumeeren: Want de tijt van hondert jaren, die
elders by de Keyièrlijke rechten voor het lángfte leeven wort geftelt,
heeft pîaets in andere gelegentheit : defelve rechten ftellen ook wel
Voor het langfte leeven de z.ejlig jaren, dies beft [oude fchijnen in defen de
iniddelmaet te volgen, welke beftaet in tachtig jaren, (b)

f. En evenwel foo verre de giffinge van het verfterven met eenige
Waerfchijnelijkheden wierde geholpen, foo foude de Rechter mogelijk
de goederen met de zeltig jaren in eygendom aen de naefte vrienden
mogen toeftaen, ende is foo by den Hove geweefen in de fake van
Nolle Wijfjes cum ficiis in qualiteit Requirant , contra Safker Heeres
int qualiteit Requireerde voor de hontfdagen 1680. De perfoon dien
een erveniflè toebehoorde, was tegen de 50jaren uit geweeft , ende
daer was ten naeften by half bewijs van fijn doodt, immers zeer groote waerfchijnelijkheit daer van. de gefubftitueerde erfgenamen waren
arm, konnende geen borge krijgen, ende men hadde bevonden, dat
lòdanige erveniflën door die borgtochten dikwils te leur loopen ende
aen den rechten heer niet koomen; diesverftaenis, dat de gefubfikueerde arme vrinden naer acht jaren tijts de goederen fouden konnen krijgen in vollen eygendom, indien, alfdan deuitlandigenietmochtezijn
opgedaegt , ende dat fy ondertuffchen de opkomften uit handen van
de bewinthebbers fouden genieten, fullende de abfente perfoon nae
verloop van acht jaren de ouderdom hebben van 60. jaren, (c)
(b)l,$6.injîn.ff.deufufrJ,6Z.ff.deI.falc,

Hhhhh 3
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Van onrechte bîtdinge*

Wort yerfiaen bètaiinge "bant geene men nktjcbuldig is by "Verçinninge geddtn,
doolmge in feiten , ook fomtijts in V Hecht, Katttirlijcke fibuldt kan niet "toeede
geêyfçbt "fforden, Onder bepalinge nochtans. Wanneer defe "toeder èyfch opho
ende ailie tot defin einde.
i. E T T E t laefte oneygentlijke contract: is onrechte bètaiinge, van**
i ' § geene men niet fihuldig is, by verzinninge gedaen, het wel-

- • — R - ke gefchiedende , foo wort de ontfanger verftaen te zijn
verbonden tot wedergeevinge van't geene by hem te onrechte ontfangen is.
2. De mifîlach vvaer door men qualijk betaelt heeft, is te verftaen,'
als men in feiten gedoolt heeft, dat is, in de omftandigheeden van dat
de fake dus of foo geleegen is geweeft: Evenwel indien ook yemant
in rechten gedoolt heeft, ende foo betaelt, wat hy niet fchuldig was, de
billijkheit eyfcht, dat hem weder eyfch werde gegunt, ende de Wet*
ten geeven het ook genoegfàem. (a)
3. Ten ware het geene hy betaelt heeft, uit kracht van natuirlijk-'
heit ende billijkheit wel mocnte betaelt worden, hoewel anders deièlve reeden te flap foude zijn geweeft, om aen fpraek of verzet van recht
voort te brengen, by Esemp: een erfgenaem over de drie parten met
legaten befwaert zijnde, weet niet, dat hy uit kracht van de Wet Faládia, de vierde part kan aftrecken, en daerom betaelt hy de volle legaten ; naederhandt verftaende het inhout van de W e t , wilde hy de
vierde part noch eyfchen, edoch te het ende fonder vrucht, om dat
hy betaelt heeft volgens.de uitgedrukte wille des overleedenen, ende
om dat erveniife winft is: want indien hy arbeideomfchadeaftekeeren de wedereyfch foude hem niet geweigert worden, (b)
4. Voorts is ontrent de bètaiinge ende wedereyfchinge van't gene
men
fa) prœleïï* ad In/i, lik 3. tit 18. tb. 6(b) fic cape l. 10. C. depris &>
fabl.ignorj, 9, §• 5. ff. tod, tit, l, 9.C, ad l. Falcid,
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îïien niet Schuldig is, dele regel; wat volgens de natuirlijke reeden ende bi
lijkheit moefle betaelt worden , fchoon het nae de burgerlijke Wet niet kon
•worden geeyfiht , kan niet weder ingev orden worden ; ten ware de burgerlijke Wet een verbodt hadde gemaekt tegens de natuirlijke verbintenifie. Exemp: een vrouw borge wordende voor een ander is natuirlijk' verbonden , maer om dat de Wet de borgtochten der vrouwen
ganfchelijk te niete doet, foo kan fy of haer erfgenaem wederom opeyfchen, het geene fy uit krachte van dieborgtochte mochten hebben
betaek. (c)
5. Wel te weeten, nadien het felve verbodt is ingevoert, tot voordeel van de vrouwen, want als fodanige verbooden niet en zjjn gemaekt,
tot voordeel van de verboodene perfoonen, maer of tot voordeel van een ander ofte nadeel ende uit haet van de Crediteuren, lbo mach het betaelde niet wederom worden ingevordert. Exemp: een foon onder vaders
macht is verbooden geit te leenen, en daer om, geleent zijnde, kan
hy niet worden aengefprooken, maer echter betaek hebbende foo moet
het betaelt blijven, om dat het felve verbodt niet tot fijn voordeel, maer
tot inkindinge der Crediteuren is gemaekt. (d)
6. Van gelijken, als de Wet de' natuirlijke verbintenifîè wel krachteloos laet , maer echter niet en verbiedt, foo kan ook het betaeîde
niet weder ingeëyfcht worden, gelijk of een vrouw buiten haer mans
weeten fchulden gemaekt ende betaek hadde , fy kan het felve niet
weder invorderen; van gelijken, een fchuldenaer die door den Rechter zijnde vry gefprooken, echter onweetende betaelt heeft, kan niet
Wedereyfchen , om dat hy natuurlijk fchuldenaer blijft ; ook die een
Capitael fçhuldig zijnde [onder intereffen y evenwel renten betaelt heeft,
kan de felve niet weder eyichen, om dat hy niet fonder genot, en ooriàke betaek heeft , ende getuigt Nauta by den Hove ioo verftaen te
¾ijn, in de fake van Pieter <»sfnnes Reen Impetrant , tegen de Magiftrae
van 'Harüngen, den zy Ottober 1636. hoewel daer ook andere reedenen
yan decifie waren, (e)
7. Dien weder-eyfch uit defer oorfake gefchapen is, moet fijn actie
aenfteilen, tegens den geenen die de penningen heeft ontfangen ofte
fijn erfgenaem, ende niet tegens een derde, fchoon hy profijt daer by machte
hebben gehadt: de inhout van de aenfprake moet zijn , een verhael van
de betalinge te onrechte gedaen, met de oorfaken ende omftandigheden daer van, en met bejluit dat de penningen by den gedaegde ontfangen
ful(e) l. 40,ff.decond'tht, inâeo.
(å) d l. 40, ie conåiïl indeb 1.14,d. rob, c
9. § pen, ad /ù Maceàon.
(e) l, 60 ff, de ccndiiï, iadeb, 1,26.ff.eod.
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[uilen verklaert worden by erreur ofte misjlach te zijn betaelt, dienfvolgens
dat de gedaegde fàl worden gecondemneert , om de felve penningen
of andere betaelde waren wederom te keeren, ende den eyfcherter.?flitueeren, met alle den aenkleve van dien, mitfgaders vruchten ende interef
(en, z.edert de litis conteflatie vervallen, met koften enâe fchaden&c. (f)
8. Zegge intereffen van de litis conteflatie af, ende niet eerder, (g) ten
ware de ontvangene penningen heer quamen als uit een contraÜ van
goeder trouwe, dat intereffen onderworpen is; foo verftaen by den H o ve in de fake van Frans van Scheltema , contra Aukjen Feykes den
2,7. Odiob, 164,1. Nauta decif. 101. Scheltema hadde meer huir van de
Meijers ontfangen als hem toequam; is verftaen dat hy in cas vanpraferentie aen de Crediteuren interenen moefte goet doen, van de tijt af,
dat hy de penningen hadde genooten , volgens eygenfchap van huir
ende verhuiringe , daer men in delen op behoorde te letten , ende
niet fimpelijk op de eygenfchap van defe cond&ie, die in haer felf van
ftreng recht is.
9. Daer zijn eenige gevallen , in welke de wedereyfch geen plaetfe
vint, waer van de voornaemfte zijn de ac¾en, die door ontkenninge
m e Keyfers Recht verhoogt worden tot dubbelt j hoedanige drie gevonden worden, te weeten aélie van bewaergeevinge , uit nootvallige
oorfaek^, ten 2. die van fchade uit de WetiAqmlia,
ten 3. eyfch van legaten , die tot godtvruchtigc oogemerken beiprooken zijn, (h) Voorts
m betaelde houwelijx giften door naebeftaende perfoonen gedaen, heeft
defe eyfch mede geen plaets; om dat fchoon 'er geen verbandt tot het
geeven van houwelijx goedt mach geweeft zijn, de verwantfchapechter ende faveur van't houwelijk fulx niet toelaet weder te eyichen. (i)
10. Maer alfbo die verdubbelinge van weegen ontkenninge heedend
daegs geen plaetfe noch gebruik meer heeft , foo moet volgen , dat
ook de onrechte betalinge in defen niet is fonder wedereyfch , ende
condiótie foogcnoemt.
11. Het gemein zeggen is, dat het ook in pleits accoorden ophout,
maer qualijk ; want foo gy betaelt hebt, memende dat gy uit pleits
accoort waert verbonden, 't welk foo niet en was, foo kont gy't betaelde wel weder ineyfchen; maer zijt gy veraccordeert, om een oorfake daer uit gy niet Schuldig waert, en hebt gy datibetaelt, foo valt'er
geen wedereyfch, om dat gy waerlijk zijt veraccordeert, voor fiilk een
fomma
(l) l,49 a.tit.decondift. indeb,
ie oblig. quaquafifxcçmtr, tiafc.

(g) l.l.Cdecondindeb,(h) §,ult.mjl*
Q)l. $x.§.z.ff,decond. indeb.
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fomma ende een accoort getroffen fonder genoegfame reeden kan niet
worden vernietigt, (k)
ia. Tot onrechte betalinge kan ook gebracht worden , ten i.dat
men uit onrechtveerdige oorfake aen yemant gegeeven heeft , ten z. da
van ons wel gegeeven, maer by een andere fonder oor fake is, ende eindelijk, ten 3. dat een ander van'tönfe heeft, fonder ons wille of daedt.
15. Wegens het eerfte is dele regel \ Wat gegeeven is om oneerlijke
oorfake kan wedergeïjfcht worden , als de geever aen de vuilicheit niet dee
lachtig is, anders blijft bet daert is. Gelijk of ik u geit hadde gegeeven,
ten einde gy my of een ander ongequelt foudt laten met gezochte moeiten , ik kan't wedereyfchen; maer heb ik 't u gegeeven, om te quellen, dan heb ik geen aktie. (1)
14. Uit het tweede koòmt ook aktie voort; foowel, al van aenbegin
geen oorftke geweefiis, noch meininge om te fcbenken, ofdatdeoorfaekofhou
gelijk als op hoope van houwelijk yets gegeeven is en 't houwelijk niet
en volgt, (m)
15. Alle dele dingen hebben plaetfè niet alleen in gek ende goedt
allbo gegeeven, .maer ook in verbinteniffen, foo by monde als by gefchrifte, konnende die fonder ooriàke, by verzinningeeenhandfchrift
gegeeven ofte belofte gedaen heeft, eyfchen in Rechte, dat hem 't handfchrift wedergegeeven of de belofte quijtgefcholden werde: Gelijk mede , als nae gedane betalinge de brief noch onder den Crediteur is, foo kan
de oude fchuldenaer dien wedereyfchen als fonder oorfake onder hem
zijnde.
16. Eindelijk wil de biilijkheit ook, dat ik eyfchen mach hetgeene
<van het mijne met of buiten mijn toedoen tot een ander gekpomen is, fcho
lichamelijk^ niet meer voor handen aijnde, (want dan lòud' ik 'erdehant
op konneh leggen.) gelijk of een ander ¾, geit of een Peert lullende geeven , mijn penningen of mijn Peert u hadde geleevert; ten ware hy
foo veel geit of een Peert aen u fchuldig ware geweeft; dan foudt gy
niet gehouden zijn, maer de geever alleen.
17. Minderjarige en al die onder Voogden ftaen , konnen uit alle
bovenftaende oorfaken niet wijder aengefprooken worden , als voor
foo veel fy tegenwoordig daer by gebatet zijn.
Q) t, tit.ff, de conàicl. oh turp. vel injufi. cauf. (m) tit.ff.de condibl. Jîn. c

Iiiii
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KAPITTEL.

Van ïntereft.

Tfneederley intereft, "toaer Van't eene dien naem alleen behoudt, 't "toelk in fchaie
ende "toinftder\>tnge beftaet. T"toee regels \an Hechte , om de "toaerdije \>ari'tgoed
daer aen fchade geleeden is, uit te binden. Noch fftee regels, om de "iïinjlderymge
te begrooten ende te bepalen.

i. TT N de Contracten foo eygentlijk als oneygentlijk genoomen is
f niets gebruikelijker als het Intereft , welk woort tweederley zin
-»- heeft i want of het meint intereft fpecialik foo geheeten, of woeker. Van beyden fullen wy vervolgens kortelijk handelen.,
a. Intereft eng en eygen genoomen is niet anders, als een begrootinge
van fchade en wmftdervmge: of aengebracht verlies ende winfl;, die men
hadde konnen trecken.
g. Daer is niets moeijelijker voor een rechter als de uitvindinge vaa
dit intereft, ende is niet ïònder reeden, dat de oude DoÜçren de ProçeiTen over dit ftuk duivelfche plejdoyen hebben genoemt ; om datfe gemeinelijk niet alleen vol onfeekerheit , maer ook vol leugens ende bedroch zijn.

4. De Wet heeft eenige algemeine regels vaftgeftelt, die wy hier
fullen melden, moetende alkntbalven de naukeurige bepalmge uit de bjfindere omftandigheeden van yder fake worden afgenoomen.

f. Eerftelijk, om te vinden de waerdije van't goedt, daer van partije
is in gebreeke gebleeven te betalen, en dat verloorenzijnded'eenetijt
meer, de ander tijt min is weert geweeft, zijn defe lellen j ten 1. In
Contratlen van bejderzjjdts verbant zjetmen op de hoogfte prijs, die het goedt
heeft mogen gelden ter plaetfe, daer het betaelt moefte worden, in al den tijt
van. dat het heeft moeten betaelt z,ijn, tot aen de fententie toe. Maer in ver-

banden van een kant wort de tijt niet verder genoomen, als tot de rechtelijke aenjprake toe. (a)

6. Mits
( 0 / , 3 , §. i, ff, commod. Sana, 3. 4. 8. Verf atconcors, Dix,adtit-ff,decandi£t.
trimt
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6. Mifs indien tuflçhen partijen yets is bedongen ftilfwijgende of
uitdruckelijk, op wat plaets of wat tijt foude worden gezien, het felve flip in acht moet worden genoomen. (b)
7. Gelijk dan ook altoos, lbo wanneer partijen nopens debetalinge op een feekere tijt of pîaetfe gezien hebben, en de betalinge door
toedoen van dees of geene op een ander tijt of plaetfê gefcbiedt, de
Rechter den geenen, door wien de veranderinge by gekoomen is,
moet doemen , om goedt te maken het onderfcheidt dat tnj]chen d'eene tijt
en plaetfe mach worden gevonden, ten profijt e van de ander, (c)

8. De tweede regel nopens de prijferinge van het verloorene goedt
is dele : de Rechter moet geen acht neemen op de geneegentheit van de ejgefiaer des goeds , hoeveel het hem -weert mach gjjti geweefl , maer hoe veel
het in 't gemein , of nae de merkgang heeft mogen gelden.

9. Want eygen affectie tot eenig goedt dat van Voor-ouders of van
een lief Vriend is afgekoomen, endë om andere gezintheeden gaet dikwils verre over de wâerdijé, waer op geen waerdeeringe te maken is. (d)

1 o. Alleen wanneer 'yemaftÉ doof bedroch of hertnëckigheit een ander mans goedt , dat hy moefte opleeveren, heeft gedaeiî verlooren
gaen , fio wort het den ejgenaer opjtjh eedt gêgèeven , hoe veel hy het
eftimeert, en dan mach hy 't nae JîjnzjnUjkheüprijfeeren'•••-, gelijk elders ge-

zecht is. 3.14.18. ( e ) %„
11. Nopens de ichadè en winftdervinge, die boven de weerdije van
het goedt is geleeden, zijn òök twee regulen; d'eerfte is dele; Scha-

de geleeden ende winfl:, die men heeft mogen trecken , moet zSjn gewortelt
in de faken felfs ende niet van buiten ofte by geval aengekoomen noch te onfeeker. (f)

ia-.- Exempel ; Eén van vier gelijke Koetspeerden moet het intereft van betaelt Worden; wort eerft gewardeert, hoe veel het felve Peert
alleen is weert geWeeft, ende daef te boven hoe veel de andere drie defivegen nú' te minder pillen konnen gelden. Maer of de eygenaer bewees,

dát hy van yemant die fiilk een Peert zochteuitbyfönderekurieusheit
veel meer hadde konnen krijgen, daer op wort geen acht genoomen,
ende föo in andere dingen.
13. Echter tegen een die met bedroch heeft omgegaen, of met opzet een ander bekort heeft, mach ook fchade en winftdervinge by geval of uitwendige oorfaken toegekoomen worden gereekent.
Iiiii %
14. Sal

( b ) /. zz. ff. de reb. cred. dix. ad prœà. tit. d, condiEl. tritic.
(c) dix. adtit ff. d
eo quod eert. loc.
(d) /. îj¾ ff.adl. jîquil.
( e ) dix. adtit. ff. de in Ut. jut.
(f) §. Mud 10. Inji. de leg. jtquiL ibique Interp, /,21. §. 3. ff. de belton, empt.
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14. Sal hier ftellen volgende voorval, zijnde verhandelt den i6Septemh1680. H. van A. hadde gekocht feekere veenen, van H. Y. in quahteit ende was bedongen, dat de kooper een vrije uitvaert foude hebben in de
gemeine wijk ofte vaert; de kooper hebbende gemaekt een gracht om in
de gemeine wijk te koomen, vindt dat de kooper aldaer een dam ofte
pol-kndts hadde gelaten, waer door. hy belet wierde om in de gemeine wijk te koomen, of hy moeft een andere verdere weg met graven
neemen , daer hy echter in't begin wel gemackeîijker hadde konnen
heene graven; maer fulx niet hebbende gedaen en blijkende, dat de
verkooper die pol-ofte dam , willens hadde laten leggen , recht tegen de conditien van de koop, ende noch van fêeker ackoort, foo wierde hy gedoemt hem fijn intereft te boeten. ' T welk hy opftellende bleek , dat het dach-werk van de turf, in die zoomer doe het belet was voorgevallen, hadde gegoldendoorgaens 40'guldens; dat hy
hadde moeten een brugge maken, om fijn turf te brengen ter plaetfë
daer iy konde werden uitgeleevert; dat ondertuflchen eer hy de brugge gemaekt hadde , de turf fodanig was afgeflagen dat hy 'er minder als 20guldens voor hadde gekocht; hoewel ook wierde betoont,
dat'er hem 32 guldens voor het maken der brugge was voor gebooden;
partijen fuftineerden, d a t h y , in allen gevalle, niet meer kon eylchen
als de koften van de brugge, en het verkrooden van de turf; 't welk
hy terftont nae het belet hadde konnen doen, en dan had hy de turf
tijdelijk tot believen konnen verkoopen; dit fcheen foo verre reeden
te hebben, als overeenkoomende met die Wetten, die zeggen dat het
intereft: moet gereekent worden ontrent de fake felfs, en niet ten aenzien van gevolgen die onfèeker zijn; gelijk daer was de geldinge van
de turf, die hy ook wel eerder hadde konnen verkoopen; edoch men
konde ook zien op het geene te vooren gezegtis, datalspartijemoetwillig in gebreeke ge'oleeven is , als dan alle fchaden die daer op zijn
gevolgt, fehoan wel anàe-fs hebbende konnen vallen, moeten worden ge
boet; dat wel avontuirlijke winften, die in byfonderegelegentheit hadden mogen gevat worden, niet konnen worden gereekent; maer dat
gemeine geldinge van feekere waren, ende merk-gang moeften werden ingezien, in het begrooten van intereft, als het beletfèl van die
geldinge van partijes kant was afgekomen, en om dat het maken van
een brugge, tot luiken gebruik, was een ganfch nieuwe fake lbo konde het den triumphant niet werden toegerekent , dat hy daerop lbo
terftont niet hadde gedacht, gelijk eenige getuigen ook reden-kavelden
daerom fcheen niet onbillijk hem toe te wijlen op yder dag-werk acht gulden
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den, om dat hem twee-endertig was geprefênteert, ende de turf hadde
anderzints 40 guld: min of meer gegolden : by pluraliteit echter is het
eerfte in defen gekeurt, endegeweefen. Hetisfeekerdatd'omftandigheden in dele materie regeeren, en varieeren d'uitlegginge van het recht
fodanig , dat men fwaerlijk eenige'vafte algemeine regels foude konnen ftellen.
15. De tweede regel is; dat in alle gewiffe bepaelde fahen het interefi
niet kan fiijgen boven het dubbelt ; dat is , de waerdije van het goedt,
daer van gehandelt wort ende noch eens foo veel. (g)
16. En worden door gewiiîè bepaelde laken verftaen alle, daer van
men weten kan, wat goedt ende hoe veel het is, daer over ten principalen
getwifiet wort.
ij. Door delen regel worden afgefneeden de ongeregelde uitbreidingen van het interefi , die de triumfanten dikwils boven het drie en
vier dubbelt weten in te ftellen, ook niet buiten fchijn van reeden ende recht; maer tot ruine van de gedoemden , foo de Wet dien (Iroom niet
ftopte , en weete exempelen van lieden, die door dit middel hebben
meer bekoomen als fy oyt in de werelt gehadt hadden, ende fulx noch
door bewijfen van gefwoorene getuigen. Waer uit hebbe konnen zien,
dat in het begrooten van intereft zeer gevaerlijk is te volgen, de leidinge van ordinaris bewijs ende raifinnementen, moetende de Rechter nae de meefte billijkheit een flach daer in flaen, gelijk men zegt.
end' is niets heilfamer als de gemelte regel van het dubbelt niet te boven te gaen; wel te weeren, als men weet, hoe veel het enkel is;
want dat onfêeker zijnde , foo moet men het bewijs volgen , onder
voorzichtige bepalinge des Rechters. Soo weete, dat feeker Landtheer
fijn meijers goedt by executie hebbende laten verkoopentegensdefùrfèantie van het Hor ende daer over gedoemt zijnde in het interefi, de
meijer een zeer groote en buitenfpoorige lumma heeft weeten uit te
maken, met bewyfingen door getuigen van fijn fchade, dien hy fòude hebben geleeden; het welke hy dan ook heeft bekoomen, omdat
men niet anders als uit de getuigen konde weeten, hoe veel het goedt
in waerheit weert geweeftwas.
(S) l. un. C. defent. pro eo quoå mterefl.

I1111
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Van Woeker.

Of en hoe Verre "iïoeker geoorloft ofongeoorloft is. Wat ende boe meetngerleyf
Fan à' oorfaken ende mate desfelfs, Mitfgaxlers hoe fy geeyndigt "toon.

i. 'k ^ \ U s verre van Intereft, eygentlijk foo genoemt, volgt woe*
I
J'¾ 7 - ' welk woort om dat het hatelijk is, foo gebruikt men
J e — ^ liever in plaetfè van dat, de name van renten, ofte ván intereffen j de fake fclfs is ook by de oude volkeren zeer verhaet geweeft, en
door de Wet van Mo fes den Joden t'eenemael verbooden, (a) waeruit
veele meinen , dat ook de Chriftenen die eikanderen geen mindere broeder-plichten Schuldig zijn als de Joden onder haer, geen woeker behooren
te neemen, maer iònder winft volgens het bevel van Chriftus elkander
gewillig te leenen, 't welk is geweeft het gevoelen der meefte oudtvaderen door't Paufèlijke recht beveiligt ende zijn ook in de verleedene eeuwe veele Godts- ende noch meer Rechtsgeleerden in dat feîve gevoelen geweeft , ook onlangs Hugo de Groot va fijn boek van't recht
van vreede ende oorlog, (b) hoewel de felve in fijn inleidinge tot de
Hollanfche Rechtkunde %-boek. 10. deel num. 20. zeer net ende bundig aengeweefen h¾dde, dat het nae de gefonde reeden wel geoorloft
was, woeker van geleent gek te neemen.
z. Het befte gevoelen ichijnt te zijn , dat gelt-rente geoorloft of
ongeoorloft is, foo-verre het flrijdt of niet en ft rijdt met de plicht der Chri-

ftelijke liefde; (c) daerom, als yemant geit leent aen een koopman of
yemant anders , die daer fijn profijt met doet , foo kan het niet onbillijk zijn, winft daer van te trecken, maer het is niet recht aen arme ende verleegene lieden gek te leenen met woeker, als gy het fon.
der u eygen ongerief kont mifien , waer op men wel mach paffen,
het geene foo dikwils in de heilige Schrift tot haet der woekeraers wort
herhaelt gevonden.
3. Hoe-

fa) Exod.H.vérf. ÎÇ LeV, 2t;.Verf:^6.'Deuteron.i^,v, 20. Eçech 18 Ver/ 17.
TroVerb. 28. Verf. 8- -P/. rj. Verf. 5. Luc, 6. Verf. 35,
(*>) Ub.z.cap. 12. V
(c) Vid Moüna tracl.de ufur.n. 13.
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5. Hoewel wy niet {ouden derven vaft ftellen , dat alle pîaetfen
van't oude Teftament met die antwoort lòuden konnen voldaen worden, te weten, dat ïy van onmatige woeker te verftaen fouden zijn,
maer wy houden het daer voor , dat woeker den Joden onder haer
ganfchelijk verbooden is geweeft, fbo dat het geen vroom man konde
zijn diefe t r o k , maer fehijnt dit een byfondere wet voor de f oden te zijn geweeft , ten aenzjen van de geleegentheit har es landts endefiaets, welke veel meer

op Landtbouw als ep koophandel geftigtwas,' en ibodanige volkeren is woeker altoos zeer ongemackelijk geweeft, gelijk de oude Romeinen ook
hebben ondervonden, de Joden mochten wel gelt-winfteneemenvan
de vreemde , 't welk fy geenzins hadden mogen doen indien de fake
in haer felfs ongeoorloft ware geweeft ; de Chiïftenen hebben dientenevens geen ander verbodt in de ichrifren van 't nieuwe verbondt,
als dat algemeine van liefde ende weldadigheit, die de Heere Chnflus
ook^ in de woordeh hier boven aengeroert Luc. 6 v. i j . inprent , komende

hier op uit, dat men arme ende verleegene lieden moet geeven ende
leenen fonder winft.
4. Weshalven het bedrijf der banken van leeningen, die by ons van
Lombarden, 't welk een volk in Italten is 4 eerft zijn geoeffent, ende
daer noch op heeden de name van dragen , in geenerleije wijfè'kan
worden voor goedt gekeurt, om dat daer in arme ende verleegene
lieden, boven het miflen van haer waerde panden, noch worden befwaert met veel hooger woeker , als de gemeine rechten toelaeten,
én is een fake die men fonder verbaeftheit niet kan aenmerken, dat
onfe Overheeden dien woeker noeh fcherpen, met verpachtinge der
banken , aen.fulke die het meefte profijt aen haer, zegge, de Overheeden willen belooven. de Landen waçr in fulke ordre is, dat de arme
lieden onder pandt , -gek om met , of om zeer kleinen loon konnen
krijgen , hebben reeden om te gelooven , dat de Goddelijke zeegen
haer die' winft-dervinge wel rijkelijk lal vergelden.
- ƒ. Dit voor uit zijnde geftelt, zeggen w y , dat woeker is loon van
•geit, dat men fchuldig is y wy zeggen van geit, om dat het daer in voor¾amentnjk plaets heeft , hoewel het ook fijn gebruik kan vinden in
alle waren , die by elîe , mate, ende gewiehte worden verhandelt,
maer niet in ander tilbaer of ontiibrer goedt, want om woeker te
ftichtert moet het goet zijn, van een feekere ontwijvelbareproportie,
hoedanige alleen in goederen, die men meet, weegt, of telt bevonden
Wort. (d)
6. Woe(<•) l. 3. $.ult.ff.ujkrj.m,ff',depriefcr,yerl)j.iz, Ctdeufurt
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6. Woeker of gelt-rente wort in drie foorten gedeilt, vergoedende,
ftrajfende, winnende rente, (e) vergoedende fal zijn dat men eygentlijk
mtereffe noemt, wefende niet anders als vergeldinge van ontfangene fchade-of''verloorene winft: ftraffende rente is, die een fchuldenaer wort opgeieidt, als een pcerie van trage betalinge, wanneer hy op fijn tijdtin
gebreeke blijft, winnende rente is, die bedongen wort, om profijt te
doen, fonder aenfchouw op dadelijk intereft of traegheit van betalen;
de eerfte foorte heeft geen reeden van ongeoorloftheit, de twee andere
moeten gereguleert zijn, nae't geene boven gefchreeven is , hoewel
ook in de tweede foorte minder reeden van twijvelinge valt.
7. Woeker van woeker, of renten van renten, is allenthalven verboden , (f) als een kanker van't gemeine beft, om dat lieden die haer
i itereiîen niet wel betalen, blijkelijk aen de leger wal zijnde, door dat
ophopen van intereifen te gronde moeten gaen, ende een landt kan niet
eerder uitteeren als door het veiioopen van de huifgezinnen.
8. Daerom worden de geene, dierenten van rente neemen, eerloos
verklaert, en ftaet dit verbodt foo valt, dat als een fchuldenaer van
fijn verfcheenen intereifen obligatie paffeert of een ander obligatie daer
mede vergroot, hy echter geen renten daer voor fchuldig wort, maer
al wat hy dientenevens geeft, ftrekt hem in vermindennge van't capitael, of kan ook weder ingevordert worden, (g)
9. Self als yemant by feritentie gedoemt is, tot bet.linhe van fèeker capitael vergroot met de intereifen, ende hy in gebreeke blijft van
de fententie te voldoen, foo is hy echter geen intereifen fchuldig, ook
felfs nae de lèntentie, niet verder, als van't capitael, daer in begreepen, en lijden de klare woorden der Wet niet, dat de intereffen fouden
beginnen te loopen van de tijdt af, dat jy door den Rechtergetaxeert zjjn.
(bj wat prac¾ijke daer van ook foude moogen worden voorgewendt.
10. Eenige willen het uit Sande bewijfen , daer hy zegt, (i) dat
door fententie koomt een nieuwe obligatie, 't welk is feeker , maer
hy bewijft daer uit niet anders, als dat renten nae de lèntentie verfcheenen niet worden gereekent in het dubbelt dat den loop-der interefièn flut, waer van terflont, maer hy zegt uitdruckelijk, dat volgens oud recht, ook renten van renten nae de fententie konden wordeni geëyfèht,' edoch dat de Keyfèr die verbooden heeft. Men kan
volgens de gronden van het oud recht hier op wel reedenkavelen ,
maer
f
(e) itfaracompenfatoria, Tunitoria, Lucratorta. ( ) /. 20. C. Quib cauf.hrog
fam l. 19. d. ufitr. I. 28. /. uit. eoå &c.
(g) d.l. 28. C. deufur, Sdnd. 3,13.
Ch) l, uit. C. ds úfnir. reijudt
(•) infijn3 boek út, 14.. def. 11.
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maer de Wet mijdt al die gevolgen af, om de ruïne van verleegene lieden
voor te koomen. Dit is echter waer , dat een Rechter ziende door
quade konften van de fchuldenaer de betalinge verachtert, als hy het
wel eerder hadde konnen bybrengen, ende niet verleegen, maer onwillig en boos-aerdig is geweeft, wel kan, ende behoort den fèlven te
doemen, in de renten van het ganfche gewijlde, van capitael ende van
interefin te zjtmen ; want allenthalven waer is , dat een Rechter de
boos-aerdigheit niet moet toegeeven, ende om defe reeden kan hy de
interefin van interefin niet alleen van de tijdt der fententie , maer ook
van de Utis contefiatie af toewijfên : maer alwaer fulke malitie , ende
quaet-aerdige onwilligheit niet en blijkt, ende fulx niet klaerlijk, daer is
het, in de macht des Rechters niet, om foo een heldere Wet te verichuiven, immers behoorden wy min, die ons aen het Keyferîijke recht moeten houden , alwaer het niet is afgefchaft , geen reedenkavelinge te
foeken, om een ontwijvelbare W e t te ontzenuwen; ende is alfio by den
Hove in Mefin dikwils recht gejprooken, hoewel ook in tijden wel anders.
11. Wel te weeten, het is te verftaen van renten ofte van woeker,
ende niet yan interefin, die om effeüive geleedene fchade worden ge'éyfcht.
hier van is voor den Hove gehandelt, tuflchen de Crediteuren van Simon
forna Trinmfanten ende ^Appellanten , contra Theodorus Bruinitiga , cum
foc: in qualiteit gedaegden en appelleerden; den appellanten was toegeweelê
een capitael van 1900 en meer guldens foo kapitael als intereflèn; ende van die fententie waren eenige jaren verloopen, dies fy renten eyfchten van het ganfche gewijfde ; de Commifiaris van den Hove hadde
geen meer intereflèa goetgedaen als van het capitael, maer fyjkftineerden, dat fe ook moeiten worden betaelt van de intereflèn, om dat de
fchult en condemnatie afquam van een ftuk landt , dat de origineele
gedoemde onder haer hadden, maer dat niet konde worden aengeweefen, ende daerom waren fy gedoemt in de prijs van dien, metfchade
en intereflèn, dies fy doen renten betaelden van de prijs, inplaetfèvan
het lant en de vruchten die fy eygentlijk fchuldig waren. Nuisfèeker
dat van getaxeerde vruchten, intereflèn moeten worden betaelt ende
dele intereflèn waren in der daet in plaetfe van vruchten. Is echter by
fteekende Hemmen Commifiaris fententie beveiligt, voor Alderheiligen 1680.
i%. Voorts is te weeten, dat rente van rente niet anders verftaen
w o r t , als van onbetaelde intereflèn ten aenzien van een en de
felfde Ichuldenaer , want als hy de intereflèn heeft betaelt, foo
foude hem dat felfde gek wel wederom op renten konnen gegeeven
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worden, (k) als ook een Momber fijn weefe geit-renten heeft opgefteeken, foo moet hy daer wederom renten van geeven, om dat het
lèlve dan geen woeker is maer capitael, doch het geit dat de Momber
niet van een ander heeft ontfangen, maer uit fijn weefe goedt rechtuit heeft opgefteeken, daer van is hy twalef ten hondert tot intereflen
fçhuldig. (1)
13. De oorfaken, waer door woeker verkreegen wort, zijn drie;
heàingft, trage betalinge in het latijn mora en rechtelijke eyfch.

14. Uyt bedingft wort men woeker Schuldig in alderhande contraBen , doch niet verder als bedongen is.
if. Daerom als in de brief ftaet bedingft van intereflen voor een
jaer, en de penningen langer blijven ftaen, foo fouden voor de volgende tijdt geen intereflen konnen wolfden geè'yfcht, ten ware de fihuldenaer verfcheidene jaren daer nae de int er effen hadde betaelt , want dan

wort een ftilfwijgende ackoort tuflchen beyden verftaen te zijn tot
continuatie der intereflen. (m)
16. Bedingft van woeker wort ook verftaen, als yemant zich verbonden heeft, om by gebreeke van betalinge op den geftelden tijt den
Crediteur te betalen , alle fijne fchade ende intereffe by wanbetalinge te
hebben ende te lijden ; want dan moet hy riae verloop van de gefielde
tijdt gewoonlijke intereflen hoeden , maer niet geduirende de tijt irv
de obligatie-brief uitgedrukt, binnen welke de betalinge foude moeten geichieden , of liever nae de opz.egginge ; want het geit met des
Crediteurs wille ftaende gebleeven zijnde, heeft hy niet te klagen, (n)
17. T rage betalinge of mora brengt woeker voort , in aller contraBen van goeder tromve, dat is, die beyderzijdts verbinteniffe maken , ge
lijk daer zijn, koop, huir, maetfchappije, laftgeevinge, bruikleening e , bewaergeevinge, verpandinge, en andere meer , uytgenoomen
nochtans boekfchulden die geen renten geeven als door bedingft, volgens algemeine gewoonte der koophandel, onder huir is ook verpachtinge van landts middelen, daer in mede renten fonder bedingft moeten worden gehoedet, (o) gelijk by de Hove geweefen is in fake van
Pier nAnnes Reen Impet. contra de Magiflraat van Harlingen Gedaegde \
den 27. Oïïobris 1636. Nauta.
18. Maer in contracten , die maer van een kant verbinden, gelijk
in gelt-en verbruikleeninge of in toezeggingen, brengt traegheit geen
ren(k) l.7.§.n.l 77.$ tmfin &§.ult.ff de adminip. tut.
(') /. 38. ff de negot geft, Sande 3boek, tit 14.defin.6.
(?>) San4.3.14.1.
(«) Sand. 3.1
2,3,
(o) l, 10. §. i, ff, de public.
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renten voort, uitgenoomen echter de legaten endefidekommijjen, die Schoon
van een kant verbindende , geven renten uit trage betalinge alleen \
gelijk hier boven reede gezegt is. (p)
19. Om in andere handelingen , intereflèn te doen loopen is van
nooden, dat de fchult rechtelijk werde gevordert, want van de litis conteflatie of contumacie af', beginnen de intereflèn te loopen in alle laken,
¾andelingen ende contraóten, daer renten te paflè konnen koomen.
20. Dit is niet verandert, gelijk eenige meinen, in de Ordonnantie van Frieflandt, 1 boe\, 9 tit. art. 3. daer geen interejfen geftipuleert e
zijn, dan koomt men te reekenen ex mora, dat is, uit trage betalinge;
Want fulx te verllaen is -, daer fùlx nae rechte plaetie heeft , ende
Wort het in dat art. geftelt, ten aenzien van de grootheit der interellèn, om die af te konnen neemen.
21. Traegheit van betalinge is tweederley , perfoneel ende dadelijkj,
perfoneele traegheit is , wanneer een fchuldenaer gemaent zijnde op
bequame tijt en plaetie niet en betaelt, en is een vermaninge genoech om
den fchuldenaer in mora, dat is, vertraginge teftellen, (q)
22. Dadelijke vertraginge wort genoemt, als yemant niet betaelt,
wanneer de fake felve jpreekt, dat hy moefte betalen, gelijk als een kooper het verkochte ontfangen hebbende de prijs niet en geeft, uitgenoomen bvekjchult als vooren ; van gelijken , als yemant een ander-man
fijn faken waerneemende des fèlfs geit onder hem behoudt, of als een
huirfman fijn huir op de geackordeerde tijt niet en betaelt , jae het
wort allenthalven voor dadelijke traegheit gereekent, foo dikwilsyemant
verbonden is op feekere újt te betalen, ende de (èlve tijt voor by laet flrijken,
2,3. Minderjarige hebben ook dit voorrecht , dat haer fchuldenaers
lbnder eens gemaent te zijn verftaen worden in mora te welen ende
renten fchuldig te worden , wel te weeten , dit alles verjiaet zjch van
contraÜen ende handelingen^ waer in traegheit van betalinge alleenegeno
is t tot verplichtinge van intereffen, ende van geen andere, (f)
24. Evenwel die geit in handen van een Commiflarisgeconfîgneert
zijnde, daer uyt heeft gelicht, met belofte van het felve weder te geeven, als een ander beeter recht hebbende zich opdoet, fchoongeen interejfen belooft hebbende, wort echter verftaen, het capitael met de interejj
te moeten opbrengen, (t)
25. Is ook te weeten, dat niemant in mora kan zijn, als wanneer
Kkkkk 2
de
(p) Sand. 3.14. i.yerf,Mudnotanåum. (l) /.¾z.inpr. ff.de ufitr. (r) arg.
I- 2. C. dejur. emphyu
(t) l. 3. C in quib. cauf, reftimt. in intégr. neceff.
(t) Sand. 3,14.12.
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de fchult ende quantiteitvandienfeekeris, weshalven yemant gedoemt
zijnde, tot betalinge van een ander fijn koften ende fchaden, verbeetering of verergering van landen endehuyfen, die is tot geen intereflen
gehouden , als van de tijdt af, dat die kofien of meiieratien in diergelijke
onfeekere fchulden z.ijn getaxeert. (u)
16. Lange betalinge van renten wort voor geen oorlàke gehouden
om intereflen vaft te ftellen, maer diefe betaelt heeft, kan ophouden
áls hy bevint de felve niet Schuldig te zijn, maer die hy betaelt heeft
kan hy niet weder eyfchen, ingevalle van twijvelinge wort echter lichtelijk geprafomeert, uit lange betalinge, dat 'er overeenkoominge van
intereffen is geweeft. (w)
2.7. Edoch langduirige betalinge van mindere intereflen, maektdat
de hooger renten die bedongen waren, niet meer konnen worden
geëyicht. (*)
28. Staet alhier aen te1 merkeh , Boe veel renten,-vant honden int
jaar te reekenen mogen worden genoomen; by ons ordonnantie isverbooden niet meer te bedingen , als zeeven ten hondert in het jaer ,
fonder onderfcheidt van perfòonen , als dat kooplieden mogen bedingen
twaleften hondert in}t jaer te reekenen, doch niet langer als voor drie maenden; en ingevalle de penningen langer ftaen, by confent vanpartijen als
drie maenden, lbo mach van de vordere tijdt, niet meer als tegen zeeven ten hondert nae advenant van't jaer genooten worden, (y)
29. Waer uit fehijnt te volgen , dat als de Crediteur nae verloop
van drie maenden het geit opeylcht , ende de ander tegens fijn wille
het geit behoudt, dat als dan de renten, tegen twalèf ten hondert haren coers behouden lbo lange de fchuldenaer in gebreeke blijft t e
betalen.
30. Maer alfoo de Staten van Frieflandt de intereflen die ex mora,
plachten gereekent te worden op zeeven ten hondert, vermindert hebben tot op vijf ten hondert, lbo moet het fel ve van gelijken verftaen
worden van de koopmans renten , die nae de drie maenden fonder
opzegginge koomen' te vervallen , hoewel zeeven noch wel mogen
bedongen w o r d e n , als niet zjjnde verbooden.

¾r. Men mach ook twalef ten hondert bedingen in geit, dat over
zee fal gaen , op de noedt ofte perijkel van de Crediteur volgens gemeine r e c h t , (2) maer heedenfdaegsftaet het de kooplieden vry nae de
¾
groot{-) Sdnd. 3. 14. 2,
(«") /; 3. C. de ufur. l, 26. in pr, de coniiB,.indeh
(*) l. iq. ff.l. 18, C de ufur.
(y) ibosk, tit f. art, t, art,z,
(*) L
26. de ufur.
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grootheit van het perijkel, foo hooge intereflen te bedingen als fy buiten bedroch konnen, ende het gevaer geëftimeert wort. (-)
gz. De derde oorfake van intereflen , hebben wy reede verklaeit
te weeten litis conte/latie of rechtelijken eyfcb, naeKeyferlijke rechten
is het twijvelachtig, (bj maer het gevoelen der meefte prac¾kanten is,
by ons aengenoomen, foo als wy hier boven hebben geltelt, volgens
getuigenifle van Sande, ( c ) jae daer zijn'er die meinen, dat intereflen
van intereffen van de litis contefiatie konnen worden geëyfcht, maer wy
hebben hier boven daer van gefprooken, dat het alleen van hoofaardigheit is te verftaen, het welke dan ook ftek de voornaemfte fchrijver
die voor dat gevoelen wort geciteert, (d) Maer is ook anders by den
Hove verftaen, ten aenzien van intereflen die betaelt wierden van een
die de landthuiren van fijn partije daer tegen hadde genooten-, om reeden hier boven aengetrocken. A. G- weduwe van D. M. tegen P. v. V,
wed: van dr. B. voor de Hontsdagea 1679.
33. W y moeten vervolgens bezien, hoe woeker geëpdigt wort , het
felve gefchiedt eerjlelijk^, door bedingft ende tonfint van partijen , ten
tweeden, als de principale fchult is vvech-genoomen , foo verdwijnen
ook de intereiien , als zijnde een aenhangfel der felver , het zy de
principale fchult is quijt gefcholden, of in' een ander Obligatie verandert , ofte by fententie afgeweefen , of ook als de fchult-eyfcher de
betalinge fonder protefi noopens de onbetaelde intereflen heeft aengenoomen. (e)
34. Doch als de penningen by een van de Crediteuren fònder ces/tevan d' eygenaer ontfangen zijn, fulx prejudiceert de andere Crediteuren
niet, om nae de betalinge van't kapitael de intereflen noch te ontfangen , om dat fuik' een betalinge de obligatie felve niet wechneemt;
alfoo geweelèn tuflchen E- F. in qualiteit, contra D. N . ontfanger der
boelgoeden tot H. den 13. Oclob. 1680.
gf. Edoch in delen moet onderlcheïdt worden gemaekt tuflchen
renten, die alleen uit trage betalinge voortkomen, en die, welke door
een bylbndere oorfàek begin hebben genoomen, gelijk als fy uitdruckçlijk. bedongen ofte by fententie toegeweejen zijn , Want ibodanige konne
geëyfcht worden, fchoon de betalinge van het kapitael, ionder protefi ten aenzien van de intereflen mag aengenoomen zijn. (f)
Kkkkk 3
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36. Wel
(*) de Groot Inkidinge l.boeh. 11. deel,
fb) Wá./. ¾j. ff.de ufufr, («) in fijn
^boek tït 14 def. 1 (d) Carfóo~». def.for. {p: 2. confi. ¾o.def. 28. »• 4. (e) /. 26.
pr. CdeUfur. 1.49. §, j,deaiïion,empt.
()
l.i.C.dejt{dicJ,S.C.jiCert.îe£
îSaad. 3. 14,. 10.

wumkes.nl

á}4
Heedenfdaegfe jRechtsgeîeeftheyt,
56. Wel te weeten, foo verre d' condemnatie tot interelTen uitdruckelijk legt, en dient daerom de comlufîe te worden genoomen niet Hechts
tot de interelTen, maer tot de volle betdinge toe \ want anders het kapitael betaelt zijnde metdeverfcheeneninterefîen, fouden de interelîèn
naderhant gevallen niet konnen worden geëyfcht, ook niet by nieuwe aótie. Exernp. JurTr. D. van W. hadde bekomen liquidatie by uitfprake van den Hove.van feekere ontfangene huiren ende intereflèn,
tegen jurFr. M. van W . cum foc. tot een feekere fumma te zamen
begroot, en dat ter tijdt van de Urn conteftatie toe. Naderhant gaf de
Tnumfante nader declaratie over van interelTen verfcheenen nae de
liús conteftatie ; doch wierde afgeflagen foo als fy procedeerde. Dies
fy byfondere eyfch nam, ten eynde d' andere fouden worden gedoemt,
om de nae-intereflèn te boeten ; want daer fcheen de voorige affiach
op te fteunen, dat fy de intereflèn op declaratie fonder condemnatie wilde hebben. Dies het nu daer op aenquam , of yemant hebbende bekomen geen condemnatie op intereffen tot de volle betalinge toe , maer
een liquidatie van kapitael en interelTen op feeckere fumma, ende die
fumma wefende betaelt , hy naderhant by nieuwe actie d' interelTen
kan eyfehen. In gevolge van het geene te vooren is gezegt moefte
verftaen worden van Neen , ten ware mogelijk de Triumfant hadde
geprotefteert om falfs recht te blijven op de nae-intereflèn; het welke
{y zeide te hebben gedaen, ende heeft foo geobtineert.
37. Van gelijken, als de fchult is dadelijk gepræfenteert, ende by
weigeringe onder den Rechter is geconjigneert, foo houden de renten
op j (g) het welke mede verftaen wort , als de Crediteur verklaert
het geit te houden voor geconfigneert, ende mogelijk foude lülx ook
gefchieden , als de CommiiTaris of de Secretaris van't Gerechte foodanige verldaringe gaf; (h) anderzins prœfintaüe alleen kan geen loop
van intereflèn Hutten, ten ware mogelijk een dikwils herhaelde dadelijke præfèntatie daer toe genoegfàem mochte worden gekeurt, nademael het als dan geblijkt , dat de debiteur het geit tot fijn profijt niet
heeft gebruikt, (i) De Ontfangers der boelgoeden houden dikwils de
peninngen lang onder haer, als de prætendenten tot de felve penningen
niet konnen accordeeren, ende fchoon niet gewent daer van intereflèn
te'geven, zijn echter dikwils daer toe by den Hove gecondemneert,
als 'er geen afte van confent by d' interefleerde gepafleert is.
g8. Ten 4. hout de loop van interelîèn op , als fy gelijk met het
kapitael
(fs) /. 7. /, 9 /. 19. C.de Ufur.
ff.d
F.OJ.^C.deUfur.pup.

(h) Sand, 3.14. 13. dd. II.
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kapitael geworden i s , op dat de renten de fchuldenaers niet i n ' t oneindelijk Souden verteeren, wel te weten, de onbetaelde interejjen worden
dien te nevens alleen gereekent, volgens het oude Roomfche recht, (k)
maer de Keyfèr fuftinianus heeft een nieuwe wet gemaekt, (l) dat de
intereflën fouden ophouden te loopen , als fy het kapitael gelijk waren , mits betaelde ende onbetaelde (ónder onderfcheidt wordende gereek
' 39. Edoch de Staten van Frieflandt hebben het oude Roomfche
recht by refolmie van den jare 1613. wederom ingevoert , ende fulx
met goede reeden , want de Wetgevers in het befnoeijen der intereflën zien daer op , dat de fchuldenaers in verloop zijnde van laken
niet te eenemael uitgeput mogen worden, maer lieden die op haer intereflën wel weten te paflën , hebben daer geen noodt van, en daerom foo lange de lèlve betaelt worden is het niet van nooden , haer
met de bekortinge van de Crediteurs te hulpe-te koomen, zijnde genoeg dat fulx gelchiede nae dat het ophouden van de betalinge der intereflën de verleegentheit der debiteuren heeft beginnen te openbaren,
behalven dat , ingevolge van fuftinianus wet, noit geit op intereflën
tegens vijf ten hondert langer foude konnen ftaen als twintig jaren,
Schoon de intereflën pertinent betaelt wierden, om dat fy als dan het
kapitael gelijk zijn geworden, (m) 't welk in de gemeine handel ongerijmt of ongemackelijk ibude zijn.
40. Nae dat de Schuldenaer by Sententie gedoemt is tot betalinge
van kapitael ende intereflën, lbo loopen de intereflën weder op nieu,
tot dat fy bet kapitael weder even-gelijk mogen zijn geworden , (n)
maer fulx gefchiedt niet op de titis comefiatie, ten ware de Schuldenaer
door quade ftreecken het pleit lange hadde opgehouden , ende fulx
gebleecke. (o)
41. Wanneer ook de renten niet hooger zijn, alsdefchade, die de
Crediteur lijdt, waerlijk bedraegt, foo is'er geen reeden, dat derenten niet hooger als't kapitael fouden mogen loopen. (p)
• 4Z. Kan echter noch gebeuren ende is by den Hoveweî verftaen ,
dat de renten ielf nae de titis comefiatie konnen vervolgen te loopen
boven het dubbelt, in de làke van A. G. wed: van Dr: M. voor haer
ende hare kinderen , op ende tegens P. van V. weduwe van Dr: B.
voor de Hontsdagen 1679. Maer het was lbo, dat de Gedoemde onderwijlen het landt waer op de fchult zach hadde bezeeten, hoewel ook
als
(k) /. 10. & f en. I. de Vjîtr.
(I) KoV. I¾I & 128.
(m) Sänd 3 1 4 5. itt
fn.dijf lYiffmb.-fdrt iT<xnd dijp çz.th %%. (") Sand 3.14.. u . (o) Carf^.
def,far. faït,2. conji.30.def.xü n 3.
(p) Car^oY,d,loc,
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als doen wierde gedifputeert, dat d' eygentlijke renten niet rnodteft
loopen over het dubbelt , en dat de bezitterfe der landen nae di¾i
tijdt dat de renten tot dubbelt geldommen waren, tot dé waerdije der
vruchten moeite worden gedoemt [onder -wijders.
43. Den 29. Junij 1680. is geoordeelt, dat een die 400 guldens was
toegeweefen voor een ftuk landts dat hem toebehoorde ende niet kondç
worden geleevert, met noch eens lbo veel voor de vruchten of fchaden , nae dien tijdt noch wel renten van de 400 guldens konde treeken , om dat het voorige toegeweefene dubbelt geen renten maer
vruchten of fëhaden waren geweeû: , in de fake van Harke Beerns in
qualiteit Trmmfant ende Requirant,
mde oppofant.

contra feite fans in qaaliteit gedoemde

XXXVIII. K A P I T T E I ;
Op "&>ât minieren de verbintenijjen geëyndigt "tooiden,
ende eerjî van betalinge.

Door "todf "toyjen de \>århintemj]en te niet e gedaen ft orden. Wat betalinge %'y
onderfcbeiât Van in betaling geeVtnge. Poort "ft>ie betalen mag ende moet » aen
tuien , op "toat tyt, op "pat flaetfe , op "feat foorten \>anfchnlt als''er y>erfc
áeneqjjn. enfi

1. *" I ' * Ot noch toe gefprooken hebbende van allerhande verbin•
teniflèn, die uit contraéten voortkoomen, lbo moeiten nu
—•- 'de mifdaden volgen, want wy hebben hier boven gezegt,
dat de oorfaek van verbintenifle tweederley is, contrac¾ of tnifdaedt :
Evenwel fullen wy eerft handelen van de wijlen om verbinteniflên
te eyndigen, want alhoewel de Iclve manieren ook paffen op de verbinteniflên uit mifdaedt , foo hebben fy echter veel meer gemewfehap met
de Contratien en overeenkoomingen , wordende daer veel meer by ge-

bruikt, en ook om dat de voornaemfte middelen van verbinteniflên
te eyndigen, by wijfe van overeenkoominge in het werk wordengeftelt, en eyndelijk is ons dit gerieflijker, om dat wy nietbyfonderlijk
y¾a de private mifdaden» maer door malkanderen van de private en-
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ide publijke Sullen handelen, ende het îsfeeker, dat deSe manieren van
Obligatien te eyndigen op de publijke mifdaden niet en pallen.
z. De manieren dan om verbinteniiTen te eyndigen zijn acht in het
getal, te weten, betalinge, quijtfcheldinge, fchult-vernieuwinge, contrarie
•wille , fchult-vermenginge, verlijcktnge, conjîgnatie, endefeeksondergang
3. Betalen is niet anders, als te doen hebben het eygenjle dat men jchttldig is.
4. Uit welke béfchrijvinge v o l g t , dat yemant op de fchult-eyfch
van partij antwoordende met te zeggen betaelt te hebben, daer door de
Schuit erkent , en der hal ven in't bewijs van betalinge te kort Ichietende, gedoemt moet worden, (a)
5-. Van betalinge verichilt in betalinge te geven , het welke de
Groot leefiing noemt, ende gefchiedt ook door andere dingen als mea
Schuldig is. (b)
6. Door betalinge wort de obligatie in de gront vernietigt, maer
door in betalinge te geven niet t'eenemael; want indien hetgeenein
betalinge is gegeeven mochte worden geëvmceer}, lbo duirt de voorgaende obligatie foo verre, dat de fchüldenaer om het intereft kan v/orden
aengefprooken. (c)
7. Waer uit echter niet volgt, dat, als een Crediteur van fijn fchüldenaer aenneemt in betalinge het geene een ander hem fchuldig is en
hy daer nae van die fchult niet rilpen kan, hy den lèlven fchuldenaèr
alldan weder fòude konen aenfpreeken, zijnde genoeg dat de fchuldt
oprecht en deugdelijk is geweeft ; ten ware de Crediteur de fchuldt
niét hadde in betalinge aengenoomen, maer-alleenlijkovergenoomen,
om te zien, of hy d'er yets van krijgen konde; het welke by gebrek
van bewijs foude moeten worden geprefumeert, om dat niemant gelooft
wort van fijn recht af te ftaen, of het moet blijcken. (à)
8. Tegen fijn dank kan men een Crediteur het eene voor het ander niet doen äénneemen, maer als hy wil, foo is 't al evenveel, wat
¾nen hem" geeft; fonder dat fulx veranderinge in de fake en in de obligatie maekt, want by exempel, In koop moet nootfakelijk. geldt voorwaer
bedongen worden , want goedt voor goedt is wijfelinge , maer geldt bedon
gen zijnde , en goedt in betalinge wordende gegeeven , foo blijft het echte
koop. ( e )
Lllll
9, Die
(a) Fab- 1.4-Cod. 1.14. def.Gç.
(b) folutio, 'mfolutum datio, pr.ïnft. Quth.
Tnod.obligtoll. (c) 1,46.ff.defolut.l.S.C.defent.é'inteïlocut.
(à) Cód,Babr,
I.4. t $. def.x. n. 8. 9. Berlich. decif, zço.
(e) pr.ltijl. quib. mod.toll%obligJ.2*
§. 2, D, de reb, credit.
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9. Die goedt Schuldig is dat in getal, mate, gewichte beftaet, is
niet het felve , maer even fao veel , en even foo goede ware Schuldig , macr die feeker gewichte van gout of filver Schuldig is, kan beftaen met de waerdije daer van te doen hebben : die voor hondert
gulden ware ïchuldig geworden is , heeft keur oft'by de ioo gulden
aen gek, of die ware betalen w i l , maer als hy foo lang wacht, dat
hy voor recht aengefprooken wort , lbo moet hy betalen het geene
de Crediteur van hem heeft geëyfcht, en hy is fijn keur dan quijt. (f)
io. Die een fomma geks Schuldig is, kan betalen met alderhande
gangbare munte , maer als hy feekere ipecien van gek Ïchuldig is,,
lbo kan hem geen munte gegeeven worden , waer aen hy eenige
fchade foude lijden, maer weleen andere foorte, foo het Schijnt, daer
geen fchade by kan weefen , (g) doch in geldt-leeninge behoeft de
Crediteur geen fchadelijker munte aen te neemen als hy gegeeven
heeft, fchoon hy niet mochte bedongen hebben, wat flag van munte
'hem weder foude gegeeven worden, gelijk, in V Kapittel van gelt-leenin•ge gez~egt is*

i i . Niemant, mag ook fijn Crediteur, by partijen betalen , als hy
daer mede niet te vreeden is , om dat men het geheet fchuldig is , ende
-deelbare betalingen dowgaens Schadelijk zijn. (h)
12. Wanneer echter een fchult voor een gedeelte ücjuijà, ende ten
deele onfeeker En iüi^uijd is , lbo kan de lchuldenaer het Uquijde prefenteeren -y ten eynde alleen over het iïliquijde by den Rechter geoor•deelt mach werden , wiens arnpt het is den Crediteur in fuiken gevalle te
.ordonneeren om het litjuijde- by frovifie te ontvangen , of anders kan de
fchuldenaer fijneyleh: by conventie oî reconventie daer toe neemen : (i)
anderfins kan de Crediteur ook het liquijde gedeelte des fchults contigneeren , om alfoo van renten ende koften te worden bevrijdt ', in
• plaetiè, dat anders die een gedeelte van de lbmme , welke geheel
was liquijd heeft geconfigneert , de renten voor het geheel betalen

-moet. (H)

13. D'e een gedeelte van een Schukk willens voor een ander betaeît
• heeft , is daerom niet gehouden de reft ook te betalen , behalven in
Schulden die fijn approbatie noodig hebben; gelijk in een vader ten aenzien van fchuldt by fijn zoon welkers goederen onder hem zijn , opgëleidt ; In een man noopens de Schulden by fijn vrou gemaékt, en
-.-•-.-..°°k
ff) /. 1. §. 1. E. de reb. credit. 1.1. infin.h 1.9. I. %ç. de aur. & *rg; legdt'J.
Soluüon. (g) /,99. /.go. D.deSohttion ( ) 7.3. V.fatml,ereifcund. (>} L a,
V.&nb.crediu
(k} '.41.$.l.D.deUfm.
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ook in voogden nevens het geene die onder haer ftaen ajn Schuldig
geworden, (l)
14. Een Crediteur is gehouden de betalinge te ontvangen , wanneer fy hem op bequame tijt ende plaetfè wort geprefenteert, en by aldien hyfe weigert aen te neemen , kan de fchuldenaer het geldt conJîgneeren, om bevrijdt te worden van het interefl; ende perikel van de
penningen , invoegen het geldt verhoren wordende buiten fchuldt van dé
debiteur, de fchade fottde komen op den Crediteur alleen, (ni) jaealwafiêr
ook een tijdt bygeftelt , op welke de fchuldt foude worden betaeît,
de Crediteur foude echter voor den tijdt gehouden zjjn de betalinge aen te
nemen, om dat de tijdt verftaen wort ten beften van de fchuldenaer te
zijn uitgedrukt, die àa.nfijnfaveur kan afftaen. (n)
1 f. Volgt echter hier uit, dat als de tijdt is geftelt ten profijte van
de Crediteur, hy alsdan voor die tijdt geen betalinge behoeft aen te
neemen, gelijk of yemant een flacht-beeft. hadde bedongen op Alderheiligen te leeveren , het foude hem geenzins eerder tegen fijn dank
konnen worden geleevert; noch ook wanneer het bedongen is, dat er
geen betalinge voor de tijdt [oude gefchieden. (o)
16. Maer of'er interelïèn van het geldt betaelt worden of niet, geeft
in defen geen veranderinge ; fuîx yemant geldt opneemende , ende
beloovende over een jaer twee of drie het wederom te betalen met de
bedongen intereffen , die kan betalen op bequame tijdt ende plaetfe,
fonder meer intereiTen, als nae proportie van de tijdt, te geven , maer
foo hy de interelïèn eenigen tijdt voor uit heeft gegeeven , die is hy
quijt, ende kanfe niet aftrecken. (p)
17. Dus verre noopens de befchnjvinge , met het geene daer toe
behoort van de betalinge, noch moeten wy zeggen, wie betalen kan,
aen wien betaelt moet worden , op wat foorte van fchuldt , op wat
tijdt ende plaetfè.
18. Eerftelijk, kan betalen de fchuldenaer ielf, indien hy het bewint
van fijn eygen geedt heeft, anders moet het gefchieden door of beneffens
fijn momber ofte voogt; doet hy het alleen, foo wort het geldt niet
eygen aen den fchuldtheer , en de verbintenifle blijft in haer geheel,
foo nochtans , dat als het geldt verteert , en niet meer voor de handt is,
alfdan die onder voogdenftaetbevrijdt wort van de fchœldt. (<])
Lllll v
19. Noch

(I) /. 7. §, pen.ff.& l. Î. C. ad Sc Macedon. (œ) /. 7%. inpr. V, de Soluti
(") l- 50.ff.de Oblïg. ér Jift. I 70ff.de Sohit l. 58. §. 16. h. t{o) Sand. 3.
(P) Sand. diB. def. r. /, Uj. inpr. P. de V.0,
(¾) /. \<). §.1. D,üereb,cred
1,14.. §. tilt, D, de Solution.
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. 19. Noch kan de betalinge gefchieden 'by een laft-ende bewint-*
hebber, jae by alderhande perfoonen, ook buiten kenniffe, ende wat
meer is tegen dank van de fchuldenaer, om dat het niet anders zijn kan ,
ef daer betalinge gefchiedt is van een die macht heeft het geldt te alieneeren
de fchuldt moet te niete gaen. (r)
,
•20. Maer het verftaet fich , dat hy de betalinge op fijn perijkel doet , en dienfvolgens heeft hy betaelt dat de ander niet Schuldig was , foo heeft hy van defè andere niets weder te eyfchen , jae
ook, als hy willens betaelt heeft tegen dank van de fchuldenaer, lbo
heeft hy ganfch geen aenfpraek op den felven , ten ware de Crediteur
hem voor of neffens de betalinge fijn recht hadde gecedeert en overgedrage
anders de betaelder niet hebbende geweeten, dat het tegen dank van
de fchuldenaer gefchiede, foo is hem de gewoonlijke aüie van onderwindt gefchapen. ( f )
a i . Het verftaet fich ook, dat als de betalinge gefchiedt în erkenteniiîê van eenig recht , 't welk de geene voor wie de betalinge gefchiedt, foude fchuldig zijn, gelijkhuirof pacht, of interefîèn, alfdan
de betalinge tegen dank gefchiedende geenzins de kracht heeft van erkenteniflè noopens foodanig recht, (t)
22. Volgt aen wie de betalinge kan gefchieden, en iîrekt fich dit
foo breedt niet uit, als het voorgaende, want aen niemant betalinge
te rechte gefchiedt, als aen den fchuldtheer felf, indien hy het bewint
van fijn goedt heeft, want die onder voogden ftaen konnen geen bevrijdinge van fchuldt geven, als fy de betalinge aenneemen , by gevolge ook geen getroude vrouwen, maer de Crediteurqualijkbetaelt
hebbende kan de penningen weder eyfchen indienfe voor handen zijn,
of foo verre de ontfangers daer van geprofijteert hebben, (u) Voorts
kan betaelt worden aen den geenen, wien de Crediteur asfignatie mag
hebben gegeeven , of uitdruckelijke laft om het geldt te ontvangen,
©f eyndelijk, dien hy het generale bewint van fijn goedt heeft toeverîrout en opgedragen , by gevolge ook aen voogden ende mombers,
ende mannen wegens hare vrouwen, (w)
23. Maer die procuratie heeft tot een byfbndere fake, kan geen geit
ontvangen ; fchoon het uit die eygenfte fake mochte voortkoomen;
geen procureur tot pleit , geen gelaftigde tot verkoopinge mag betalinge ontvangen uit dat pleit of koop voortkoomende, fonder uitdruckelijke

C) pr. Infl. Quib, mud. toll. obl. 1.18. C.de Solution, l. 4$. §. uit. ff. de Neget, ge
(f) Kegotiommgeftommd, l.tf.f.ult. ff. de Hegot. gefi. I. uit. C. ead. (*) arg.dd,IL
(uj $.utt,lnfi,Qmb,alka.lk.
(v) 1.12.14, l.fâ.D.deSaltUwtt.
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kelijke laft daer toe , waer uit dan volgt, dat yemant aen fuik een
perföon betalende, qualijk betaelt, en van den fchultheer die het geldt
niet mochte hebben ontfangen , noch eens kan worden aengefprooken, (x) gelijk ook die aen fijn Crediteurs knegt hem zeggende laft
te hebben van fijn heer om de penningen te ontfangen, betaelt heeft,
indien het felve geldt tot den Heer niet gekoomen is, wederom betalen moet, al hadde de knegt Schriftelijke doch falfe laft getoont. (y)
Z4- Een fchuldenaer betalende aen een die geldt ko'omt vanfijnCrediteur , kan door middel van exceptie die betalinge doen gelden, edoch
veiliger is als hy ceffie heeft van de Crediteur fijns Crediteurs , dan
kan hy reconventie aenitellen. (>z)
Z5". Wort gevraegt, ingevalle by tijt van oorlog de vyandt een landt
of ftadt ingenoomen hebbende , een fchuldenaer mochte hebben gedwongen , om aen hem te betalen , of daer nae defelve fchuldenaer
door den Crediteur kan worden aengefprooken, ende wort geantwoort,
van neen, ten ware de fchuldenaer voor de komfte des vyants in mora, dat is, in gebreeke van betalinge geftelt mochte zijn geweeft. (a)
z6. Volgt hoe de betalinge wort genoomen , ten aenzien van de
fchuldt, en ftaet voor al valt, dat de betalinge eerftelijk/ra¾ in verminderinge of afdoemnge van de inîerejfen, welteweeten, als de intereflen
liquijd zijn , want anders , indiender noch over moet worden geoordeelt, foo gaet de betalinge eerft in verminderinge van het Capitael ½
(b) de reeden waerom de betalinge eerft op de intereffen wortgereekent, fchijnt defè te zijn, dat de renten niet aîs een byvoegfel zijn,
ende een aenhangfèl van het Capitael, het welke wech genoomen zijnde verdwijnen ook de intereflen, om t'weîke voor te koomen, de interelîèn eerft worden afgereekent; t'is wel waer, dat als de intereffen
uitdruckelijk bedongen zijn, fy alfdan noch konnen worden geëyfcht,
ook nae betalinge van het Capitael, maer als fy betaelt worden ter fake laeter betalinge j dan heeft het tegendeel plaetfe: gelijk, elders geaegt
is, en blijft altoos waer dat de intereifen aenhangfels van het Capitael
zijn, ende de meininge van partijen is geweeft, dat ftaende het Capitael de intereflen fouden worden betaeit, fulx de betalinge wefendc
gefchiedt, is conform de meininge van partijen, dat eerft de interefTen
Werden afgereekent.
27, Die betalinge belooft heeft, onder feekere pene, wort door he
L I 111 2
talin.c¾
(K) p. d.l.iz,& h 86. eod. tit, Sdnd, 3. iá. 1. (y) Fah g,2o. 29. (z) Mthnfiu
ikxil. ». 14. %\.
(a) Mornac-.adl, \^,V.denegot:gefl: (i^ /, 5. §. pens é
»//: D.deSelution-.l.ïfC.eod,
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taelinge des Capitaels. van de pens bevrijdt , te weeten als hy feekere^
faek of een boete belooft heeft, en wort alfdan ook de betaelde boete.
gereekent in tijdige verminderin ge van het Capitael, maer anders is't ge-_
leegsn mei de boete die bedongen is , by gebreeke van late betalinge, want

deiùlke ftrekt tot profijt van de Crediteur, dieie bedongen heeft, (c)
2,8. Een fchuldt voortkoomende uit verfcheidene oorfaken wort
door een betalinge ganfcbelijk wech genoomen, (d) maer die verfcheydene fcbulden heeft by een Crediteur , ende een gedeelte aaer van
betaelt, kan zeggen, op wat Schuit hy de betalinge verftaet te doen,zegt hy het niet, lbo mach de Crediteur het aenteekenen op de fchuldt
die hem beft dunkt , foo nochtans , dat hft niet andrrs moet reekenen,
als hft [oude begeeren dat het gefchiede, by aldien hy fchuldenaer was. (e)

29. Hier uit is afgedaen dek queftie, W . H. Ontfanger der boelgoeden tot L. vindiceerde uit kracht van de fpeciale hypoteek, ofte-liever
eygendom, by hem nevens alle boelgoeden wordende geftipuleert ende
gereferveert op de verkochte ftucken, feeker goedt zijnde by een derde
ter goeder trouwen doch van een ander Vrou gekocht in een boelgoedt,
door hem gehouden in de maent junius 1680. Uit lijn reftcedel bleek, dat
de kooperlfe aen hem noch wel een goede fomma geks fchuldig was,
maer dat fy ook hadde betaelt ende fùlx met byvoeginge op de maent
van Junius, welke betalinge hy over den hoop wilde gereekent hebben.
Is verftaen , dat dit goedt m de maent van junius gekocht, betaelt
ende aîfoo vry van lijn eygendom ende Speciale hypoteek was , den
18 Januar:"i 681.
30. Niet zijnde gezegt; op wat fchult de betalinge gefchiede., mach
hy 't niet aenfehrijven op fòdanige fthuldt, als in difpuit is, of waer
van de dagh niet verfcheenen is ; indien ook van de eene fchuldt intfereiTen betaelt worden, en van de ander niet, foo moet hy 't reekenen op de fchuldt, die met interelTen befwaert is. (f)
51. Als de betalinge flechtelijk gefchiet is, fonder dat eenvanbeyden heeft gezegt tot wat fchuldt de betalinge foude ftrecken , of
de Crediteur het op een van de brieven die hy mach hebben, niet
heeft aengeteekent , foo wort het gereekent op die iòorte welke den
fchuldenaer meejî befwaert, te weeten iùlke, waer van de tijdt verfcheenen is, dat de fchuldenaer op fijn eygen naerri fchuldig is, en niet op
borg-

Ce) /. io.§. 1 .de pact.!,uk t) quoà eert. loc-.L28.de jicTton.empt.l.^i.V profocio
l. 28. D. de ^tliom empt: l. 44. §. uit. D. dl obligat: & aSiot), ^rg; l. 6 D heat
Cd) l.¾8'§.i /.44.D.defoi¼tion.
(e} /. i.d;filnt,&'
feqf
CO dJ.iJ.$.irt
fin. eod.
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borgtochte , maer foo de fchuldenaer felve borge geftelt beeft voor
feekere fchuîdt, foo moet de betalinge op die liever, als op ander fehuldt
gereekent worden, (g)
32. Van gelijken foo het een fchuldt is, daereen/i.?.?«.îbyftaet, moet
het eerft tot afdoeninge van de pænale fchuldt ftrecken , maer is het
gexegt dat het foude weefen voor capitael ende interenen , dan gaet
liet voor d'intereflêri eerft ende daer nae voor het capitael , volgens
het geene te vooren gezeeht is ; als 'er geen van alle defe verfcheydentheeden gevonden wordt , foo wordt het gereekent op d'oudtfte
fchuldt en even oudt zjjndeftrehj:de betalinge tot verminderinge van alle
de foorten der fchwlden nae proportie, (b)
33. Eindelijk op wat tijt en pîaetfe de betalinge moet gefchieden,,
is reede gezegt, te weeten* opfitlkgdie bequaem zijn , en noopens de
tijt is elders ook al gezegt, dat als 'er geen dach of conditie bjftaet, als dan
de fchuldt daetelijk^kan geèyfcht worden, mits behoorlijke uitftel aen den
fchuldenaer moet worden toegeftaen, om het geldt te raden. (*)
34. De plaets als 'er niet van geackordeert is, wordt verftaen tenhuüe van de Crediteur , lbo wanneer fy beyde onder een gerichte
behooren,, want anders kan de Debiteur niet worden gedwongen,_ of
de fchulteyfcher moet hem foeken voor fijn eygen gerichte, (k)
35-. Voor het laetfte ftaet te letten , dat als yemant jae'rlijxe pacht
of renten fchuldig is , en hy om oude jaren wordt aengefprooken *,
waer van hy de betalinge niet kan bewijfen, foo wort voorgenoecb
gehouden; dat hy de drie laefte jaren kan thoonen betaelt te zijn om
Van alle bevrijdt te worden. (1)
Maer het felve is by den Hove niet verftaen in andere capitale fchulden die op termynen betaelt worden. Fransvan Scheltema hadde eenreveriàel brief op Reyner Nardes, waer uit hy eyfchte 500 goütguldens wegens
het eerfte termijn van een afkoop by Reyner gekocht , verfcheener»
den ïoJVley 1620. ende op het felve Reverfael itont geteekent dat het.
tweede termijn tot 100 goütguldens ende het derde tot gelijke fumma Mey 1621. ende 1622. veffcheenen, by den debiteur war-en betaelt»
als mede by den tweeden kooper fan willemsy de volgende termijnen^
tot 2QOO. goütguldens toe, waer door e^nkje» Feikfs mede Creditrice: vat¾
(g) d. /. 5. §. 1. cttntl feq. I. f. in fin. pr,
(t>) l. $. in prittc. & f. tilt- f? •*. & dl
t. d folutio'n.
(') 4. 2 1. d. V. 0 l rof ff. d.folut.
(k) L. zl.§,d„oper libero.
Sicbardusadl: 19 C.d ttfiir num. 17. B Æutphi tit.betal art.ij..
( ! j Æer / ¾iC d, apocb. puil.lib.io.junB.L i, C.dï fideicomm*Mafcardusd^probat^comlaf,, 1 J3-~XSSutgh-tiKVanbuahdrt,^
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cc van .£«»<?>• Nardes wilde bewijfen, dat het eerfte termijn van 5-00
goutguldens moeite zijn betaelt, doch is voor Scheltema geweelèn deq
27. Öi¾£. 1641. Nauta decif.

XXXIX. K A P I T T E L .
Van quîjt-fcheldinge.
Wat 'quijtfckeldinge %y , ende gevolgen uit de lefchryYtnge Vanàien, Wie macht
beeft om defefoe te doen. In "toatfaeken fy gefchiet ends op yvat "fryfe mïtfgaderi
onderfebeit des felfs y>an quttancie en foo Voort.

1. ¾ ' " \ Us verre van betalinge, volgt quijtfcheîdinge, welke is een
e
1 verklaringe van een Crediteur, waer door hy fijn Debiteur
**—*^ bevrijdt van de fchuldt, even als of hy kadde betaelt, welke
plaetfè heeft, foo wel in een puire lchuldt, als die met dach ofte conditie bezet is, en kan het felve geichieden of voor't geheel, of voor
een gedeelte, (a)
2. Maer als yemant alternaüjf fchuldig is ; dat is , of een peert of
een koe, en hem wort een van beyde quijt gefcholden, looishy van
beyden vry , ook als yemant een lâek in't generael fchuldig is, te
weeten een peert, een os, een fchaep, fonder te verftaen dit of dat
peert, os, of fchaep, en de Crediteur daer op een feeker peert, os ,
of fchaep quijt geicho'den heeft, lbo kan fy geen ander eylchen, ten
ware parthijen meinnge bleeke te zàjn geweefi, dat alleen datfiuk^foudeuit
genoomen zjjn van de betalinge, en dat de verbintenijje van het generael [ou
de blijven in fijn geheel', maer dit moefte klaerlijk zijn uitgedrukt, anders is vaft het geene te vooren geftelt is. (b)
3. Als ook aen een van meer fchuldtgenooten quijt-fcheldinge gefchiedt, foo zijniè beyde vry, gelijk elders gezegt is, tn't Capittel van
fchuldtgenooten. (f)

4. Alfoo quijt-fcheîdinge is een alienatie, waer voor niets eygentlijk
genooten wordt, lbo kan niemant de ièlve doen, als een eygenaer die
bewint van fijn goederen heeft, geen gelaftigde , geen mombers of
voogden,
'Ca) /• 12. &ii-ffd
acceptilatl.g. 10.13. f. ï.l. tyeod tit.
(b) /. 27. §.6.jf.
d4J>a3-ll2-§,$.fid-acceptil,
(c) l %•ff.dduob.reisl, 16 d, t.d folutiott,
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voogden, noch by gevolge mannen wegens hare vrouwen, in faken
die fy niet mogen alieneeren. (d)

5*. Wel te weeten, als de quijtfcheldinge gelchiedt met meininge van
Schenken, want fy ook wel gebruikt wordt in andere gelegentheeden,
by exempel van twift accoorden, wanneer dJer een twrjvelachtige fàek
is, die een voogt, momber, of bewinthebber noodig vînt, om meer
perijkel ende koften te Schouwen, met ackoordt te flijten , mits daer
voor jets genietende, fòo kan ende moet hy de geheele fchuldt, daer toe
hy eyfch hadde genoomen, quijt-fchelden, het welke ook noodig is,
om parthy , waer van de ichuldt geëyfcht wierde , in de grondt te
bevrijden , die anders zich alleenlijk met exceptie van ackoordt behelpen kan. (e)
6. Het verftaet zich, dat lulke quijticheldinge op een ackoort volgende , geen quitancie en is, want quijt-fcheldinge gelchiedt, wanneer
of niets of minder als de fchuldt betaelt wordt , quitancie is niet als
een bekentenijfe van de gedane betaelinge, fòo dat alwat wy van de betalinge gezegt hebben, in een quitancie wort voor uit geïlelf. ,
7. Uyt het gezeide,^te Quitantie niet anders is,als bekentemjfe vangeteltgeit,

volgt, dat yemant, hebbende gepalîeert quitantie van een feekere fòmma,
lònder te zeggen, dat het is voor de geheele fchult, of in verminderinge,
de bekentenilfe de fchult niet wijder doodt als voor lbo veel getelt is, het
zy de qualiteit der fchult, feeker of onfeeker is, konnende de ganfche
fchuldt niet gedoodt worden , als door geheele betalinge of exprefîe
verklaringe ende-quijtfcheldinge; dient¾chter een voorfichtig Crediteur
met een woort bekent te maken , dat het is in minderinge der fchult j

Want het anders niet buiten bedenken is , Exempel; S. hadde aen
Dr. N . van der L . een quitantie gegeeven van 17 ducatons, verdient
in feekere proceduren, ende naderhant eyfchte die felve Advocaet vry
meer , ende vander Laen luftineerde, dat de quitantie hem bevrijde
londer onderfcheidt, wefènde niet buiten apparentie, dat de quitantie
niet meldende van minderinge der fchuldt voor abfoluit moeite gehouden worden, maer is anders verftaen; koomende daer noch by , dat
de quitantie hangende de proceduren was gegeeven, als wanneer de
Advocaet niet konde weeten, hoe veel even verdient was, of hoeveel
foude verdient worden, den 7 Mart. 1680.
8. ' T is klaer dat defe quitantien van de Crediteurs worden gegeeven
ende die zijn daer toe gehouden niet alleen neevens de betalinge,
maer ook daer nae.
Mmmmm
9. En
a
C )/.I3§-10 ffd acceptil- (e) / 4 /. i jff'TunfaM Faberlib, 8. Cod.tit, 30. áefin
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9. En zijn de felve den Schuldenaars noodtfakelijk , welende mV
altoos genoech, dat fy het inftrument gefcheurt of doorgeftreek™
konnen vertoonen, by foo verre andere frtfumpüm daer teoenmoch
ten zijn : Want fomtijts den tooner van't inftrument noch wel be"
vvijs gevergt wort , dat het hem van de Crediteur overgeleevert of
dat er betaimge of ackoort gevallen is , immers inftrument by een
derae gefcheurt ofte doorgeitreeken bevonden, kan niet bevrijden bui
ten ancier bewijs, (f)
'
'"
i a En foo de betalinge by ftucken gefcliiedt is, foo is hy gehouden by telhnge van het kefte gedeelte te geeven generale quitantie by
aldien hy van de yoonge parten geene gepafleert heeft, want fulxgelchiedt zijnde föude men hem qualik konnen dwingen om een generale
quitantie te geeven, en echter by aldien van de laefte fomme üechts cmi
tantie gepafleert was, met melding* dat het reftetrende was betaelt

men

foude daer uit wel mogen valt ftellen, dat de geheele fomme vôldaen
ende betaelt was. (g)
11. Ende foo wanneer de Crediteur goetwillig generak quitantie ¾eft
gelijk doorgans gefchiedt, foo wort die noytverderuitgeftrektabnoo*
pens het geene waer van gehandelt is, fchoon de woorden ook uititreckender mochten weelèn ingeftelt. by exempel, onder een ree
kemnge van veelderhande poften mocht ftaen , dat hier mede alles
vereffent was wat tufichen partijen uitftaende was geweeft, men ronde nochtans die qmtantie tegens een ander en ouder fchuidt met de voor
gaende reeckeninge niet gemeens hebbende , geen¾ns konnen ge"
bruiken. (h)
&
12. Ook foo d'er een generale quitantie gepafleert was, niet flaen
de op een feekere acle, foo foude wel alle fchuidt ouder als die qui"
tantie daer mede gedoodet zijn , maer de houder deffelfs foude door
kracht dies geenfins kunnen weigeren de reftitutie van goedt dat den
quiteerenden in eygendom toequam ende by den anderen mochte ziin
J
verbleeven. (i)
.
15. Dient ook gelet, dat yemant generale quitantie paffeerende
wanneer die niet gefchreeven wordt, op het felve papier, daerd'an'
dere quitantien ftaen, hy alfdan d'oorfaek van de fchult wel uitdruc
k e , of liever daer by voege , dat de voorige quitantien hier mede zijn
gecaffeert, want andefzins hy perijkel loude konnen loopen , het
voorige
h
an y y h e
Fab
JVL%y J?'* - ' ? '*
*"'*•*• /s (e) «M 4- Col tò.4,defin.^
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voorige wederomme te moeten uitkeeren , naedemaeî in het gemein
ibo te rechte wort geoordeelt, dat als twee quitantien, van eenfomma ende
fchuldt doch verfcheidentlijk^gedateert , gevonden worden , alfdan gepraj
meert wordt, tvveemael betaeît te zijn, ten ware uit het gefchnfte van
bejden of een van bejden anders konde geblijken ; gelijk in dit exempel
A. quam twee duifent guldens uit een Teftament , nae de doodt van
B.te betaelen, ende daer wierden twee quitantien van verfcheidene tijden
bevonden, elk van duîient guldens, beyde ook de kefte in de mont hebbende , datief noch duifint guldens ftenâen te beuren nae de doodt van B. bui
ten defè woorden de pttefumptie foude zijn geweeft, dat 'er twee duifent guldens waren betaeît en dat A. niet meer hadde teeyfchen,îf<?.?fende ook^ alfoo by den Neder-Rechter geoordeelt. Maer by appel voor d
Hove is verftaen dat beyde quitantien van een fomma waren , ende
datter noch duifent guldens nae de doodt van B, konden geëyfcht
worden, ibo om de gemelde flotreeden van dat 'er noch duifent guldens
Honden te beuren, ook in de kefte quitantie; als öm dat B noch op den
felven dach van de kefte quitantie hadde een ac¾e gepafleert , dat
A.noch duifent guldens nae fijn doodt foude moeten hebben.
14. Uyt de befchrijvinge van quijtfcheldinge booven geftelt, is
wel te verftaen , dat § verfcheelt van belofte van niet te futlen eyfehen
in 't geheel of binnen feekeren tijdt; want quijtfcheldinge zijnde een verkkringe van bevrijdinge, neemt de fchuldt onmiddelijk uit de grondt
wech ende belofte van niet te manen ftelt voor uit, dat de fchult noch
in weefen is , en dat fy moet gedoodt worden door middel van exceptie ; van welk onderfeheidt op een ander plaetfè geiprooken lal
worden.

Mmmmm 2
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Van fcòultverniewwinge ende contrarie Tbille.

Wat ende hoe meenigerley de fchult-^ernieu^finge, anders Novatic %y. Vetfcheidm
effeSlen nat yder foorte met yerklaringe ende exempelen Van dien- Dat Contrarie "iïille Vech neemt alleen de fibult > die uyt btoote oVereenkomJle \oort
koomt-

i. "¾T "7"01gt de derde manier van obligatie t'eyndigen, welke is
¾ / fchult-vernieu-winge ofte veranderinge van d'eene obligatie in
•
d'ander: fy wort in rechten tweederley genoomen, gewillige of nootfakelijkeverniettwinge.

2,. Gewillige gefchiedt door confent van partijen , en is wederom
tweederley , want fy is of tuflchen de felve perfoonen of met veranderinge van perfoonen; tuflchen de felve perfoonen, wanneer d'eene
verbinteniffe in een ander wort verandert, het Zy dat partijen blijven
in de felve foorte van verbinteniffe, dan of fy d'eene foorte met d'ander verwiifelen.
3, Het eerfte gefchiedt, wanneer yemant een obligatie hebbende tot
lafte van een ander, een nieuwe brief behelfende een nieuwe verbintenif
fè daer van neemt; eygentlijk^ is dut geen vernieuwinge van fchuldt, moer van

brief. Evenwel konnen andere Crediteuren die later van tijt zijn als
d'oudfle brief, ende ouder als de kefte, zeggen dat fy nu moeten voorgaen nae ordere des tijts d' oude brief pijnde vermetight. het welke een waer
efFecl van fchuldtvernieuwinge foude zijn, en wort ook fulke veranderinge van inftrumenten in de Wetten wel novatie genoemt: (a) ook foude
de fchuldenaer konnen zeggen , dat hy niet behoefde te betalen de
renten te vooren verfcheenen ende noch onbetaelt.; een borgeter voorige obligatie geftelt, foude bevrijdt zijn, alsmededehypoteeken,die
met wille van den fchuldenaer in de tweede brief uiet wederom moch-'
ten uitgedrukt zijn geweeft , want dit alle zjjn e f ellen van gewillige
fçhult-vernieuwinge. (b)
4. Maer
(a) l. 57. ff de jîàm'mifir. Tut.
/t 43, i, foltttiott.

(h) l. 8./, 15, /. 18, /, 27. U 29.ff.d>XoVatwa-
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4. Maer de Keyfer fuftinianus heeft een "Wet gemaekt, (c) dat novatte niet fal werden verftaen gefchiedt te zijn , als wanneer fulx by
partijen is veriprooken ende uitgedrukt, 't welk iswaer, lbo wanneer
de Crediteur de voorige obligatie noch kan toonen, maer indien hy lê
overgeleevert of vernietigt heeft, foo kant niet anders zijn, als dat hy
alleen uit het kefte inftrument aenipraek kan maken.
5. De foorte van obligatie wordt verandert, als w y , by exempel
van het geene ik u fchuldig ben, uit kpop, uithnir, uit fententie, een
obligatie maken ende ik u beloove dat geldt over een jaer te betalen
met d'interefle, waer mede gy my bevrijdt ende quiteerende van de
voorige verbintenifle uit huir, koop, ofte Sententie, foo ifler fchuldtvernieuwinge j ende gy hebt geen meer a<¾ie uit koop, hiSr , ofte
Sententie, maer uit de laefte fbpulatie ofte toefeggmge. (d)
6. End' in delen gevalle fòude ook geen vernieuvvinge verftaen worden , by aldien in de laefte a£te niet en ftonde , dat de fchuldenaer
wegens d'eerfte verbintenifle wasgecjuiteert ende vry gekent. (e)
7. Volgt d'andere foorte van vernieuwinges, met verandering van
perfion , welke veranderinge genaemt wordt delegatie, te weeten, als
de fchuldenaer in plaetfe van hem, een ander Debiteur tot genoegen
van de Crediteur koomt ftellen, invoegen de nieuwe fchuldenaer belofte doet, en aóte pafleert van de fchuldt des anderen in plaetfe van
dien op zich te neemen, en die te fullen betalen, mits de Crediteur het
felve ook^aenneeme, en dient tot meerder feekerheit daer weîby tekoomen, bevrijdinge ende quijteeringe van den eerften debiteur, om dat
anders lichtelijk fôudekonnengetwijvelt worden, of de nieuweaenneemer zich als borge of als eenige fchuldenaer hadde verbonden. (F)
8. Evenwel indien de verbintenifle van de nieuwe aenneemer duidelijk als vooren geftelt is , ende de Crediteur fulx heeft toegeftemt,
lbo is 'er vernieuwinge, fonder dat men precijfelijk, kan ftaen opftiptslatien, die heedenfdaegs op de Roomfe wijle niet meer in gebruik zijn,
maer is genoech , dat de Crediteur te vreeden is ende aenneemt de
verbintenifle van de nieuwe Debitenr , in plaetfe van den eerften;
want fulx moejîe zjjn uitgedrukt , anders [oude het voor borgtochte konnen
•worden aengez.ten. (g)

9. Soodanige vernieuwinge is, als een Landtheer in plaetfe van fijn
M mm mm 3
oude

<c) /. ult.C, d. no\ation.
(d) /. 6. C. d. Heb. cred,
(e) Faber lïb, 8. Cod. ti
go.rf.noV.def. u ,
(*J §• 3. Z. Quib.mod.toll.obl.l. ir, ff.d.noVationJ. 4 d.cond.
dat. cduf. non feç.Vid 22utçh:tit. \aiino\atie,art,2 &c,
(g) Zin
Zut$h,ûu
i^ielegatieart, 1,4,

wumkes.nl

iîyo
Hcedeiijdaegfe T\£chtsgeleertheyt.
oude meijer een nieuwen aenneemt, op de felve conditien ende voor
de lélvc jaren als met de eerfte meijer waren vaftgeftelt, fihom de oude
meijerfi/arecht van hiùringe cp den anderen heeft overgedragen; hoedanige overdrachte fonder of met conlènt van de Landtheer geen vernieuwinge noch bevrijdinge van d' eerfte kan maken, ten z.y de Landtheer- het huîr-contraa met den tweeden huirfman vemkuwe , hem
aenneemende voor fijn meijer, ende noch meer, indien hy daarvoor
yets geniet, alhoewel d'aenneeminge ende nituwejhpalgtie van inhuiringe genoeg is tot novatie; by gevolge, foo is de eerfte huirder in fuik
een gevalle niet gehouden de huiren, waer van de ander in gebreeke
is , op te leggen, ende de tweede meijer gecondemneert zijnde , kan
het goeot van d' eerfte daer voor niet verftaen worden verhypoteceert
ende exemtabel te zijn. Voor Vaftelavont 1680. is diergelijke lâke afgedaen, tuffchen nAte Jacobs in qttaüteit, als Curator over de kinderen
van Tjepke Tjepkes Reqnirant, tegens de Notaris P, W. als gelaftigde van
de vrou V, &c, Reqmreerde , Tjepke Tjepkes hadde een Saté Landts
gehuirt van d' Heer van U. voor 18 jaren , met beding dat hy de huir
op een ander foude mogen overdragen , op de felve conditien , gelijk hy
gedaen heeft op eenen Paulus Eemes, dien hy ook het huis op de landen
ftaende ende hem toebehoorende verkochte : d' Heer van U. neemt
defen nieuwen huirder aen by acte daer van gemaekt op de felve conditien ende verbant als het oude huir-contract met Tjepke Tiepkes gemaekt , luide, mede genietende het gefchenk in cas van overdrachte
geftipuleert. Paulus Eemes niet betalende de volle koopjchat van degekochte huifinge ende overdrachte» foo taft Tjepke Tjepkes uit kracht
van fijn Reverfael het verkochte huis wederom aen ende bezit het;
De Landtheer mede geen huir krijgende bekoomt condemnatie op Paulus Eemes, met by voeginge, dat het huis op de Landen ftaende daer
voor was verbonden ende executabel, Dies hy de execmie op het huis
nu wederom van Tjepke Tjepkes kinderen bezeeten dirigeert ; die daer
tegen eyfch neemen , dat hy van de executie op de felve huifinge lal
moeten afftaen , als waer op fy hebben beter ende recht van detentie voor
alle Crediteuren der koopers. de Landtheer fuftineerde, dat het huis noch
aen hem verbonden was, uit krachte van het eerfte huir-contract by
Tjepke aengegaen. Maer 't is verftaen , dat'er novatie van huiringe
was gefchiedt, ende dat de oude huirder niet gehouden zijnde om de
huiren van Paulus Eemes te betalen , fijn goedt of daer op hy beeter
recht hadde , ook daer voor niet was verbonden , maer dat door de
novatie de voorgaende hjpoteeke des JLandtheers wechgenoomen was.
10. De
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io. De nieuWe Schuldenaer kan ook geenzins eyfchen, dat de oude
debiteur eerft Soude moeten uitgefchuddet worden, eer hy foude behoeven te betalen , alfoo de oude fchuldt vernietigt is. End' is dit
recht wel feeker, maer dient allenthalven'gelet, of'er waerlijk fchultvernieuwinge of een fborte van borgtochte aengegaen is, De Secretaris
J S. hadde aengenoomen om tot allen tijden ende vermaen te betalen
2000 guldens, die d'Heer Overfte S. Schuldig was, mits genietende
ceffie van de Crediteur op voorC obligatie. De kinderen van J.S. of een
kintskint van die, daerïover aengefprooken zijnde, wilden, dat de Crediteur eerft fijn verhael foude neemen op de boedel van S. ; Ende
Scheen ten eerften aenzien dat dit fijn reeden hadde ; maer de fake
wel ingezien zijnde bleek, dat J. S. geen borge maer een nieuwe fchuldenaer was geworden j ende alfoo onmiddelijk felf moefte betalen,
Dirk^Sybes Andringa, contra Bruno van Noll in qualiteit, voor de Hontsdagen 1681.
11. Delegatie dan wettelijk en duidelijk zijnde gefchietk , fbo is
d' eerfte Schuldenaer ten vollen bevrijdt van de fchuldt , eyen als of
hy noit fchuldig ware geweeft, want delegatie heeft kracht van betalinge
zeggen de Wetten, waer uit volgt, dat ingevalle de nieuwe debiteur
nae gedane delegatie mochte worden onmachtig om te betalen , fy
defweegen geen weder-aenfpraek op den eerften debiteur kan maken , (h) ten ware bedroch daer onder hadde gefp eelt, ofte bedongen was, da
het foude gefchieden yówáfr^W/wirdervoorgaendehypoteeken; want
hoewel dat bedingfl: fchijnt te ftrijden met den handel van partijen,
foo moet echter het bedingft gevolgt worden , ende is foo geweeSen
in de fake van Sujfridfts Nijenhuis cesfie hebbende van Botte Hantjes Recjt
rant, centra de weduwe en erfgenamen van fan Gerbens , den 2.0. Maer
1641. Namta.
ix. Vervolgens kan ook de nieuwe debiteur niet gebruiken Soodanige weeren end' exceptien, als hy tegens den eerften Crediteur, van
wien hy gedelegeert is, en wiens Schuldenaer hy te vooren was, hadde
konnen gebruiken , felf niet het middel van verlijckinge ofte comfenfatie. (>)
12. Zegge, wiens debiteur hy te vooren was ; eenige willen dat niemant anders kan worden gedelegeert, of hy moet Schuldenaer zijn van
den eerften debiteur, (k) maer dit vinde in Rechten niet, en is geen
reeden ,

(h) l. 37, § 4.. ff. de oper. UBert. 0) jflthuftus dicœol.lib, 2. cap, ïq.mitn. 40.
Zutfb. tit- \oorf, art.i.$.ii. Dix. adtit, ff,deRoï>at.muit. (k) %iet Zutpfmi
tit, Doorf art. 5.
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reeden, waerom mijn vriendt die my niet Schuldig is met confènt van
den Crediteur mijn fchuldt niet foude konnen overneemen tot mijnder bevrijdinge.
14. Maer dit is waer, dat geen debiteur kan werden gedelegeert als
met fijn wille, want als ik het tegens fijn dank wil doen foo moet ik
cesfie geven aen mijn Crediteur, uit kracht van welke mijn fchuldenaer
door hem kan worden aengeiprooken. (1)
15. Aenwijfinge, gemeenlijk asfîgnatie genoemt, die de fchuldenaer geeft
aenfijnCrediteur, om van yemant geit t'ontfangen, is niet als îaftgeevinge en maekt geen fchult-vernieuwinge, (m) ende verfcheelt niet veel
hier van foodanige delegatie , neffens welke d'eerfte fchuldenaer aenneemt voor de betalinge van de nieuwe debiteur in te ftaen , indien
hy op fijn tijdt niet en voldoet, defweegen hy ook in dien gevalle niet
en kan gebruiken het beneficie van ordre, ofte van difcuflie, dat anders aen geen borgen geweigert wort. (n)
16. d' Effeclen der delegatie en van alle gewillige fchult-vernieuwinge zijn, bevrijdinge van d'eerfte fchuldt, wechneeminge van borgtochten , panden , en hypoteeken , lbo verre die niet wederom zijn
vernieuwt , ftuttinge van mora, dat is, verzuim van betalinge ende
loop van intereffen, (o)
17. Is noch overig de nootfákehjke fchult-vernieuwinge, welke gefchiedt door eyfch en antwoort in rechte gedaen , gemeinelijk litis contéflatiex en heeft defe foorte wel de naem van fchult-vernieuwinge,
maer niet de, felve daedt en effecl, want de eygenfchap van de voorgaende verbinteniflê wort door eyfch en antwoort niet wechgenoomen,
maer fy houdt haer voordeden ende rechten die fy van te vooren
hadde; de name dan van fchult-vernieuwinge koomt defweegen, dat
met eyfch en antwoort een nieuwe verbinteniffe by d* andere gevoegt wort,
hier in befiaende , dat partijen met eikanderen fcbijnen over een te kgomen
om te voldoen het geene de Rechter Cal wiifen. (p)

18. Door kracht van welke verbinteniffe, oneygentlijk foo genoemt,
d'oorlpronkelijke a£tie nieuwe hoedanigheden krijgt , als te weten,
dat fy in't eerft en in fich felf, voor een tijdt zijnde, wort gedmrfaem,
dat fy in haer felf niet kennende tot de erfgenamen overgaen, n» ook^
tegen d' erfgenamen geldt , en diergelijke meer , waer van opfijnplaetf
breeder [al worden gejprooken.

19. Tot

(\) jîkhufus d. loc.
(m) Ve Groot Inleiding. 5. boek 44 deel. in f- l.^.ff.d
manum.
(") Carj>%ó\>. áefinitforenf pdrt.z. conftit. iS.def.C. Zutph tit.Voor
art.%. (o) l. 8 /. 15./. 18 / ag / 27.ff d. no\ation. (p) d. I. 29./, a. C, d.jtidk,
L.$•$.$. d.fidejuffj, i$.§,%.d.pignorJ,86^&feqq,d,!{ l.
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19. Tôt een exempel kan ondertufïchen dienen d'ac¾ie van woordelijke injurie, die met een jaer of eerder met verfîerven te niete gaet,
maer eyfch en antwoort fijnde gefchiedt, foo duirtfe niet alleenig
over het jaer , maer fy wort ook foo wel tegen den erfgcnaem , als
tegen den overleedenen vervolgt, (q) en dit zijn de reedenen, ende
effcc¾en waar door fchult-vernieuwinge by eyfch en antwoort gefchiedt.
cnde wort fy nootfakeiijk^ genoemt , om dat yemant ook tegens fijnen
dank tot antwoort in rechte kan worden gebracht.
20. Volgt het vierde middel om verbinteniflen te vernietigen , het
Welke is contrarije wille , (r) waer door het geen e door bloote overeenftemminge tuflchen partijen is verhandelt wort gebrooken ende
herdaen , weshalven de Groot aen dit middel de name geeft van
handel-braekz

21. Maer dit raekt alleen de verbinteniflen die uit bloote overeenkomften beftaen; foo verre fy metter daedt noch niet in V geheel of ten deele
zijn vervult : in contraóten die in fàeks leeveringe en in gefchrifte beftaen, kan dit geen plaetfê hebben , om dat in defelve moet herdaen worden allçs wat te vooren is gedaen, 't welk met bloote wille
niet kan gefchieden , en is dat mede te verftaen van koop , huir en
andere contrac¾en die niet als overeenkoominge hebben, wanneer partijen yets -werkelijks hebben gedaen, want ook alfdan herdoeninge moet gefchieden, en daerom heeft de Groot het woort van handel-braek^ willen
ebmiken , om dat het op het een en het ander foude paffen , wy
ebben den Keyfer gevolgt, die lichtelijk in rechten fin konde uitgelegt worden.
22. Wanneer de verklaringe van de wille niet meer als aen een kant
gefchiedt is , foo kan fy door contrarie verklaringe van die alleen ook
worden vernietigt, alfòo de ander noch geen recht heeft lbo lang'hy
de verbinteniffe niet heeft voltrocken ; ende moet dat ook verftaen
Worden van prefeniatien of verklaringe voor Rechte gedaen, dat fy
"wederroepen konnen worden foo lange fy by d' andere niet aengenoomen zijn, ende is ibo by den Hove verftaen in de fake van B.F.
'cumfic. contra F. H. van D. ofte fijn Crediteuren, d'eerfle hadden een
præfentatie gedaen, om tot fcheidinge te komen voor Commiffaris van
den Hove, waer op de andere aengenoomen hadden hare verklaringe te lullen doen binnen drie dagen; De eerfte bevindende, dathäer
die pmfentatie Schadelijk was , herroepen de felve ende lieten het aen
partijen infinueertn , die echter de pmfentatie binnen de drie dagen by
Nnnnn
'verbael
iq) §. pen. Inft, d, tempor, (f perp. abl.
(r) §. uit, Itift. qu'ib, modo tolh eblig.
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^erbael voor den felven Commijfaris aennamen ende daer op tnffieerde
Is verftaen , dat de aenneeminge nul ende van geener weerden was
by appoinótemente gegeeven» den 7. Oc½ber 1679. hoewel ook
daer by quam , dat de Crediteuren eerft de opkondinge hadden aengenoomen ende daer nae by verbael in tegendeel iniîfteerden.
ag. Het gebeurt echter wel, dat yemant hem aen fijn kant alleene
vaft maekt ende de andere fijn keur geeft, maer dat moet duidelijk
alfoo uitgedrukt zijn; anders wil de reeden van rechte, dat ergeen ver*
kinteniffe valt y ah door overeenkoominge van beide partijen.

XLI.

KAPITTEL.

Ván fchuit-yennenginge ende verltjc^inge.

Wanneerfihuh-\>ermengmgegefihiedt ende gebruik \>an dien. Wat "Verlyckinge m
ders Compenfatie ¾-y, in "toat handelingen ende faken die gefcbiedt. WatbyXtr*
fiheelt l>an iecsiù>entie. Ende by leien * tegens "toelkedefe beide kannen gebr
feorden. (fc*
¾. T T T p E t vijfde middel om yerbinteniflen te vernietigen , is fchulè
S " I vermenginge, anders cohfufie in het latijn, welke is een t zjt~
, ----• -*--menkomfie van't recht om fçhult teyfchen en te betalen op eeri
perfion , ende géfchiedt wanneer dé fdmldenaer erfgenâem wort van,
fijn Crediteur, ende in tegendeel als de Crediteur erfgenâem wort van /tja

fchtildenaer, mits welke nootfakelijk de fchuldt verdwijnt, om dat het
niet welen kan , dat yemant Debiteur ende Crediteur van hem felvç
ibude zijn, vervolgens indien de fucçeffie van een gedeelte géfchiedt,,
foo heeft ook de çonfufie geen wijdere kracht, (á)
a. Uit de vernietihge des fchults yolgt ook, dat borgerî ende verpandingen zijnde aenhangfels der fèlvërobligatien, w'echgenoomen worden, maer echter kan het gebeuren, dat een Crediteur erfgenâem van
fijn Debiteur fijnde geworden de hypotekaire actie tegens een derde
noch wel kan aenftellen. (b)
¾.: Gelijk mede , wanneer een Crediteur wort erfgenâem van fijn.
deBitêiirs borgé, foo wort wel de borge bevrijdt ¾c maer de principale
......;.
debiteur
i (i}I*75'ff<à:folttt,
(h)zietZutçh,tit\1MUconfufeM~,&.
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debiteur blijft niettemin verbonden ; beide wordenfe bevrijdt als de
crediteur erfgenaem wort van fijn fohuldenaer , want borgtochte is een
aenhangfel van defchult ende niet defchult van borgtochte, (c) het fëlve moet

ook gefchieden noopens de borgtochte, wanneer de fohuldenaer erfgenaem wort van de borge , of de borge van de fchuldenaer , want
niemant fijn eygen borge kan zijn; hoewel eenig fubtijl onderfcheidt
tufTchen defe beide gevallen kan gemaekt worden, lbo moet het echter op een. uitkoomen. (d)
4. Een crediteur erfgenaem wordende van een der fohultgenooten
die beide voor't geheel verbonden zijn , foo wort wel de verbintenifle voor de perfoon des erflaters ende fijn borgen vernietigt, maer
d'andere fchult-genoot blijft voor fijn perfoon verbonden , om dat
confufie geen eygentlij ke kracht van betalinge en heeft , maer fy vernietigt alleenlijk de verbintenifle, door dit gevolg, dat twee perfoonen in
een fmeltende het onderling recht dat mjfchen die beide perfoonen was,

ver-

dwijnt , maer dit gevolg flrekt fich niet verder als die perfbonen, niet
met hare aenhangièls van borgen ende panden; nu is het kennelijk dat
d' eene fchult-genoot geen aenhangfel is van d' ander , maer dat yder
op hem fèlve ftaet ende byfonderlijk verbonden is. (e)
5. Een crediteur erfgenaem zijnde gemaekt van fijn fchuldenaer,
ende belaft d' ervenifle over de hant weder over te geven aen een ander, doet wel, indien hy voor het aengaen der ervenifle cautie , dat
is , feeckerheit eyfoht voor het behouden van fijn fohult, maer gedwongen zijnde tot het aengaen , waer van eldersgejprooken is, kan hem
fùlks evenwel geen fchade toebrengen, edoch foo hy d' ervenifle vrywillig heeft aengegaen, foo verdwijnt fijn actrie wel, maer d'erveniflê
weder by hem overgegeeven zijnde aen den tweeden erfgenaem, foo
moet hem echter fijn fchuît geworden, (f)
6. Wanneer ook een erfgenaem inventaris heeft gemaekt , foo is
gezegt op fijn plaetfè dat 'er geen fchult-vermenginge valt , maer dat
des erfgenaems aótien blijven in haer geheel door beneficie van het
inventaris, (g)

.

7. Volgt het zeffte middel, te weten, verlijckinge of anders comfenfatie , welke niet anders is ah èen doodinge van des eenen fchult tegen
Nnnnn z
des

(c) / 2.1. §. 3 & uit. î. 71. in f. pr.ff.d fiàejuff Zutph. tit Voorf. art ¾.
(d) /. y.
éft. 21. § pen.ff.dfidejuff (.$$.§ uit. L 93 C.pen.&ttlt.ff.d folution.
(ej Vid.
Wiffemh. ad tit. d.fotution thef. 18 SSutph. út yoorC. art. ç.
(f) /, 4. /. 59 ff aà
Sc Treb l.îo.ff. i. Sc. Trebell, fViJJemb, ad tit- ff d'-folut, thef, 17.
(s)l. uit, §. in
compHtatiomC\d.jur.delib,
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des anderen fchult, lbo verre die met eikanderen overeenkoomen, ende gefehiedt die doodinge iòmtijts in't geheel , fomtijts voor een gedeelte ; in het geheel als de fchult van d' eenc fbo groot is als d' ander , ende ten deele, wanneer d' eene minder is.
8. Dele doodinge gelchiedt ipfojme, dat is, onmiddelijk door kracht
der wet, niet dat compenfatie fòude konnen gefehieden ibnder in rechte
opgeworpen te worden , maer om dat fy kracht heeft en deugt doet
eer het daer toe koomt, jae van den eerften ogenblik af dat de fchult
van d' andere zijde is opgeleidt geweeft , by exempel , A is fehuldig
geworden aen B op Mey 1680. duifent guldens onder behoorlijke interefîen 5 les maenden daer nae is B wederom fehuldig geworden vijf
hondert guldens aen A fonder intereifen , Mey 1681 rpreekt B om
fijn duifent guldens onder dedu&ie van vijf hondert guldens die hy wederom fehuldig kent te zijn, mits genietende renten van- duifent gulden , om dat de 500 guldens die A wederkoomen , renteloos zijn,
maer A behoeft niet langer renten te hoeden op 1000 guldens als tot fes
maenden en zedert voor vijf hondert guldens, om dat fijn fchult foo
renteloos als fy was, heeft gedoot effen foo veel van B fijn kapitael,
^twelk^ dan voor ie helfte gedoot Jijnde konàe van dien- tijdt afgeen
rejjen "winnen, (h)
9. Uit defe onmiddelijkewijfe van compenfatie blijkt genoeglaem, wat
laken het moeten zijn, die vergeleeken etiáegecompenfiert konnen worden ; te weten, alfulke waer van d' eene met ä ander fonder eenige
ongelijkheit terftont kan worden gewiflelt ende die in elkanders plaetfe konnen iîaen : het welke niet kan gefehieden, als van faken die in
vetdl, mate ende gewichte beftaen , ook. zran eenerley foorte ende hoedanigheit

mijn i als wijn met wijn , koorn met koorn , oly met oly, ende te
weten, franfehe met franfehe wijn ende niet met rijnfche 5 kortelijk,
foo dikwils tulîchen de faken die men wederzijdts fehuldig is een volkoomene gelijkheit bevonden wort, anders ipreekt het van fèlf, dat'er
geen verlijckingc door onmiddelijke kracht der Wet kan gefehieden,
maer dat'er menfchen keur of Rechters taxatie plaetfè moet hebben j
Invoegen de compenfatiefchieranders niet kan gefehieden, als daer wederzijdts geit in fchult is , of eenerley faek in ¾ generael, gelijk oï
twee eikanderen een peert, os, of fchaep, of ook eenerley feit fehuldig waren. Want in andere dingen [elf dk getels, gemettm endegewoogen worden, is doorgaens onderfcheidt.' (i)
îo. Veel
00 I.ii.ff. d.compenf. L4.1. zT.eed.tit.§. so.lnft.de jCBiofå f1) /.».$.
ie reb, çred, Zutph. (it, \an Compenfatie art. 3.
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/10. Veel min kan verlijckinge vallen in andere tilbare of ontilbare
fîucken goedts , al waren fi van eenfirteeringe; want noit het eene
peert of d'eene koe, foo wel met de ander' overeenkoomt, ofdaeris
yets of ander onderfcheidt: alhoewel de Rechten keren , dat ook in
aeafpraken op het goedt, als mede van leeninge, van pant-geevinge
ende diergelijke Compenfatie valt ; wefënde fulx niet ander te verftaen
áls wanneer in de felve aaien gefprooken wort tot vergoedinge van
ïchade door ondergang ofte verergeringe van het goedt veroorfaekt;
hoedanige eyfch in gelde beftaet, immers daer op uit koomt; op die
getaxeerde penningen valt Compenfatie , maer niet op de ftucken
goedts, daer over de queftie oorlpronkelijk is gemaekt.. (k)
11. De onmiddelijke verlijckinge wil ook, dat de fchultbeiderzijds
liquijd endc ontwijvelbaer zy , (Ij want anders moeten 'er menichcn
over gaer, om de illiquiditeit ende onlèekerheit wech te neemen, 'x welke nochtans lbo niet is te veritaen, dat door alle tegenip
een onwillig fchuldenaer foude mogen maken, de ichult terftont illiquijd foude worden, als maer de Rechter fonder veel onderfoeks de
fake kan afdoen, (m) anders foo lange de fake is onder Proces valt'er
geen Compenlàtie, fchoon'er al fententie van mochte gevallen zijn,
als daer van geappelleert of reftitutie verfòcht is. (n)
12,. Kan illiquijde Ichult niet worden gecompenieert , gelijk. gez,egt
is , lbo heeft fy ook de kracht van fchult-doodinge niet'rke gedane
liquidatie , en dienfvolgens ingevalle partijen fchult met interefien
hebben, foo houden dié haren cours tot aen de gemaekte liquidatie toe,
ende worden niet gereekent opgehouden te hebben, van die tijt af, dat
naderhant bevonden is de crediteur wederom fchuîdig te zijngeweelt,
maer het effeiil van compenfatie wort genoomen van de tijt af, dat fy nae

rechten heeft konnen effeü hebben; te weten, als de fchult van d'andere
kant liquijd was. (o)
15. Voorts is'er geen onderfcheit uit wat oorfâke de geltfchulden
Vooitkoomen, fihoon fi niet hadden konnen worden geeyfcht nae (Irengheit,

der Wetten * gelijk daer is het geene men uit natuirlijk recht alleen is
fchuîdig , als maer d'eygenfte natuirlijke reeden niet en leert dat de
Ichult niet behoort goedt gedaen te worden, of dat de Wet die niet
ganfchelijk verbiedt, waer van hier boven gehandeit is. ook dat men
op dach of onder conditie fchuîdig is, leert de reeden, dat voor den
tijt niet kan worden gecompenfeert , maer heeft de eyfcher brieven
Nnnnn 3
van.

(i.) d. § %o. 1. de jîB'im.
{•) /. uit. C. de Compenfat. {™) l. 8.ff,de compenfai
l*)Jab,adtit.C.deCompettf.def.W,
(<>) dj.tilt,
'.':'.
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Van relpijt', op het geene hy my Schuldig is , dat belet de compenfatie niet. (p)
...
'f
14. Anders wy hebben ge¾egt dat allerhande fchtilden tot defie verlijkinge behooren , felf ook die uit mifdaden komen , te weten, als
het penning-fchult is, want mifdaden felf dooden eikanderen niet, of
het moeten kleyne fauten en injurien zijn, die elkander tegengeworpen wordende verdwijnen, foo verre fy gelijk zijn , maergroove misdaden waer van defirajfepnblijcq ist moeten wâderzjjdu•haerftrajfedragen en mtflaen. fq)
•15. Daer is ook niet aen geleegen, of de fchult fubli]k_ of particulier
is , want de billijkheit van verlijckinge foo groot is, dat geen'Stadt
of Landt haer de felve kan ontrecken, en evenwel heeft degemeine noodt
of nut eenige uitneemingen inge-uoert., als ten aenzien van tollen en ièha
tingen, van gek by Stadt of Landt op maent geit aen yemant gedaen,
van eetwaren en van alderhande ammonitie, die, of waer voor men
aen het Landt is fchuldig, van onderhout dat men aen Stadts armen,
wees- of andere huilen ende perfoonen geven moet , van legaten of
fideicommiilen die aen Stadt of Landt betaelt moeten worden , en
eyndelijk in penningen die door vafte ordre tot iêekere gebruiken
moeten bekeert worden. ( r )
16. Vergelijkinge kan gebruikt worden by een yder tegens een yder,
al hadde hy gefwooren dat hy betalen foude, wel te weeten elk compenlëert fijn eygen fchuldt, ende niet eenes anders, (felfs niet een Momber het geene fijn wees koomt) ten zy uyt laft van den eygenaer, uit
welke reeden ook een borge compenfèert, het geene den principalen
fchuldenaer koomt van den Crediteur, die de borge moeyt; (f) behalven dat ook een zoon in vaders macht zijnde, mag compenfèeren het
geene d'eyfcher aen fijn vader fchuldig is , mits de rato caverende, te
weeten, dat de vader het voor goedt fal keuren, (t)
17. Een Procureur of laft-hebber in eygene faken, gemeinelijkcefJionarws, wordende geftut met reconventie, mach daer tegen wederom
compenfatie gebruiken, van het geene den laffgeever ofte cedent uit
andere oorfaken competeerde, van gelijken hy moet compenfatie lijden van't geene den lchuldenaer koomt, uit cesfie van fijn eyfehers
Crediteur, als ook van het geene de cedent wederom aen den Debiteur

(P) 16 ff.decompenfat. ï. 7. eod. Fab cod. 1.9 13. (9) /. io.§.z,d tit. I. %6 ff.d,
dol. l-ult. §. ç.ff. d. eo.perquemfaSi. er. I. i^.§.^.ff. ad l, lul.d.adp.lt.
(T) l.zo.d
I 2. C eod. Witjuegbjfa,
(0 l. z eod. 1,2Z, d. fiatu lib, l, 23. eod. Zut\>h: tit. \>
art. § 12.16.22.
{t) 1,9 §.i.ff->eod.
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tent ichttldîg is geweefl:» ten tijde der ceflie, (n) want: dewijl compenfatiedoor de wet onmiddelijk^gefchkdt foo is het. ^la.er, dat op den ooirenblik^ van
de- eesjîe, dé fchuldt vermindert was methetgeene de cedent wederom aen dèn

Debiteur fchuldig was, Ibnder dat alhier gelden kan het onderfcheidt, of
de cedent: betalen kan of niet, noch ook van nootfakelijke ofte gewillige ceflie, gelijk^ uy voor àefen uit Sande geleert hebben, hoewel hy anders fchijnt te fpreeken in het'derdeboek^nt. 1.7. defin. ^.alwaerhy van de
reconventie befluit razékttot compenjatie, 't welk echter niet aengaet, om
dat reconventie is een rauwe aóhe , welke de ceflionaris niet behoeft
te ftaen, als hy d'aenfpraek uyt fijn eygen name doet, om dat hy hem
niet en raekt , maer de perfoon van de cedent, daer in tegendeel de
compenfatie fijn gecedeerde fchuldt door kracht van de Wet treft ende vermindert; den Ichuldenaer roert het niet, of de. ceflie nootfàkeEjfc is geweefl: of niet , 't is hem genoech datter niet meer heeft konHen werden gecédeert als hy fchuldig was, ende is foobydentïove
verftaen-in de fake van de Heere V. A. contra KlaesTjeerdts, 16 jg. voor
sAlderheyligen, de Heer Impetrant hadde in betalinge moeten neemen,
leeker; révérïàel, konnende anders niet geraken aenfijncompetentie, en
heeft'echter moeten lijden compenlâtie, van het geene de cedent aen
den' kóoper ten tijde der ceflie fchuldig was , jae ook wat hy naede:
ceflie fchuldig was geworden,, om dat de-ceflie niet en was aen de kóoper geinfinueert, ende lbo lange fulx niet gefchiedt was, mochte de
kooper aen den cedent betalen, gelijk^hier boven- gezjgt is; by gevolge
hadde ook.de cotopenfatie die kracht van de betalinge heeft, foo lange plaeEs- t'is waer dat Sande in de voorfchreeven definitie, de nootfåkelijke ceflie een ander exempel geeft, te weeten, van erfgenamen
die in defcheidinge malkanderen moeten cedeeren, maer dat geeft geert
veranderinge, of de nootfakelijkheit by den cedent of by den ceflionaris is, om dat in allen gevalle geen meer fchuldt kan gecédeert worden als'er in-der daet is.
- i?9 Of het d¾erfte cedent of de tweede.is, die wederom aen der*
Debiteur tegen wien hy d'ac¾ie gecédeert heeft, fchuldig was » ka»
niet aen geleegen zijn. (w)
±0. Self ook een Crediteur hypotecaire aétie makende, op het geene
een derde aen fijn debiteur fchuldig is, moet lijden, dat die derde fchuldenaer compenieere, dat hem wçdéf van des eyfehers Debiteur die fijnCrediteur was, competeert., om reeden als vooren, dewijl op den ielTen oogenbhkals de weederfchuldt geboorenis geweefl,, ook devermirv
C¾ I.i$Jnprincieod;&Mf>h:tit:-T?Qor£;4rî:'j.$r '("} Sand-^.ï^.z,
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minderingé door kracht van compenfàtie gebóoren wierde , zijn de
woorden van Sande tit. voorf. def. 4. op 't laefie. Welke reeden dan ook behoorde plaetlè te hebben in het geene te vooren gezegt is , . tegen d*
meminge van Sande , foo het' Schijnt.
11. Buiten dele ende diergelijke exempelen behoeft niemant compenfàtie te lijden, van het geene hy aen een derde fchuldig is, fchoon
die derde voor de fchuldenaer intervenieerde. By exemp: Ik fpreek u aen
om betalinge van duifent guldens, gy maekt een ander op die ik even
fòo veel fchuldig ben, die voor u intervenieert ende my de compenfàtie tegenwerpt; gy wort aen my, dies ongeacht, gecondemneert,
indien ik de compenfàtie van fèive niet anneeme. (x) ende fòo is by
den Hove geweefen tufTchen feip feips cum uxore Impetramen ende excipienten , ende (tAnne Hantjes interveniërende voor• JUierk^-Mierkiçumu
Gedaegden ende excipieerden den 19 Martij 16^6. wederom foo tujfchen
fohannes Hijlkes Impetrant en excipient , ende Jan Claeffen Chirurgijn op de Joure intercedeerende voor Hans Tjebbes cum ux. Nauta.
zx. Het verftaet zich, dat compenfàtie eenmael gebruikt zijnde niet
meer nut kan doen , tegens een ander eyfch , het zy dat fy toegelaten ofte verworpen is, maer wel als fy ftilfwijgende by den rechter
is verby gegaen, jae ook als het geackordeert is, dat fy tegens eenen
iëekeren eyfch lal dienen, foo kan fy neevens eea ander fake niet gebruikt worden , maer noch hangende in een fake^ kan fy wel in een
ander fake worden opgeworpen, (y)
zg. Als ook de betalinge niet meer gefchieden kan aen den Crediteur , foo volgt mede dat compenfàtie geen meer kracht heeft; gelijk
wanneer de Crediteur abandon van fijn goederen heeft gedaen , of ah
de Crediteuren poffesfie daer van bekoomen hebben.
24. In alderhande contraaren en faken heeft compenfàtie plaets, behalven in bewaergeevinge ende in herflellinge van geinvadeert goet
dat is, buiten kennifîe des eygenaers ingenoomep,. te weeten, met dien,
fin, dat de herflellinge van gerooft ingenoomen goedt, of dat in bewaringe is gegeeven, in geenerleije wijfe kan worden geweigert, o£
'uitgeftek, felfs niet foo het fchijnt, om koften aen het goedt gedaen,
welke anders reeden van inhoudinge geeven, maerfoude daer voor echter
cautie honnen werden ge'éyjcht. (z)
ajr. Eyndelijk de fchuldenaer vergeeten hebbende tegen den eyfch
van
(x) /• i8- §• vff-áecompenfdt-1 ifr mpr-eod. (y) l-y-z §• r / is.praátit. Sande
3.17' 1 • /• 8 ff eod- zutfb: tit- yoorf. art- 8. en ify
( ) l- f en* & uit- C< d< e
dj, pen infin. (firn Mtbentftf C. depofiti*
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Van de Crediteur in tijts compenfatie te gebruiken, wort niet belet,
om felfs nae de fententie die voor te werpen tegen de executie , foo
verre de weederichult door gefchrifte kan terftont beweefen worde¾
maer niet als nieuwe informatten fòuden moeten vallen, ende fulx om
dat het geen exceptie en is , die in het proces foude moeten worden
bygebragt, maer de fchult van felve doodt, alhoewelfe by manier van
exceptie doorgaens wort opgeftelt. (a)

2,6. Sy heeft ook gemeinfchap met de Reconventie ^ fiilx die beydé
in rechte bekent zijn met de name van wedereyfch. (b) Maer het verfchil is echter merkelijk ; want Reconventie is van alderhande fchult,
wijn tegen koorn, geit tegen beiden, peert tegen koe, faak tegen
daedt, ende alles tegen alles; daer het in compenfatiet¾enemaelanders
mede geleegen is, als vooren gezegt, Reconventie is een nieuwe a£tie,
die wel te gelijk met d'eerfte aenfpraek gedreevenwort, maer echter
daer van verfcheiden is, ende ook wel van gefèheiden wort; wanneer
de Conventie fomtijts ten eerften afgedaen ende de Reconventie op bewijs
geweefen wort. t'welk in compenfatie onmoogelijk isj als breeáer of
ten ander plaetfe gezegt moet worden.

XLII. KAPITTEL.
Van confgnatie ende fae^s ondergang»

Wort confignatie alhier Merftaen , die in plaets \>an betaîingefirektnae Voorg
oblatie , fio "Verre de natuire der faken Julx kan lijden, jïndere geleegenthe'a te
aenzien "van de Crediteuren des geenen die betaîinge moet hebben. Saeks ond
gang teort Verftaen > van goedt, dat men fchuldig is,

i. *1" TT Et zjevende middel van obligatie wech te neemen, hebben
I ' "'M wy gezegt te zijn, Confignatie (a) by de G†oot genoemt,

On~

» L JL der-recht-tegginge, om dat het niet anders is als een neederftelge van't geene men fchuldig is onder den Rechter, wel te verftaen,
nae voorgaende oblatie ende prefentatie, want ingevalle de Crediteur het
aenheemt, heeft cmpgnatie geen plaets, maer alleen by onbillijke weiOoooo
gering
Ca) /. z.C. de compenfat- Zutp; tit. Voorf. art, z.en2o.
eaà.
(«; l.y.ç.d.folution.
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geririgej- endan heeft epnfignatje de felvç krach-t met fefetaîingë ende
bevrijdt deii debiteur, beleç de loop van iïitereft, loft hypoteeken e»
borgen ende wat voorts pp de bevrijdinge moet volgen. (•>)
2. Somtijts echter is oblatie alleen genòeeh met pme/îaiie v¾n woorden, te weeten in onroerlijke goederen, pokeenigerpei-lyke, àiç niet
konnenworden onder recht geleidt, gelijk peerden, koejen, en ¾nderé
leevende have , niet dat de oblatie bevrijdinge yan fchuk in dien ge»
v.¾lk k¾i.geeven, naaer ly geeft echter bevrijdinge yn&hetperijk&l, meyalie >vnn faeks ondergang » fy ftelt den. I>ebttfur buken verzuim, fy
. evrijdt hem van de: pçene, die op het verzuim is gelegt,. fy doet ophouden het vrucht- gebruik, dat den Crediteur is çoegeftae® , op het
vejpande• gpedtinL.pke.ts, van intere-ffên;, en fop voorts, (c)
: ¾. ; Ende : alle defc effecten *. Rebben ook p¼e¾s in gek of ander tilbaer gqet» : rrjits het Jelv-e saiçt a¾eeo ïpes.w-wrde-¾ , ¾¾er lichamelijk
moet worden geprejenteert , ende'den Crfditeuî- te vooren gelegt*
pok het geheele dat rnen fchuldig is» kapitael ende intereiîen; en echter fpo de Crediteur liquijde fchuk op woordelijke oblatie verklaerde,
niet te fullen ontfangen, dan fouden ook tegens hem de voorgemelde
effeclxn pîaetfè konnen hebben, als mede, wanneer de oblatie rechtelijk in een proces geichiedt, de felve wort foo veel kracht toegefchreeven als een oblatie buiten recht mçx.conjignatie. (d)
4. Maer oblatie fchoon rëelijk, dat is in der daedt pnde lichamelijk
gedaen, bevrijdt echter niet van het kapitael der fchuk, noch ook van
de intereffen , foo lange daer geen confignatie bykoomt, ten ware de
Crediteur het gepçefentëerde gek niet wilde hebben geconfigneert,
maer verklaerde het feîve te houden , als of het gedaen was, in welken gevalle de loop van intereflèn ophout, maer of dat ook foo. vçr*
ftaen foude worden, indien de Commiffaris ofte Griffier het gek voor
geconfigneert hadde gehouden, is twijvelachtig ende fchijnt van neen, om
dat de Crediteur zich felve kan benadeelen, maer hetgeene eenander
doet, heeft geen kracht tegens hem. (e) .
,jr, In ge¾ai van utsdqrkoop;., als; deyerkopperhetver¾ochte¾oet"volgens ac¾port wedetåpppeo-, wil,,, onder prefentatie van de felve prijs, fop
is ook confignatie van nppden, als de kooper het geit weigert te pntfangçn» roapr een eblat» ofte prei¾ntatie by partije aengenoomen, heeft

f

: ':. -

*

.

u a

l

:

- fb) Sdod.ç .-'i¾. 't'5.
{») h 39. /Ï yz.ff.åjblttüon-l. \%* ffléfitk. & conmi. rei
>mdk^l. 73. §.uit. d. V. 0.1 %?>• | . uit. ff. il recept. 1,1 I. C, d.ufiiK
(å) Zutpb. tiu
><*» oblatie art. $?$*• •• f e) /. i^t.C. d. ufur. 1.9, C. d. folttpon. kirf- tdt. L 41. §. 1,$

*E u£w±Sahd, ¾. 14,. 1$ Zuqbath ïaarf art. 6. Sand. j._ 14. ¾, Sffld,}. 4.1%
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fijn volle leeden en de gedaente van een contract, fonder dat fy door
een van beiden kan herdaen ofte wederroepen worden, in tegendeel eer
dat partije zich heeft verklaert ehdë de fëlvé áehgénoomen, kan fy wel
"worden herroepen, van die fê gedaen heeft , ende de confignatie 'feîf
kan wc-tden gelicht ende krachteloos gef¼elt, foo.lange fy vaö partije
niet is geàpprobeert. (f)
6. Het geen e wygezegt. hebben, dac- ?blatk moet gaen.vparde«)s&
Jîgnatie Jieeftgeen plaets ,-als de fehuldeBaeryaa dçr Gri?fiiteai*eii-des
geenen, aen wien hy tellen moet, gedrongen wort, omofàeaháerte
tellen , of te configneeren onder den Rechter , in fuiken gevalle moet
de geïntereüeerde, wien de penningen toekoomen geciteert worden;
confignatie gedaen fonder overroepinge van die¾ geit toebehoort, beyrijdt den betaler niet, ai was't rechtelijk gedaen, al was'cgelt wech, hy
moefte noch eens betalen , ende isjê» verftáea in de fake vaö Tpe Of ges lm*
petrant, contra -Ritfie Harkes Gedaegde t voor Piftxtër 1680. al haddehet
4e Rechter ook bevoolen, gelijk op den fèlven tijt geweefen is túffchen
facob Gaytfes cttm foc: aArme-Voogden van Halven, Requiranten ende Ni
colaus Radiodus Secretarim van Dockum. Segge, al was hy gecondemneert
om te configneeren, hy fbud' evenwel moeten wederom betalen, om
dat een Sententie niet kan fèhaden, aen die niet in't Gerichte geweefl
is, even gelijk in een arreft het bevel van de Rechter om geen geit uit
te tellen geeft geen efFecT: aen den aArreflant, om het geit te lichten, ofte
doen configneeren, indien de geene die recht tot hetgeit heeft niet isgeroepe
tnde geintimeert, wær van elders.
7. De achfte ende laefte wijfê van fc¾ult-döödinge is fœks-ondergang:»
als het geene men fchuldig is fonder ons toedoen, ofte vei¾üitîï, is verlooren gegaen, ten ware de fcbuldenaer in mora wasgeweefl,, dat is, al te lang
met de betalinge hadde gewacht, in welken gevalle hy de febadefoude
moeten boeten, al was het een louter ongeluk geweeft, bj foo verre dat
ongelukdefaekjnede niet fotfdt'hebben getroffen, alsfy van aenbegjnne hy den: C
diteur waregeweefl,, want alfdan de dralinge van de Crediteer geen fchade
toegebragt beeft, ende moet hier van uit de omftandigheedenby den rechter geoordeelt worden: dieven echter en alle die vreemt goet fonder tijtel
bezitten, zijn altijt en fonder onderfcheit gehouden aen het perijkel van
het goet dat onder haer is. (g)
(0 Cod.fitb:k$,tit.i.defiit,14»»•.$,. (e) L ï. §. ^.dfen- d.Vi,hidt.i*<sot£
åM.furt.

Oo000 a
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KAPITTEL.

V4» Schippers, Kooplieden ende andere %4mhachten.

-• fr? E r wy overgaen tot het verhandelen der mifdaden, moeit
•~~1 eerftelijk met een woort gemelt werden , dat'er byfonderc
» -^ Ördonnantien zijn voor Goutfmeeden en Juveliers , mitfgaders
voor Tinne-gieters, Backers en Molenaers, als ook van maten ende
gewichten (a) alhier te lang om in't byfonder te verhalen.
a. En hier toe behoort de refolutie van den n . Martij 16jg.dat over
het geheele Landt lullen zijn gelijke ellen, maten, wichten, kannen, mingelens ende mindere gedeelten van dien, het welke echter, behalven de ellens ende wichten, niet foo naukeuriglijk achtervolgt wort; weelende van
de gelijkheit der wichten noch een byfonder Plackaet van den 7 Mt. 165?.
5. Noch dient 'er yets gezeit van de Zee-rechten, waer van in'uerjie boek,
der Ord: tit. 16. ende volgende wort gehandelt. w y (lillen hier het voornaem
fte ter neder Hellende, laten het vordere tot het lefèn van de Ordonn: felf,
ende verder van fodanige boeken als daer van by ons nabuiren zijn uitgegeeven, alwaer defe dingen meer gebruik hebben als by ons.
4. Een Schipper niet willende met een Koopman over de vracht ackordeeren kan voor de Overigheit worden ontbooden, door welke de
uitlprake van het loon zijnde gefchiedt, foo moet de Schipper reifea
met de eerfte goede wint. (b)
- f. Scheelt het dan aen de koopman, dat het goet niet geleevert eri
vvoit, lbo moet hy echter den loon betalen, gelijk ook, als de Schipper
binhens Lands gehuirt zijnde, buitens Lands van hooger handt belet
wort, te laden ende te varen, maer buiten Lands gehuirt ende aldaer
belet zijnde te laden, krijgt hy't halve loon. )c)
' 6. Edoch' binnens Lands gehuirt ende aldaer van hooger handt door
krijg of andere merkelijke oorfàken wordende belet, zijn beide Schipper ende Koopman vry, mits de vervallene kollen te zamen hoedende,
't welk ook van de voorige gevallen is te verftaen.
7. Moet de Schipper wachten nae den Koopman over de tijt van
ladinge befprooken, foo moet hy de leg-dagen aen hem goedt doen,
en echter wort de Schipper nae ijf dagen wachtens , indien hy wil,
verftaen ontflagen te zijn. (d)
8. De
(a) in bet 4. boek der Ordonn; tit. II- l ï 13^014,
(d) jîrt,$\
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8. De reilè voortgaende, moet de Schipper hoeden alle Schade, die
de goederen by fijn fchult ende quader voorfieninge foo in 't varen,
als in't ontladen ende lichten mag overkoomen, ten ware met twee
of drie van fijn fchip-lieden konde bewijfcn , dat het fijn fchult niet
en ware geweeft.
9. In het ontladen fbo de Koopman driemael op de vaten geklopt
hebbende defèlve doet uithijfèn, fbo moet hy de volle vracht betalen,
fònder klachte van fchade te konnen doen : wil hyfe niet uithijfèn,
fbo mag hy den Schipper het goedt voor de vracht laten behouden, (e)
10. De Schipper tot de geordineerde plaetfe gekomen zijnde, moet
binnen de 15 dagen loffen fbo hy kan, mits de vracht eerft zijnde betaelt, waer voor hy het goedt mach inhouden.
11. De Schipper moet aen fijn Reeders nette reekeninge doen, by
verbeurte van 200 Keyfers guldens, boven de geleedene fchade, aen
de Reeders te verbeuren.
ia. I n ' t by fònder moet hy ook oploflinge doen van de penningen,
die hy op Bodemery mag hebben opgenoomen, dat is, op den bodem
van't fchip, waer van gefprooken is in't 21. Kapitt, art.zg.
13. Het is den Schipper niet geoorloft geit op bodemery te lichten ,
als wanneer hy in noodt van geit is , ten behoeve van de Reeders,
in welken gevalle hy ook wel yets van het goedt ofte wandt van't
fchip foude mogen verkoopen , als hy geen gek op de bodem van 't
fchip kan krijgen, (f)
14. Doch in geen van beide gevallen mag hy te boven gaen de vierde
part van de weerdije des fchips, buiten, grooten noodt, waer van hy
bewijs moet doen. (g)
15". De Schipluiden ende Matroofèn van de Schippers gehuirt zijnde , moeten haer reife vol uithouden, by verbeurte van haer huir ende
geefTelinge , of wel op de galg fbo d'er groote fchade aèn lijf, fchip
of goedt door veroorfàekt is , voor de tweede reifè worden de wegloopers fònder ónderfcheidt gehangen, (h)
16. Verhuirt hy zich aen een tweede Schipper, fbo moet hy den eerften
ook wel fònder loon volgen, ende de onderhuirder verbeurt dubbelt huir.
17. Die by verlof van den Schipper te lande gegaen zijnde niet op
fijn ordre weder aen boort koomt verheft de eerftemael de helfte van
fijn huir, de tweedemael 't geheel, ende de derde reilè dubbeld , benevens arbitrale ftraffe.
Ooooo 3
18. D e
(e) ./?»•?. 67,8.9.10,
(Q jitt, 10.13, (S) Ord. i, boek fit, %i^ (h) Ut.
20, art, 1 . 4 .
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iS. De Schipper onderweegens een ander reife aenneetîïende of op
éen uitweegfe plaetfe aenliggende, moeten de boot¾ezelien onder verbeeteringe van loon, nae proportie mede varen; mits die voor een tijt
aengenoomen zijn dien tijt moeten uithouden , ende die om vracht
meds varen moeten om vracht te foeken 't fchip ook volgen, (i)
19. Van gelijken de Stuirman ; Edoch foo hy verklaert , op het
nieuwe vaerwater niet bedreeven te zijn, foo ûaet het aen den Schipper, of hy hem wil houden onder meerderinge fijns loons, of met do
halve huir foo't op de heenereis is, laten gaen : op åe. wederom reis
moet hy de volle huir betalen > bedriegt deftuirmanden Schipper met
het zeggen dat hy ervaren is ter plaetfe daer hy't niet en is, foo wort
hy gegeeflèlt. (k)
zo. Wat recht verder een Smirman heeft en hoe zich Schipper ende
Matroos tegens eikanderen hebben te dragen, is te leefen in de volgende articulen van tit. 20.
21. Alleen is te weten , dat de Matroos voor fijn perfoòn uit het
Schip fèilreed of op reis zijnde by arreft om fchult niet mach worden
gehaelt, maer wel fijn goedt, en fulx niet genoeg zijnde ook wel djS
perfcon, mits een ander in fijn plaetfe werdende geleevert. (1)

XL1V*

KAPITTEL.

Ván HaVerije.
ï, " T T N de 21. Tit. vm de Ord. 1. boek^ wort gehandelt vxaHaverijey
I 't welk is, gemeine boetmge van fchade ter Zee wordende ge«-•-leeden, ende by alle die goedt in het fchip hebben, moetende
worden betaelt. wy fullen hier van kortelijk handelen, foo nae voorfchrifE van't Keyferlijk recht als van onfe Ordonnantie.
2. De voornaemfte reeden van Haverije is Zeewerpinge , welke
gefchiedt om lijf, fchip ende goedt te bergen, bytempeeft, verfeiîen
op droogten of anderzins , mits het fchip niet overladen zijnde door
den Schipper : want dan foude hy voor de fchade moeten inftaen,
gelijk mede foo hy geen peyloot of Lootfman heeft genoomen, daer
het van nooden was. (a)
3. De Lootfman wort bekoftigt van de Schipper, als het loon niet
is

(ï) jîrt. 5. (k; jîtt. 6.7. (!) \£n, 20, zitt Meryan bneàer H. de Groet In
3. boek 10. deel. (3) jin. 8.9.
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js over 'de 56 guldens, anders is 't Havery , gelijk mede de Lichters
die door tempeeft om Schipbreuk te vermijden genoomen worden j
anders by de 'gaten , komen de twee derde parten tot lafte van den
Schipper, ende de eene derde part over het goedt. (b)
4. De Zee-worpen moeten gefchieden met Advijs van Koopman
ofte Komijs of van 't meerendeel der Bootlgezellen, indiervoegen dat
men het fwaerfte eerft werpe,
. f. Maer breekt het Schip, foo heeft een yder het fijne dat hy bergen kan vry , fonder haverije; ten ware op een ander plaets goedt was
geworpen om 't fchip te bergen , in welken gevalle voor het goedt
naderhant geborgen, moet worden gecontribueert. (c)
6. Schade door den Vyant geleeden koomt ook onder haverije, te
weten, in't vechten of in 't af koopen van hetgeheele fchip, (d) maer
niet als Vyanden of Rovers aen boort zijnde gekoomen een gedeelte
van 't goedt hebben wechgenoomen , welke fchade by de relpeclive
eygenaers moet worden geleeden, gelijk ook alle fchade die door tempeeft, fchip of goedt mag overkoomen , want een yder fijn ongelijk
moet dragen, foo verre het niet is veroorfàekts ten gemeinen behoeve, (e-)
• 7. De vergoedinge moet gefchieden by alle die goedt in't fchip hebben gehádt, lèlfs ook by de geene wiens goedt geworpen is » nopens
bet geene fy behouden hebben, (f)
8. Voor allegoederen moet worden gecontribueert, uitgenomen kleederen, die men aen't lijf heeft , bebaJven, gpudt, filver ende ju weelen. (g)
9*. Dç verlooren goederen worden gêtaxeert, nae dat fy ingekocht
¾jn ende de behoudene, nae d.a£ fy verkocht konnen worden; doch
Bopens de veriçorçn goederen is te weten , foo de- eygenaer niet in
tijts den Schipper of Matçoofèn heeft gewaerlchout van de koftelijkheit
der felver, dat fy als dan nae het uitçriijkaenzien worden getaxeert. (b)
10. De Matroofèn moeten in allen defèn voor berg- en vracht-loom
getrouweiijls helpe¾H f¾eelen fy van de gebergde goederen, fy worden,
n¾tt- den v½re geftraf¼, en i^idere lieden on¾defeive oorfeke met de galgf, be.halyçn de herftefliöge-dsrfòhade-diefy gedaea mogen hebben, (i)
11. Staet eyndeîijk noch te weten , dat de Schepen rnalkanderen.
overzeilende buiten fchult van de eene of de andere, de fchade van't
Schip.dat overgezeilt is,'in't gemein moet worden gehoeaet , gelijk
mede als een fchip drijvende geworden is , maer fijn. eygen fchade
moet de overzeiler ofte drijver ièlve dragen, (g)
''•

fb) art ro.

.^

'

12.

•

(c) l. 4, §.i.t.ç+1,6. ff. adLegem R¼«>?.
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i%. Inkomende Schepen moeten halve Schade boeten aen de leggers^
mits blijkende of fweerende dat Sy geen Schuit hebben gehadt.
-13. Die Schade lijdt aen een anker , dat geen boeije of dobber en
heeft, kan fijn geheele Schade van den werper des ankers weder eyfchen , ten ware het buitenfijn.Ichult was afgedreeven , in welken
gevalle is het halve Schade, (h)
14. Een Schip aen de gront leggende of niet konnende wijken kan
de naeft-legger doen wijken, of de geheele fchade daer door veroor*
faekt van hem eySchen. (\)
XLV.

KAPITTEL.

Van Scbeepsheu^efi.

1. 1 "V E Schipper heeft macht, om alle die' in't Schip zijn wegens
1 1 ongehoorfàemheit te Straffen, als een meefter fijne knecht.
*•—J des verbeurt de ongehoorfame voor de eerfte reifè het zefte
deel, voor «de tweede reilê het derde deel, ende daer nae de reft van fijn
loon, met arbitraleftraffedaer te boven: het welke mede plaets heeft om
fmaet-reedenen en woordelijke injurien van de eene tegens den anderen.
1. Voor flaen fonder quetfen wort de eerfte reife verbeurt het vierde deel, de tweede reiSe de helfte ende daer naet geheele loon. ,
3. Quetfinge aen't lijf wort geboet de eerfte reife met't halve ende
de tweede reife met het geheele loon, de derdemael met geefielinge.
4. Wort yemant verminkt, dan is de eerfte mael de huir verbeurt
met geeffelinge, de tweede mael de hals. (a)
5*. Tot defen einde Sullen de Schippers binnens boorts ketenen ende
boeijens hebben, om de Schuldige te fluiten, infonderheit de doodtflagers, die fy. moeten bewaren en aen de Juftitie overgeven, (b)
6. Die fig voor een Stuirman uitgeeft ende de konft niet verftaet ,*
verbeurt de eerftemael fijn huir met noch dubbelt daer toe, de tweede
reis wort hy daer te boven gegeeflelt, ende de derde mael aen lijf
ende goedt geftraft. (c)
7. De geit boeten komen voor een derdendeel aen het Landt, een
derdendeel aen den Officier, ende een derdepart aen den aenbrenger. (d)
(g) tit. 22, art. ï. ¾. (h) art. 4.
(>) art. 5.
(*) Ut, ¾. art, 1-2,3.
(b) tirt.f. (c) a.rU7, («9 «tf-8.

Eynde van't Eerfte Deel.
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